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المقّدمة 
الحمـــد هلل رّب العالميـــن، و�سّلـــى اهلل علـــى �سّيدنـــا محمـــد واآله 

الطاهرين، وبعد...

لالإمـــام الخميني } اإ�سهامات علمية في العديد من المجالت 

المعرفية - كما هو معلوم - والتي تركت ب�سماتها الوا�سحة والموؤّثرة 

فـــي النفو�س والعقول وفـــي الموؤ�س�سات الدينيـــة والمجتمع الإ�سالمي 

ب�سكل عـــام. وكان لها في العديـــد من الأماكن والأزمنـــة وقع التحّول 

الجوهـــري والمف�سلي فيها، مع اأّنه، ولالأ�ســـف ال�سديد، ما خفي عّنا 

مـــن اإبداعات هذا العاِلم الرّباني العلميـــة والفكرية اأعظم بكثير مّما 

ـــل اإلى الآن �سوى اإلـــى معرفة النذر  ظهـــر لنـــا اأو اكت�سفناه! فلم نتو�سّ

الي�سيـــر منهـــا، مع اأّن ق�سمـــًا كبيرًا منها كان } قـــد بّينه في كتبه 

المتنّوعـــة اأو خطبه وبياناته، ولكّنها بقيت كنوزًا دفينة تحتاج اإلى من 

يتعّلم فنون ا�ستخراجها وتظهيرها ب�سورتها الحقيقية الم�سرقة.

اإحـــدى هـــذه الكنـــوز المعرفية التـــي تركها لنا الإمـــام }، مع 

�سغـــر حجمهـــا وقّلة كلماتهـــا اإذا مـــا قارّناهـــا بكتبـــه وموؤّلفاته، هي 
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و�سايـــاه }، والتـــي تنّوعت بيـــن �سيا�سيـــة واجتماعيـــة واأخالقية 

وعرفانيