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المقدّ مة

الحمد هلل ربّ العالمين و�أف�ضل ال�صالة و�أتمّ الت�سليم على �سيّدنا
محمّد وعلى �آله الطيّبين الطاهرين.
�إنّ الوقوف على �شخ�صيّة الإمام الخمينيّ { والبحث عن �آثارها،
يدفع بنا �إلى الإطاللة على جوانب متعدّدة وكثيرة ال يُمكن لأحد �أن
يدَّعي الإحاطة بها .و�إنّ �أحد �أهمّ و�أبرز هذه الجوانب على الم�ستوى
الفكريّ العقائديّ هو ر�ؤيَة الإمام { الكونيّة ال�شاملة القائمة على
مبد�أ التوحيد الفطريّ هلل �سبحانه وتعالى ،وم��ن جهة �أخ��رى بلورة
الرابطة وال�صلة بين هذا الإن�سان وخالقه ،و�صياغتها وفق هذه الر�ؤيَة
التوحيديّة .ولذلك ف�إنّ الإمام { باعتباره عارف ًا وفيل�سوف ًا �إله ّي ًا ف�إنّه
يتميّز بنظرته هذه ،حيث �إنّ الباحث المن�صف يرى في الإمام ال�شخ�صيّة
الفكريّة الثابتة والمقنعة في هذا الجانب وفي الجوانب الأخرى.
وهذا الكتاب (التوحيد والفطرة) ا ّل��ذي �أع�دَّه المركز ما هو � اّإل
والو�ضاء للإمام {؛ حيث
َّ
عيّنة من فيو�ضات هذا الفكر الأ�صيل
ي�أتي هذا الأثر في �إطار �سل�سلة من النتاجات التي تهدف �إلى تحقيق
الغاية الّتي �أخذها المركز على عاتقه لجهة ن�شر وتوثيق فكر الإمام
الخمينيّ {.
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وعلى �أيّ ح��ال ف ��إنّ ه��ذا الكتاب هو مجموعة من المو�ضوعات
المنتقاة والّتي لها �صلة بمو�ضوع التوحيد .وقد �أُخ��ذت من م�ؤلّفات
وخا�صة كتاب (الأربعون حديثاً) لنقدّم من خاللها بع� ًضا من
ّ
الإمام
الأثر للفكر العقائديّ عند الإمام الخمينيّ {؛ ع ّل ذلك يكون فر�صة
للقارئ الكريم ،ي�ستزيد من خاللها ويتزوّد لما فيه خير الدنيا والآخرة،
بعون اهلل وتوفيقه.
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في معنى الفطرة

اعلم �أنّ المق�صود من } ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ{
هو الحال والكيفيّة الّتي خُ لق عليها النا�س ويتّ�صفون بها بحيث تع ّد
من لوازم وجودهم .ولذلك «تخمّرت» طينتهم بها في �أ�صل الخلق.
خ�ص اهلل
والفطرة الإلهيّة ـ كما �سيتبيّن فيما بعد ـ من الألطاف الّتي ّ
تعالى بها الإن�سان من بين جميع المخلوقات� ،إذ �إنّ الموجودات الأخرى
غير الإن�سان �إمّا �أنّها ال تملك مثل هذه الفطرة المذكورة و�إمّا �أنّ لها
حظّ ًا �ضئي ًال منها.
(((
وهنا ال ُب َّد من معرفة �أنّ الفطرة ،و�إن ف�سّ رت في هذا الحديث
ال�شريف وغيره من الأحاديث بالتوحيد � ،اّإل �أنّ هذا هو من قبيل بيان
الم�صداق� ،أو التف�سير ب�أ�شرف �أجزاء ال�شيء ،ك�أكثر التفا�سير الواردة
عن �أه��ل بيت الع�صمة  ،Rوفي ك ّل م�رّة تف�سّ ر بم�صداق جديد
بح�سب مقت�ضى المنا�سبة ،فيح�سب الجاهل �أنّ هناك تعار�ضاً .والدليل
على �أنّ المقام كذلك هو �أنّ الآية ال�شريفة تعتبر «الدين» هو «فطرة
اهلل» مع �أنّ الدين ي�شمل التوحيد والمبادئ الأخرى.
(((

((( �سورة الروم ،الآية.30 :

((( �إ�شارة �إلى الحديث الوارد عن محمّد الحلبي عن �أبي عبد اهلل Qفي قوله تعالى } ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ{ قال« :Qفطرهم على التوحيد»� ،أ�صول الكافي ،المجلد الثاني،

كتاب الإيمان والكفر ،باب فطرة الخلق على التوحيد ،ح.3
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وفي �صحيحة عبد اهلل بن �سنان ف�سّ رت الفطرة على �أنّها تعني
«الإ�سالم» .وفي ح�سنة زرارة ف�سّ رت بالمعرفة ،وفيها عن �أبي عبد
(((
اهلل  ،Qقال ر�سول اهلل « :Pك ّل مولو ٍد يو َل ُد على الفِطْ َرةِ»
و«التن�صر» و«التمجّ �س» .كما �إنّ الإمام
ّ
ج��اءت في قبال «التهوّد»
الباقر  Qفي ح�سنة زرارة المذكورة ف�سّ رها بالمعرفة .وعليه،
فالفطرة لي�ست مق�صورة على التوحيد ،بل �إنّ جميع المبادىء الحقّة
هي من الأمور الّتي فَطَ َر اهلل تعالى الإن�سان عليها.
في تحديد أحكام الفطرة
10

ال ُب َّد �أن نعرف �أنّ ما هو من �أحكام الفطرة ال يُمكن �أن يختلف فيه
اثنان .من ناحيّة �أنّها من لوازم الوجود وقد تخمّرت في �أ�صل الطبيعة
والمتح�ضر والمدنيّ
ّ
والخلقة .فالجميع ،من الجاهل والمتوحّ �ش
والبدويّ  ،مجمعون على ذلك .ولي�س ثمّة منفذ للعادات والمذاهب
والطرق المختلفة للت�سلّل �إليها والإخ�لال بها� .إنّ اختالف البالد
والأهواء والم�أنو�سات والآراء والعادات ،الّتي توجب وت�سبّب الخالف
واالختالف في ك ّل �شيء ،حتّى في الأحكام العقليّة ،لي�س لها مثل هذا
الت�أثير �أبد ًا في الأمور الفطريّة ،كما �أنّ اختالف الإدراك والأفهام
ق ّو ًة و�ضعف ًا ال ي�ؤثّر فيها .و�إذا لم يكن ال�شيء بتلك الكيفيّة فلي�س من
�أحكام الفطرة ويجب �إخراجه من ف�صيلة الأم��ور الفطريّة .ولذلك
خا�ص ٍة وال
تقول الآية} :ﯜ ﯝ ﯞ{� ،أي �أنّها ال تخت�ص بفئة ّ
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص .13
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طائف ٍة من النا�س .ويقول تعالى �أي�ضاً } :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ{(((� ،أي ال
يغيّره �شيء ،كما هو �ش�أن الأمور الأخرى الّتي تختلف بت�أثير العادات
وغيرها.
ولكن ممّا يُثير الده�شة والعجب �أنّه على الرغم من عدم وجود �أيّ
خالف ب�ش�أن الأمور الفطريّة ،من �أوّل العالم �إلى �آخره ،ف�إنّ النا�س
ٍ
يكادون �أن يكونوا غافلين عن �أنّهم متّفقون ،ويظنون �أنّهم مختلفون،
ما لم ينبّههم �أح ٌد على ذلك ،وعند ذلك يدركون �أنّهم كانوا متّفقين
رغم اختالفهم في الظاهر ـ كما �سيتّ�ضح ذلك فيما ي�أتي من البحث �إن
�شاء اهلل ـ.
وهذا ما تُ�شير �إليه الجملة الأخيرة من الآية ال�شريفة } :ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ{(((.
فيتّ�ضح ممّا �سبق ذك��ره �أنّ �أحكام الفطرة �أكثر بداهة من ك ّل
�أم��ر بديهيّ � .إذ ال يوجد في جميع الأحكام العقليّة حكم مثلها في
البداهة والو�ضوح ،حيث لم يختلف فيه النا�س ولن يختلفوا .وعلى
هذا الأ�سا�س تكون الفطرة من �أو�ضح ال�ضروريّات و�أبده البديهيّات،
كما �إنّ لوازمها �أي� ًضا يجب �أن تكون من �أو�ضح ال�ضروريّات .ف�إذا كان
التوحيد �أو �سائر المعارف من �أحكام الفطرة �أو من لوازمها ،وجب �أن
يكون من �أو�ضح ال�ضروريّات و�أجلى البديهيّات }ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ{.
((( �سورة الروم ،الآية.30 :
((( �سورة الروم ،الآية.30 :
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والخا�صة ،ف�سّ روا ،ك ّل على طريقته،
ّ
اعلم �أنّ المف�سرين ،من العامّة
كيفيّة كون الدِّ ين �أو التوحيد من الفطرة .ولكنّنا في هذه الوريقات ال نجري
مجراهم و�إنّما ن�ستفيد في هذا المقام من �آراء ال�شيخ العارف الكامل
(ال�شاه �آبادي) الّذي هو ن�سيج وحده في هذا الميدان .فقد �أ�شار �إلى �أنّ
بع�ضها قد ورد ب�صورة الإ�شارة والرمز في بع�ض كتب المحقّقين من �أهل
المعارف ،وبع�ضها الآخر ممّا خطر في فكري القا�صر (كما يقول).
�إذاً ،ال ُب َّد �أن نعرف �أنّ من �أنواع الفطرة الإلهيّة ما يكون على «�أ�صل
وجود المبد�أ» تعالى وتقدّ�س ومنها الفطرة على «التوحيد» و�أخرى على
«ا�ستجماع ذات اهلل المقدّ�سة لجميع الكماالت» و�أخرى على «المعاد
ويوم القيامة» و�أخرى على «النبوّة» و«وجود المالئكة والروحانيّين
و�إن ��زال الكتب و�إع�ل�ان ط��ري��ق الهداية» .وه��ذه الأم��ور بع�ضها من
الفطرة ،وبع�ضها من لوازم الفطرة .فالإيمان باهلل تعالى وبمالئكته
وكتبه ور�سله وبيوم القيامة ،هو الدّين القيّم المحكم والم�ستقيم والحقّ
بع�ض منها
على امتداد حياة المجموعة الب�شريّة .ول�سوف نُ�شير �إلى ٍ
ممّا يتنا�سب والحديث ال�شريف ،طالبين التوفيق من الحقّ تعالى.
في بيان أنّ أصل وجود المبدأ المتعالي جَلّ وعال من
األمور الفطري ّة

وه��ذا يتّ�ضح بعد التنبيه �إل��ى مقدّمة واح��دة ه��ي� :أنّ من الأمور
الفطريّة الّتي جُ بلت عليها �سل�سلة بني الب�شر ب�أكملها ،بحيث �إنّك لن
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تجد ف��رد ًا واح��د ًا في ك ّل المجموعة الب�شريّة يخالفها ،ولن ت�ستطيع
العادات والأخ�لاق والمذاهب والم�سالك وغيرها �أن تبدّلها وال �أن
تُحدث فيها خلالً« ،الفطرة الّتي تع�شق الكمال» .ف�أنت �إن تجوّلت في
جميع الأدوار الّتي م ّر بها الإن�سان ،وا�ستنطقت ك ّل فرد من الأفراد.
وك ّل طائفة من الطوائف ،وك ّل ملّة من الملل ،تجد هذا الع�شق والحبّ
قد جُ بل في طينته ،فتجد قلبه متوجّ ه ًا نحو الكمال .بل �إنّ ما يحدّد
الإن�سان ويدفعه في �سكناته وتحرّكاته ،وك ّل العناء والجهود الم�ضنية
وتخ�ص�صه� ،إنّما هو ناب ٌع من حبّ
ّ
الّتي يبذلها ك ّل فرد في مجال عمله
الكمال ،على الرغم من وجود منتهى الخالف بين النا�س فيما يرونه
من الكمال ،وب�أيّ �شيء يتحقّق الكمال وي�شاهد الحبيب والمع�شوق.
فك ّل يجد مع�شوقه في �شيء ،ظا ّن ًا �أنّ ذلك هو الكمال وكعبة الآمال،
فيتخيّله في �أمر معيّن ،فيتوجّ ه �إليه ،ويتفانى في �سبيله تفاني العا�شق.
�إنّ �أهل الدنيا وزخارفها يح�سبون الكمال في الثروة ،ويجدون مع�شوقهم
فيها ،فيبذلون من ك ّل وجودهم الجهد والخدمة الخال�صة في �سبيل
تح�صيلها .فك ّل �شخ�ص ،مهما يكن نوع عمله ،ومهما يكن مو�ضع حبّه
وتع�شّ قه ،ف�إنّه العتقاده ب�أنّ ذلك هو الكمال يتوجّ ه نحوه .وهكذا حال
�أهل العلوم وال�صنايع ،ك ٌّل يرى الكمال في �شيء ويعتقد �أنّه مع�شوقه،
بينما يرى �أهل الآخرة والذكر والفكر غير ذلك...
وعليه ،فجميعهم ي�سعون نحو الكمال .ف�إذا ما ت�صوّروه في �شيءٍ
موجود �أو موهوم تعلّقوا به وع�شقوه .ولكن ال ُب َّد �أن نعرف �أنّه على الرغم
من هذا الّذي قيل ،ف�إنّ حبّ ه�ؤالء وع�شقهم لي�س في الحقيقة لهذا
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الّذي ظنّوه ب�أنّه مع�شوقهم ،و�إنّ ما توهّ موه وتخيّلوه ويبحثون عنه لي�س
كعبة �آمالهم� .إذ لو �أنّ ك ّل واحد منهم رجع �إلى فطرته لوجد �أنّ قلبه في
الوقت الّذي يُظهر الع�شق ل�شيءٍ ما ف�إنّه يتحوّل عن هذا المع�شوق �إلى
غيره �إذا وجد الثاني �أكمل من الأوّل ،ثمّ �إذا عثر على �أكمل من الثاني،
ترك الثاني وانتقل بحبّه �إلى الأكمل منه ،بل �إن نيران ع�شقه لتزداد
اال حتّى ال يعود قلبه يلقي برحاله في �آية درجة من الدرجات وال
ا�شتع ً
ير�ضى ب�أيّ حدٍّ من الحدود.
مثالً� ،إذا كنتَ تحبّ جمال القدود ون�ضارة الوجوه ،وعثرت على ذلك
عند من تراها كذلك ،توجّ ه قلبك نحوها .ف�إذا الح لك جما ٌل �أجمل،
ال �شكّ في �أنّك �سوف تتوجّ ه �إلى الجميل الأجمل� ،أو �أنّك على الأقل
تطلب االثنين معاً ،ومع ذلك ال تخمد نار اال�شتياق عندك ،ول�سان حال
فطرتك يقول :كيف ال�سبيل �إليهما معاً؟ ولكنّ الواقع هو �أنّك تطلب ك ّل
جميلٍ تراه �أجمل ،بل قد تزداد ا�شتياق ًا بالتخيّل ،فقد تتخيل �أنّ هناك
جمي ًال �أجمل من ك ّل ما تراه بعينك ،في مكان ما ،فيحلّق قلبك طائر ًا
�إلى بلد الحبيب ،ول�سان حالك يقول� :أنا بين الجمع وقلبي في مكان
�آخر .وقد تع�شق ما تتمنّى .ف�أنت �إن �سمعت ب�أو�صاف الجنّة وما فيها
من الوجوه ال�ساحرة ـ حتّى و�إن لم تكن ت�ؤمن بالجنّة ال �سمح اهلل ـ قالت
فطرتك :ليت هذه الجنّة موجودة ،وليتهنَّ كُنَّ من ن�صيبي.
وهكذا الّذين يرون الكمال في ال�سلطان والنفوذ واتّ�ساع الملك،
يتّجه حبّهم وا�شتياقهم �إلى ذلك .فهم �إذا ب�سطوا �سلطانهم على دولة
واحدة ،توجّ هت �أنظارهم �إلى دولة �أخرى ،ف�إذا دخلت تلك الدولة �أي� ًضا
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تحت �سيطرتهم ،تطلّعت �أعينهم �إلى �أكثر من ذلك .فهم كلّما ا�ستولوا
على قطر ،اتجه حبّهم �إلى اال�ستيالء على �أقطا ٍر �أخرى ،بل تزداد نار
تطلّعاتهم لهيباً ،و�إذا ب�سطوا �سلطانهم على الأر�ض كلّها ،وتخيّلوا �إمكان
ب�سط �سلطتهم على الكواكب الأخرى ،تمنّت قلوبهم لو كان بالإمكان �أن
يطيروا �إلى تلك العوالم كي يُخ�ضعوها ل�سيطرتهم.
وقِ�س على ذلك �أ�صحاب ال�صناعات ورجال العلم ،وغيرهم ،وك ّل
�أفراد الجن�س الب�شريّ  ،مهما تكن مهنهم وحِ رَفهم ،فهم كلّما تقدّموا
فيها مرحلة ،رغبوا في بلوغ مرحلة �أكمل من �سابقتها ،ولهذا ي�شت ّد
�شوقهم وتطلّعهم.
�إذاً ،فنور الفطرة قد هدانا �إل��ى �أن نعرف �أن قلوب جميع �أبناء
الب�شر ،من �أهالي �أق�صى المعمورة و�سكّان البوادي والغابات �إلى
المتح�ضرة في العالم ،ابتدا ًء بالطبيعيّين والمادّيين
ّ
�شعوب ال��دول
وانتها ًء ب�أهل الملل والنِحل ،تتوجّ ه قلوبهم بالفطرة �إلى الكمال الّذي
ال نق�ص فيه .فيع�شقون الكمال الّذي ال عيب فيه وال كمال بعده ،والعلم
الّذي ال جهل فيه ،والقدرة الّتي ال تعجز عن �شيء ،والحياة الّتي ال موت
فيها� ،أي �إنّ «الكمال المطلق» هو مع�شوق الجميع� .إنّ جميع الكائنات
وبقلب واحد� :إنّنا نع�شق
والعائلة الب�شريّة ،يقولون بل�سانٍ ف�صيحٍ واحد ٍ
الكمال المطلق� ،إنّنا نحب الجمال والجالل المطلق� ،إنّنا نطلب القدرة
المطلقة ،والعلم المطلق .فهل هناك في جميع �سل�سلة الكائنات� ،أو في
عالم الت�صوّر والخيال ،وفي ك ّل التجويزات العقليّة واالعتباريّة ،كائنٌ
مطلقُ الكمال ومطلقُ الجمال� ،سوى «اهلل» تقد�ست �أ�سما�ؤه ،مبد�أ العالم
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جلّت عظمته؟ وهل الجميل على الإطالق الّذي ال نق�ص فيه � اّإل ذلك
المحبوب المطلق؟
فيا �أيّها الهائمون في وادي الح�سرات وال�ضائعون في �صحاري
ال�ضالالت ،بل �أيّتها الفرا�شات الهائمة حول �شمعة جمال الجميل
المطلق ،وي��ا ع�شّ اق الحبيب الخالي من العيوب وال��دائ��م الأزل��يّ ،
عودوا قلي ًال �إلى كتاب الفطرة وت�صفّحوا كتاب ذاتكم لتروا �أنّ قلم
قدرة الفطرة الإلهيّة قد كُتب فيه } :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ{((( .فهل �إنّ } ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ{ هي فطرة التوجّ ه نحو المحبوب المطلق؟ وهل �إنّ الفطرة الّتي
ال تتبدّل } ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ{ هي فطرة المعرفة؟ ف�إلى متى توجّ ه
هذه الفطرة الّتي وهبك اهلل �إيّاها نحو الخياالت الباطلة ،نحو هذا
وذاك من مخلوقات اهلل؟ �إذا كان محبوبك هو هذا الكمال الناق�ص
والكمال المحدود ،فلماذا عندما ت�صل �إليه يبقى ا�شتياقك ملتهب ًا ال
يُخمد ،بل يزداد وي�شتد؟.
تيقّظ من ن��وم الغفلة وا�ستب�شر فرح ًا ب ��أنّ لك محبوب ًا ال يزول،
ومع�شوق ًا ال نق�ص فيه ،ومطلوب ًا من دون عيب ،و�أنّ لك مق�صود ًا يكون
نور طلعته هو النور } ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ{((( ،و�أنّ محبوبك
ذو �إحاطة وا�سعة «لو ُدلّي ُت ْم بِحَ بْلٍ �إلى الأر�ضين ال�سُّ فلى َل َهبَطْ ُت ْم على
اهلل»� .إذن ,ي�ستوجب ع�شقك الحقيقيّ مع�شوق ًا حقيق ّياً ،وال يمكن �أن
((( �سورة الأنعام ،الآية.79 :
((( �سورة النور ,الآية.35 :
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يكون �شيئ ًا متوهّ م ًا متخ ّيالً� ،إذ �إنّ ك ّل موهوم ناق�ص ،والفطرة �إنّما
تتوجّ ه �إلى الكمال .فالعا�شق الحقيقيّ والع�شق الحقيقيّ ال يكون من
دون مع�شوق ،وال يكون غير اهلل الكامل ،مع�شوق ًا تتّجه �إليه الفطرة،
فالزم ع�شق الكمال المطلق وجود الكمال المطلق .وقد �سبق �أنّ عرفنا
�أن �أحكام الفطرة ولوازمها �أو�ضح من جميع البديهيّات }ﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ{(((.
في بيان أنّ توحيد الحقّ المتعالي وصفاته األخرى فطري ّة

في بيان �أنّ توحيد الحقّ ـ تعالى �ش�أنه ـ وا�ستجماع ذاته لك ّل الكماالت
من الأمور الفطريّة ،وباالنتباه �إلى ما جاء في المقام الأوّل يتّ�ضح ذلك
�أي�ضاً � .اّإل �أنّنا �سنبرهن على ذلك ببيان �آخر هنا �أي�ضاً.
اعلم �أنّ من الأمور الفطريّة الّتي }ﯜ ﯝ ﯞ{ هو النفور
من النق�ص ،ولذلك ف�إنّ الإن�سان ينفر من ك ّل ناق�ص� .إذاً ،فالفطرة
تنفر من النق�ص والعيب كما �إنّها تنجذب �إلى الكمال .فالفطرة ال ب ّد
و�أن تتوجّ ه �إلى الواحد الأح��د ،لأنّ ك ّل كثير ومركّب ناق�ص ،وال تكون
كثرة من دون محدوديّة مع �أنّ المحدوديّة نق�ص .وك ّل ناق�ص مرغوب
عنه من جانب الفطرة ولي�س بمرغوب فيه� .إذاً� ،أمكن من هاتين
الفطرتين« :فطرة حبّ الكمال» و«فطرة النفور من النق�ص» �إثبات
التوحيد .بل �إنّ ا�ستجماع اهلل لجميع الكماالت ،وخل ّو ذاته المقدّ�سة من
ك ّل نق�ص ،قد ثبت بالفطرة �أي�ضاً .و�سورة التوحيد المباركة الّتي تبيّن
((( �سورة �إبراهيم ،الآية.10:
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ن�سب الحقّ المتعالي ،وبح�سب ر�أي �شيخنا الجليل (روحي فداه)((( �إنّ
الهويّة المطلقة ،الّتي تتوجّ ه �إليها الفطرة ،والّتي �أ�شير �إليها في �صدر
�سورة التوحيد المباركة بكلّمة «هو» المباركة ،تع ّد برهان ًا على ال�صفات
ال�ستّ المذكورة بعد ذلك� .إذ لمّا كانت ذات اهلل المقدّ�سة هويّة مطلقة،
والهويّة المطلقة يجب �أن تكون كاملة مطلقة ،و� اّإل لكانت محدودة ،ولم
تكن مطلقة ،فهو م�ستجمع لجميع الكماالت ،فهو (اهلل) .وفي الوقت
الّذي يكون فيه م�ستجمع ًا لجميع الكماالت يكون ب�سيطاً ،و� اّإل فالهويّة
ال تكون مطلقة� ،إذ ًا فهو «�أح ��د» والزم الأح��د ّي��ة هو ال��واح��د ّي��ة .ولمّا
كانت الهويّة المطلقة الم�ستجمعة لجميع الكماالت منزّهة عن جميع
النقائ�ص الّتي تعود ب�أجمعها �إلى الماهيّة� ،إذاً ،فتلك الذات المقدّ�سة
«ال�صمدُ» ولي�ست جوفاء .ولمّا كانت الهويّة مطلقة ،فلن يتولّد منها
هي ّ
�شيء وال ينف�صل عنها �شيء ،وال ينف�صل هو عن �شيء }ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ{ و�إنّما هو مبد�أ ك ّل �شيء ومرجع جميع الموجودات ،بدون
االنف�صال الّذي يوجب النق�صان .والهويّة المطلقة �أي� ًضا لي�س لها كفء.
�إذ ال يمكن ت�صوّر التكرار في الكمال ال�صرف� .إذاً ،فال�سورة المباركة
(الإخال�ص) من �أحكام الفطرة ولبيان ن�سب الحقّ المتعال.
إشارة مختصرة إلى تفسير سورة التوحيد المباركة

اعلم �أنّ تف�سير هذه ال�سورة المباركة ـ �سورة التوحيد ـ والآيات
الأولى من �سورة الحديد� ،أكبر من طاقة ا�ستيعاب �أمثالنا ،و�أعظم من
((( �إ�شارة �إلى ال�شيخ العارف ال�شاه �آبادي .M
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قدراتنا الفكريّة والعقليّة .والتطرّق �إلى ذلك يكون خارج ًا عن وظيفتنا.
وعليه فهل الإن�صاف ي�سمح لأمثالي بالولوج في تف�سير ما �أنزله الحقّ
المتعالي على �أ�شخا�ص متعمّقين وعلماء محقّقين؟.
روي عن الإم��ام باقر العلوم  Qبعد عر�ضه �صلوات اهلل عليه
نبذة من �أ�سرار حروف ال�صمد المباركة �أنّه قالَ « :ل ْو وَجَ �دْتُ ِل ِعلْمي
الّذي �آتاني اهلل ع ّز وج ّل حَ َملَ ًة َلنَ�شَ رتُ التوحي َد والإ�سالم والإيما َن
ال�صمَدِ »(((.
والدينَ وال�شّ را ِئ َع مِ نَ َّ
يقول الفيل�سوف الكبير �صدر المت�ألّهين في خ�صو�ص الآيات الأولى
من �سورة الحديد« :اعلم �أنّ ك ّل �آية من الآيات ال�ست الّتي �أ�شير �إليها
في ه��ذا الحديث ،ت�شتمل على علم غزير في التوحيد والألوهيّة
وتت�ضمّن معارف كثيرة من العلوم ال�صمديّة والربوبيّة ،فلو �ساعد
الزمان و�أع��ان الدهر عارفاً ربان ّياً� ،أو حكيماً �إله ّياً ا�ستوحى علمه
من م�شكاة النبوّة المحمديّة على ال�صادع بها و�آل��ه �أف�ضل ال�سالم
والتحيّة ،وا�ستقى فل�سفته من �أحاديث �أهل الع�صمة والطهارة� ،سالم
اهلل عليهم ،لكان من حقّ ذلك العارف �أو الحكيم ومن حقّ تلك الآيات،
�أن ي�ضع لتف�سير ك ّل �آية مجلّداً وا�سعاً بل مجلّدات كثيرة».
وملخّ �ص القول� :إنّ �أمثال الكاتب لي�س من فر�سان هذا الميدان ،ولكنّ
العقل يحكم ب��أنّ المي�سور ال ي�سقط بالمع�سور ،فال ب ّد من عر�ض نبذة
ي�سيرة ومخت�صرة ممّا تلقّيته من العلماء العظام ،وكتب �أرباب المعرفة،
وم�صابيح �أنوار الهداية� ،أهل بيت الع�صمة  Rومن اهلل الهداية:
((( التوحيد ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص .93
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ليُعلم �أنّ «بِ�سمِ اهلل» من ك ّل �سورة ،تتعلّق على مذهب �أهل العرفان
بنف�س ال�سورة المبدوءة بها ،وال تكون متعلّقة بـ«�أ�س َتعِينُ » �أو �أمثاله.
لأنّ ا�سم «اهلل» يكون تمام الم�شيئة ح�سب مقام الظهور ،ويكون مقام
الفي�ض الأقد�س ،ح�سب تجلّي الأحد ومقام جمع �أ�سماء الأحد ،ح�سب
مقام الواحد .ويكون جميع العالم ،ح�سب اعتبار �أحديّة الجمع الّذي
هو الكون الجامع ،وهو مراتب الوجود في ال�سل�سلة الطوليّة :ال�صعوديّة
والنزوليّة ،و�أنّه ك ّل واحد من الهويّات العينيّة في ال�سل�سلة العر�ضيّة.
وب �ن��اء ًا على ذل��ك يختلف معنى «اهلل» ح�سب اخ�ت�لاف االعتبارات
في اال�سم ،لأنّ «اهلل» يكون الم�سمّى لتلك الأ�سماء ،فعند اختالف
االعتبارات ،يختلف المفهوم من «اهلل» وعليه ،يختلف معنى ب�سم اهلل
في ك ّل �سورة الختالف متعلّقه من �سورة لأخرى من ال�سور القر�آنيّة الّتي
هي متعلّقة في اللفظ ومظهره في المعنى .بل يختلف معناه ،على �ضوء
اختالف الأفعال والأعمال الّتي ت�صدر عن الإن�سان والّتي تبتدئ بب�سم
الخا�ص والفعل المعيّن الّذي ابتد�أ
ّ
اهلل ،لأنّه يتعلّق ويرتبط بذلك العمل
بب�سم اهلل .والعارف بالمظاهر ،وظهور الأ�سماء الإلهيّة ،يرى وي�شاهد
�أنّ جميع الأفعال والأعمال والأعرا�ض ظاهرة ومتحقّقة باال�سم ال�شريف
الأعظم ،وبمقام الم�شيئة المطلقة .وعند �إنجازه و�إيجاده لفعل وعمل
يتذكّر بقلبه العارف ،هذا المعنى ،وي�سرى به متناو ًال حتّى مرتبة مُلكه
وطبيعته ثمّ يقول ب�سم اهلل �أي ب�سبب مقام الم�شيئة المطلقة ،ل�صاحب
مقام الرحمانيّة ا ّل��ذي هو ب�سط الوجود ،ومقام الرحيميّة ا ّل��ذي هو
ب�سط مقام كمال الوجود� .أو ب�سبب مقام الم�شيئة المطلقة ل�صاحب

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

مقام الرحمانيّة الّذي هو مقام التجلّي بالظهور وب�سط الوجود ،ومقام
الرحيميّة الّذي هو مقام التجلّي بالباطن وقب�ض الوجود� ،آك ُل و�أ�شربُ
و�أ ْكتُبُ  ،و�أ ْفعَلُ كذا وكذا...
فال�سالك �إلى اهلل والعارف باهلل يرى ،من جهة ،ظهور الم�شيئة
المطلقة في جميع الأفعال والموجودات وفناء تلك الم�شيئة فيها ،ويرى
من خالل هذا المنظار هيمنة �سلطان الوحدة ،ويكون لديه معنى ب�سم
اهلل في جميع ال�سور القر�آنيّة والأعمال والأفعال بمعنى واحد .ومن
جهة �أخرى عندما يلتفت �إلى عالم الفرق ـ الكثرة واالختالف ـ وفرق
الفرق ،يرى لك ّل واحد من «ب�سم اهلل» في �أوّل ك ّل �سورة وبدء ك ّل عمل،
معنى يغاير المعنى الآخر.
وف��ي ه��ذا المقام ا ّل ��ذي نحن ب���ص��دده ،تف�سير ��س��ورة التوحيد
المباركة ،ن�ستطيع �أن نجعل «ب�سم اهلل» ،متعلّقة بـ«قل» هذه الكلّمة
ال�شريفة ،وعليه يكون المق�صود من «ب�سمِ اهلل» عند ك�سوة التجريد،
وغلبة التوحيد ،مقام الم�شيئة المطلقة .وعند ك�سوة التكثير يكون مقام
المق�صود االنتباه �إلى كثرة التعيّنات .وفي مقام الجمع بين المقامين
الّذي هو مقام البرزخيّة الكبرى ،يكون المق�صود الم�شيئة في مقام
الوحدة والكثرة ،ومقام الظهور والبطون ومقام الرحمانيّة والرحيميّة
على المعنى الثاني ـ المتقدّم قبل �أ�سطر ـ .وحيث �إنّ الآية ال�شريفة }ﭑ
ﭒﭓ ﭔ{ تجمع بين الأحديّة الغيبيّة ،والألوهيّة الأ�سمائيّة ،كان
المق�صود من «ا�سم اهلل» ،المقام الثالث وهو مقام البرزخيّة الكبرى.
ثمّ ي�أتي الخطاب بعد مقام الغيب الأحديّ  ،متوجّ ه ًا �إلى القلب التقيّ
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النقيّ الأحديّ الأحمديّ المحمّديّ  ،قائ ًال (قُلْ ) ،ويكون هذا الخطاب
ح�سب هذه الن�ش�أة البرزخيّة الكبرى الّتي هي مظهر ا�سم اهلل ،الّذي
هو مقام الم�شيئة المطلقة و�صاحب التعيّن وظهور الرحمانيّة في عين
الرحيميّة ،و�صاحب الب�سط في نف�س الوقت الّذي هو �صاحب القب�ض.
هو :وهذه الكلّمة ال�شريفة� ،إ�شارة �إلى مقام الهويّة المطلقة من حيث
ال�صفات �أو تتجلّى بتجلّي الأ�سماء،
هي هي من دون �أن تتعيّن بتعيّن ّ
حتّى الأ�سماء الذاتيّة الّتي تعتبر في مقام الأحديّة ،وال يُمكن �أن تكون
هذه الإ�شارة من غير �صاحب ذلك القلب التقيّ النقيّ الأحديّ الأحمديّ
ومن غير �صاحب هذا المقام العظيم .و�إن لم يكن النبيّ  Pم�أمور ًا
ب�إظهار ن�سب الحقّ المتعالي ،لما تفوّه بهذه الكلّمة ال�شريفة في الأزل
والأبد .ولكن جرى في ق�ضاء اهلل �سبحانه �أن ينطق النبيّ الخاتم ،P
بهذه الإ�شارة ـ هو ـ.
ولما لم ي�ستم ّر  Pفي الجذبة المطلقة ،وحاز على مقام البرزخيّة
قال « :Pاهلل �أحَ دٌ».
و«اهلل» هو اال�سم ،الجامع الأعظم ،للربّ المطلق ،للخاتم .و�إنّ
ما ترى العين البرزخيّة ،من كثرة الأ�سماء في مقام ظهور الواحديّة،
هي نف�س التجلّي الغيبيّ الخفيّ في مقام الأحديّة ،فال غلبة ،في قلب
مثل هذا ال�سالك لمقام الأحديّة على مقام الواحديّة ،وال غلبة لمقام
الواحديّة على مقام الأحديّة.
ولع ّل ال�سبب في تقديم «اهلل» على «�أحد» مع �أنّ الأ�سماء الذاتيّة ـ اهلل ـ
متقدّمة اعتبار ًا على الأ�سماء ال�صفاتيّة ـ �أحد ـ �إنّما هو لأجل الإ�شارة �إلى
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مقام التجلّي في قلب ال�سالك ،حيث �إنّ التجلّيات الذاتيّة على قلوب الأولياء
تبتدىء �أ ّو ًال بتجلّي الأ�سماء ال�صفاتيّة الموجودة لدى ح�ضرة الواحد ـ
الأ�سماء ال�صفاتيّة الواحديّة ـ ،ثمّ يتمّ التجلّي بالأ�سماء الذاتيّة الأحديّة.
وال�س ّر في انتفاء ا�سم «اهلل» من مجموع �أ�سمائه �سبحانه ـ مع �أنّ قلب
ال�سالك ح�سب كيفيّة ال�سلوك ،وكيفيّة التجلّي ،يتجلّى �أ ّو ًال بكافّة الأ�سماء
على �ضوء منا�سبات قلب ال�سالك ،هذه الأ�سماء الّتي تكون مظاهر ال�سم اهلل
�سبحانه ثمّ يتجلّى القلب في نهاية ال�سلوك في الأ�سماء ال�صفاتيّة با�سم اهلل
ـ وال�س ّر في ا�صطفاء هذا اال�سم المبارك يُمكن �أن يعود �إلى �أحد �أمرين:
�إمّا �إ�شارة �إلى �أنّ التجلّي ب�أي ا�سم من �أ�سماء اهلل ،هو تجلٍّ با�سم «اهلل»
من باب اتّحاد الظاهر والمظهر ،خ�صو� ًصا لدى الح�ضرة الإلهيّة.
و�إمّا �إ�شارة �إلى نهاية �سلوك الواحديّ  ،حيث �إنّه لو لم تتحقّق لما
ابتد�أ بال�سلوك الأحديّ .
وملخّ �ص الكالم� :إنّه بنا ًء على البيان المذكور يكون �ضمير (هو)
�إ�شارة الى مقام انقطعت عنه �آمال العارفين و�إيماءاتهم ،ويتقدّ�س عن
ك ّل ا�سم ور�سم ويتنزّه عن ك ّل تجلٍّ وظهور« .و�أحد» �إ�شارة �إلى تجلّي
الأ�سماء الباطنيّة الغيبيّة ،و«اهلل» �إ�شارة �إلى تجلّي الأ�سماء الظاهريّة.
تتح�صل االعتبارات الأوليّة
ّ
وبهذه الأم��ور الثالثة :ـ هو ـ اهلل ـ �أحد ـ
لح�ضرة الربوبيّة .و�إنّ الأ�سماء الأربعة الأخرى ـ ال�صمد ـ لم يلد ـ لم
يولد ـ لم يكن له كف�ؤ ًا ـ الّتي يكون «ال�صمد» جامع ًا لها ،من الأ�سماء
ال�سلبيّة التنزيهيّة ،الّتي تُعتبر تبع ًا للأ�سماء الثبوتيّة الجماليّة ،كما
�أُ�شير �إليه في نهاية حديث من الأحاديث المتقدّمة.
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هذا كلّه على القول ب�أنّ «ب�سم اهلل» متعلّق بالكلّمة ال�شريفة «قُلْ ».
ون�ستطيع �أن نجعل «ب�سم اهلل» متعلّق ًا بك ّل واحد من كلمات هذه
ال�سورة المباركة ،وعليه يختلف تف�سير هذه ال�سورة وتف�سير ب�سم اهلل
من متعلّق �إلى �آخر .وحيث �إنّ عر�ض ذلك ي�سبّب التف�صيل والتطويل،
غ�ض�ضنا الطرف عنه.
يقول �شيخنا العارف الكامل ال�شاه �آب��ادي روحي ف��داه�« :إ َّن «هُ وَ»
برهان على الأ�سماء والكماالت ال�ستّة المذكورة عقيب هذه الكلمة
المباركة ـ هو ـ في �سورة التوحيد ال�شريفة .لأنّ الذات المقدّ�س حيث
�إنّه يكون مطلقاً مثل «هُ وَ» الّذي يعتبر �إ�شارة �إلى �صرف الوجود يكون
م�ستجمعاً لجميع كماالت الأ�سماء .فيكون «اهلل» .وحيث �إنّ �صرف
الوجود ،بب�ساطة حقيقته يكون جامعاً لك ّل الأو�صاف والأ�سماء ،من
دون �أن تلثم هذه الكثرات الأ�سمائيّة لوحدة ال��ذات المقدّ�س ،كان
�أح��داً .وحيث �إ ّن��ه ال ماهيّة ل�صرف الوجود ك��ان �صمداً .وحيث �إنّ
�صرف الوجود ال ينتق�ص .وال يح�صل من الغير وال يتكرّر لم يكن
والداً وال مولوداً ولي�س له كفوءاً» انتهى.
وال ب ّد من معرفة �أنّه قد ورد في الأحاديث ال�شريفة معانٍ و�أ�سرار
كثيرة لِـ«ال�صمد» ل��و �أردن ��ا عر�ضها وبيانها ،لخرجنا ع��ن الإط��ار
المخ�ص�ص للكتاب ،والفتقرنا �إلى و�ضع ر�سالة �أخرى في ذلك .ولكنّنا
ّ
نُ�شير �إلى �أمرٍ واحد هو� :أنّ «ال�صمد» لو كان �إ�شارة �إلى نف�س الماهيّة،
ح�سب بع�ض االعتبارات ومعاني «اهلل» في «اهلل ال�صمد» لكان ـ ال�صمد
ـ من اعتبارات مقام الواحديّة ومقام �أحديّة جمع الأ�سماء .و�إن كان
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�إ�شارة �إلى �صفة �إ�ضافيّة ـ كما ي�ستفاد من بع�ض الروايات ـ لكان ـ ال�صمد
ـ �إ�شارة �إلى �أحديّة جمع الأ�سماء لدى التجلّي بالفي�ض المقدّ�س ،ولكان
معناه موافق ًا لقوله تعالى } :ﮩ ﮪ ﮫ {.
في بيان المقصود من قوله :اعرفوا اهلل باهلل

(((

اعلم �أنّ ك ّل واحد من العلماء ر�ضوان اهلل تعالى عليهم قد تناول هذه
الجملة «اعرفوا اهلل باهلل» و�شرحها على �ضوء م�سلكه العلميّ �أو مذهبه
الفل�سفيّ  .ونحن لأجل التبرّك بكالم الأجالّء نذكر ب�صورة مخت�صرة
بع�ض تلك الآراء ،وهي:
الأوّل :قال ثقة الإ�سالم الكلّينيّ ر�ضوان اهلل تعالى عليه «ومعنى
قوله  Qاعرفوا اهلل باهلل يعني �أنّ اهلل خلق الأ�شخا�ص والأنوار
والجواهر والأعيان ـ فالأعيان الأب��دان والجواهر الأرواح ـ وهو ع ّز
وج ّل ال يُ�شبه ج�سماً وال روحاً ولي�س لأحد في خلق الروح الح�سّ ا�س
الدرّاك �أمر وال �سبب ،وهو المتفرّد بخلق الأرواح والأج�سام ،ف�إذا نفى
عنه ال�شبهين� :شبه الأب��دان و�شبه الأرواح فقد عرف اهلل باهلل و�إذا
�شبّهه بالروح �أو البدن �أو النور فلم يعرف اهلل باهلل».
ومن الغريب �أنّ �صدر المت�ألهّين قدّ�س �سرّه اعتبر هذا الكالم من
تتمّة الحديث ف�أخذ ب�شرحه وتف�سيره على �أ�سا�س مذهبه في الفل�سفة.
الثاني :قال ال�شيخ ال�صدوق ر�ضوان اهلل تعالى عليه بعد �إيراد
((( �إ�شارة �إلى الحديث الوارد عن �أمير الم�ؤمنين Qحيث قال« :اعرفوا اهلل باهلل والر�سول
بالر�سالة و�أولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإح�سان»� .أ�صول الكافي ،المجلد الأوّل ،كتاب

التوحيد ,باب �أنّه ال يُعرف � اّإل به ,ح.1
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الخبر ،ما حا�صله« :عرفنا اهلل باهلل لأنّا �إن عرفناه بعقولنا فهو ع ّز
وج ّل واهبها و�إن عرفناه ع ّز وج ّل ب�أنبيائه ور�سله وحججه  Rفهو
ع ّز وج ّل باعثهم ومر�سلهم ومتّخذهم حججاً و�إن عرفناه ب�أنف�سنا
فهو ع ّز وج ّل محدثها فبه عرفناه».
الثالث :ما �أ�شار �إليه �صدر المت�ألّهين .حيث قال�« :إنّ هناك �سبيلين
لمعرفة ال�ح��قّ المتعالي �أح��ده�م��ا :الم�شاهدة و�صريح العرفان.
وثانيهما :التنزيه والتقدي�س ،وحيث �إنّ ال�سبيل الأوّل ال يتي�سّ ر �إ ّال
للأنبياء وال ُكمّل اختار عليه ال�صالة وال�سالم بيان الطريق الثاني
في الحديث» (انتهى).
ويتوقّف هذا التف�سير على اعتبار كالم ال�شيخ الكلينيّ جزء ًا من
الحديث ال�شريف ،واعتبار حديثِ الإمام ال�صادق  Qكالمَ الإمام
�أمير الم�ؤمنين .Q
ال��راب��ع :ق��ال المحقّق الكا�شانيّ عليه الرحمة�« :إنّ لك ّل �شيء
ماهيّة هو بها هو ،وهي وجهه الّذي �إلى ذاته كذلك لك ّل �شيء حقيقة
محيطة به ،بها قوام ذاته وبها ظهور �آثاره و�صفاته ،وبها حوْله عمّا
َي� ِر ُد به وي�ضرّه وقوّته على ما ينفعه وي�سرّه وهي وجهه ا ّل��ذي �إلى
اهلل �سبحانه ،و�إليهما �أ�شير بقوله ع� ّز وج �لّ} :ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ{((( ،وبقوله �سبحانه} :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ{((( ،وبقوله
تعالى} :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ{((( ،وبقوله �سبحانه} :ﭶ
((( �سورة ف�صلت ،الآية.54 :
((( �سورة الحديد ،الآية.4 :
((( �سورة ق ،الآية.16 :
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ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ{((( ،وب�ق��ول��ه } :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ{((( .ف�إنّ تلك الحقيقة الّتي تبقى بعد فناء الأ�شياء ،فقوله

« Qاعرفوا اهلل ب��اهلل»؛ معناه انظروا في الأ�شياء �إل��ى وجوهها
الّتي �إلى اهلل �سبحانه بعد �أن �أثبتّم �أنّ لها ر ّباً �صانعاً ،فاطلبوا معرفته
ب�أمارة فيها من حيث تدبيره لها وقيوميّته عليها وت�سخيره لها� ،أو
�إحاطته بها وقهره �إ ّي��اه��ا حتّى تعرفوا اهلل بهذه ال�صفات القائمة
ب��ه ،وال تنظروا �إل��ى وجوهها الّتي �إل��ى نف�سها �أعني من حيث �إنّها
�أ�شياء لها ماهيّات ال يمكن �أن توجد بذواتها ،بل مفتقرة �إلى موجد
يوجدها ،ف�إنّكم �إذا نظرتم �إليها من هذه الجهة تكونوا قد عرفتم
اهلل بالأ�شياء ،فلن تعرفوه �إذن حقّ المعرفة ،ف�إنّ معرفة مجرّد كون
ال�شيء مفتقراً �إليه في وجود الأ�شياء لي�ست بمعرفة في الحقيقة.
على �أنّ ذل��ك غير محتاج �إليه لما عرفت �أ ّن�ه��ا فطريّة بخالف
النظر الأوّل ف�إنّكم تنظرون في الأ�شياء �أ ّو ًال �إلى اهلل ع ّز وج ّل و�آثاره
من حيث هي �آثاره ،ث ّم �إلى الأ�شياء وافتقارها في �أنف�سها».
الخام�س :االحتمال الّذي قد خطر على بال الكاتب وهو يُبتنى على
مقدّمة مذكورة في علم الأ�سماء وال�صفات ،وهي �أنّ للذات المقدّ�س الحقّ
خا�ص ًا به ،ومنها:
ع ّز جالله اعتبارات ،و�أنّ لك ّل اعتبار ا�صطالح ًا ّ
اعتبار الذات من حيث هو� ،أي الذات المجهول ب�صورة مطلقة ،من
دون �أن يكون له ا�سم �أو ر�سم ومن دون �إمكان بلوغ �آمال العرفاء وذوي
((( �سورة الواقعة ،الآية.85 :
((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.88 :
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القلوب والأولياء� ،إليه .وقد يعبّر عنه حين ًا لدى �أرباب المعرفة بعنقاء
المغرب .قال ال�شاعر:
�أيّها ال�صيّاد انتبه �إلى �أنّ العنقاء ال ت�سقط في الفخّ فا�سحب م�صيدتك
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وحين ًا �آخر بالعماء �أو العمى ،رُوي �أ َّن ُه قيل للنبيِّ �« :Pأيْنَ كا َن ربُّكَ
َق ْب َل �إنْ يخ ُل َق الخلقَ؟ قال :في عماء»((( .وحين ًا ثالث ًا بغيب الغيوب
والغيب المطلق وغير ذلك ،ف�إنّ ك ّل هذه التعبيرات والم�صطلحات،
تكون قا�صرة عن �أداء المعنى .و�إنّ العنقاء والعماء والتعبيرات الأخرى
المذكورة ل��دى العرفاء الموافقة لنوع من الأد ّل��ة والبراهين ،غير
مرتبطة بهذا المقام.
ومنها :اعتبار ال��ذات ح�سب مقام التعيّن الغيبيّ  ،وعدم الظهور
المطلق ،الم�سمّى بمقام الأحديّة .والتعبيرات المذكورة في االعتبار
ال�سابق تتالءم مع هذا المقام .ويتحوّل في هذا المقام اعتبار الأ�سماء
الذاتيّة ،ح�سب ا�صطالح العلماء� ،إلى الأ�سماء مثل :الباطن المطلق،
والأوّل المطلق ،والعليّ العظيم ،كما ي�ستفاد من حديث (الكافي) �أنّ
�أوّل ا�سم اتخذه الحقّ لنف�سه هو العليّ والعظيم.
ومنها :اعتبار الذات ح�سب مقام الواحديّة ،ومقام جمع الأ�سماء
وال�صفات ،ا ّل��ذي عبّر عنه بمقام الواحديّة ومقام الأح��د ّي��ة لجمع
الأ�سماء وجمع الجمع وغير ذلك .ويقال لهذا المقام ،باعتبار مقام
�أحديّة الجمع ،مقام اال�سم الأعظم واال�سم الجامع «اهلل».
ومنها :اعتبار الذات ح�سب مرتبة التجلّي بالفي�ض المقدّ�س ،ومقام
((( م�سند �أحمد ،ج� ،4ص .11
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ظهور الأ�سماء وال�صفات في مرائي الأعيان .كما �إنّ مقام الواحديّة
يكون ب�سبب تجلّي الفي�ض الأقد�س .ويُقال لهذا المقام ،الّذي هو مقام
ظهور الأ�سماء ،مقام الظهور الإطالقي ومقام الألوهيّة ومقام اهلل
�أي�ضاً ،ح�سب االعتبارات المقرّرة في الأ�سماء وال�صفات .وقد �شرحناه
في كتاب (م�صباح الهداية).
وال ب ّد من معرفة �أنّ هذه االعتبارات المذكورة على �أل�سنة �أهل
المعرفة و�أ�صحاب القلوب� ،إخبار عن تجليّات الحقّ �سبحانه على قلوبهم
ال�صافية .وتكون تلك التجلّيات ح�سب مراتب ومقامات �سلوك الأولياء
وح�سب منازل �سير ال�سائرين الى اهلل ومراحله ،مبتدئة من مقام ظهور
الأ�سماء وال�صفات ،الّذي هو مقام الألوهيّة والم�سمّى بـ«اهلل» والّتي
تكون �آية } ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿ ﰀ{((( �إ�شارة �إلى ذلك ،ومنهيّة بمقام الغيب الأحدي ،ومرتبة

الأ�سماء الذاتيّة واال�سم الم�ست�أثر الّذي يكون نهاية ال�سير والمق�صد.
ويمكن �أن يكون قوله تعالى } :ﭹ ﭺ{((( �إ�شارة �إلى هذا المقام.
وبعد هذه المقدمة نقول� :إنّ الإن�سان عندما يلج�أ �إلى الفكر والبرهان
في طلب الحقّ �سبحانه و�سيره �إلى اهلل ،يكون �سيره عقل ّي ًا علم ّياً ،وال
((( �سورة النور ،الآية.35 :
((( �سورة النجم ،الآية.9 :
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يكون من نوع �سير �أهل العرفان و�أرب��اب العرفان ،لأنّه قد �سقط في
الحجاب الأكبر والأعظم ،من دون فرق بين �أن ينظر �إلى الأ�شياء من
ماهيّاتها ،والّتي تعتبر الحجب الظلمانيّة ،ويبحث عن الحقّ المتعالي
من خاللها �أو ينظر �إلى الأ�شياء من خالل وجوداتها التي تكون حجب ًا
نورانيّة وهي الّتي يُ�شير �إليها المرحوم الفي�ض الكا�شانيّ في االحتمال
الرابع المتقدّم.
�إنّ ال�شرط الأوّل في ال�سير �إلى اهلل ،هو الخروج من البيت المظلم
للنف�س والذّات والأنانيّة .فكما �أنّ الإن�سان في ال�سفر الخارجيّ العينيّ
المح�سو�س ،ال يكون م�سافر ًا ما دام هو في مكانه وبيته رغم تخيّله
ال�سفر وتحدّثه عن كونه م�سافراً ،بل ال ب ّد من ترك المكان ومغادرة
البيت حتّى يُقال �أنّه م�سافر ،وكما �أنّ ال�سفر ال�شرعيّ ال يتحقّق � اّإل بعد
مغادرة البلد واختفاء �آث��اره ،فكذلك ال يتحقّق هذا ال�سفر العرفانيّ
�إلى اهلل ،والهجرة ال�شهوديّة � اّإل بعد التخلّي عن البيت المظلم للنف�س
واختفاء �آثارها ومعالمها ،لأنّه ما دامت �آثار التعيّنات م�شهودة و�أ�صوات
الكثرات م�سموعة ،ال يكون الإن�سان م�سافراً ،بل �إنّه تخيّل ال�سفر وادّعى
ال�سير وال�سلوك ،قال اهلل تعالى } :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ{(((.
فبعد �أن يُغادر ال�سالك �إلى اهلل بخطوات تروي�ض النف�س والتقوى
الكاملة ،بيت النف�س ،ول��م ي�صطحب معه في ه��ذا ال�خ��روج العُلقة
الدنيويّة ،والتعيّنات ،ويتحقّق له ال�سفر �إلى اهلل �سبحانه ،يتجلّى له
((( �سورة الن�ساء ،الآية.100:
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الحقّ المتعالي قبل ك ّل �شيء ،على قلبه المقدّ�س بالألوهيّة ومقام ظهور
الأ�سماء وال�صفات .ويكون هذا التجلّي �أي� ًضا مرتّب ًا ومنظماً ،حيث
ينطلق من الأ�سماء المحاطة م��رور ًا بالأ�سماء المحيطة ح�سب �شدّة
ال�سير و�ضعفه وح�سب قوّة قلب ال�سالك و�ضعفه على التف�صيل الّذي
ال ي�ستوعبه هذا الكتاب المخت�صر ،حتّى ينتهي �إلى رف�ض ك ّل تعيّنات
عالم الوجود �سواء كانت تعيّنات تعود �إلى نف�سه �أم تعيّنات راجعة �إلى
غيره والّتي تعتبر ـ �أي هذه التعيّنات الغيريّة ـ في المنازل والمراحل
التاليّة من التّعينات العائدة �إلى نف�سه �أي�ضاً .وبعد الرف�ض المطلق،
يتمّ التجلّي بالألوهيّة ،ومقام اهلل الّذي هو مقام �أحديّة جمع ظهور
الأ�سماء ،وتظهر «اعرفُوا اهلل باهلل» في مرتبتها الأوّليّة النازلة.
ولدى و�صول العارف �إلى هذا المقام والمنزلة ،يفنى في هذا التجلّي،
ف�إذا و�سعته العناية الأزليّة ،لح�صل للعارف الفاني في هذا التجلّي،
ا�ستينا�س ،ولزالت عنه وح�شة الطريق ون ََ�صب ال�سفر ،وا�ستفاق ،فلم
ٌ
يقتنع بهذا المقام ،وي�ستمر بخطوات مل�ؤها ال�شوق والع�شق .ويكون
الحقّ  ،المتعالي في �سفر الع�شق هذا مبد�أ ال�سفر والباعث على ال�سفر
ونهاية ال�سفر ،وتتمّ خطواته في �أن��وار التجلّي ،في�سمع هاتف ًا يقول
له «تقدَّم» ،وي�ستمر في التقدّم �إلى �أن تتجلّى في قلبه ب�صورة مرتبة
ومنظمة ،الأ�سماء وال�صفات في مقام ال��واح��د ّي��ة ،حتّى يبلغ مقام
الأحديّة ،ومقام اال�سم الأعظم الّذي هو ا�سم اهلل ،فيتحقق في هذا
المقام «اعرفوا اهلل ب��اهلل» في مرتبة عالية ،ويوجد �أي� ًضا بعد هذا
المقام ،مقا ٌم �آخر ال مجال لذكره فعالً.
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ومع هذا الّذي ذكرنا� ،أ�ضفى مقام عرفان الر�سول على الر�سالة و�أولي
الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإح�سان ،ترتيب ًا عرفان ّي ًا بديع ًا يحتاج
�إلى �شرح مقام الر�سالة والوالية .وهو ال يتنا�سب مع م�ستوى هذا الكتاب.
وقد تولّى كتاب (م�صباح الهداية) الّذي ذكرته �سلف ًا تف�صيل ذلك.
في بيان عدم حمل األحاديث المأثورة على المعاني الدارجة

32

ال يُظنّ ب�أنّ مق�صودنا من �شرح الحديث ال�شريف على �ضوء م�سلك
�أهل العرفان ،هو ح�صر معنى الحديث في ذلك ،حتّى يكون من قبيل
الرجم بالغيب والتف�سير ب��ال��ر�أي ،بل هو من �أج��ل دفع توهّ م ح�صر
معاني الأحاديث المنقولة في باب معارف �أ�صول الدين ،وح�صرها في
المعاني الرائجة العرفيّة.
و�إنّ الملمَّ ب�أحاديث الأئمّة  Rيعرف �أنّ تف�سير الأخبار الم�أثورة
عنهم  Rفي العقائد ومعارف �أ�صول الدّين على �أ�سا�س الفهم
العرفيّ ال�شائع ال يكون �سديد ًا و�صحيحاً ،بل �إنّها تحتوي على �أدقّ
المعاني الفل�سفيّة ،وقمّة معارف �أهل المعرفة .ومن يرجع �إلى كتاب
(�أ�صول الكافي) وكتاب (التوحيد) لل�شيخ ال�صدوق عليه الرحمة،
يذعن لما قلناه.
وال يتنافى هذا التف�سير الدقيق العرفانيّ مع �صياغة �أئمّة �أهل المعرفة
العلماء باهلل ،لكالمهم ال�شريف في �أ�سلوب جامع ،تقطف ك ّل طائفة
ح�سب م�سلكها قدر ًا من الثمار ،وال يحقّ لأحد �أن يق�صر الحديث في
المعنى الّذي ارت�آه .مثالً :ن�ستطيع �أن ن�شرح الحديث ال�شريف المذكور،
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�شرح ًا عُ رف ّي ًا رائج ًا يتطابق مع ظهور الألفاظ وفهم النا�س ب�أن نقول �إنّ
معنى «اعرفوا اهلل باهلل» هو اعرفوه ب�آثار �صنعه و�إتقان عمله اللذين
يكونان من �آثار الألوهيّة .كما �أنّه يجب معرفة النبيّ بالر�سالة و�آثاره
المتقنة لدعوته ،ومعرفة �أولي الأمر بكيفيّة �أعمالهم من قبيل الأمر
بالمعروف والعدالة .حيث نتعرّف من خالل الآثار �إلى �أ�صحابها .وهذا
ال يتنافى مع وجود معنى �أدقّ للحديث ،يكون بمثابة البطن له .ووجود
معنى �آخر �أي� ًضا �أدقّ من المعنى الثاني يكون بمنزلة بطن البطن.
وعلى �أيّ حال �إنّ مقارنة كالم الأولياء  Rبكالم �أمثالنا غير
�صحيحة .كما �إنّ قيا�س �أ�شخا�صهم  Rعلى �أ�شخا�ص من �أمثالنا
مجحفٌ وباطل .وال �أ�ستطيع �أن �أ�شرح هذا المو�ضوع الغام�ض ب�صورة
مف�صلة مع بيان فل�سفته و�سببه.
ّ
وم��ن غرائب الأم��ور� :أنّ بع� ًضا يطعن في هذه المعاني الرقيقة
العرفانيّة والفل�سفيّة ويعتر�ض عليها قائالً� :إنّ �أحاديث �أئمّة الهدى
 Rلتوجيه النا�س ،فال ب ّد و�أن تتوافق مع الفهم العُرفي ،ويجب �أن
ال ت�صدر عنهم المفاهيم الفل�سفيّة �أو العرفانيّة الّتي ال ينالها الفهم
العرفي لعامّة النا�س.
�إنّ هذا افتراء مُ�ستنكر وتهمة مُ�سيئة نجمت عن قلَّة التدبّر في �أخبار
�أهل البيت  Rومعارف الأنبياء وعدم التجوال فيها.
فواعجب ًا لو �أنّ الأنبياء والأولياء  Rلم يق�صدوا تعليم النا�س،
دقائق التوحيد ،ومعارف الأنبياء فمن كان ب�إمكانه �أن ينه�ض بمثل هذا
التعليم؟
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هل �إنّ التوحيد والمعارف الأخرى العقائديّة ،ال ت�ستبطن الدقائق
العلميّة ،و�إنّ النا�س جميع ًا في ا�ستيعابهم للمعارف على م�ستوىً
واحد؟
هل �إنّ معارف الإمام �أمير الم�ؤمنين  Qمع معارفنا في درجة
واحدة؟ و�إنّ معارفه �صلوات اهلل و�سالمه عليه ،هي المعارف ال�شائعة
الموجودة لدى النا�س �أو �إنّها تختلف عن معارفنا؟
وهل �إنّ تعليم تلك المعارف والعلوم المختزنة لدى �أهل البيت R
غير �ضروريّ بل غير محبّذ؟ �أو �إنّه ال يكون واحد ًا ممّا تقدّم و�إنّ الأئمّة
 Rلم يهتمّوا لهذه المعارف؟
وهل من المعقول �أنّ من ال يتوانى في بيان الآداب الم�ستحبّة للنوم
والأك ّل وبيت الخالء و ...قد غفل عن بيان المعارف الإلهيّة الّتي هي
منتهى �أمل الأولياء؟
والأغ��رب من ذلك �أنّ بع�ض ه��ؤالء المعتر�ضين الراف�ضين لهذه
المعاني الدقيقة قد تناولوا الأخبار الفقهيّة الم�أثورة عن �أهل البيت
 Rودقّقوا فيها بدرجة يعجز عن فهمها العقل ف�ض ًال عن العرف،
وين�سبون المعنى العميق الّذي ا�ستخل�صوه �إلى االرتكاز العرفيّ رغم
�أنّه من الم�سلَّم به �أنّ فهم الأخبار الفقهيّة موكول �إلى العرف .ومن
يُنكر ما ذكرته ،فعليه مراجعة المباحث الّتي وردت في قاعدة (على
وخا�صة
اليد ما �أخذت حتّى ت�ؤدّي) و�أمثالها من القواعد الفقهيّة الكليّة ّ
المرتبطة منها بالمعامالت ،حتّى يفهم م�ستوى التعمّق والتدقيق في
كلّمات الأئمّة Rفي الأحكام وفروع الدين.
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وعلى �أيّ حال �إنّ البحث قد خرج من �أيادينا ،والقلم قد تمرَّد
علينا ،والكاتب يُ�شهد اهلل ع َّز وج ّل على �أنه ال يق�صد من هذا الكالم
�إ َّال تعريف �إخوانه في اهلل بالمعارف الإلهيّة .و�أ�ستغفر اهلل من الزَ لل
والف�شل والك�سل ،والحمد هلل �أ ّو ًال و�آخراً.
في بيان المقياس في الصفات الثبوتيّة والسلبيّة

�إنّ المقيا�س في ال�صفات الثبوتيّة للذّات المقدّ�س الواجب ج ّل
ا�سمه ،وال�صفات ال�سلبيّة ،هو �أنّ ك ّل �صفة من الأو�صاف الكماليّة،
والنعوت الجماليّة الّتي تعود �إلى حقيقة الوجود وذاته ال�صرف ،من
دون �أن تتعيّن بتعيّن ،وتوجد في عالم دون �آخر ،تعود لهويّة الوجود
وذاته النوريّة ،وتُعتبر من ال�صفات الالزمة الثبوت والواجبة التحقّق،
للذات المقدّ�س تعالى �ش�أنه ،لأنّ هذه ال�صفات لو لم تثبت للذّات
المقدّ�س للزم �إمّا �أن ال يكون الذات المتعالي ،وجود ًا �صرف ًا ومح�ضاً� ،أو
ال يكون الوجود ال�صرف مح�ض كمال وجمال .وهذان الأمران باطالن
لدى العرفاء والحكماء .كما تقرّر في محلّه.
و�إنّ ك ّل �صفة ونعت ال تثبت للموجود� ،إ ّال بعد تنزّله �إلى منزلة من
منازل التعيّنات ،وتَقا ُرنِه ب�شكل من �أ�شكال التقييد ،وتعانقه بمرتبة من
مراتب الق�صور ،وتالزمه مع ح ّد من حدود الوهن والفتور .ومجمل القول
�إنّ ك ّل �صفة ال تُع ّد من حقيقة الوجود ،بل كانت راجعة �إلى الماهيّة ،لكانت
من ال�صفات الم�سلوبة الّتي يمتنع تحقّقها في الذات الكامل المطلق،
لأنّ الذات الكامل المطلق والوجود ال�صرف كما يكون م�صداق ًا للكمال
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ال�صرف ،يكون م�صداق ًا ل�سلب النقائ�ص والحدود والأعدام والماهيّات.
ه��ذا الكالم وم��ا ا�شتهر ل��دى المحقّقين من �أنّ جميع ال�صفات
�سلب واحد وهو �سلب الإمكان ،ال يكون �سديد ًا و�صائب ًا
ال�سلبيّة ،تعود �إلى ٍ
لدى الكاتب ،فكما �أنّ ذات��ه المقدّ�س �سبحانه يكون م�صداق ًا ذات ّي ًا
حقيق ّي ًا لك ّل واحد من ال�صفات الكماليّة ،من دون �أن يرجع بع�ضها �إلى
بع�ضها الآخر ـ كما بيّناه �سابق ًا ـ فكذلك يكون الذات المقدّ�س م�صداق ًا
بالعر�ض لك ّل واحد من ال�صفات ال�سلبيّة �أي�ضاً.
وال ن�ستطيع �أن نقول �إنّ الأعدام والنقائ�ص حيثيّة واحدة و�إنّه (ال مَ يْزَ
في الأعدام) ،لأنّنا �إذا در�سنا هذا المو�ضوع على �أ�سا�س الواقع ونف�س
الأم��ر ،فكما �أنّ العدم المطلق حيثيّة واحدة رغم كونه ك ّل الأعدام،
فكذلك الوجود المطلق �أي� ًضا حيثيّة واحدة وك ّل الكماالت ،فال ن�ستطيع
�إثبات �صفة للحقّ �سبحانه ،في مرحلة اعتبار الأحديّة ،وغيب الغيوب،
ال ال�صفات الحقيقيّة الثبوتيّة ،وال ال�صفات ال�سلبيّة الجالليّة.
و�إذا در�سناه على �أ�سا�س مقام الواحديّة وجمع الأ�سماء وال�صفات،
فكما �أنّ ال�صفات الثبوتيّة الكماليّة متكثّرة ومتعدّدة ،كانت ال�صفات
ال�سلبيّة متكثّرة �أي� ًضا لأنّ في مقابل ك ّل �صفة كماليّة� ،صفة ناق�صة
م�سلوبة .فالذات المقدّ�س �سبحانه كما يكون م�صداق ًا للعالم بالذات،
يكون م�صداق ًا لعدم كونه جاه ًال بالعر�ض .وكما يكون قادر ًا يكون لي�س
بعاجز ،وكما تقرّر في علم الأ�سماء� ،أنّ للأ�سماء وال�صفات الثبوتيّة
اعتبار المحيطيّة والمحاطيّة والرئا�سة والمر�ؤو�سيّة ،فكذلك تكون
للأ�سماء وال�صفات ال�سلبيّة هذه االعتبارات بالتبع �أي�ضاً.
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ومجمع الحديث �أنّه بعدما ات�ضح المقيا�س في ال�صفات الثبوتيّة
وال�سلبيّة ،ن�ستطيع �أن نفهم �أنّ الحركة الّتي تتقوّم بالقوّة والهيولى ،و�أنّ
الحدوث والتجدّد المتغلغل في ذات القوّة ،ال تت�سرّب �إلى ذاته المقدّ�س
ج ّل جالله.
والتكلّم بمعناه الدارج العرفيّ الّذي يكون مح ًال ل�س�ؤال الراوي في
الحديث ال�شريف((( فهو �صفة محدثة متجدّدة يتنزّه الحقّ المتعال
ويتب ّر�أ منها .وهذا ال يتهافت مع �إثبات الكالم والتكلّم الذّاتي للحقّ
�سبحانه وتعالى في مقام الذات على نحو ين�سجم مع تنزّهه �سبحانه
عن التجدّد وبراءته من الحدوث.
وخال�صة هذا البحث ال�شريف �أنّ حقيقة التكلّم ال تتوقّف على خروج
الخا�صة في الحنجرة والفم .وما هـو ال�شائع لدى
ّ
الأحرف من المخارج
�أبناء اللغة وعرف الجمـهور مـن النـا�س مـن �أن التك ّلـم يتقيد وين�صرف
�إلى خروج الأحرف الأبجديّة من مخارجها ،فهو ناتج عن العادة و�أن�س
ذهن النا�س بمثل هذا التف�سير .وقد �ساعد �أوهام النا�س و�أفكارهم
على ذلك .و�أمّا �أ�صل معنى التكلّم فـال يتقيّـد بالأحرف �أبداً.
�إنّ حقيقة العلم عبارة عن ظهور ال�شيء لدى العالم ،من غير �أن
((( �إ�شارة �إلى الحديث الوارد عن �أبي ب�صير حيث قال� :سمعت �أبا عبد اهلل  Qيقول« :لم
يزل اهلل ع ّز وج ّل ربّنا والعلم ذاته وال معلوم .وال�سمع ذاته وال م�سموع .والب�صر ذاته وال
مب�صر .والقدرة ذاته وال مقدور .فلمّا �أحدث الأ�شياء وكان المعلوم وقع العلم منه على
المعلوم وال�سمع على الم�سموع والب�صر على المب�صر ،والقدرة على المقدور .قال :قلت:
فلم يزل اهلل متحرّكاً؟ قال :Qتعالى اهلل عن ذلك� ،إنّ الحركة �صفة محدَثة بالفعل.
قال :فقلت :فلم يزل اهلل متكلّماً؟ فقال� :إنّ الكالم �صفة محدثة لي�ست ب�أزليّة كان اهلل ع ّز
وج ّل وال متكلّم»� .أ�صول الكافي ،كتاب التوحيد ،باب �صفات الذات ،ح.1
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يتقيّد بالإدراك بوا�سطة الأدوات البادية الظاهرة مثل الدماغ �أو الآالت
الح�س الم�شترك والخيال .ف�إذا فر�ضنا �أنّ �شخ� ًصا قد
المعنويّة مثل ّ
ح�صل على العلم ب�شيء بوا�سطة يده �أو رجله �أو ر�أى �شيئ ًا �أو �سمع �صوت
�شيء ،ل�صدق عليه العلم وال�سمع والب�صر .وهكذا �إذا ر�أى في عالم
أح�س ،ل�صدق عليه �أنّه
الر�ؤيا �شيئ ًا �أو �سمع �صوت �شيء �أو تكلّم �أو � ّ
أح�س حقيقة ،من دون �شائبة المجاز ،مع �أنّ الر�ؤيّة
ر�أى و�سمع وتكلّم و� ّ
وال�سمع والتكلّم والإح�سا�س قد تم ّر من دون اال�ستعانة بالأدوات الح�سيّة
الخا�صة الّتي تُ�ستعمل في هذه الموارد حالة اليقظة .فالمقيا�س في
ّ
الخا�ص.
ّ
�صدق الر�ؤية والتكلّم وال�سمع والإح�سا�س هو نف�س الإدراك
وحقيقة التكلّم هي �إظهار المكنون في الخاطر و�إبراز ما في ال�ضمير
خا�صة دو ٌر في ذلك .ولو فر�ضنا �أنّ �إطالق التكلّم
من دون �أن يكون لآلة ّ
وال�سمع والب�صر على ح�صول العلم من دون اال�ستعانة ب�آالتها ،كان
مجاز ًا في اللغة ولدى العرف ،ولكنّ حقيقة معاني هذه الأمور ـ نف�س
الخا�صة ويكون ال�سمع والب�صر
ّ
الحقائق ـ لم تكن مقيّدة ب��الأدوات
والتكلّم و� ...صادق ًا عليها عقالً .وال يكون البحث في باب الأ�سماء
وال�صفات بحث ًا لغو ّياً ،بل المق�صود هو �إثبات نف�س الحقائق حتّى �إذا
لم ت�سعف اللغة والعرف بذلك.
�إذ ًا نقول �إنّ حقيقة الكالم هي �إظهار ما في ال�ضمير ،عبر الأدوات
الما ّديّة الح�سيّة �أو من دونها ،و�سواء كان الكالم من مقولة ال�صوت
واللفظ والنف�س المت�صاعد من الداخل والرئة �أو ال .وعليه يكون الكالم
من الأو�صاف الكماليّة للوجود ،لأنّ الظهور والإظهار من حقيقة الوجود
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ويعودان �إلى حقيقة الوجود .وكلّما كان الوجود �أكمل و�أقوى كلّما كان
الظهور والإظهار �أكثر� ،إلى �أن ي�صل الأمر �إلى الأفق الأعلى والمقام
الواجب الأ�سنى ،الّذي هو نور الأنوار ونور على نور ،وظهور على ظهور.
وبوا�سطة الفي�ض المقدّ�س وكلمة (كُنْ الوجُ وديّة) يتمّ �إظهار ما في الغيب
من مقام الواحديّة .ومن خالل الفي�ض الأقد�س والتجلّي الذاتيّ الأحديّ ،
يتمّ �إظهار الغيب المطلق ،ومقام الالمقام من الأح��د ّي��ة .وفي هذا
التجلّي الأحديّ يكون المتكلّم :هو الذّات المقدّ�س الأحديّ  ،والكالم :هو
الفي�ض الأقد�س والتجلّي الذّاتي ،وال�سامع :الأ�سماء وال�صفات .وبنف�س
هذا التجلّي تتمّ طاعة تعيّنات الأ�سماء وال�صفات وتتحقّق علم ّياً .وفي
التجلّي الواحديّ بالفي�ض المقدّ�س يكون المتكلّم الذّات المقدّ�س الواحد
الم�ستجمع لجميع الأ�سماء وال�صفات ،والكالم نف�س التجلّي ،وال�سامع
والمطيع هما تحقيق الأعيان العلميّة ،المالزمة للأ�سماء وال�صفات
والّلذان يتحقّقان بوا�سطة �أمر «كُن» تحقّق ًا خارج ّي ًا عين ّي ًا «ف�إِذَا قَا َل لِك ّل
َعيْنٍ �أرَا َد �إيجا َدهَا :كُنْ َ ،فيُطِ ي ُع الأمْ َر الإلهيَّ َف َيكُونُ ويتحقَّقُ».
ولم ن�ستعر�ض ال�شواهد النقليّة في هذا المو�ضوع ولم نتطرّق �إليها.
والحمد هلل �أ َّو ًال و�آخراً.
في بيان أنّ ألسماء الحقّ سبحانه مقامين

اعلم �أنّ لم�شيئة الحقّ المتعالي جلّت عظمته ،بل لك ّل الأ�سماء
وال�صفات مثل العلم والحياة والقدرة وغيرها ،مقامين.
�أحدهما :مقام الأ�سماء وال�صفات الذاتيّة .وقد ثبت بالبرهان �أنّ
الذّات المقدّ�س الواجب الوجود بحيثيّة واحدة ،وجهة ب�سيطة مح�ضة،
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م�ستجمع لجميع الأ�سماء وال�صفات ،وعين ك ّل الكماالت .و�إنّ جميع
الكماالت والأ�سماء ،و�صفات الجمال والجالل يعود �إلى حيثيّة الوجود
الب�سيطة .وك ّل ما هو وراء الوجود فهو نق�ص وق�صور وعدم ،وحيث �إنّ
اال
ذاته المقدّ�س �صرف الوجود ووجود �صرف ،كان �صرف الكمال وكم ً
�صرف «عِ ل ٌم ك ّلهُُ ،ق ْد َر ٌة ك ّلهُ ،حيا ٌة ك ّلهُ».
ثانيهما :مقام الأ�سماء وال�صفات الفعليّة ،ا ّل��ذي هو مقام الظهور
بالأ�سماء وال�صفات الذاتيّة ،ومرتبة التجلّي بال�صفات الجماليّة والجالليّة.
وهذا المقام هو مقام معيّة القيوميّة} ،ﭮ ﭯ{((( ،و}ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ{((( ،ومقام وج��ه اهلل }ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ{((( ،ومقام النوريّة } ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ{((( ،ومقام
الم�شيئة المطلقة }ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ{(((« ،خَ لَ َق اهلل المَ�شِ يئ َة
ِب َنفْ�سِ هَا ث ّم خَ لَ َق الأ�شيا َء بالم�شيئةِ»((( ،ولهذا المقام ا�صطالحات و�ألقاب
�أخرى على �أل�سنة �أهل اهلل.
وقد �أُ�شير �إلى هذين المقامين في الآية ال�شريفة من الكتاب الإلهيّ :
}ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ{(((.
ومجمل القول �إنّ مقام الم�شيئة الفعليّة المطلقة ،ذو �إحاطة قيوميّة
((( �سورة الحديد ،الآية.4 :
((( �سورة المجادلة ،الآية.7 :
((( �سورة البقرة ،الآية.115 :
((( �سورة النور ،الآية.35 :
((( �سورة الدهر ،الآية.30 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص .110
((( �سورة الحديد ،الآية.3 :
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لجميع الموجودات المُلكيّة والملكوتيّة ،و�إنّ جميع الموجودات من ناح ّي ٍة
تكون من تعيّناته ،ومن ناح ّي ٍة �أخرى تكون من مظاهره .وقد تكلّم هذا
الحديث ال�شريف ،عن مقام الم�شيئة الفعليّة والمظهريّة ،وفناء م�شيئة
العباد في ذلك ،بل مظهريّة ومر�آتيّة العباد وجميع �ش�ؤونهم عن ذلك
قائالً« :يَا ابْنَ �آد َم ِبمَ�شِ ي َئتُي كُنتَ �أَ ْن��تَ الّذي تَ�شا ُء ِل َنفْ�سِ كَ مَا تَ�شاءُ،
و ِب ُق َّوتِي �أدَّيتُ فَرائ ِِ�ضي َو ِب ِن ْعمَتي قَويت على َمع ِْ�ص َيتِي ،جَ َعلْتكَ �سميعاً
ب�صيراً قو ّياً»(((.
�إنّ ذاتك وكماالت ذاتك بم�شيئتي وقوّتي ،بل �إنّك بنف�سك وكماالتك من
مظاهر وتعيّنات م�شيئتي }ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ{(((.
ولهذا المو�ضوع العرفانيّ �شواهد كثيرة من القر�آن وال�سنّة ،ال حاجة
لذكرها .ويرى ال�شيخ الجليل ال�سهرورديّ الإ�شراقيّ �أنّ العلم التف�صيليّ
للحقّ المتعالي بالأ�شياء هو هذا المقام من العلم الفعليّ  .وتبعه في هذا
المو�ضوع المحقّق الطو�سي .ويرى �صدر المت�ألّهين �أنّ العلم التف�صيليّ
هو مقام الذات الب�سيط ،وال يوافق{ هذين الجليلين على موقفهما
ب�صورة مطلقة.
و�أرى �أنّ جوهر كالمهما واحد ،و�أنّ النزاع لفظيّ  ،وال ينا�سب المقام
بيان ذلك.
وتبيّن من هذا العر�ض �أنّ ك ّل ما يح�صل في هذا العالم الوجودي
�سواء كان من الجواهر القد�سيّة الإلهيّة �أو الملكيّة الطبيعيّة �أو الأعرا�ض
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص .152
((( �سورة الأنفال ،الآية.17 :
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�أو كان من الذوات والأو�صاف والأفعال ،ف�إنّ ك ّل ذلك يتحقّق بقيّوميّة
الحقّ �سبحانه وتعالى ونفوذ قدرته و�إحاطة قوّته .وعليه ي�صحّ القول
« ِب ُقوّتي �أ َّديْتَ فَرائِ�ضي» .ومقام الم�شيئة المطلقة هذه ،هو مقام الرحمة
الوا�سعة والنعمة الجامعة كما يقول « َو ِب ِن ْعمَتي قَويتَ على َمع ِْ�ص َيتِي».
في بيان أنّ العلم بحقيقة األسماء والصفات غير ميسور

42

ال يخفى على �أحد �أنّ ا�ستيعاب حقيقة �أو�صاف الحقّ  ،والإحاطة بها
وبكيفيّتها ،من الم�سائل الّتي تكون يد البرهان قا�صرة عن الو�صول �إلى
قممها ،و�آمال العارفين مقطوعة عن البلوغ �إلى مغزاها .وما ذُ كر من
البراهين والآراء الدقيقة على يد علماء الحكمة والفل�سفة �أو في �أبحاث
الأ�سماء وال�صفات لأرب��اب الم�صطلحات العرفانيّة ،يكون �صحيح ًا
ح�سب م�سلكهم ومبادئهم الّتي ينطلقون منها .ولكنّ نف�س العلم حجابٌ
غليظ ،ف��إذا لم يُخرق هذا الحجاب بتوفيقٍ من اهلل �سبحانه في ظ ّل
التقوى الكاملة والتروي�ض المجهد للنف�س واالنقطاع التا ّم هلل والمناجاة
ال�صادقة معه ،لم تُ�شرق في قلب ال�سالك �أنوار الجمال والجالل ،ولم
ي�شهد قلب المهاجر �إلى اهلل الم�شاهدات الغيبيّة ،ولم يتمتّع بالح�ضور
العينيّ لتجلّيات الأ�سماء وال�صفات ،ف�ض ًال عن الحظوة بالتجلّيات
الذاتيّة .وهذا المعنى يجب �أن ال يُحجم الإن�سان عن البحث والطلب
الّذي هو تذكّر للحقّ �سبحانه� .إذ �إنّ من النادر ج� ّداً ،غر�س ال�شجرة
الطيّبة للمعرفة في القلب �أو �إنعا�شها ون�ضارتها من دون بذر علوم حقّة
مع كافّة �شرائطها المعهودة ،فالإن�سان ال ب ّد و�أن يواظبَ في بدء الأمر
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على الريا�ضة العلميّة مع النهو�ض بجميع �شرائطها ومتمّماتها ،وال ي�سحب
يده منها حيث قالوا« :العلوم بذر الم�شاهدات» .و�إن لم تنتج العلوم في
هذا العالم من جرّاء العوائق ،نتيجة مجديَة وتامّة ،لأثمرت في عوالم
�أخرى ثمرات طيّبة ،ولكنّ المهم هو النهو�ض ب�شرائطها ومقدّماتها.
وقد تحدّثنا عن بع�ض ال�شرائط والمقدّمات لدى �شرحنا لبع�ض من
الأحاديث المتقدّمة.
إنّ اهلل عز ّ وجلّ ال يوصف

بال�سند المتّ�صل �إلى ال�شيخ الجليل �أف�ضل المحدّثين محمّد بن يعقوب
الكلّينيّ  ،عن عليّ بن �إبراهيم ،عن �أبيه ،عن حمّاد ،عن ربعيٍّ  ،عن زرارة،
عن �أبي جعفر Qقال� :سمعته يقول�« :Qإ ّن اهلل ع ّز وج ّل ال يُو�صف،
وكيف يُو�صف وقال في كتابه} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ{((( فال يو�صف
بقدر � اّإل كان �أعظم من ذلك .و�إ ّن النبي  Pال يُو�صف ،وكيف يو�صفُ
عب ٌد احتجب اهلل ع ّز وج ّل ب�سبع ،وجعل طاعته في الأر�ض كطاعته في
ال�سماء فقال} :ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ{((( ومن
�أط��اع هذا فقد �أطاعني ومن ع�صاه فقد ع�صاني ،وفوّ�ض �إليه .و�إ ّن��ا ال
نو�صفُ  ،وكيف يو�صف قو ٌم رفع اهلل عنهم الرج�س وهو ال�شكّ  .والم�ؤمن
ال يو�صف و�إ ّن الم�ؤمن ليلقى �أخاه فيُ�صافحه فال يزال اهلل ينظُ ُر �إليهما
والذنوب تتحات عن وجوههما كما يتحات الورق عن ال�شجر»(((.
((( �سورة الأنعام ،الآية.91 :
((( �سورة الح�شر ،الآية.7 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص .183
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�ضيق الخناق ،مع �أ ّن��ه ال وجه للتفرقة بين �إمكان تعقّل ق��درة الحقّ
اال حيث قال «لأنّها الّتي ال يُمكن �أن تُعقل في الجملة من �صفاته
�إجم ً
�سبحانه» وعدم �إمكان تعقّل بقيّة �صفاته �سبحانه ،ولهذا نرى �أنّ مثل
هذا التبرير للتفرقة لم يكن موجّ ه ًا حتّى عنده �أي�ضاً .قال «وقد م ّر هذا
الجزء من الخبر من كتاب التوحيد وفيه بقدر وهو �أ�صوب».
قوله « Qتتحاتُّ » قال الجوهري في ال�صحاح« :الحتُّ  :حكُّ
الورَقِ من الغ ُْ�صنِ » وقال «تحاتَّ ال�شيء :تنا َثرَ».
ونحن ن�شرح ما يتنا�سب مع هذا الحديث ال�شريف في ف�صول عدّة.
في بيان المقصود من عدم توصيف الحقّ المتعالي

اعلم �أنّ ما ورد في هذا الحديث ال�شريف�« :إنّ اهلل ع� ّز وج � ّل ال
يو�صف» �إ�شارة �إل��ى �أو�صاف و�صفها بع�ض �أه��ل الجهل والجدل من
المتكلّمين ،للحقّ المتعال .وا�ستدعت هذه الأو�صاف التحديد والت�شبيه،
بل التعطيل كما �أ�شير الى ذلك في الحديث بقوله تعالى} :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ{.
وفي باب النهي عن ال�صفة بغير ما و�صف به نف�سه تعالى من كتاب
«الكافي» المبارك روايات تدلّ على ذلك.
عتيك الق�صير قال« :كَتبْتُ على يديْ
ب�إ�سناده عن عبد الرَّحيم بن ٍ
الملك ب��ن �أع�ي��ن �إل��ى �أب��ي عبد اهلل � :Qإ َّن ق��وم�اً بالعراقِ
ِ
عبدِ
بال�صور ِة وبالتَّخطيط ،ف�إِن ر�أيْتَ جعلني اهلل فِداكَ �أن
ي�صفو َن اهلل ُّ
ت ْكتُبَ �إليَّ بالمذْهبِ ال�صحيحِ في التوحيد .فكتَب �إل��يَّ � :س�ألْتَ �إليَّ
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رحِ مَكَ اهلل عنِ التوحيدِ وما ذهبَ �إلي ِه من قبلك ،فتعالى اهلل الّذي
} ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ{ ،تعالى اهلل عمَّا و ََ�ص َف ُه
َا�صفُو َن المُ�شَ ِّبهُو َن اهلل بِخَ ْل ِق ِه ال ُم ْف َترُو َن على اهلل.
الو ِ
فاعلَ ْم ـ رَحِ مَكَ اهلل ـ �أ َّن ال َم ْذهَبَ ال�صحيحِ في التَّوحيدِ ما َن َز َل
به القُر�آنُ من ِ�صفَاتِ اهلل تعالى ،فانْفِ عن اهلل البُطال َن والتَّ�شبيهَ،
ي�ص ُف ُه
فال َنفْيَ وال ت�شبيهَ ،هو اهلل الثَّابِتُ الموجودُ ،تعالى اهلل عمّا ِ
الوا�صفُونَ ،وال َت ْعدُوا القُر�آ َن َفت َِ�ضلُّوا بعد البيانِ »(((.
ِ
وبعد التدبّر في �صدر هذا الحديث ال�شريف وذيله ،يُفهم �أنّه لي�س
المق�صود من نفي تو�صيف الحقّ �سبحانه عدم التفكّر في �صفات الحقّ
المتعالي ،وعدم تو�صيفه ب�صورة مطلقة ،كما قال به بع�ض المحدّثين
الأجالّء� ،إذ ورد في هذا الحديث وفي غيره من الروايات الأخرى الأمر
بنفي التعطيل والت�شبيه عنه �سبحانه ،وهذا النفي ال يكون �إ ّال بعد الوقوف
على ال�صفات وا�ستيعابها .بل المق�صود لدى �أبي عبد اهلل  Qهو
عدم تو�صيفه بما ال يليق بذاته المقدّ�س الحقّ المتعالي ،مثل �إثبات
ال�شك ّل والطول والعر�ض وغيرها من �صفات المخلوقين ،الّتي تُالزم
الإمكان والنق�ص ،تعالى اهلل عنه.
و�أمّا تو�صيف الحقّ المتعالي ،بما يليق ويجدر بذاته المقدّ�س ،والّذي
�أقيمت عليه البراهين ال�صحيحة في العلوم العالية الفل�سفيّة ،فهو �أمر
مطلوب ،ف�إنّ كتاب اهلل �سبحانه و�سنّة الر�سول  ،Pو�أحاديث �أهل
البيت  Rم�شحونة من ذلك ،كما �أنّ الإمام ال�صادق  Qلمَّح
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص .100
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فـي هذا الحديث ال�شريف �إلى �أنّ المقيا�س ـ في �إثبات الأو�صاف للحقّ
�سبحانه ـ هو البرهان ال�صحيح وال يكون البحث في ذلك من �ضمن
مق�صدنا.
وم��ا �أم��ر به الإم��ام ال�صادق  Qفي تو�صيف الحقّ �سبحانه،
من لزوم عدم الخروج عمّا في القر�آن الكريم بقوله�« :إ َّن ال َم ْذهَب
ال�صحي َح في التَّوحيدِ ما نز َل به القُر�آن من ِ�صفات اهلل» توجيه لمن ال
َّ
ي�ستوعبون المقيا�س من �صفات اهلل �سبحانه ،ولي�س بمنع تو�صيف اهلل
�سبحانه ب�صفات لم تذكر في كتاب اهلل ،ولهذا نرى �أنّ الإمام �صلوات
اهلل عليه الّذي �أمر عبد اهلل بن عليّ بعدم تو�صيفه بو�صف غير مذكور
في كتاب اهلل ينعت بنف�سه الحقّ ب�صفتين لم يردا في القر�آن الكريم
وهما الثابت والموجود.
نعم� ،إذا �أراد �شخ�ص �أن ي�صف الحقّ المتعالي بو�صف من وحي
عقله القا�صر الم�شوب بالأوهام ،من دون �أن ي�ستنير بنور المعرفة
وال�سداد الغيبيّ  ،ل�سقط �إمّا في �ضالل التعطيل والبطالن ،و�إ ّم��ا في
هالك الت�شبيه ،فعلى �أمثالنا الّذين �أُ�سدلت على قلوبهم �ستائ ُر وحجبٌ
الفظ� ،أن ال
غليظة من الجهل والأنانيّة والعادات الب�شعة والخلق الغليظ ّ
نتطرّق �إلى عالم الغيب ،وال ننعت �إله ًا على �ضوء �إدراكنا ،لأنّ ما يخطر
ببالنا ال يكون �إ ّال مخلوق ًا لنا.
وال يخفى �أنّ المق�صود من منع �أمثالنا التطرّق �إلى عالم الغيب،
لي�س هو الإبقاء في عالم الجهل والأنانيّة �أو والعياذ باهلل دعوة النا�س
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�إل��ى الإلحاد ب�أ�سماء اهلل }ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ{(((،
�أو المنع من الوقوف على المعارف الإلهيّة الّتي هي عين الأولياء
وم�صباحهم و�أ�سا�س الديانات وقاعدتها ،بل �إنّ نف�س هذا الكالم
الكف عن التطرّق لعالم الغيب ـ دعوة لإزالة هذه الحجب الغليظة،
ـ ّ
واالنتباه �إلى �أنّ الإن�سان ما دام �ساقط ًا في �شباك حبّ الجاه والمال
والدنيا والنف�س ،ويكون مَ َث ُلهُ ،مثل الكاتب القابع خلف حُ جُ بِ الجهل
وال�ضالل والعُجب والأنانيّة الّتي هي �أغلظ الحجب ،يكون بعيد ًا عن
معارف الحقّ  ،ومحروم ًا من الو�صول �إلى هدفه ومبتغاه .و�إذا لم ت�صله
ـ والعياذ باهلل ـ نجدة غيبيّة من الحقّ المتعالي �أو �أوليائه الكاملين ،لما
عرف الم�صير والنهاية لهذا الم�سير والحركة.
الله َّم �إِ َليْكَ ال�شَّ ْكوَى و�أَنْتَ المُ�سْ تَعانُ .
�إل�ه�ن��ا :نحن التائهون في عالم الجهل ،والمتحيّرون في وادي
ال�ضالل ،والمثقلون بالعُجب والأنانيّة ،نحن الّذين قدمنا على عالم
المُلك والمادّة ،عالم الظالم ،من دون �أن نفتح �أعين ب�صيرتنا ،ون�شهد
جمالك المنير في مرائي ال�صغار والكبار ،ونرى ب�صي� ًصا من نورك
الظاهر في �أقطار ال�سماوات والأر�ضين ،ثمّ ع�شنا �أيّام حياتنا بعيون
عمياء ،وقلوب مهجورة ،و�أم�ضينا عمرنا في جهل وغفلة.
�إلهنا� :إن لم تُ�سعفنا وت�سعنا رحمتك الوا�سعة ،وعنايتك الالمتناهيّة،
و�إن لم تلقِ في قلوبنا حرارة الحبّ وفي �صدورنا الع�شق وفي �أعماقنا
الجذبات الروحيّة ،لبقينا �إلى الأبد في هذه الحيرة ،ولما ا�ستطعنا �أن
((( �سورة الأعراف ,الآية.180 :
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ن�شقّ طريقنا ،ولكن «ما هكذا الظَّ نُّ بِك» �إنّك قد ابتد�أت بالنعم و�إنّ
رحمتك قديم ٌة ال مثيل لها.
تف�ضل علينا وك��ن في عوننا ،واه��دن��ا �إل��ى �أن��وار جمالك
�إل�ه�ن��اّ :
وجاللك ،و�أنر قلوبنا ب�ضياء �أ�سمائك و�صفاتك.
في بيان عينيّة صفات الحقّ سبحانه مع الذات المتعالي

اعلم �أنّه قد �أُ�شير في هذا الحديث ال�شريف((( �إلى عينيّة الذات
المقدّ�س للحقّ مع ال�صفات الكماليّة الحقيقيّة ،مثل العلم والقدرة
وال�سمع والب�صر .وهذا من المباحث المهمّة الّتي يكون الإ�سهاب فيها
خارج ًا عن حدود هذا الكتاب .ونحن ن�شير �إلى المذهب الحقّ الموافق
للبراهين ال�سديدة للفال�سفة والمطابق لمنهج �أهل المعرفة.
اعلم �أ ّن��ه قد ثبت في محلّه� ،أنّ ما هو من �سنخ الكمال والجمال
والتمام ،فهو راجع �إلى عين الوجود ،وحقيقته ،و�أنّ ال�شيء الوحيد
الأ�صيل ال�شريف في هذا الكون الّذي يكون م�صدر ًا لك ّل الكماالت عين
حقيقة الوجود ،وذلك �أنّه �إذا لم تكن الكماالت عين حقيقة الوجود
وكانت مغايرة في حاقّ الواقع مع حقيقة الوجود ،للزم تحقّق �أ�صلين
في عالم الوجود ،ولبعث على مفا�سد كثيرة .فك ّل ما يكون كماالً ،ال
اال بوا�سطة تحقّقه
يكون بح�سب المفهوم والماهيّة كماالً ،و�إنّما يكون كم ً
وتح�صله في عالم الأعيان ،وما هو موجود ومتحقّق في حاقّ الأعيان
ّ
ونف�س الأمر هو �أ�صل واحد ،وهو الوجود ،فيعود ك ّل ما هو كمال �إلى
�أ�صل واحد وهو حقيقة الوجود.
((( �إ�شارة �إلى الحديث الوارد في هام�ش ال�صفحة.37 :
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وقد ثبت �أي� ًضا �أنّ حقيقة الوجود� ،أم ٌر ب�سيط من جميع الجهات،
وبري ٌء من التركيب ب�صورة مطلقة ،ما دام محافظ ًا وباقي ًا على ذاته
الأ�صيلة ،وحقيقته الخال�صة .و�إذا تنزّل عن �أ�صالته وحقيقته ،لغدا
مركّب ًا عقل ّي ًا �أو خارج ّي ًا ح�سب مقامه ومنزلته .فهو ب�سيط ذات ًا ومركّب
نتيجة طروء �أمر غريب عر�ضيّ خارج عن ذاته .وت�ستفاد من هذا البيان
المذكور ،قاعدتان:
القاعدة الأول��ى� :أنّ الب�سيط من جميع الجهات هو بنف�سه جميع
الكماالت من حيثيّة واحدة ،وجهة فريدة ،فمن الحيثيّة التي بها �صار
الب�سيط من جميع الجهات موجوداً ،يكون عالم ًا وقادر ًا وح ّي ًا ومريداً،
وي�صدق عليه جميع الأ�سماء وال�صفات الجماليّة والجالليّة ،فهو عالم
من حيث �إنّه قادر ،وقادر من حيث �إنّه عالم من دون �أدنى اختالف
اعتباريّ حتّى لدى العقل .و�أم��ا تغاير مفاهيم الأ�سماء ،والمو�ضوع
له الألفاظ في اللغة ،والّتي تكون مفاهيم عقليّة مت�صوّرة على نحو
ال ب�شرط ـ من دون تقييدها بالمدلول الب�سيط �أو المركّب ـ �أمّا هذا
التغاير فال يت�سرّب �إلى الحقيقة العينيّة .ومن الوا�ضح �أنّ المفاهيم
المختلفة للكمال ،تُنتزع من �شيءٍ واحد ،بل ح�سب البيان المتقدم «�أنّ
ب�سيط من جميع الجهات» .وعليه ال ب ّد من انتزاع
ٌ
ب�سيطَ الحقيقة،
ك ّل المفاهيم الكماليّة من حيثيّة واحدة .و�إذا انتزعت مفاهيم الكمال
من حيثيّات مختلفة وم�صادر متعدّدة كما هو �ش�أن بع�ض الممكنات،
لكان هذا التغاير �أمر ًا عر� ًضا طارئ ًا وناتج ًا من تنزّل حقيقة الوجود،
وت�شابكه مع العدم بالعر�ض.
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القاعدة الثانية� :إنّ الكامل من جميع الجهات و�إن ما هو �صرف
الكمال والخير ال ب ّد و�أن يكون ب�سيط ًا من جميع الجهات.
وتُ�ستفاد �أي� ًضا بالتبع قاعدتان هما:
�إنّ المركب مهما كان نوعه ،ال يكون كام ًال من جميع الجهات� ،إذ �إنّ
النق�ص والعدم قد ت�سرّبا �إليه.
و�إنّ الناق�ص ال يكون ب�سيط ًا ب�صورة مطلقة.
�إذن ،لمّا كان الحقّ المتعالي ب�سيط ًا تاماً ،وبعيد ًا ك ّل البعـد عمـا
ي�ستلزم الإمكان والفقر والتعلّق بالآخر ،كان كام ًال من جميع الجهات،
وم�شتم ًال على جميع الأ�سماء وال�صفات ،وحقيقة �أ�صيلة ،ووجود ًا �صريح ًا
من دون �أن يخامره غير الوجـود ،ويخالـط الكمـال غـير الكمال ،فهو وجو ٌد
�صرف� ،إذ لو تدخّ ل غير الوجود فيه لتحقّق �ش ّر التراكيب وهو عبارة عن
التركيب بين الوجود والعدم .فهو �صرف العلم و�صرف الحياة و�صرف
القدرة و�صرف الب�صر وال�سمع وكافّة الكماالت .وعليه ي�صحّ كالم الإمام
ال�صادق « :Qوال ِع ْل ُم ذا ُت ُه وال ُق ْد َر ُة وال�سَّ ْم ُع والبَ�صَ ُر ذا ُتهُ».
نقل وتحقيق في كالم الفالسفة في تقسيم أوصاف
الحقّ عز ّ وجلّ

اعلم �أنّ الفال�سفة الإلهيّين الحكماء ،قد ق�سّ موا �صفات الحقّ
�سبحانه على �أق�سام ثالثة:
الأوّل :ال�صفات الحقيقيّة .و�صنّفوها �إلى �صنفين:
�أ -ال�صفات الحقيقيّة المح�ضة مثل الحياة والثبات والبقاء والأزليّة
و�أمثال ذلك.
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ب -ال�صفات الحقيقيّة ذات الإ�ضافة ،مثل العلم والقدرة والإرادة.
وهذه ال�صفات قد �أُ�ضيفت �إلى �شيء �آخر وهو المعلوم والمقدور
والمراد ،فال يكون علم �أو قدرة �أو �إرادة �إ ّال �إذا كان هناك متعلّق.
وهذان ال�صنفان من ال�صفات الحقيقيّة ،يُعتبران عين الذات.
ال�ث��ان��ي :ال�صفات الإ�ضافيّة المح�ضة ،مثل المبدئيّة والرازقيّة
والراحميّة ،والعالميّة ،والقادريّة و�أمثالها.
ال�ث��ال��ث :ال�صفات ال�سلبيّة المح�ضة ،مثل القدو�سيّة والفرديّة
وال�سبّوحيّة و�أمثالها .ويَعتبر العلماء هذين النوعين ـ الثاني والثالث
ـ من ال�صفات الزائدة على الذّات المقدّ�س .كما و�أنّهم يرجعون
جميع ال�صفات ال�سلبيّة �إلى �سلب واحد هو �سلب الإمكان ،وجميع
ال�صفات الإ�ضافيّة �إلى �إ�ضافة واحدة هي الموجوديّة ،ويرون �أنّ
مبد�أ الإ�ضافات يعود �إلى الإ�ضافة الإ�شراقيّة والإفا�ضة النوريّة ـ
�صدور المعلول من العلّة ـ.
وال تكون هذه الأق�سام من العينيّة في ال�صفات الحقيقيّة ،والزيادة
في ال�صفات الإ�ضافيّة وال�سلبيّة ،ح�سب البيان الّذي �شرحوه وعلى �ضوء
البراهين الّتي �أقاموها ،ب�صحيحة عندي .كما ال تتطابق مع الأدلّة
القويمة الفل�سفيّة ،واالعتبار العرفانيّ ال�صحيح .وذلك �أنّنا �إذا حدّثنا
في �صفات اهلل �سبحانه ،على �أ�سا�س مفاهيم الأ�سماء وال�صفات،
ومالحظة المفاهيم المتكثّرة ،للزم �أن ال نجعل �صفة من ال�صفات ـ
حتّى ال�صفات الحقيقيّة ـ عين ذاته المقدّ�س .و�إذا جعلنا الذات عين
مفاهيم الأو�صاف الإ�ضافيّة �أو ال�سلبيّة ،للزم �أن يكون الحقّ �سبحانه،
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�إ�ضافة مح�ضة وحيثيّة �سلبيّة .وكذلك �إذا جعلنا الذات عين مفاهيم
ال�صفات الحقيقيّة ،للزم �أن يكون للحقّ ع� ّز وج� ّل نف�س المفاهيم
االعتباريّة والمعاني العقليّة ،تعالى عن ذلك.
و�إن الحظنا حقائق الأو�صاف ـ ال مفاهيمها ـ والم�صداق المتحقّق
للأ�سماء وال�صفات لكانت الأ�سماء وال�صفات الإ�ضافيّة والحقيقيّة
ب�أ�سرها عين ال��ذات المقدّ�س ،لأنّ المفـرّق بـين العالِميّة والعـالـم،
والقادريّة والقادر ،اعتباريّ ومفهوميّ  ،و�أنّ الأو�صاف الإ�ضافيّة كافّة ،تعود
�إلى الرحيميّة والرحمانيّة الذاتيّتين ،حتّى الرازقيّة والخالقيّة وغيرهما.
و�أ ّم��ا �إرج��اع جميع ال�صفات ال�سلبيّة �إل��ى �صفة واح��دة هي �سلب
الإمكـان ،وال�صفـات الإ�ضافيّة �إلى �إ�ضافـة واحـدة هـي الموجوديّة ،وعدم
�إرجاع الأو�صاف الحقيقيّة �إلى �شيء ،فكذلك لأنّه �إذا بحثنا المو�ضوع
على �ضوء المفاهيم ،لما عادت �صفة من تلك ال�صفات �إلى �أخرى ،ال
في ال�صفات ال�سلبيّة وال ال�صفات الإ�ضافيّة وال ال�صفات الحقيقيّة.
ولو در�سنا المو�ضوع على �أ�سا�س الحقائق ال المفاهيـم ،لرجعت جميع
الأو�صاف على ما هي من الأق�سام والأنواع �إلى �صف ٍة واجب ٍة واحدة.
في تحقيق عينيّة الصفات مع الذّات المقدّس

وملخّ �ص الكالم �أنّ التحقيق في �أو�صاف الحقّ �سبحانه في ظ ّل
الفل�سفة النظريّة ،يف�ضي �إلى القول ب�أنّ الأو�صاف الحقيقيّة والإ�ضافيّة،
على �ضوء المفاهيم ،متغايرة ومختلفة وال تكون �إحداها عين الأخرى.
وعلى �ضوء الحقيقة والواقع ف�إنّ جميع ال�صفات تعود جميع ًا �إلى الذات
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المقدّ�س وتكون عينه .ولكن توجد للأو�صاف مرتبتان:
�إحداهما :مرتبة الذات والأو�صاف الذاتيّة ،حيث ن�ستطيع �أن ننتزع
من هذه المرتبة العلم والعالميّة والقدرة والقادريّة.
ثانيهما :مقام الأو�صاف الفعليّة ،الّذي يكون �أي� ًضا من انتزاع مفهوم
العلم والعالميّة والقدرة والقادريّة.
و�أمّا الأو�صاف ال�سلبيّة مثل القدّو�س وال�سبّوح والأ�سماء التنزيهيّة
ف�إنّها من ل��وازم ال��ذات المقدّ�س .ويكون ال��ذات المقدّ�س م�صداق ًا
بالعرَ�ض لتلك الأو��ص��اف ال�سلبيّة ،لأنّ الحقّ المتعالي كما ٌل مطلق
وي�صدق عليه �سبحانه الكمال المطلق بالذات ـ ال بالعرَ�ض ـ لأنّه �سبحانه
�أ�سا�س الحقيقة و�أ�صلها ،ومن لوازمه �سلب النقائ�ص ،فيكون الكمال
م�صداق ًا عر�ض ّي ًا ل�سلب النقائ�ص.
وي��رى �أه��ل المعرفة و�أ�صحاب القلوب �أنّ مقام التجلّي بالفي�ض
الأقد�س مبد�أ للأ�سماء الذاتيّة .و�أنّ مقام التجلّي بالفي�ض المقدّ�س ،مبد�أ
للأو�صاف الفعليّة ،ويعتقدون ب�أنّ هذا المقام ـ التجلّي بالفي�ض المقدّ�س ـ
ال يكون (غيراً) ـ غير الذات ـ كما ال يكون (عيناً) ـ عين الذات ـ.
والبحث في هذا المو�ضوع يُف�ضي �إلى البحث عن الأ�سماء وال�صفات
على م�سلك الفال�سفة ،ويخرج عمّا هو مق�صود في هذا الكتاب.
لقد �أرجع بع�ض العلماء �صفات الحقّ المتعالي �إلى الأمور العدميّة،
وف�سّ روا العلم بعدم الجهل ،والقدرة بعدم العجز .ور�أيت من العرفاء
�شخ� ًصا ي�ص ّر على هذا المعنى وهو المرحوم العارف الجليل (قا�ضي
�سعيد القمّي) حيث يتبع ح�سب الظاهر �أ�ستاذه (رجب علي) بالبيان
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المذكور في كتاب (�شرح التوحيد) .ونحن في �سالف الزمان قد �أجبنا
على �أدلّته وعلى الأخبار الّتي يتم�سك بظاهرها �إجاب ًة حا�سمة.
في اإلحاطة القيوميّة هلل تعالى

من المحتمل �أنّ النبيّ مو�سى Qـ في الحديث المذكور(((ـ
يعر�ض عجزه عن كيفيّة دعائه هلل تعالى فيقول� :إلهي �أنت منزّه عن
االت�صاف بالقرب والبعد حتّى �أدعوك دعاء من يكون داني ًا �أو قا�صياً،
ف�أنا متردّد في �أمري وال �أجد دعاء ًا يليق بعظمتك وجاللك ،فا�سمح
لي ب�أن �أناديك ،وعلّمني كيفيّة ندائك واهدني �إلى ما يتنا�سب ومقام
قد�سك في هذا المجال.
ف�أتى الجواب من م�صدر الجالل وال�ع�زّة� :إنّني حا�ضر ح�ضور
القيوميّة في جميع الن�ش�آت ،و�إنّ هذه العوالم ب�أ�سرها حا�ضرة لديّ � .أنا
جلي�س من يذكرني ونديم من يتحدّث معي.
وبالطبع �إنّ ذاته المقدّ�س ال يتّ�صف بالقرب والبعد ،و�إنّ له �إحاطة
قيوميّة ،و�سع ًة وجوديّة تعمّ جميع دائرة الوجود وكافّة �سل�سلة الموجودات.
وما ورد في الآيات ال�شريفة من الكتاب الإلهيّ الكريم من تو�صيف
((( �إ�شارة �إلى الحديث الوارد عن فخر الطائفة وذخرها محمّد بن يعقوب الكليني (ر�ضوان اهلل
عليه) عن محمّد بن يحيى ،عن �أحمد بن محمّد بن عي�سى ،عن ابن محبوب ،عن عبد اهلل بن
�سنان ،عن �أبي حمزة الثمالي ،عن �أبي جعفر  Qيقول« :مكتوب في التوراة التي لم تُغيّر
�أنّ مو�سى � Qس�أل ربه فقال :يا ربّ �أقريب �أنت منّي ف�أناجيك� ،أم بعيد ف�أناديك؟ ف�أوحى
اهلل ع ّز وج ّل �إليه :يا مو�سى �أنا جلي�س من ذكرني .فقال مو�سى :فمن في �سترك يوم ال
�ستر � اّإل �سترك .فقال :الذين يذكرونني ف�أذكرهم ويتحابّون فيّ ف�أحبّهم ف�أولئك الذين
�إذا �أردت �أن �أ�صيب �أهل الأر�ض ب�سو ٍء ذكرتهم فدفعت عنهم بهم»� .أ�صول الكافي ،المجلد
الثاني ،الدعاء ،باب ما يجب من ذكر اهلل في ك ّل مجل�س ،ح.4
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ﭟ{((( ،وغيرهما من الآي��ات فمن باب المجاز واال�ستعارة .لأنّ
�ساحته المقدّ�سة تتنزّه عن القرب والبعد الح�سيّين والمعنويّين� .إذ
ي�ستلزم ذاك القرب والبعد الح�سيّان والمعنويّان نوع ًا من التحديد
والت�شبيه ،وال�ح��قّ المتعالي م�ن�زّه ع��ن ذل��ك ،ب��ل �إنّ ح�ضور قاطبة
ال�م��وج��ودات �أم��ام وج��وده المقد�س ،ح�ضور تعلّقي ،و�إح��اط��ة ذاته
المتعاليّة بك ّل دقائق الكائنات و�سل�سلة الموجودات� ،إحاطة قيّوميّة،
وهذا الح�ضور وهذه الإحاطة يختلفان عن الح�ضور الح�سيّ والمعنويّ
وعن الإحاطة الظاهريّة والباطنيّة.
ويُ�ستفاد من هذا الحديث وبع�ض الأحاديث رجحان الذكر ـ ذكر اهلل
ـ الخفيّ  ،وا�ستحباب الذكر ال�سرّي والقلبيّ  ،كما يقول اهلل �سبحانه �أي� ًضا
في الآية المباركة }ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ{(((.
وجاء في الحديث ال�شريف �أنّه ال يعلم �أح ٌد ثواب ذكر اهلل �سبحانه،
�إ ّال اهلل تعالى لعظمته وكِ بَره .وقد يكون الإجهاد في الذكر و�إظهاره
راجح ًا في بع�ض الحاالت والمقامات ولدى طروء بع�ض العناوين ،مثل
الذكر لدى �أهل الغفلة لكي ينتبهوا.
ففي الحديث ال�شريف من الكافي قال �أبُو عبدِ اهلل « Qالذَّاكر
((( �سورة البقرة ،الآية.186 :
((( �سورة ق ،الآية.16 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.205 :
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هلل ع َّز وج َّل في الغافلين ،كالمُقاتل في المُحاربينَ »(((.
ِ
ونقل عن عدة الداعي لل�شيخ ابن فهد :قال النَّبيُّ « :Pمن َذ َك َر
َّا�س و�شُ ْغ ِل ِه ْم بما فيهَِ ،كتَبَ اهلل
اهلل في ال�سُّ وقِ مُخْ لِ�صاً عن َد َغ ْفلَ ِة الن ِ
َل ُه �ألْفَ حَ �سَ َن ٍة و َغ َف َر اهلل َل ُه َي ْو َم ال ِقيَا َم ِة َم ْغ ِف َر ًة َل ْم تَخْ طُ ْر على َقلْبِ
بَ�شَ رٍ »(((.
وك��ذل��ك ي�ستحبّ الإج �ه��ار بالذكر ف��ي �أذان الإع�ل�ام والخطبة
وغيرهما.
في بيان أنّ العلم قبل اإليجاد

ومن الأبحاث ال�شريفة الّتي �أ�شار �إليها هذا الحديث ال�شريف(((هو
خالف
ٌ
علم اهلل �سبحانه بمخلوقاته في الأزل قبل �إيجادها .لقد ح�صل
عظيم في �أ�صل هذا العلم وكيفيّته في �أنّه يكون على نحو الإجمال �أو
التف�صيل؟ وهل �إنّ هذا العلم يكون زائد ًا على الذات �أو عينه؟ وهل هو
قبل الإيجاد �أو معه؟ وتف�صيل ذلك موجود في كتب الفال�سفة .ونحن
نقت�صر على التحقيق في هذا المو�ضوع ونتجنّب عر�ض الأقوال الأخرى
ومناق�شتها.
اعلم �أنّه قد ثبت لدى �أ�صحاب البرهان ـ الفال�سفة ـ و�أرباب العرفان
ـ العرفاء ـ �أنّ هذا الحديث ال�شريف قد �أوم��أ �إلى �أنّ العلم بالمعلوم
قد كان في الأزل قبل الإيجاد ،و�أنّ هذا العلم عين الذات المقدّ�س،
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص .503
((( عدّة الداعي ،ابن فهد� ،ص .242
((( �إ�شارة �إلى الحديث الوارد في هام�ش ال�صفحة.37 :
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و�أنّ علمه �سبحانه تف�صيليّ ولي�س ب�إجماليّ حيث قال «وال�سَّ ْم ُع ذا ُت ُه
وال َم����سْ � ُم��وع ،وال� َب�� َ��ص� ُر ذا ُت � ُه وال ُمبْ�صَ رَ» .ومن الوا�ضح �أنّ الب�صر
وال�سمع �شهود للمب�صر والم�سموع ب�صورة تف�صيليّة .و�أ�شير �أي� ًضا في
هذا الحديث �إلى علمه التف�صيليّ �سبحانه عندما يقول « :Qفَلمّا
(((
�أحدَث الأ�شياء وكا َن المعلومُ ،وق َع ال ِع ْل ُم من ُه على ال َم ْعلُو ِم ـ �إلخ»
لأ ّن��ه �سبحانه لم يجدد علمه بعد الإيجاد ،و�إنّما وقع العلم منه على
المعلوم بعد حدوثه .ونحن �سنذكر معنى وقوع العلم على المعلوم.
و�أمّا بيان هذا المو�ضوع الإيمانيّ ال�شريف على م�سلك المحقّقين من
الفال�سفة فهو �أنّه بعد �أن تبيّن في الف�صل ال�سابق� ،أنّ الحقّ �سبحانه
وجو ٌد �صرف وكما ٌل �صرف و�أنّ الوجود ال�صرف مع ب�ساطته ووحدته
التامّة ،جامع لجميع الكماالت ،وم�ستجمع لكمال جميع الموجودات،
و�أنّ ما يكون خارج ًا عن �إحاطته الوجوديّة فهو عدم ونق�ص وق�صور وال
�شيئيّة ،و�أنّ ن�سبة المراتب الأخرى الوجوديّة �إلى ذاته المقدّ�س ن�سبة
النق�ص �إلى الكمال .بعد هذا نقول �إنّ العلم بالكمال المطلق عل ٌم بمطلق
الكمال من دون نق�ص وق�صور ،ومثل هذا العلم ،عين الك�شف التف�صيليّ
الكلّي الب�سيط ،من دون �أن يخرج من �إحاطة علمه ،ذرّة من الموجودات،
�أز ًال و�أبد ًا ومن دون �أن تتطرّق �إليه �سبحانه الكثرة والتركيب.
و�أمّا على م�سلك العرفاء ،فهو �أنّ الحقّ �سبحانه وتعالى م�ستجمع لجميع
الأ�سماء وال�صفات ،في مقام الواحديّة ،ومقام جمع الأ�سماء ،و�أنّ الأعيان
الثابتة لجميع الموجودات ،من ل��وازم الأ�سماء الإلهيّة في مقام جمع
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص .107

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

الأ�سماء في الأزل ،قبل الإيجاد .و�أنّ التجلّي المطلق للذّات �سبحانه من
مقام الأحديّة وغيب الهويّة ،هو ك�شف لجميع الأ�سماء وال�صفات ولوازمها
وك�شف ب�سيط مطلق.
من الأعيان الثابتة لكافّة الموجودات ،بتجلّي واحدٍ ،
�إذن يتمّ من خالل الك�شف العلميّ بوا�سطة تجلّي الفي�ض الأقد�س ،ك�شف
الذات والأ�سماء وال�صفات والأعيان ،من دون ح�صول كثرة وتركيب.
وهذان الم�سلكان في منتهى الإتقان وال�سداد والرفعة .ولكنّه من
جهة �صعوبتهما ،وتوقفهما على ا�ستيعاب مبادىء فل�سفيّة كثيرة وفهم
م�صطلحات �أهل اهلل ،و�أ�صحاب القلوب ـ العرفاء ـ ومن جهة �أنّه لوال
معرفة تلك المقدّمات والأن�س التام والكامل بها وممار�ستها وح�سن
الظنّ الكامل بالعلماء باهلل لمَا ا�ستفيد �شيء من هذه الأبحاث ،بل
ازداد التحيّر ،وت�ضاعف التعقيد ،فالأولى اللجوء في تو�ضيح المو�ضوع
�إلى بيانٍ �سهلٍ قريب �إلى �أفهام النا�س.
فنقول :ـ �إنّ عليّة واجب الوجود تعالى �ش�أنه ،ومبدئيته ،تختلف عن
ع ّليّة الفاعل الطبيعي ،حيث �إن العلّة الطبيعيّة تركّب المواد الموجودة،
وتجزّئها ،مثل النجّ ار الّذي يغيّر القطعة الخ�شبيّة ،فيزيد قطعة وينق�ص
�أخرى.
ومثل البنّاء ا ّل��ذي يجمع ويركّب المواد الموجودة ،ولكنّ الحقّ
المتعالي فاعل �إلهيّ يخلق الأ�شياء ب�إرادته من دون حاجة �إلى مواد
�أوليّة م�سبقة ،و�إنّ علمه و�إرادت��ه علّة ظهور الأ�شياء ووجودها ،فدار
التحقّق محاطة بعلمه ،وتخرج من غيب الهويّة ،عندما يريد اهلل
�سبحانه �إظهارها }ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ{(((.
((( �سورة الأنعام ،الآية.59 :

59

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

60

فجميع العوالم الموجودة محاطة بعلمه ،وتظهر منه ،وتعود �إليه
} ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ{(((.
وب�ع�ب��ارة �أو� �ض��ح� :إنّ العلم ب�سبب ال�شيء وعلّته التامّة ،ي�ستلزم
العلم بذلك ال�شيء ،ف�إنّ علم المنجّ م بالخ�سوف والك�سوف في �ساعة
محدّدة من يوم معلوم ،يكون نتيجة علمه بالأ�سباب ،حيث ير�صد حركة
ال�شم�س والقمر ،وحيلولة القمر بين الأر���ض وال�شم�س ،فيح�صل له
العلم بالك�سوف والخ�سوف ،و�إذا كان ر�صده دقيق ًا لما تخلّف الك�سوف
والخ�سوف عن علمه.
ولمّا كانت حلقات الأ�سباب والم�سبّبات من هذا العالم تنتهي �إلى
الذّات المقدّ�س المبد�أ لك ّل المبادىء ،وكان الحقّ �سبحانه عالم ًا بذاته،
و�أنّ علمه بذاته الّذي هو �سبب لجميع الموجودات ،علم بالم�سبب �أي�ضاً،
ولمّا كانت كذلك ،كان اهلل �سبحانه عالم ًا بتلك الأ�شياء ،وكان علمه
بنف�سه �سبب ًا لظهور وخلق جميع الأ�شياء.
هذه هي الوجوه المذكورة في المقام لإثبات علمه �سبحانه بالأ�شياء
قبل خلقها و�إيجادها ،وي�ستطيع ك ّل واحد ح�سب ن�ش�أته �أن يختار وجه ًا
منها ،رغم �أنّ بع�ض الوجوه �أ�س ّد و�أوفى بك ّل المق�صود.
في معنى سَ مَعِ الحقّ سبحانه وبصره

من المباحث في باب �أ�سماء الحقّ �سبحانه و�صفاته ،الدائرة بين
الفال�سفة العظام� ،إثبات ال�سمع والب�صر للحقّ المتعالي ،حيث �أرجع
((( �سورة البقرة ،الآية.156 :

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

جمهور الفال�سفة والمتكلّمين ال�سمع والب�صر �إلى العلم ،ولكنّ ال�شيخ
الجليل ال�سهرورديّ الإ�شراقيّ � ،أرجع العلم �إلى الب�صر وال�سمع على
�ضوء بيان ي�سبّب ذكره الخروج عن االخت�صار المن�شود في الكتاب.
ونحن نتولّى بيان الم�سلك ال�صحيح والمذهب القيّم كي يتّ�ضح من
خالله الحقّ  ،في مطلق الأ�سماء وال�صفات.
اعلم �أنّ كثير ًا من الفال�سفة والكبار نتيجة الإهمال والغفلة عن
بع�ض الحيثيّات اختلفوا فيما بينهم ،و�أرجع ك ّل منهم بع�ض الأ�سماء
وال�صفات �إلى بع�ضها الآخر ،حيث �إنّ المعروف والم�سلّم به عندهم
تف�سير �إرادة الحقّ تعالى بعلمه �سبحانه بالم�صلحة والنظام الأتمّ ،
و�إرجاع بع�ضهم ال�سمع والب�صر �إلى العلم ،وبع�ضهم الآخر �أرجع العلم
�إلى ال�سمع والب�صر.
ولكنّ هذه الآراء والتوجهات مخالفة لما ي�ستدعيه التحقيق ،وناجمة
عن �إهمال الحيثيّات ،لأنّه �إذا كان المق�صود من �إرجاع الإرادة� ،إلى
العلم بالم�صلحة� ،أو �إرجاع العلم �إلى ال�سمع �أو ال�سمع �إلى العلم ،هو �أنّ
ال �إرادة للحقّ �سبحانه وال �سمع له وال ب�صر و�أنّ له �سبحانه العلم و�أنّ
�إرادته و�سمعه وب�صره قد �سمّيت بالعلم ،فهذا باطل وتَقوّل فظيع على
الحقّ �سبحانه ،لأنه ي�ستلزم �أنّ يكون الحقّ المتعالي مبد�أ للوجود من
دون �أنّ تكون له �إراد ٌة واختيار.
م�ضافاً �إل��ى ذل��ك� :إنّ المقيا�س في باب اتّ�صاف الحقّ �سبحانه
بالأو�صاف الكماليّة هو �أنّ تلك ال�صفة ال ب ّد و�أن تثبت للموجود بما
�أنّه موجود ،حتّى تكون ال�صفة كماليّة� ،أي تكون ال�صفة نف�س حقيقة
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الوجود ،ومن كماالت �أ�صل ذات الوجود .وال ريب �أنّ الإرادة من ال�صفات
الكماليّة للحقيقة المطلقة الوجوديّة .ومن هنا كلّما تنزّل الوجود نحو
المنازل ال�سافلة ،كلّما �ضعفت الإرادة فيه ،حتّى ي�صل �إلى درجة تُ�سلب
منه الإرادة ،كما هو حال الأمور الطبيعيّة مثل المعادن والنباتات .في
حين �أنّ الوجود كلّما �سَ ما نحو الكماالت وت�صاعد نحو الأفق الأعلى كلّما
ظهرت الإرادة فيه �أكثر و�أقوى ،كما نلم�س ذلك في ت�سل�سل الموجودات
الطبيعيّة حيث �إ ّن��ه عندما نتجاوز مقام الهيولى والج�سم والعن�صر
والمعدن والنبات تظهر الإرادة والعلم وكلّما �صعدنا �أكثر كملت هذه
الجوهرة �أكثر ،حتّى �أنّ الإن�سان الكامل يملك �إرادة كاملة وي�ستطيع
�أن يحوّل العن�صر �إلى عن�صر �آخر ف�إنّ عالم الطبيعة خا�ض ٌع لإرادته،
فنكت�شف �أنّ الإرادة من ال�صفات الكماليّة للوجود ،وللموجود بما �أنه
موجود ،ونثبت هذه الحقيقة للذات المقدّ�س الحقّ من دون رجوع �إلى
حقيقة �أخرى.
وهكذا نجد بعد الدرا�سات العميقة الجديرة بالإذعان والت�صديق� ،أنّ
ال�سمع والب�صر من كماالت الموجود المطلق ،ف�إنّ حقيقة ال�سمع والب�صر
ال تقوم بالأدوات الج�سميّة وال تكون من العلوم الماديّة المرتبطة بالآالت
والأدوات ،و�إنّما تحتاج النف�س �إلى الآالت عندما تكون في عالم الطبيعة
وترتبط بالبدن ،حتّى يتمّ ظهور ال�سمع والب�صر .كما �أنّها في مقام العلم
تحتاج �أي� ًضا �إلى �أداة تدعى ب�أ ّم الدماغ ،لكي يتحقّق العلم ويظهر في
عالم المُلك والطبيعة ،وهذا االحتياج والنق�ص ينجم عن عالم الطبيعة
والمُلك ولي�س من ق�صور ونق�ص في العلم وال�سمع والب�صر.
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ثمّ �إنّ ال�سمع والب�صر لو تجرّدا ،وا�ستغنيا عن المادّة ،ال�ستطاعا بلوغ
م�ستوى ر�ؤيَة حقائق عالم الغيب ،و�سماع كالم الملكوتيّين من المالئكة
والروحانيّين في الملأ الأعلى .كما �إنّ مو�سى كلّيم اهلل في مناجاته،
كان ي�سمع كالم الحقّ و�إنّ خاتم المر�سلين المكرّم كان يتحدّث مع
المالئكة ،ويرى ال�صورة الملكوتيّة لجبرائيل ،من دون �أن ت�سمع �أذن
�أحد ذلك الحديث ـ حديث النبيّ  Pمع جبرائيل ـ وتُب�صر عين ذلك
الم�شهد رغم ح�ضور بع�ض النا�س لدى نزول الوحي على الر�سول P
ولكنّهم لم يُب�صروا الم�شهد.
وملخّ �ص القول �إنّ ال�سمع والب�صر من العلوم الزائدة على �أ�صل
العلم ،و�أنّهما يغايران حقيقة العلم ويعتبران من الكماالت المطلقة
للوجود ،فال ب ّد من �إثباتهما للحقّ المتعالي الّذي يع ّد مبد�أً للوجود،
وم�صدر ًا لكماالته.
و�إنّ كان مق�صودهم من �إرجاع الإرادة وال�سمع والب�صر �إلى العلم� ،أو
العلم �إلى الإرادة وال�سمع والب�صر ،هو �أن حيثيّة العلم والإرادة في الحقّ
�سبحانه حيثيّة واحدة و�أنّه ال حيثيّات مختلفة للب�صر وال�سمع والعلم
في الحقّ المتعالي ،فهو كالم �صحيح وموافق للبرهان ،ولكنّه ال وجه
الخت�صا�ص هذا الكالم بهذه الأو�صاف لأنّ جميع الأو�صاف المتغايرة
الكثيرة لذات الحقّ �سبحانه ،بل يكون م�ؤكّد ًا وداعم ًا لها ،لأنّنا بيّنا �أنّ
الوجود كلّما كان �أقرب �إلى �أفق الوحدة و�أبعد من دائرة الكثرة كلّما
كان �أجمع و�أ�شمل تجاه الأ�سماء وال�صفات� ،إلى �أن نبلغ مقام �صرف
الوجود ،والحقيقة الب�سيطة الواجبة ـ جَ لَّتْ عَ ظَ َم ُت ُه وعَ ظُ مَتْ قُدْ َر ُت ُه ـ
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الّذي هو في منتهى الوحدة والب�ساطة ،وم�ستجمع ًا لجميع الكماالت،
وجامع ًا لجميع الأ�سماء وال�صفات ،حيث ت�صدق جميع مفاهيم الكمال
ومعاني الجالل والجمال على نحو الحقيقة ـ ال المجاز ـ عليه �سبحانه،
ويكون �صدقها على ال��ذات المقدّ�س الحقّ � ،أول��ى و�أج��در بك ّل معاني
ومراتب الأحقيّة والأولويّة من �صدقها على غيره �سبحانه.
وخال�صة البيان �أنّ الوحدة كلّما كانت في الوجود �أقوى و�أتمّ  ،كلّما
كان �صدق مفاهيم الكمال عليه �أوفى ،وعدد الأ�سماء وال�صفات فيه
�أوفر .وعلى العك�س ،كلّما كان الموجود �إلى الكثرات �أقرب ،كان �صدق
مفاهيم الكمال عليه �أق ّل وكان ما ت�صدق عليه من مفاهيم الكمال �أوهى
و�أقرب �إلى المجاز ـ دون الحقيقة ـ وك ّل ذلك من �أجل �أنّ الوحدة ت�ساوي
الوجود ،وتعتبر من كماالت الموجود بما هو موجود ،ومعنى م�ساواة
الوحدة للوجود ،هو �أنّ الوجود مع الوحدة و�إن اختلفا مفهوماً ،ولكنّ
حقيقة الوجود نف�س حقيقة الوحدة في الخارج ،كما �إنّه �أينما كانت
الكثرات كان هناك النق�ص والعدم وال�ش ّر وال�ضعف والفتور.
ولهذا كلّما تهاوى الوجود في منحدر المراتب النازلة كانت الكثرات
�أكثر من جميع مراتب الوجود .وعليه يتنزّه مقام الربوبيّة و�ساحته
المقدّ�سة ج ّل وعال الّتي تكون �صرف الوجود والّذي هو �صرف الوحدة
والب�ساطة ،من الكثرة والتركيب .وقد �أ�شرنا �سابق ًا �إلى �أنّ الوجود ،مبد�أ
حقيقة الكمال ،وينبوع الجالل والجمال .ف�صرف الوجود هو �صرف
الوحدة و�صرف الكمال ،و�صرف الوحدة هو �صرف الكمال �أي�ضاً .وكلّما
كانت الوحدة في �أ�سمى مراتبها في الموجود ،كانت مفاهيم الأ�سماء
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وال�صفات والكماالت ب�أ�سرها �صادقة عليه ،وكان �صدق مفهوم ك ّل واحد
منها عليه �أولى و�أح�سن .وعلى العك�س ك ّل موجود يدنو من الكثرات
�أكثر ،يكون نق�صه �أكثر ،و�صدق مفاهيم الكمال والأ�سماء وال�صفات له
�أقلّ ،ومالك ال�صدق وكيفيّته �أوهن.
فالحقّ المتعالي ي�ستجمع جميع الكماالت والأ�سماء وال�صفات ،من
دون رجوع �إحداها �إلى الأخ��رى ،بل ي�صدق حقيقة ك ّل من الكماالت
والأ�سماء وال�صفات على ال��ذات المقدّ�س فك ّل من �سمعه �سبحانه
وب�صره و�إرادته وعلمه ي�شتمل على مداليله ومعانيه على نحو الحقيقة،
وي�صدق على الذات ع ّز وج ّل ك ّل منها حقيقة من دون �أن ت�ستلزم كثرة
في ذاته �سبحانه بوجه من الوجوهَ « .فلَ ُه الأ�سْ مَا ُء الحُ �سْ نَى والأمْ ثَالُ
ال ُع ْليَا وال ِك ْب ِريَا ُء والآ َالءُ».
في بيان كيفيّة تعلّق علمه سبحانه بالمعلوم

اعلم �أ ّن��ه على �ضوء ما �أ�شرنا �إليه من قبل ،تنك�شف على الحقّ
المتعالي من خالل علمه الب�سيط الذاتيّ والك�شف الواحد الأزليّ ،
جميع الموجودات بما �أنّها موجودات وجهات وجوديّة كماليّة بما �أنّها
كماليّة ،ويتمّ له �سبحانه العلم .وهذا الك�شف رغم كونه ب�سيط ًا وواحد ًا
تا ّماً ،يكون تف�صيل ّي ًا على نحو ال تخرج عن حيطة علمه �سبحانه ذرّة من
�سماوات الأرواح ،و�أرا�ضي الأ�شباح �أز ًال و�أبداً .وهذا العلم والك�شف يكون
منذ الأزل ،ويكون عين ذاته المقدّ�س ،والمعلوم المتعيّن والمحدود،
الّذي يعود تعيّنه وتحديده �إلى العدم والنق�ص ،يتحقّق بالعر�ض عندما
يتعلّق به الإيجاد ،وي�صير معلوم ًا بالعر�ض ،فيكون التعلّق بالعر�ض بعد
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الإيجاد .و�أ�شار  Qفي هذا الحديث((( �إلى هذا المعنى عندما قال:
« َفلَمّا �أحدَثَ الأ�شْ يا َء وكا َن ال َم ْعلُو ُم َو َق َع ال ِع ْل ُم مِ ْن ُه على ال َم ْعلُومِ».
كما يُحتمل �أن تكون هذه الجمل �إ�شارة �إل��ى العلم الفعليّ الّذي
يح�صل نتيجة التجلّي للفي�ض المقدّ�س .ويكون المق�صود من المعلوم،
المعلوم بالذّات ،الّذي هو هويّات وجوديّة قد تعلّق بها الفي�ض المقدّ�س،
وتجلٍّ  ،ظهوريّ نوريّ .
فعلى االحتمال الأوّل يكون معنى هذه الجملة «فلَمَّا تجَ لّى بفي ِّ�ض ِه
َ�ض َو َق� َع ال ِع ْل ُم على ال َم ْعلُومِ� ،أي ظَ َه َر
المُقد َِّ�س وَظَ َه َر ال َكوْنُ بال َعر ِ
َ�ض».
ْ�ض في مر�آ ِة المُ�سْ َتفِي�ض بال َعر ِ
ال َفي ُ
وعلى االحتمال الثاني يكون المعنى «فَلمّا تجَ لّى ِب َفي ِْ�ض ِه ال ُم َقد َِّ�س
وَظَ � َه � َر وُجُ ��و ُد ال � َك �وْنِ ب��ال �ذّاتِ � ،أي ب�لا حَ � ْي� ِث� ّي��ة َت� ْق�ي�ي��دِ ّي��ةَ ،و َق� � َع على
ِي�ض بالذَّاتِ ».
المُ�سْ َتف ِ
وعلى كال االحتمالين ،ال يكون هذا التجلّي الّذي يح�صل بالفي�ض
المقدّ�س من جرّاء الحوادث الزمانيّة والظروف المتغيّرة ،ف�إن �إيجاد
الحقّ �سبحانه مقدّ�س منزّه عن ك ّل ما فيه �شائبة الحدوث والتغيير
بل التعيّن والتحديد .فكما �أنّ العلم الذاتيّ ب�سيطٌ من جميع الجهات،
ومحيطٌ بتمام الحيثيّات ،فكذلك العلم الفعليّ الّذي هو �آية حقيقيّة
للحقّ المتعالي ،وظهور لعلمه الذاتيّ وم��ر�آة له ،يكون ب�سيط ًا تا ّماً،
وواحد ًا بالمطلق ،ومحيط ًا بجميع دائرة الكون والتحقّق ،من دون �أن
يحدث فيه تعيّن وتجدّد وتركيب ،غاية الأمر �أنّ هذا العلم الفعليّ متقوّم
((( �إ�شارة �إلى الحديث الوارد في هام�ش ال�صفحة.37 :
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بالذّات بذاته المقدّ�س �سبحانه ،و�أنّه تعلّق مح�ض .ولهذا يكون فاني ًا
في كبرياء الحقّ ع ّز وج ّل وح�ضور ًا في مح�ضر ذي الجالل .ومن هذا
المنطلق يعتبرونه علم الحقّ �سبحانه .كما �أنّ �إيجاد النف�س الناطقة
للحقائق العقليّة في عالم العقل وال ُمثُل الخياليّة في لوح الخيال ،علم
فعليّ للنف�س وفانٍ فيها.
قال الحكماء� :إنّ ن�سبة عالم نف�س الأمر �إلى الحقّ �سبحانه ،ت�ضاهي
ن�سبة ال�صور العلميّة �إل��ى النف�س .ومن �أج��ل هذه الإحاطة وال�سعة
والب�ساطة والنفوذ للحقّ �سبحانه ،ذهبوا �إلى �أنّ الحقّ المتعالي يعلم
الجزئيّات بالعلم الكلّيّ �أي �إنّ جزئيّة المعلوم ومحدوديّته ومحاطيّته،
ال تبعث على محدوديّة في العلم .فعلمه �سبحانه :محيطٌ وقديم و�أزلي
وغير متغيّر ،و�أمّا المعلوم فهو محاط ومحدود وحادث ومتغيّر.
والّذي لم يعرف �أ�سلوب كالم الحكماء ،يح�سب �أنّهم قد نفوا علمه
ع ّز وج ّل بالجزئيّات ،حيث ف�سّ روا الك ّليّة والجزئيّة بالمعنى الرائج لدى
المناطقة واللغويّين ولم يعلموا �أنّ هناك معنى �آخر للكلّيّ والجزئيّ في
م�صطلح �أهل العرفان وقد يتبعهم �أحيان ًا الفال�سفة في ذلك الم�صطلح،
بل ا�ستعار الحكماء هذا المعنى من �أهل المعرفة ـ العرفاء ـ في باب
علم واجب الوجود ج ّل ا�سمه وتعالى �ش�أنه.
حب الحقّ المتعالي وبغضه
في بيان معنى ّ

اعلم �أنّ ن�سبة الحبّ والبغ�ض و�أمثالهما للحقّ المتعالي ،الواردة في
القر�آن الكريم والأحاديث ال�شريفة ،ال تكون بمعناها المتفاهم العرفي،
لأنّ الزمها االنفعال النف�سيّ الّذي يتنزّه الحقّ �سبحانه عنه .وال مجال في
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هذا المخت�صر ،للإ�سهاب في ذلك ،فنقت�صر على الإجمال والإ�شارة.
ال ب ّد من معرفة �أنّ كثير ًا من الأو�صاف والأحوال ،بعد تنزّلها من
العوالم الغيبيّة التجرديّة ،وح�صولها للن�ش�أة المُلكيّة الّتي هي عالم
الفرق بل عالم فرق الفرق ،تتجلّى في �صورة تختلف عن ال�صور الغيبيّة
المتجرّدة من الآثار واللوازم .كما �أنّ الأفالطونيّين الّذين يعتقدون ب�أنّ
كافة الموجودات المُلكيّة ،مظاهر للأرواح الغيبيّة ،وتنزّالت للحقائق
الملكوتيّة ،و�أمثلة لل ُمثُل الأفالطونيّة ،ه�ؤالء يرون �أنّ العوار�ض والكيفيّات
الّتي تقوم في هذا العالم بغيرها ـ ال بنف�سها كما هو �ش�أن الجواهر ـ يرون
�أنّ �صورها الذاتيّة تتجلّى في ذلك العالم بوجوداتها من دون حاجة �إلى
االرتكاز على الآخر ،وعليه نقول �إنّ �أمثال هذه الأو�صاف والأحوال الّتي
تالزم ،في عالم المُلك ،التجدّد واالنفعال ،تكون موجودة في العوالم
وخا�صة في عالم الأ�سماء ومقام الواحديّة،
الغيبيّة ،والن�ش�آت التجرديّة ّ
في �صورة منزّهة وبعيدة عن جميع النقائ�ص ،ويكون التعبير عن تلك
وال�صقع الربوبيّ  ،مغاير ًا للتعبير عنها
ال�صور ،ح�سب الن�ش�أة التجرديّة ُ
في هذا العالم.
فمث ًال �إن التجلّيات الرحمانيّة والرحيميّة والّتي نقول عنها �أي� ًضا
التجلّيات الجماليّة واللطفيّة والحُ بيّة والأن�سيّة� ،إذا ظهرت في هذا
العالم ،كانت في �صورة الحبّ والرحمة واللطف ،المالزمة لالنفعال
والت�أثّر ،وذلك نتيجة �ضيق هذا العالم .ففي الحديث �أنّ للرحمة مائة
جزء ،و�أنّ ج��زء ًا واح��د ًا منها قد هبط �إلى هذا العالم ،وتحقّقت به
الرحمة ك ّل الرحمة في هذا العالم ،مثل الرحمة الحا�صلة بين الأوالد
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والأبوين و�أمثال ذلك .كما �أنّ التجلّيات القاهريّة والمالكيّة الّتي هي
من تجلّيات الجالل ،تظهر في هذا العالم في �صورة البغ�ض والغ�ضب
المالزمين لالنفعال والت�أثّر �أي�ضاً.
وعلى �أيّ ح��ال �إنّ باطن ال�ح��بّ والبغ�ض والغ�ضب ،الرحمانيّة
والقهّاريّة وتجلّيات الجمال والجالل ،تكون تلك التجلّيات ،موجودة
بعين الذات ،وال تتطرّق �إليها الكثرة والتجدّد واالنفعال .كما �إنّ مظهر
الرحمانيّة والقهّاريّة ،الحبّ والبغ�ض متوفّران في هذا العالم ،وحيث �إنّ
المظهر ـ الحبّ والبغ�ض ـ يكون فاني ًا في الظاهر ـ الرحمانيّة والقهاريّة
ـ والظاهر يتجلّى في المظهر ،ي�صحّ في بع�ض المقامات التعبير عن
�أحدهما بالآخر .وعليه يكون �سخط الحقّ المتعالي على عبده ،ظهور ًا
بالقهّاريّة واالنتقام ،وظهور حبه له بالرحمة والكرامة واهلل العالم.
في بيان التفكّ ر الممنوع والمرغوب في ذات الحقّ

ال ُب َّد �أن نعرف �أنّ قولنا« :التفكّر في الذات والأ�سماء وال�صفات»
قد يحمل الجاهل على الظنّ ب�أنّ التفكّر في ذات اهلل ممنوع بح�سب
الروايات ،دون �أن يعلم �أنّ التفكّر الممنوع هو التفكّر في اكتناه الذات
وكيفيّتها ،ح�سب ما يُ�ستفاد من الأحاديث ال�شريفة .وقد يُمنع غير
الم�ؤهّ ل من النظر في بع�ض المعارف ذات المقدّمات الدقيقة .وهذان
المقامان يتّفق ب�ش�أنهما الحكماء �أي�ضاً� .إال �أنّ ا�ستحالة اكتناه الذات
الإلهيّة مبرهنة في كتبهم ،ومنع التفكر فيها م�سلّم به عند الجميع.
�أ ّم��ا �شرائط الدخول في ه��ذه العلوم ،ومنع تعليم غير الم�ؤهّ ل،
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فمذكورة في كتبهم ،وو�صاياهم في خ�صو�ص �شرائط الدخول وم�سطورة
في �أوائل كتبهم �أو �أواخرها ،كما فعل �إماما الفنّ وفيل�سوفا الإ�سالم
العظيمان« ،ال�شيخ ابن �سينا» في �آخر «الإ�شارات» و«�صدر المت�ألّهين»
في �آخر «الأ�سفار» ،حيث �أوردا و�صاياهما البليغة في ذلك (فراجع).
�أ ّم��ا النظر في ذات اهلل لغر�ض �إثبات وج��وده وتوحيده وتنزيهه
وتقدي�سه ،فهو الغاية من �إر�سال الأنبياء والمق�صد لآم��ال العرفاء.
والقر�آن الكريم والأحاديث ال�شريفة م�شحونة بالأخبار حول العلم بذات
اهلل وكماالته و�أ�سمائه ،وكتب الأخبار المعتبرة ،مثل «الكافي» و«توحيد»
ال�شيخ ال�صدوق ،تتعمّق في �إثبات ذات اهلل و�أ�سمائه و�صفاته .والفرق
بين الم�أثورات عن الأنبياء وكتب الحكماء �إنّما هو في اال�صطالحات
الخا�صة
ّ
والإيجاز والتف�صيل فقط ،مثلما �أنّ الفرق بين الفقه والأخبار
بالفقه هو في اال�صطالحات والإيجاز والتف�صيل �أي�ضاً ،ال في المعنى.
لكنّ الم�صيبة في �أنّ هناك بع�ض الجهالء في لبا�س �أهل العلم غير
العارفين بالكتاب وال�سنّة والجاهلين بهما ،ظهروا في القرون الأخيرة،
من دون �أي��ة ر�ؤ ّي��ة �صحيحة �أو اعتماد على معيار �صحيح �أو معرفة
بالكتاب وال�سنّة ،وجعلوا جهلهم وحده دلي ًال على بطالن العلم بالمبد�أ
والمعاد .ولكي يروّجوا ب�ضاعتهم حرّموا النظر في المعارف الّتي هي
غاية ما يق�صده الأنبياء والأولياء �سالم اهلل عليهم ،والّتي امتلأ بها
كتاب اهلل و�أخبار �أهل البيت  Rوراحوا يرمون �أهل المعرفة بك ّل
�شتيمة واتّهام ،و�سبّبوا انحراف قلوب عباد اهلل عن العلم بالمبد�أ
والمعاد ،وكانوا �سبب ًا في تفريق الكلّمة وت�شتيت �شمل الم�سلمين .ولو

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

�س�أل �سائل :لِمَ ك ّل هذا التكفير والتف�سيق؟ لت�شبّث المجيب بالحديث
القائل« :ال ت َت َفكَّروا في ذاتِ اهلل»(((� .إنّ هذا الجاهل الم�سكين مخطىء
وجاهل من جهتين:
الأولى� :أنّه ظنّ �أنّ الحكماء يقومون بالتفكّر في ذات اهلل ،مع �أنّهم
يرون �أنّ التفكّر في ذات اهلل واكتناهها ممتنع ،وهذا من الم�سائل
المبرهن عليها في هذا العلم.
والثاني� :أنّه لم يفهم معنى الحديث((( ،فظنّ �أنّه ال يجوز التفوّه ب�أي
�شيءٍ عن ذات اهلل المقدّ�سة مطلقاً.
�إنّنا �سنذكر بع�ض الأحاديث ونجمع بينها وبين ما في نظرنا القا�صر،
ونجعل الإن�صاف هو الحكم ،على الرغم من �أنّ هذا يخرج قلي ًال عن
مو�ضوعنا ،ولكن لع ّل فيه بع�ض ال�ضرورة لرفع ال�شبهة و�إبطال الباطل.
الكافي ب�إ�سناده عن �أبي ب�صير :قال �أبو جعفر « :Qتَك ّلمُوا في
خَ لْقِ اهلل وال تتَك ّلمُوا في اهلل ف�إ َّن الكالم في اهلل ال يزْدا ُد �صاحِ ُب ُه � اّإل
تَحيُّراً»(((.
يدّل هذا الحديث بذاته على �أنّ المراد هو التكلّم في اكتناه ذات اهلل
وكيفيّته ومحاولة تعليله .و�إ ّال ف�إنّ الكالم في �إثبات ذاته تعالى و�سائر
كماالته وتوحيده وتنزيهه ال يوجب التحيّر .ولع ّل النهي موجّ ه �إلى الّذين
((( الفتوحات الم ّكيّة ،ابن عربي ،ج� ،2ص .619
((( �إ�شارة �إلى الحديث الوارد عن محمّد بن يعقوب (ر�ضوان اهلل عليه) عن عليّ بن �إبراهيم،
عن �أبيه ،عن النوفلي ،عن ال�سكوني ،عن �أبي عبد اهلل  Qيقول« :كان �أمير الم�ؤمنين
 Qيقول :نبّه بالتفكّر قلبك وجاف عن الليل جنبك وا ّت��ق اهلل ربك»� ،أ�صول الكافي،
المجلد الثاني ،كتاب الإيمان والكفر ،باب التفكّر.
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص .92
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يكون التكلّم حتّى في هذه الأمور موجب ًا لحيرتهم .وقد احتمل المرحوم
المحدّث المجل�سي رحمه اهلل هذين االحتمالين ،اللذين قرّبناهما ،من
دون تعليق ،ولكن قوّى االحتمال الأوّل.
وفي رواية �أخرى عن حريز« :تَك ّلمُوا في ك ّل �شي ٍء وال تتَك ّلمُوا في
ذاتِ اهلل»((( .وهناك روايات �أخرى بهذا الم�ضمون �أو قريبة منه ،ال نجد
�ضرورة لذكرها.
وفي «الكافي» عن �أب��ي جعفر محمد الباقر  Qق��ال�« :إيّا ُك ْم
وال َّت َف ُّك َر في اهلل و َلكِنْ �إذا �أَ َر ْد ُت ْم �أن َتنْظُ روا �إلى عظَ َم ِتهِ ،فانْظُ رُوا �إلى
عظيمِ خَ ْل ِقهِ»(((.
الظاهر �أنّ هذا الحديث �أي� ًضا ي�شير �إلى التفكّر في كنه ذات اهلل،
لأنّه يقول في نهايته�« :إذا �أردتم �أن تنظروا �إلى عظمته فانظروا �إلى
عظيم خلقه»� ،أي ا�ستدلّوا من عظمة المخلوق على عظمة الخالق ع ّز
وجلَّ .ويكون هذا على �سبيل المثال لمختلف طبقات النا�س الّذين يم ّر
طريق معرفتهم من خالل المخلوق.
هذه الأحاديث و�أمثالها الّتي تنهى عن التكلّم في ذات اهلل والتفكّر
هي نف�سها دليل على ما نق�صده .والحديث الّذي يو�ضح هذا الأمر هو
الحديث ال�شريف في «الكافي» في باب التفكر.
أف�ض ُل ال ِعبَا َد ِة
عن �أبي عبد اهلل (جعفر) ال�صادق  Qقالَ �« :
�إ ْدمَانُ ال َّت َف ُّك ِر في اهلل وفي قدر ِتهِ»(((.
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص .94
((( م .ن.
((( م .ن ،ج� ،2ص .55
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وفي حديث �آخر في «الكافي»� :سئل علي بن الح�سين  Qعن التوحيد،
فقال�« :إ َّن اهلل ع ّز وج ّل ع ِل َم �أ َّن� ُه َيكُو ُن في �آخ ِر الزَّمانِ �أ ْق��وا ٌم متعمّقون
ف�أ ْن َز َل اهلل تعالى }ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ{ ،والآياتِ من �سُ ور َة الحديدِ �إلى
قوله } :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ{ َفمَنْ را َم ورا َء ذلك َف َق ْد َهلَكَ »(((.
�إذاً ،يتّ�ضح �أنّ هذه الآيات الّتي ت�شير �إلى التوحيد ،وتنزيه اهلل ،والبعث،
ورجوع الكائنات (�إلى اهلل) نزلت للمتعمّقين و�أهل التفكير العميق.
فهل مع ك ّل هذا يمكن القول �إنّ التفكّر في ذات اهلل حرام؟ �أيّ حكيم
�أو عارف جاء بمعارف �أكثر ممّا جاء في �أوّل (�سورة الحديد)؟ �إنّ
منتهى معرفتهم هو الو�صول �إلى قوله تعالى } :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ{ .هل هناك �أف�ضل بيان ًا في و�صف اهلل تعالى وتجلّي ذاته
المقدّ�سة من الآية ال�شريفة } :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ {(((؟.
�أق�سم بحياة الحبيب �أنّه لو لم تكن لبيان حقيّة كتاب اهلل الكريم
غير هذه الآية ال�شريفة لكفت ذوي القلوب .ارجعوا قلي ًال �إلى كتاب
اهلل ،و�إلى خطب ر�سول اهلل  ،Pو�أخبار خلفائه المع�صومين �سالم
اهلل عليهم ،وقارنوا لتروا مَ ن مِ ن الحكماء والعارفين جاء ببيانات
�أجلى و�أو�ضح ممّا جاء به �أولئك في ك ّل مو�ضوع من موا�ضيع المعارف؟
�إنّ �أقوالهم م�شحونة بو�صف الحقّ واال�ستدالل على ذات اهلل و�صفاته
المقدّ�سة ،بحيث �إنّ ك ّل طائفة تحظى على قدر �سعتها و�إدراكها.
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص .92
((( �سورة الحديد ،الآية.3 :
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�إذاً ،يتّ�ضح من مجموع هذه الأخبار �أنّ التفكّر في ذات اهلل ممنوع
�إذا كان ذلك في مرتبة التفكّر في كنه ذات اهلل وكيفيّته ،كما جاء في
حديث «الكافي»« :مَنْ نَظَ َر في اهلل كيف هُ وََ ،هلَكَ »(((� ،أو �أنّ الجمع
بين الأخبار الناهيّة والآمرة ي�ستدعي منع فريق من النا�س الّذين ال
تطيق قلوبهم اال�ستماع �إلى البرهان ولي�س لهم اال�ستعداد للدخول في
مثل هذه البحوث .والدليل على هذا الجمع موجود في الأخبار نف�سها.
�أمّا الّذين لهم اال�ستعداد والأهليّة ،فيكون من الراجح لهم التفكّر،
بل هو �أف�ضل من جميع العبادات.
على ك ّل ح��ال ،لقد خرجنا ك ّل ّي ًا عن المق�صد .ولكن لم يكن لنا
منا�ص من �أن نتعرّ�ض لهذا ال��ر�أي الفا�سد والتهمة الّتي ال تر�ضي
الحقّ  ،والمتداولة في هذا الزمان على الأل�سنة ،لع ّل ذلك يُحدث بع�ض
الت�أثير في قلوب بع�ضهم .ولو تمّ ت�أثير هذا القول في قلب �شخ�ص واحد
لكفاني .والحمد هلل و�إليه الم�شتكى.
إنّ اهلل خلق آدم على صورته

بال�سند المتّ�صل �إلى ال�شيخ الجليل عماد الإ�سالم محمّد بن يعقوب
الكلّينيّ (ر�ضوان اهلل عليه) عن ع�دَّة من �أ�صحابنا ،عن �أحمد بن
محمّد بن خالد ،عن �أبيه ،عن عبد اهلل بن بحر ،عن �أبي �أيوب الخزاز،
عن محمّد بن م�سلم قال�« :س�ألت �أبا جعفر  Qعمّا يروون �أنّ اهلل
خلق �آدم  Qعلى �صورته ،فقال :هي �صورة مُحْ دَث ٌة مخلوقة (و)
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص .93
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ا�صطفاها اهلل واختارها على �سائر ال�صور المختلفة ف�أ�ضافها �إلى
نف�سه كما �أ�ضاف الكعبة �إلى نف�سه والروح �إلى نف�سه فقال} :بيتي{
و}ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ{»(((.
�إنَّ �صدر هذا الحديث من الأحاديث الم�شهورة في �أيّام الأئّمة عليهم
ال�سالم �إلى يومنا هذا .و�إنَّ الفريقين ال�سنَّة وال�شيعة ي�ست�شهدون به
في كتبهما .وقد �أيَّد الإمام الباقر � Qصدور هذا الحديث و�صدَّقه
وتولّى بيان المق�صد منه:
وهناك حديث �آخر رواه ال�صدوق ب�سنده �إلى ثامن الحجج R
عن الح�سين بن خالد قال :قلت للر�ضا « :Qيا ابن ر�سول اهلل �إ َّن
النا�س يروون �أ َّن ر�سول اهلل  Pقال� :إ َّن اهلل خلَق �آدم على �صورته،
فقال  :Qقاتَلهُم اهلل لقد حذفوا �أوّل الحديث� ،إنّ ر�سول اهلل P
م َّر برجلين يت�سابَّان ف�سمع �أحدهما يقول ل�صاحبه قبَّح اهلل وجهَك
ووج َه من يُ�شبهكَ  ،فقال  :Pيا عبد اهلل ال تقل هذا لأخيك ف�إ َّن اهلل
ع َّز وج َّل خلق �آدم على �صورته»(((.
ولأجل هذا قال المرحوم المجل�سيّ «�أو لم يتعرّ�ض لنفيه تقيّة»
واحتمل �أي� ًضا رحمه اهلل �أنّ الإم��ام �« Qأج��اب هكذا على تقدير
ت�سليم الخبر»((( ولكنّ هذا االحتمال بعيد ج ّداً.
ويحتمل �أن يكون الحديث المرويّ عن الإمام الر�ضا  ،Qقد �أرجع
�إلى الحديث الأوّل ويكون المق�صود من «�آدم» في نهاية الخبر «�إ َّن اهلل خلق
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص .134
((( التوحيد ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص .152
((( مر�آة العقول ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،2ص .84
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�آدم على �صورته» هو نوع الإن�سان ،ويعود ال�ضمير في قوله «على �صورته»
�إلى الحقّ المتعالي ،ولمَّا علم الإمام الر�ضا  Qب�أنّ الراوي لي�س في
م�ستوى اال�ستيعاب والفهم لمدلول الحديث ال�شريف اقت�صر �صلوات اهلل
عليه على ذكر �صدر الحديث ،حتّى يتخيّل الراوي �أنّ المق�صود من �آدم،
هو �أبو الب�شر ،و�أنّ �ضمير على �صورته يرجع �إليه .ت�أمل.
ولعلَّ الحديثين قد �صدرا عن ر�سول اهلل  Pكما في حديث الإمام
الر�ضا  .Qولكن ر�سول اهلل  Pقد حدَّث تارة من دون ذكر �أول
الحديث وهو ما رواه الإمام الباقر  Qب�صورة مخت�صرة ،وحدَّث
 Pمرّة �أخرى مع تلك البداية وذلك المدخل .وحيث �أنّ الإمام الر�ضا
 Qقد عرف �أنّ الراوي ال ي�ستوعب معنى الحديث� ،أ�شار Q
�إلى الحديث ال�شريف المبد ّو بذلك المدخل .وال�شاهد عليه �أنّ بع�ض
الروايات ت�شتمل على جملة (�صورة الرحمن) بد ًال عن (�صورته) وهذا
ال ين�سجم مع الحديث المرويّ في كتاب (عيون الر�ضا) الظاهر في �أنّ
ر�سول اهلل  Pقد �أتى على ذكر ـ على �صورته ـ مع ال�ضمير مرّتين.
و�إذا فر�ضنا �أنّ الحديث ال�شريف المذكور لم ي�صدر عن ر�سول اهلل
 ،Pولك ��نَّ معناه موجو ٌد ف ��ي الأحاديث ال�شريفة الأخ ��رى كما ن�شرح
ذلك �إن �شاء اهلل.
فلنرجع �إلى �شرح �ألفاظ الحديث ال�شريف:
قوله �« :Qآدم» :يقول الجوهريّ في (�صحاحه)� :أ�صله (�أ�أدم)
على وزن �أفعل ،بدّلت الهمزة الثانيّة �إلى الألف وتحوَّل الألف �إلى الواو
لدى تحريكها .وجمعها (�أوادم) .ويحتمل �أن يكون وجه ت�سمية �أبي
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الب�شر ب �ـ(�آدم) هو �أنّه Qكان �أ�سمر اللون ،ففي اللغة الآدمُ من
النَّا�س :الأ�سمر .وفي بع�ض الروايات �أن �سبب الت�سميّة ب�آدم هو �أنّه من
�أديم الأر�ض �أي من على وجه الأر�ض.
قول ��ه « :Qعل ��ى �ص ��ورته»� :إنّ ال�صورة في اللغ ��ة ،بمعنى المثل
والهيئة .ون�ستطيع �أن نقول �إنّ لل�صورة معنى عا ّم ًا م�شترك ًا بين الأمور،
وذل ��ك المعنى الم�شترك هو �شيئيّة ال�ش ��يء وفعليّته ،غ�آية الأمر �أنّ لك ّل
خا�صة به .ومن ه ��ذا المنطلق يقال لل�ش ��يء بذي ال�صورة
�ش ��يءٍ فعليّة ّ
وللفعل ّي ��ة بال�صورة .وما قيل في الفل�سف ��ة في معنى ال�صورة الّذي تعمّه
وت�شمل ��ه فعل ّي ��ة ال�شيء و�شيئيّته ،ال يتنافى م ��ع المعنى اللغويّ  ،وال يكون
م ��ن قبيل تق ��ارن و�ضعين للف ��ظ واحد على معنى واحد ف ��ي نوعين من
العلم كي يكون اللفظ م�صطلح ًا في ك ّل واحد من المعنيين.
قال ال�شيخ �أبو علي ابن �سينا رئي�س فال�سفة الإ�سالم في �إلهيّات
كتابه (ال�شفا)« :ويقال �صورة لك ّل هيئة وفعل يكون في قابل وحدانيّ
�أو بالتركيب ،حتّى تكون الحركات والأعرا�ض �صوراً .ويقال �صورة
ل� ّم��ا تتقدّم ب��ه ال �م��ادّة بالفعل ف�لا ت�ك��ون حينئذٍ ال�ج��واه��ر العقليّة
والأع��را���ض ��ص��وراً .ويقال �صورة لما تكمل به ال�م��ادّة و�إن لم تكن
متقدّمة بها بالفعل ،مثل ال�صورة وما يتحرّك بها �إليها بالطبع.
خا�صة لما يحدث في المواد بال�صناعة من الأ�شكال
ويقال �صورة ّ
وغيرها .ويقال �صورة لنوع ال�شيء ولجن�سه ولف�صله ولجميع ذلك،
وتكون ك ّليّة الكلّيّ �صورة للأجزاء �أي�ضاً»(((.
((( ال�شفاء ،ج ،2من الإلهيّات� ،ص  ،282من�شورات مكتبة المرع�شي ،قمّ .
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ويُ�ستفاد بعد الت�أمل في ك ّل موارد ا�ستعمال ال�صورة� ،أنّ المعنى في
جميع تلك الموارد ،هو الفعليّة الّتي ذكرناها ،فيكون ا�ستعمال ال�صورة
في هذه الموارد على �أ�سا�س اال�شتراك المعنويّ  .ويقال للحقّ المتعالي
�صورة ال�صور.
قول ��ه« :Qا�ص ��طفاها» :تك ��ون «ال�ص ��فوة» بمعن ��ى الخال�ص من
ال�شوائب ،وال�صافي من الكدر و«اال�صطفاء» هو �أخذ الخال�ص ،وال�صافي
هو يُالزم الخال�ص ،ولكنّ ر�أي الجوهريّ وغيره �أنّ «اال�صطفاء» بمعنى
االختيار ،كما ف�سّ روا في اللغة «االختيار» بـ«اال�صطفاء» ،هذا �أي� ًضا من
التف�سي ��ر بال�ل�ازم ،لأنّ االختيار �أي� ًضا بمعنى �أخذ م ��ا هو خير وح�سن،
فيك ��ون الزم� � ًا لواقع اال�صطف ��اء في الخ ��ارج ،ولي�س بمدل ��ول مطابقيّ
لالختيار.
قوله « :Qالكعبة»� :إنّ الكعبة ا�سم لبيت اهلل .و�إنّما �سُ مّي البيت
بالكعبة لما قاله بع�ض من �إنّه يُ�ضاهي الج�سم المكعَّب �أو لكونه مربّعاً.
والمكعَّب لدى الريا�ضيين هو الج�سم المحفوف ب�سطوح �ستّة تكون
الزوايا فيها قائمة.
قوله « :Qوال��روح»� :إنّ الروح لدى الأطبّاء عبارة عن البخار
اللطيف الناجم عن ح��رارة دم الحيوان في القلب .ويقال �إنّ للقلب
تجويفين :الأوّل في الجانب الأيمن حيث يتدفّق الدم من الكبد باتجاه
هذا التجويف ومن جرّاء حرارة القلب يتبخّ ر الدم ،ويت�سرَّب البخار
�إلى التجويف الثاني الكائن في الجانب الأي�سر من القلب ،فيتلطَّ ف من
وراء حركات القلب ،فيتكوّن الروح الحيوانيّ منه ،وت�سري في ال�شرايين
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نتيجة �ضخّ القلب بالب�سط والقب�ض ،ح�سب البيان المذكور في محلّه.
ف�إذن م�صدر الروح الحيوانيّ هو القلب ،ومجراها ال�شرايين.
وق��د تُطلق ال��روح على ال��دم المتجمّع ف��ي الكبد ،وا ّل ��ذي يم�شي
في الأوردة ،وي�سمّى بالروح الطبيعيّة .كما �أنّه قد تُ�ستعمل الروح في
م�صطلح الحكماء ،في الروح النف�سيّة الّتي تنبعث من الدماغ ،وتجري
في الأع�صاب ،وتكون مظهر ًا ومرتبة نازلة من الروح المجرّد ،الّتي هي
ال�س ّر ال�سبحاني ،وروح اهلل الم�شار �إليها بقوله تعالى} :ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ{ .وبعد هذا ن�ستعر�ض ونبيّن �أنّ هذه الروح تنفخ بالنفخة الإلهيّة،
وتُ�صطفى لدى الحقّ ج ّل وعال وت�صير مختار ًة لديه �سبحانه.
في بيان أنّ اإلنسان مظهرٌ تامّ هلل وأن ّه االسم األعظم
للحقّ جلّ وعال

اعلم :يقول �أرب��اب المعرفة و�أ�صحاب القلوب� ،أنّ لك ّل ا�سم من
الأ�سماء الإلهيّة لدى الح�ضرة الواحديّة� ،صورة تابعة للتجلّي بالفي�ض
الأقد�س لدى الح�ضرة العلميّة ،وذلك بوا�سطة الحبّ الذّاتي وطلب
مفاتيح الغيب الّتي ال يعلمها �إ ّال ه��و .ويُعبَّر ل��دى �أه��ل اهلل عن تلك
ال�صورة بـ«العين الثابتة» وتح�صل �أ ّوالً ،من جرّاء هذا التجلّي بالفي�ض
الأقد�س ،التعيّنات الأ�سمائيّة ،ويتحقّق ثانياً ،ب�سبب هذه التعيّنات
الأ�سمائيّة� ،صور الأ�سماء الّتي هي الأعيان الثابتة ،واال�سم الأوّل الّذي
يبرز ويظهر مع مر�آته ،بتجلّي الأحديّة ،والفي�ض الأقد�س ،لدى ح�ضرة
العلميّة الواحديّة ،هو اال�سم الأعظم الجامع الإلهيّ  ،والمقام الم�سمّى
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بـ«اهلل» الّذي يكون من الناحيّة الغيبيّة عين التجلّي بالفي�ض الأقد�س.
وفي التجلّي الظهوريّ يكون كمال الجالء واال�ستجالء عين مقام جمع
الواحديّة باعتبار ،وعين الكثرة اال�سميّة باعتبار �آخر .و�إنّ تعيّن اال�سم
الجامع و�صورته ،عبارة عن العين الثابتة للإن�سان الكامل ،وعين
الحقيقة المحمّديّة للنبيّ  .Pكما �أنَّ مظهر التجلّي الحقيقيّ للفي�ض
الأقد�س هو الفي�ض المقدّ�س ،و�أنّ مظهر التجلّي لمقام الواحديّة ،هو
مقام الألوهيّة ،و�أنّ مظهر التجلّي لحقيقة الإن�سان الكامل الثابتة،
هي الروح الأعظم ،و�أنّ كافّة الموجودات اال�سميّة والعلميّة والعينيّة
ـ الخارجيّة ـ تكون مظاهر ك ّليّة وجزئيّة لهذه الحقائق والرقائق على
�أ�سا�س ترتيب بديع ال ي�سعه هذا الكتاب المخت�صر و�إنّما ذكرناه في
كتاب (م�صباح الهداية).
ويُ�ستفاد ممّا ذكرناه �أنّ الإن�سان الكامل مَ ظهر اال�سم الجامع،
وم��ر�آة تجلّي اال�سم الأعظم ،كما �أُ�شير �إلى هذا المعنى في الكتاب
وال�سنّة كثيراً .ق��ال اهلل تعالى} :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ{(((.
وقد تمّ هذا التعليم الإلهيّ على يدَ ي الجمال والجالل تجاه الباطن
بوا�سطة التخمير الغيبيّ الجمعيّ ل��دى الح�ضرة ال��واح��د ّي��ة ،كما
�أ ّن��ه تمّ التعليم الإلهيّ تجاه �صورة �آدم وظاهره ،في عالم ال�شهادة
بمظهره الطبيعيّ الماديّ  ،بوا�سطة ظهور يدي الجالل والجمال .قال
ت �ع��ال��ى} :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
((( �سورة البقرة ،الآية.31 :
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ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ{(((.
وتكون الأمانة لدى العرفاء الوالية المطلقة الّتي ال يليق بها غير
الإن�سان ،وهذه الوالية المطلقة ،هي مقام الفي�ض المقدّ�س .وقد �أُ�شير
�إليه في القر�آن الكريم بقوله تعالى } :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ{(((،
وفي كتاب (الكافي) ب�سنده �إلى �أ�سود بن �سعيد قال :كنت عند �أبي
جعفر  Qف�أن�ش�أ يقول ابتداء ًا منه من غير �أن �أ�س�أل ُه «نحنُ حُ جَّ ُة
اهلل ،ونحن ب��ابُ اهلل ،ونحنُ ل�سانُ اهلل ونحنُ وج� ُه اهلل ونحنُ عيْنُ
اهلل في خ ْل ِق ِه ونحنُ وال ُة �أم� ِر اهلل في ع �ب��ا ِدهِ»((( .وفي دعاء الندبة
«�أيْنَ وج ُه اهلل الّذي يتوجَّ ُه �إلي ِه الأولياءُ؟ �أيْنَ ال�سببُ ال ُمت َِّ�ص ُل َبيْنَ
أر�ض وال�سَّ مَاءِ» .وفي زيارة الجامعة الكبيرة «والمث ُل الأعلى».
�أهلِ ال ِ
وهذا المثل الأعلى وذلك الوجه الإلهيّ  ،هو الوارد في الحديث ال�شريف
«�إ َّن اهلل خل َق �آ َد َم على ُ�صورته» ومعناه �أنّ الإن�سان هو المثل الأعلى
للحقّ �سبحانه ،و�آيته الكبرى ،ومظهره الأتمّ  ،و�أنّه مر�آة لتجلّي الأ�سماء
وال�صفات و�أ ّن��ه وجه اهلل وعين اهلل ويد اهلل وجنب اهلل« ،هُ َو يَ�سْ َم ُع
و ُيب ِْ�ص ُر و َيبْطِ ُ�ش باهلل ،واهلل ُيب ِْ�ص ُر َويَ�سْ َم ُع و َيبْطِ ُ�ش ِبهِ» .ووجه اهلل هذا
هو النور المذكور في قوله تعالى } :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ{(((،
وقال الإمام الباقر  Qكما في كتاب (الكافي) ب�سنده �إلى �أبي خالد
الكابلي قال �س�ألت �أبا جعفر  Qعن قول اهلل ع ّز وج ّل }ﯤ ﯥ
((( �سورة الأحزاب ،الآية.72 :
((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.88 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص .145
((( �سورة النور ،الآية.35 :
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ﯦﯧﯨﯩ{((( ،فقال :يا �أبا خالد «النُّو ُر واهلل نُو ُر الأئم ِة
من �آلِ محمّد � Pإلى يو ِم القيام ِة وهُ ْم واهلل نُو ُر اهلل الّذي �أَ ْن َزلَ،
أر�ض» .وفي كتاب الكافي ال�شريف
وَهُ ْم واهلل نُو ُر اهلل في ال�سَّ مَواتِ وال ِ
ب�سنده �إلى الإمام الباقر روحي لتراب مقدمه الفداء في تف�سيره Q
للآية ال�شريفة }ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ{ قائالً :هِ يَ في �أميرِ
هلل تعالى
الم�ؤمنين ،كان �أمي ُر الم�ؤمنين �صلوات اهلل عليه يقولُ « :ما ِ
�آية هي �أ ْك َب ُر مني ،وال للهَّ ِ من ن َب�أٍ �أعظَ ُم منِّي»(((.
وملخّ �ص الحديث �أنّ الإن�سان الكامل الّذي يكون �آدم �أبو الب�شر فرد ًا
منه� ،أكبر �آية ومَ ظهر لأ�سماء و�صفات الحقّ �سبحانه ،و�أنه مَ ثَل الحقّ
المتعالي و�آيته .وال ب ّد من تنزيه اهلل �سبحانه وتقدي�سه عن المِ ثل الّذي
هو بمعنى الآية والعالمة} .ﭷ ﭸ ﭹ{(((.
�إنّ كافّة ذرّات الكون� ،آيات ومر�آة تجلّي ذاك الجمال الجميل ع ّز
وج �لّ ،ك ٌّل ح�سب حجمه ومنزلته الوجوديّة .ولكن ال يكون �شيء �آية
لال�سم الأعظم الجامع �أي «اهلل» عدا الكون الجامع ،والبرزخيّة الكبرى
المقدّ�سة جلّت عظم ُت ُه بعظَ م ِة باريه.
فاهلل تعالى خلَقَ الإن�سانَ الكامِ لَ والآدَمَ الأوَّلَ على ُ�صور ِت ِه الجامع ِة
وج َع َل ُه مر�آة �أ�سما ِئ ِه و�صفا ِتهِ .قال ال�شيخُ الكبيرُ« :فَظَ َه َر جمي ُع ما
ال�صور ِة الإلهيّة من الأ�سما ِء في هذه النَّ�ش�أ ِة الإن�سانيّة فحازتْ
في ُّ
((( �سورة التغابن ،الآية.8 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص .208
((( �سورة الروم ،الآية.27 :
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هلل على
ُرت� َب��ة الإح��اط��ة والجمع ب�ه��ذا ال��وج��و ِد وب � ِه ق��ام��ت ال��حُ ��جَّ � ُة ِ
المالئكةِ».
وتبيّن من بحثنا هذا ال�سالف الذكر ،ال�سبب في ا�صطفاء واختيار
الحقّ المتعالي لل�صورة الجامعة الإن�سانيّة من ك ّل ال�صور المختلفة
للكائنات ب�أ�سرها .كما تبيّن ال�س ّر في تف�ضيل الحقّ �سبحانه لآدم Q
على المالئكة ،وتكريمه دون كافّة المخلوقات وفل�سفة ن�سبة روحه �إليه
في الآية الكريمة }ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ{((( .وحيث �إنّ هذا الكتاب قد
التزم على نف�سه االخت�صار ،غ�ض�ضنا الطرف عن بيان حقيقة النفخة
الإلهيّة ،وكيفيّتها في �آدم ،و�سبب اخت�صا�صها به دون الموجودات
الأخرى .والحمد هلل �أ َّو ًال و�آخِ راً.
في التفكّ ر في المصنوع

ال�صنع و�إتقانه ودقائق الخلق،
ومن مراتب التفكّر ،التفكّر في روائع ُ
بما يتنا�سب وقدرة الإن�سان من طاقة التفكّر .ونتيجة هذا التفكّر هي
معرفة المبد�أ الكامل وال�صانع الحكيم ،وهذا على العك�س من «برهان
ال�صدّيقين� .إذ �إنّ مبد�أ البرهان في ذاك المقام هو الحقّ تعالى
ع َّز ا�سمه ،ومنـه يح�صـل العلـم بالتج ّليـات والمظاهـر والآيات .و�أمّ ا
في هذا المقـام فمبـد�أ البرهـان هـو المخلوقـات ا ّلتـي عـن طريقهـا
يت ّم العلم بالمبد�أ وال�صانع» .وهذا البرهان يكـون للعامّـة من النا�س
حظ لهم من برهان ال�صدّيقين .ولهذا ،قد يُنكر الكثيرون
الّذين ال ّ
((( �سورة الحجر ،الآية.29 :
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�أن يُ�صبح التفكّر في الحقّ مبد�أ العلم به ،و�أن ي�ؤدّي العلم بالمبد�أ �إلى
العلم بالمخلوق.
وملخّ �ص الكالم� ،أنّ التفكّر في لطائف ال�صنعة ودقائقها وفي
�إتقان نظام الخليقة ،من العلوم النافعة ،ومن �أف�ضل الأعمال القلبيّة،
وخير من جميع العبادات ،لأنّه نتيجة �أ�شرف نتيجة .وعلى الرغم من
�أنّ النتيجة الأ�صليّة لجميع العبادات وال�س ّر الحقيقيّ لها هو الح�صول
على المعرفة ،ف�إنّ ك�شف هذا ال�س ّر والح�صول على تلك النتيجة لي�سا
لا تكون لهم في ك ّل عبادة بذرة
متي�سّ رين للجميع ،بل �إنّ لذلك �أه� ً
لم�شاهدة �أو لم�شاهدات .وعلى �أيّ حال �إنّ االطالع على لطائف ال�صنعة
و�أ�سرار الخليقة بح�سب الحقيقة والواقع لم يتي�سّ ر للب�شر ،حتّى الآن.
�إنّ �أ�سا�س الخليقة ونظامها يكون من الدقّة واال�ستحكام ومن الجمال
والكمال في م�ستوى لو �أنّ الإن�سان �أمعن النظر في �أيّ كائن مهما كان
حقيراً ،م�ستخدم ًا ك ّل علومه الّتي اكت�سبها خالل قرون ،لما ا�ستطاع �أن
يطّ لع على ن�سبة واحد بالألف ،من ذلك ،فكيف له �أن يتمكّن من �إدراك
النظام الكلّي الجميل� ،ساعي ًا عن طريق الأفكار الب�شريّة الجزئيّة
الناق�صة ،لفهم بدائعه ودقائقه؟ �إننا �سنلفت انتباهك �إلى �إحدى دقائق
الخلق ممّا هو قريب بع�ض ال�شيء من الأفهام ويع ّد من المح�سو�سات
المف�صل عن هذا المجمل).
ّ
(اقر�أ الحديث
�أيّها العزيز ،انظر وت�أمّل في العالقة الّتي بين هذه ال�شم�س والأر�ض.
وفي الم�سافة المعيّنة بين الأر�ض وال�شم�س ،وحركة الأر�ض حول نف�سها
وحول ال�شم�س .تلك الحركة الّتي تكون على مدار محدّد فيح�صل منها
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الليل والنهار والف�صول .فما �أتقنه من �صنع وما �أكملها من حكمة! ولوال
هذا التنظيم� ،أي لو كانت ال�شم�س �أقرب �أو �أبعد ،لما تكوّن في الأر�ض
ـ في الحالة الأول��ى من الحر ،وفي الحالة الثانيّة من البرد ـ معدنٌ،
ونباتٌ  ،وحيوان .وكذلك لو توقّفت الأر�ض عن الحركة ،على ما هي عليه
من البعد عن ال�شم�س ،لما كان الليل �أو النهار ،وال كانت الف�صول ،ولما
تكوّنت الأر�ض نهائ ّي ًا �أو الق�سم الأكبر منها.
وال يُقت�صر على هذا �أي�ضاً ،ف�إنّ الأوج� ،أو �أق�صى نقطة للأر�ض عن
ال�شم�س ،يقع في جهة ال�شمال لكيال تزداد الحرارة فتُ�صاب الكائنات
بال�ضرر .وكذلك الح�ضي�ض� ،أو �أقرب نقطة بين ال�شم�س والأر�ض ،يقع
في جهة الجنوب ،لكيال ي�صاب �أهل الأر���ض ب�ضرر .وال يُكتفى بهذا
�أي�ضاً ،فالقمر الم�ؤثّر في تربية موجودات الأر�ض ،يعاك�س الأر�ض في
�سيرها ،بحيث عندما تكون ال�شم�س في �شمال الأر���ض ،يكون القمر
في جنوبها ،والعك�س بالعك�س� ،إذا كان هذا في ال�شمال ،كانت تلك
في الجنوب ،وذلك النتفاع �سكّان الأر�ض منهما .هذه كلّها من الأمور
ال�ضروريّة المح�سو�سة .غير �إنّ الإحاطة ببدائع النظام ودقائقه ال تكون
� اّإل للخالق الّذي يحيط علمه بك ّل �شيء.
ولكن لِمَ ابتعدنا ك ّل هذا البعد؟ فليفكّر المـرء فـي خلقـه هـو ،عـلى
قدر طاقته و�سعة علمه� :أ ّو ًال في الحوا�س الظاهرة الّتي �صنعت وفق
المدركات والمح�سو�سات� ،إذ �إنّ لك ّل مجموعة من المدركات ،الّتي
توجد في هذا العالم ،قوّة مدركة ب�أدقّ ما تكون من الدقّة والترتيب
المحيّرين للعقول.
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والأم��ور المعنويّة ،الّتي ال تُدرك بالحـوا�س الظاهـرة ،تُدرك على
�ضوء الحوا�س الباطنيّة .دع عنك علم الروح والقوى الروحيّة للنف�س،
مما تق�صر مدارك الإن�سان عن فهمه ،واتّجه بنظرك �إلى علم الأبدان
وت�شريحها وبنائها الطبيعيّ  ،وخ�صائ�ص ك ّل ع�ضـو من الأع�ضاء الظاهرة
والباطنة .انظر ما �أغرب هذا النظام وما �أعجب هذا الترتيب!! على
الرغم من �أنّ علم الب�شر لم يبلغ حتّى الآن ،ولن يبلغ حتّى بعد مائة
قرن ،معرفة واحدٍ بالألف منه ،ح�سب االعتراف ال�صريح ب�أف�صح ل�سان
من جميع العلماء بعجزهم ،مع �أنّ ج�سم الإن�سان بالن�سبة �إلى كائنات
الأر���ض الأخ��رى ،ال يزيد على مجرّد ذرّة تافهة ،و�أنّ الأر���ض وجميع
كائناتها ،ال تعدل �شيئ ًا �إزاء المنظومة ال�شم�سيّة ،و�أنّ ك ّل منظومتنا
ال�شم�سيّة ال وزن لها �إزاء المنظومات ال�شم�سيّة الأخرى ،و�أنّ ك ّل هذه
المنظومات ،الكبيرة منها وال�صغيرة ،مبنيّة وفق ترتيب منظّ م ،ونظام
مرتّب ،بحيث �إنّ �أيّ نقدٍ ال يُمكن �أن يوجّ ه �إلى �أتفه ذرّة فيها ،و�إنّ عقول
الب�شر كافّة عاجزة عن فهم دقيقة من دقائقها.
فهل بعد هذا التفكّر يحتاج عقلك �إلى دليل �آخر ليُذعن ب�أنّ كائن ًا
عالماً ،حكيماً ،ال يُ�شبه الكائنات الأخرى ،هو الّذي �أوجد هذه الكائنات
بك ّل حكمة ونظام وترتيب و�إتقان؟
} ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ {(((.
�إنّ ك ّل هذا الخلق المتقن الّذي يعجز عقل الإن�سان عن فهمه ،لم
يظهر عبث ًا وتلقائ ّياً! فلتعمَ عينُ القلب الّتي ال ترى اهلل ،وال تُ�شاهد جمال
((( �سورة ابراهيم ،الآية.10:
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جميله في هذه المخلوقات! وليُمحق الّذي يبقى في ال�شكّ والتردّد بعد
ك ّل هذه الآيات والآثار .ولكن ما الّذي ي�ستطيع هذا الإن�سان الم�سكين
عمله بالأوهام؟.
لو �أنّك عر�ضت �سبّحتك وزعمت �أنّ حبّاتها قد انتظمت تلقائ ّي ًا من
دون �أن ينظمها منظّ م ،ال�ستهز�أت بك الب�شريّة .والأده��ى من ذلك
�أنّك لو �أخرجت �ساعتك من جيبك وزعمت نف�س الزعم �أي� ًضا بالن�سبة
�إليها� ،أال يخرجونك من زمرة العقالء؟ و�أال يرميك ك ّل عقالء العالم
بالجنون؟ ف�إذا و ُِ�ص َف الّذي يُخْ رِ جُ نظام هذه ال�ساعة من قاعدة العلّة
والمعلول ،ب�أنّه مجنون ويجب �أن يُحرم من حقوق العقالء فما الو�صف
المنا�سب الّذي يجب �أن يُو�صف به من يزعم �أنّ نظام هذا العالم ،ال بل
هذا الإن�سان ونظام روحه وج�سمه قد ظهر تلقائ ّياً؟ هل يجب �إبقا�ؤه في
زمرة العقالء؟ ترى �أيّ بلهٍ �أ�ش ّد من هذا؟
} ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ {(((.
في بيان معنى االمتحان وآثاره وكيفيّة نسبته إلى الحقّ
المقدّس المتعالي

اعلم �أنّ النفو�س الب�شريّة منـذ ظهورها وتعلّقها بالأج�ساد ،وهبوطها
�إلى عالم ال ُملْك ـ عالم المادّة ـ تكون على نحو القوّة ـ الأهليّة والقابليّة
ـ تجاه جميع العلوم والمعارف والملكات ـ الحاالت الرا�سخة المتمركزة
في الإن�سان ـ الح�سنة وال�سيّئة ،بل تجاه جميع الإدراك��ات والفعليّات
((( �سورة عب�س ،الآية.17:
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ـ الحا�ضرة الّتي هي ذات �آثار ـ ثمّ تتدرّج بعناية الحقّ ـ ج ّل جالله ـ
نحو الفعليّة �شيئ ًا ف�شيئاً ،فتبدو �أ ّو ًال الإدراكات ال�ضعيفة الجزئيّة مثل
أخ�س ثمّ تظهر
أخ�س فال ّ
حا�سّ ة اللم�س والحوا�س الظاهريّة الأخرى ال ّ
ثاني ًا الإدراكات الباطنيّة متدرّجة �أي�ضاً .ولكنّ الملكات ال تزال موجود ًة
بالقوّة ،ف��إن لم تت�أثّر بعوامل تفجّ ر فيها الطاقات الخيّرة وتُركت
وحدها النت�صرت الخبائث ،وتحقّقت الملكات الفا�سدة وانعطفت نحو
القبائح والم�ساوىء ،لأنّ الدواعي الداخليّة الباطنيّة كال�شهوة والغ�ضب
وغيرهما ي�سوقان الإن�سان �إلى الفجور والتعدّي والظلم ،وبعد انقياده
لهما يتحوّل في فترة ق�صيرة �إلى حيوان عجيب و�شيطان غريب.
ولمّا كانت عناية الحقّ تعالى ورحمته قد و�سعت بني الإن�سان
في الأزل ،جعل لهم �سبحانه ح�سب تقدير دقيق نوعين من المربّي
والمهذّب ،بمثابة جناحين يطير بهما من ح�ضي�ض الجهل والنق�ص
والقباحة وال�شقاء �إلى �أوج العلم والمعرفة والكمال والجمال وال�سعادة،
وي�ح�رّر نف�سه من �ضغط �ضيق عالم الطبيعة �إل��ى الف�ضاء الرحب
الملكوتيّ الأعلى ،وهما:
المربّي الباطنيّ المتج�سّ د في العقل والقدرة على التمييز بين
الح�سن والقبيح ،والمربّي الخارجيّ المتمثّل في الأنبياء وال اّأدلء لطرق
ال�سعادة وال�شقاء .وك ّل منهما ال ي�ؤدّي دوره بدون الآخر� ،إذ �إنّ العقل
الب�شريّ عاجز عن معرفة طرق ال�سعادة وال�شقاء واكت�شاف الطريق
�إلى عالم الغيب ،ون�ش�أة الآخرة ،كما �أنّ هداية الأنبياء ،و�إر�شادهم ال
تكون م�ؤثّر ًة بدون �إدراك العقل والقدرة على التمييز.
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فالحقّ ـ تبارك وتعالى ـ منحنا هذين النوعين من الموجّ ه لكي نجعل
الطاقات المكتنزة واال�ستعدادات الكامنة في النفو�س تتحرّك من
القوّة �إلى الفعليّة والظهور .وقد وهبنا الحق المتعالي هاتين النعمتين
الكبيرتين لنا امتحان ًا واختباراً ،لأن الإن�سان يتميّز �أفراده بع�ضهم عن
بعـ�ض ،ويتـمّ الف�صل بين ال�سعيد وال�شقيّ والمطيع والعا�صي والكامـل
والناقـ�ص ،كما قـال وليّ الم�ؤمنين « :Qوالّذي َب َع َث ُه بالحَ ِّق َل ُت َب ْل َبلُنَّ
َب ْل َبلَ ًة َو َل ُت َغ ْر َبلُنَّ َغ ْر َبلَةً»(((.
وفي كتاب الكافي ال�شريف في باب التمحي�ص واالمتحان عن ابن
ّا�س مِ نْ �أَنْ ُيمَحَّ ُ�صوا
�أبي يعفور عن الإمام ال�صادق َ « :Qال ُب َّد للن ِ
َو ُي َم َّيزُوا َو ُي َغ ْر َبلُوا َويُ�سْ تَخْ رَج في ال ِغ ْربَالِ خَ لْقٌ كَثيرٌ»(((.
وب��إ��س�ن��ا ِد ِه ع��ن مَ ن ُْ�صو ٍر ق��ال :ق��ال ل��ي �أ ُب��و عبد اهلل « :Qيا
إيا�س وال واهلل حتى ُت َم َّيزُوا
َمن ُْ�صو ُر �إ َّن هذا الأمر ال ي�أتيك ْم �إ ّال ب ْع َد � ٍ
وال واهلل حتّى ُتمَحَّ ُ�صوا وال واهلل حتّى يَ�شْ قَى مَنْ يَ�شْ قَى َويَ�سْ َع ْد مَنْ
يَ�سْ َعدُ»(((.
ل�ص
ل�صو َن َكمَا يُخَ ُ
وفي حديث �آخر عن �أبي الح�سن  Qقال« :يُخْ ُ
ال َّذهَبُ »(((.
وفي باب االبتالء واالختبار ب�سنده �إلى الإمام ال�صادق  Qقال:
ْ�ض وال بَ�سْ ٍط �إ ّال وللهَّ ِ مَ�شِ يّة َوقَ�ضا ٌء وابتالءٌ»(((.
«ما مِ نْ َقب ٍ
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص .370
((( م .ن.
((( م .ن.
((( م .ن.
((( م .ن ،ج� ،1ص .152
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ْ�ض �أ ْو بَ�سْ ٌط
وفي حديث �آخر عنه  Qقال�« :إِ َّن ُه َلي َْ�س �شي ٌء في ِه َقب ٌ
مِ مَّا �أَ َم َر اهلل �أ ْو َنهَى َع ْن ُه �إِ َّال وفي ِه للهَّ ِ ع َّز وج َّل ابتال ٌء وق�ضاءٌ»(((.
َ�سط» بمعنى
ْ�ض» في اللغة الإم�ساك والمنع والأخ��ذ ،و«الب ُ
و«ال َقب ُ
الن�شر والعطاء ،فك ّل عطاء وتو�سعة ومنع امتحان للإن�سان ،كما �أنّ ك ّل
�أمر ونهي وتكلّيف يكون لالمتحان �أي�ضاً .ف�إنّ بعث الر�سل ون�شر الكتب
ال�سماويّة لغربلة النا�س ،ولف�صل الأ�شقياء عن ال�سعداء ،والمطيعين
من العا�صين.
ومعنى امتحان ال�ح��قّ المتعالي للنا�س واختبارهم ه��و الف�صل
الحقيقيّ الواقعيّ على �صعيد الخارج ـ للنا�س بع�ضهم عن بع�ض ،ال
العلم بالف�صل ،لأنّ علم الحقّ ج ّل جالله �أزل��يّ ومتعلّق ومحيط بك ّل
�شيء قبل �إيجاده.
والحكماء قد �أ�سهبوا في الحديث في معنى االبتالء واالمتحان .وال
يتنا�سب نقله في هذا الكتاب .فنتيجة االختبار ب�صورة مطلقة ـ ورغم
�أن الأمرين المذكورين من �أهمّ نتائجه ـ هو ف�صل ال�سعيد عن ال�شقيّ
على �صعيد الخارج الواقعيّ .
وتتمّ في هذا االمتحان والتمحي�ص حجّ ة اهلل على خلقه �أي�ضاً،
وتكون تعا�سة و�سعادة وهالك وحياة ك ّل �شخ�ص عن حُ جّ ة وبيّنة ،وال
يبقى لأحد مجال لالعترا�ض ،فمن �سعى في طريق ال�سعادة والحياة
الأبديّة ،كان �سعيه توفيق ًا من اهلل وهداية له ،لأنّه �سبحانه قد وفّر
جميع �أ�سباب هذا ال�سبيل.
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص .152
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ومن ج ّد في طريق ال�شقاء ووجّ ه وجهه نحو الهالك ومتابعة الهوى
وال�شيطان مع توفر ك ّل طرق الهداية و�أ�سباب ال�سعادة ،فقد اختار بنف�سه
الهالك والتعا�سة رغم نهو�ض الحجّ ة البالغة للحقّ تبارك وتعالى على
خالف ما ارت�آه } ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ {(((.
في بيان التوجيهات المذكورة في نسبة التردّد والتحيّر
إلى الحقّ المتعالي

اعلم �أنّ العلماء قد وقفوا �أم��ام ن�سبة التردّد �إلى الحقّ المتعالي
الواردة في هذا الحديث ال�شريف((( وكذلك �أمام ما ورد في �أحاديث
�صحيحة بل في الكتاب الحكيم الإل�ه��يّ من ن�سبة �أم��ور �أخ��رى �إليه
�سبحانه مثل البَداء واالمتحان� ،إنّ العلماء قد وقفوا �أمام هذه الن�سب
�إلى الحقّ �سبحانه وبد�أوا بالتوجيه والت�أويل ،ك ّل على �ضوء م�سلكه .وقد
�أبدى ال�شيخ الأج ّل البهائي ر�ضوان اهلل تعالى عليه في كتاب «الأربعين»
احتماالت ثالثة ،ن�شير �إليها على نحو الإيجاز واالخت�صار:
((( �سورة البقرة ،الآية.286 :
((( بال�سند المتّ�صل �إلى ثقة الإ�سالم محمّد بن يعقوب الكليني { عن عدّة من �أ�صحابنا ،عن
�أحمد بن محمّد بن خالد عن �إ�سماعيل بن مهران ،عن �أبي �سعيد القمّاط ،عن �أبان بن َت ْغلِبَ ،
عن �أبي جعفر  Qقال« :لمّا �أُ�سري النبي  Pقال :يا ربّ ما حال الم�ؤمن عندك؟ قال:
يا محمّد ،من �أهان لي ول ّياً فقد بارزني بالمحاربة ،و�أنا �أ�سرع �شيء �إلى ن�صرة �أوليائي ،وما
تردّدت في �شيء �أنا فاعله كتردّدي في وفاة الم�ؤمن ،يكره الموت و�أكره م�ساءته ،و�إنّ من
عبادي الم�ؤمنين من ال يُ�صلحه �إال الغنى ولو �صرفته �إلى غير ذلك لهلك ،و�إنّ من عبادي
الم�ؤمنين من ال يُ�صلحه �إال الفقر ،ولو �صرفته �إلى غير ذلك لهلك ،وما يتقرّب �إليّ عبد
من عبادي ب�شيء �أحبّ �إليّ ممّا افتر�ضت عليه ،و�إنّه يتقرّب �إليّ بالنافلة حتّى �أحبّه ،ف�إذا
�أحببته كنت �إذاً �سمعه الذي ي�سمع به وب�صره الذي يب�صر به ول�سانه الذي ينطق به ويده
التي يبط�ش به� ،إن دعاني �أجبته ،و�إن �س�ألني �أعطيته»� ،أ�صول الكافي ،المجلد الثاني ،كتاب
الإيمان والكفر ،باب من �آذى الم�سلمين ،ح .8
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الأوّل� :إنّ في الكالم �إ�ضماراً ،والتقدير لو جاز عليّ التردّد ما تردّدت
في �شيءٍ كتردّدي في وفاة الم�ؤمن.
الثاني� :إ ّن��ه لمّا جرت العادة ب��أن يتردّد ال�شخ�ص في م�ساءة من
يحترمه ويوقّره كال�صديق الوفيّ  ،والخ ّل ال�صفيّ و�أن ال يتردّد في
م�ساءة من لي�س له عنده قَدَ َر وال حرمة كالعد ّو والحيّة والعقرب،
بل �إذا خطر بالبال م�ساءته �أوقعها من غير تردّد وال ت�أمل� ،صحّ
�أن يعبّر بالتردّد والت�أمل في م�ساءة ال�شيء عن توقيره واحترامه
وبعدمها عن �إذالله واحتقاره ،فقوله �سبحانه ما تردّدت في �شيء
�أنا فاعله كترددي في وفاة الم�ؤمن المراد به واهلل �أعلم :لي�س
ل�شيء من مخلوقاتي عندي ق��در وحرمة كقدر عبدي الم�ؤمن
وحرمته ،فالكالم من قبيل اال�ستعارة التمثيليّة.
الخا�صة والعامّة �أنّ
ّ
الثالث� :إ ّن��ه قد ورد في الحديث من طرق
اهلل �سبحانه يُظهر للعبد الم�ؤمن عند االحت�ضار من اللطف
والكرامة والب�شارة بالجنّة ما يزيل عنه كراهة الموت ،ويوجب
رغبته في االنتقال �إلى دار القرار ،فيق ّل ت�أ ّذيه به وي�صير را�ضي ًا
بنزوله ،راغب ًا في ح�صوله ،ف�أ�شبهت هذه الحالة معاملة من
يُريد �أن ي�ؤلم حبيبه �ألم ًا يتعقّبه نفع عظيم فهو يتردّد في �أنّه
كيف يو�صل ذلك الألم �إليه على وجه يق ّل ت�أذيه به ،فال يزال
يُظهر له ما يرغّ به فيما يتعقّبه من اللذة الج�سميّة والراحة
العظيمة �إلى �أن يتلقّاه بالقبول ،ويعده من الغنائم الم�ؤدّية �إلى
�إدراك الم�أمول.
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فصل؛ في لقاء اهلل وكيفيّته

اعلم �أنّ الآي��ات والأخبار ال��واردة في لقاء اهلل �صراحة �أو كناية
و�إ�شارة ،كثيرة وال ي�سع هذا المخت�صر الخو�ض في ذلك مف�صالً .ولكنّنا
ن�شير �إلى بع�ضها ب�صورة مخت�صرة .ومن �أراد التف�صيل في ذلك �أكثر
فعليه مراجعة كتاب (لقاء اهلل) للمرحوم العارف باهلل ،الحاج ميرزا
جواد التبريزيّ قد�س �سرّه ،حيث جمع �إلى حد كبير الأخبار الم�أثورة
في هذا المو�ضوع.
اعلم �أنّه قد ذهب بع�ض العلماء والمف�سرين �إلى �س ّد باب ال�سبيل �إلى
(لقاء اهلل) نهائ ّياً ،والجحود للم�شاهدات العينيّة والتجلّيات الذاتيّة
والأ�سمائيّة ،زاعمين بذلك �أنّهم ينزّهون الذّات المقدّ�س ،ومف�سّ رين
جميع �آي��ات لقاء اهلل و�أحاديثها ،بلقاء ي��وم الآخ��رة ،ولقاء الجزاء
والثواب والعقاب.
وهذا التوجيه لي�س ببعيد كثيراً ،بالن�سبة �إلى مطلق اللقاء واتّجاه
بع�ض الآي��ات والروايات ،ولكنّه بالن�سبة �إلى بع�ض الأدعيّة المعتبرة
والأحاديث الم�أثورة في الكتب المعتبرة ،والأحاديث الم�شهورة الّتي
ارتكز عليها علما�ؤنا العظام ،موهون وبعيد ج ّداً.
وال ب ّد �أن نعرف �أنّه لي�س مق�صود من �أجاز فتح الطريق على لقاء
اهلل وم�شاهدة جمال الحقّ وجالله ،جواز اكتناه ـ التعرّف �إلى الحقيقة
والذات ذاته المقدّ�س� ،أو �إمكان الإحاطة في العلم الح�ضوريّ والم�شاهدة
العينيّة الروحانيّة ،على ذاته ،المحيط بك ّل �شيء على الإطالق ،ف�إنّ
امتناع االكتناه لذاته المقدّ�س بالفكر في العلم الكلّي ـ الفل�سفة ـ وامتناع
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الإحاطة بالب�صيرة في العرفان ،من الأمور البرهانيّة ،ومتّفق عليه لدى
جميع العقالء ،و�أرباب القلوب والمعارف .بل المق�صود لدى من يدّعي
مقام لقاء اهلل هو� :أنّه بعد ح�صول التقوى التامّة والكاملة ،وان�صراف
القلب نهائ ّي ًا عن جميع العوالم ،ورف�ض التوجّ ه نحو الن�ش�أتين ـ المُلك
والملكوت ـ ووطء الأنانيّة والإنيّة ،والإقبال الكلّي نحو الحقّ المتعالي
و�أ�سماء ذاته المقدّ�س و�صفاته ،واالن�صهار في ع�شق ذاته المقدّ�س
وحبّه ،وتحمّل جهد وتروي�ض القلب ،بعد ك ّل ذلك يح�صل �صفاء في
القلب لدى ال�سالك يبعث على تجلّي �أ�سمائه و�صفاته ،وتمزّق الحجب
الغليظة الّتي �أُ�سدلت بين العبد من جهة والأ�سماء وال�صفات من جهة
�أخرى ،ويوجب الفناء في الأ�سماء وال�صفات والتعلّق بع ّز قد�سه وجالله
والتدلّي التا ّم بذاته .وفي هذا الحال ال يوجد حاجز بين روح ال�سالك
المقدّ�سة والحقّ المتعالي �سوى حجاب الأ�سماء وال�صفات.
ويُمكن �أن يُرفع ال�ستار النوريّ للأ�سماء وال�صفات لبع�ض �أرباب
ال�سلوك �أي�ضاً ،وينال التجلّيات الذاتيّة الغيبيّة ،ويرى نف�سه متدلّي ًا
ومتعلّق ًا بالذات المقدّ�س ،وي�شهد الإحاطة القيوميّة للحقّ والفناء
الذاتي لنف�سه ،ويرى بالعيان �أنّ وجوده ووجود كافّة الكائنات ،ظ ٌّل للحقّ
المتعالي.
وكما قامت البراهين على �أنّه ال حجاب بين الحقّ �سبحانه والمخلوق
الأوّل المجرّد عن جميع المواد والتعلّقات ،بل البرهان قائم على عدم
وجود حجاب بين الحقّ وكافّة المجرّدات ب�شك ّل عامّ ،فكذلك ال يوجد
حجاب بين هذا القلب الّذي بلغ في �سعته و�إحاطته الموجودات المجرّدة
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بل اجتازها ووطىء ب�أقدامه على ر�ؤو�سها ،وبين الحقّ المتعالي ،كما في
الحديث ال�شريف المنقول عن (الكافي) و(التوحيد):
«�إ َّن رو َح الم�ؤمنِ لأَ�شَ دُّ اتّ�صا ًال بروح اهلل من اتّ�صالِ �شُ عا ِع ال�شَّ م ِْ�س
ِب � َه��ا»((( وف��ي المناجاة ال�شعبانيّة المقبولة ل��دى العلماء ،والّتي يدلّ
م�ضمونها على �أنّ هذه المناجاة من الأئمّة المع�صومين �« :Qإلهي
هبْ لي َكمَا َل االنقطاع �إليك ،و�أن ِر �أب�صا َر قلوبنا ب�ضيا ِء نظرِها �إليك
حتّى تخر َق �أب�صا ُر القُلوبِ حُ ��جُ ��بَ النور فت�صل ال��ى م�ع��دِ نِ العظم ِة
وت�صي َر �أرواحنا ُم َع َّل َق ًة ِب ِع ِّز ُقدْ�سِ كَ � .إلهي واجعلني مِ مَّنْ نا َد ْي َت ُه ف�أجابَكَ
والحظْ َت ُه فَ�صَ ِع َق لِجَ اللِكَ فناجَ ْي َت ُه �سِ ّراً وعَمِ َل لَكَ جهراً» .وفي الكتاب
الإلهيّ ال�شريف ،لدى حكاية معراج الر�سول الأكرم } Pﭲ ﭳ ﭴ
ﭮ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ{((( .وال تتنافى هذه الم�شاهدة الح�ضوريّة
الفنائيّة ،مع البرهان على عدم االكتناه والإحاطة للذّات المقدّ�سة ،ومع
الأخبار والآيات الّتي تدلّ على تنزيه الحقّ جلاّ وعال من ك ّل عيب ونق�ص
وحدّ ،بل يكون م�ؤكّد ًا وم�ؤيّد ًا لها.
فانظر الآن ما ج��دوى هذه التوجيهات والت�أويالت البعيدة؟ هل
ن�ستطيع �أن نوجّ ه ك�لام الإم��ام �أمير الم�ؤمنين  Qا ّل��ذي يقول:
« َف َهبْني �صَ َبرْتُ على َعذَابِكَ َف َكيْفَ � ْأ�ص ِب ُر على ِفرَاقِكَ »؟ هل �أنّ تحرّق
وت�ألّم �أولياء اهلل ،من ف��راق حور العين وق�صور الجنّة؟ وهل يمكن
تف�سير هذه الجملة «مَا َع َب ْدتُكَ خوفاً من نَارِكَ و َال طَ َم َعاً في ج َّنتِكَ
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،1ص .166
((( �سورة النجم ،الآيتان 8 :و.9
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ال ِل ْل ِعبَا َد ِة َف َع َب ْدتُكَ عِ بَا َد َة الأَحْ رَارِ» على �أنّ هذا الأنين
بَلْ وَجَ ْدتُكَ �أَهْ ً
هل هو من جرّاء فراق الجنّة و�أطعمتها؟ هيهات �أن يكون ذلك� ،إنّه
لكالم غير موزون ،وتوجيه غير مقبول.
هل يُمكن القول �إنّ تجلّي جمال الحقّ �سبحانه ليلة المعراج ،والمجل�س
الّذي �أقيم في تلك الليلة من دون �أن يح�ضره �أحد من الكائنات �أو لم
يطلع على �أ�سراره �أحد ،حتّى �أمين الوحي جبرائيل ،م�شاهدة للجنّة
وق�صورها الم�شيّدة ،و�إنّ �أنوار العظمة والجالل هي ر�ؤيته لنعم الحقّ ؟
هل �إنّ التجلّيات الّتي ح�صلت للأنبياء  ،Rوالتي ورد ذكرها في
الأدعية المعتبرة هي من قبيل النعم والم�أكول والم�شروب �أو الب�ساتين
والق�صور؟
وم��ن الم�ؤ�سف �أ ّن�ن��ا نحن الم�ساكين ،الم�سجونين ف��ي الحجب
المظلمة ،والم�صفّدين ب�سال�سل الآم ��ال والأم �ن �ي��ات ،ال نفهم �إ ّال
المطعومات والم�شروبات والمنكوحات و�أمثالها ،و�إذا �أراد فيل�سوف
�أو عارف �أن يرفع هذه الحجب ،اعتبرنا �سعيه هذا غلط ًا وخط�أً .وما
دمنا م�سجونين في البئر المظلمة ،عالم المُلك ،لم ن�ستوعب �شيئ ًا من
�أ�صحاب المعارف والم�شاهدات.
ولكن عزيزي :ال تُقارن نف�سك بالأولياء ،وال تظنّ ب�أنّ قلبك يُ�ضاهي
قلوب الأنبياء و�أهل المعارف� .إن قلوبنا الم�شحونة بغبار التعلّق بالدنيا،
وملذاتها ،و�إنّ انغما�سنا في ال�شهوات يمنع قلوبنا من �أن تكون مر�آ ًة
لتجلّي الحقّ �سبحانه ،ومح ًّال لظهور المحبوب .ومن المعلوم �أنّنا ال نعي
�شيئ ًا من تجلّيات الحقّ وجماله وجالله عندما ن�شعر بالأنانيّة والذاتيّة

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

والمحوريّة بل يجب �أن نكذّب في هذا الحال �أحاديث الأولياء و�أهل
المعرفة ،ف�إنّ لم نكذّبها ب�أل�سنتنا في الظاهر ،لكذّبناها في قلوبنا.
و�إن لم نجد �سبي ًال للتكذيب ،ب�أنّ كانت �أحاديث النبيّ � Pأو الأئمة
المع�صومين  ،Rلفتحنا باب الت�أويل والتف�سير ،وفي النهاية ن�س ّد
باب معرفة اهلل ،فنف�سّ ر قوله « :Qما ر�أَيْتُ �شَ يْئاً �إ ّال و َر َ�أيْتُ اهلل َم َع ُه
و َق ْبلَ ُه وفيهِ» على ر�ؤية الآثار ،وقوله « :Qلم �أَعْ ُب ْد َر ّباً َل ْم َ�أ َرهُ» بالعلم
بالمفاهيم الك ّليّة الّتي ت�ضارع علومنا ،وقوله تعالى في �آياته الكريمة
الّتي تتحدّث عن لقاء اهلل ،بلقاء يوم الجزاء ،وقوله « :Qلي مع
اهلل حالةٌ» بحالة الرقّة في القلب ،وقوله « :Qوار ُزقْني النَّظَ َر �إلى
وَجْ هِكَ الكرِيمِ » وت�أوّه الأولياء وتحرّقهم في معاناة الفراق ،بالبعد عن
حور العين ،وطيور الجنّة .وهذه التفا�سير ال تكون �إ ّال نتيجة �أنّنا ال نكون
رجال تلك ال�ساحات ،وال نفهم �إ ّال المتع الحيوانيّة والج�سمانيّة دون
غيرها ،ولهذا ننكر جميع المعارف .والأنكى من ك ّل ذلك ،هذا الإنكار
الّذي يف�ضي �إلى غلق باب ك ّل المعارف ،ويحجزنا عن ال�سعي والطلب،
ويجعلنا نقتنع بم�ستوى الحيوانيّة والبهيميّة ،ويحرمنا من عوالم الغيب
والأنوار الإلهيّة .لقد �أ�صبحنا نحن الم�ساكين المحرومين نهائ ّي ًا من
الم�شاهدات والتجلّيات ،في من�أى حتى عن الإي�م��ان بهذه المعاني
الّتي هي درجة من الكمال النف�سي الّتي يمكن �أن ت�سوقنا �إلى مرحلة
متقدّمة.
�إنّنا نهرب من العلم الّذي قد يكون منطلق ًا وبذر ًة للم�شاهدات ،ونغلق
عيوننا و�أ�سماعنا نهائ ّي ًا ون�ضع القطن في �آذاننا حتّى ال يتطرّق كالم
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الحقّ �إليها .و�إذا �سمعنا حقيقة من ل�سان عارف هائم �أو �سالك حزين
�أو في�سلوف مت�ألّه ،نت�صدّى فور ًا نتيجة عدم طاقة �آذاننا على ا�ستماع
تلك الحقيقة ،ونتيجة �أنّ حُ بَّ النف�س يمنعنا من جعل هذه الحقائق
�أ�سمى من قدرة ا�ستيعابنا لها ،نت�صدّى فور ًا للطعن فيه ولعنه وتكفيره
وتف�سيقه ،وال نترفّع عن �أي غيبة �أو تهمة.
�إ ّن�ن��ا نوقف الكتاب ون�شترط على ك� ّل من ي�ستفيد منه �أن يلعن
المرحوم الم ّال مح�سن في�ض الكا�شاني ـ �صاحب كتب الأخبار والأخالق
والكالم والتف�سير ـ يوم ّي ًا مائة مرّة .ونرمي �صدر المت�ألهّين الّذي هو
قمّة التوحيد بالزندقة وال نبخل عن �إهانته �أبداً ،ونقول عنه �إنّه �صوفيّ
رغم عدم ظهور �أيّ رغبة منه في كتبه نحو مذهب الت�صوّف ورغم
ت�أليفه كتاب (ك�سر �أ�صنام الجاهليّة في الرّد على ال�صوفيّة).
�إنّنا نترك الّذين ي�ستحقّون اللعن ،ويكونون ملعونين على ل�سان
اهلل ور�سوله  ،Pونلعن من ي�صرّح بالإيمان باهلل ور�سوله والأئمّة
الهادين  .Rو�إنّني �أعلم ب�أنّ هذا اللعن والتوهين ال يُ�سيء �إلى
مقامهم ،بل قد ي�ضاعف ح�سناتهم ويرفع من درجاتهم ،ولكنّه يُ�سيء
�إلينا وقد يبعث على الخذالن و�سلب التوفيق منّا.
يقول �شيخنا العارف ـ ال�شاه �آبادي ـ روحي فداه «ال تلعنوا الأ�شخا�ص
حتّى الكافر الّذي مات ولم تعرفوا �أنّه على �أيّ دين مات� ،إ ّال �إذا �أخبر
وليّ مع�صوم عن حاله بعد موته� ،إذ من الممكن �أ ّن��ه �أ�صبح م�ؤمناً
لدى �سكرات الموت ،و�إنّما العنوا ب�صورة عامّ ة وك ّليّة».
فكم هو فرق بين �شخ�ص يملك مثل هذه النف�س القد�سيّة الّتي ال تر�ضى
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�أن يلُعن من مات على الكفر ظاهراً ،لإمكان �أنّه غدا م�ؤمن ًا في اللحظات
الأخيرة من حياته ،و�شخ�ص �آخر من �أمثالنا ـ والى اهلل الم�شتكى ـ يرقى
المنبر مع �أنّه من �أهل العلم والف�ضيلة ويقول �أمام العلماء والف�ضالء
م�ستغرب ًا (�إنّ فالن رغم �أنّه فيل�سوف ،يتلو القر�آن) .وهذا الكالم ي�شبه
ما �إذا قلنا (�إنّ فالن رغم كونه نب ّياً ،يعتقد بالمبد�أ والمعاد).
�إنّني �أي� ًضا ال �أعتقد كثير ًا بالعلم فقط� .إنّ العلم الّذي ال يف�ضي �إلى
الإيمان �أراه الحجاب الأكبر ،ولكن لو لم نرد الحجاب ولم نتعلّم لما
تمكّنا من خرقه.
�إنّ العلوم بذور الم�شاهدات .و�إنّه لمن الممكن �أن يبلغ الإن�سان �إلى
مقامات �شامخة من دون تعلّم حجاب الم�صطلحات والعلوم .ولكن هذا
خالف العادة ،وخالف طبيعة ال�سنن ،و�إنّه نادر ًا ما يح�صل .فالطريق
الطبيعيّ لمعرفة اهلل وطلبه هو �أنّ الإن�سان يبتدىء �أ ّو ًال ب�إنفاق وقته في
التفكّر بالحقّ �سبحانه ،ويح�صل على العلم باهلل و�أ�سماء ذاته المقدّ�س
و�صفاته ح�سب الأ�ساليب المتبعة من التلمذة على يد رجال ذلك العلم،
ثم يتزوّد من المعارف بوا�سطة الريا�ضة العلميّة والعمليّة وينتهي بذلك
حتم ًا �إلى النتيجة المن�شودة.
و�إن لم يكن الإن�سان من �أهل الم�صطلحات ـ العلم ـ ي�ستطيع �أن
ي�صل �إلى النتيجة من خالل تذكّر المحبوب ،وان�شغال القلب بالذات
المقدّ�س .ومن المعلوم �أنّ مثل هذا االن�شغال القلبيّ والتوجّ ه الباطنيّ
�سيكون �سبب ًا لهدايته و�أنّ اهلل �سبحانه �سيعينه في ذلك ،و�أنّ حجاب ًا من
الحجب �سيُرفع له ،و�أنّه �سيتنازل قلي ًال عن موقفه المُنكر ـ تجاه العرفاء
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الخا�صة ،باب ًا
ّ
والفال�سفة ـ ولع ّل اهلل �سبحانه يفتح عليه ببركة عناياته
من المعارف �إ َّن ُه َولِيُّ ال ِّنعَمِ .
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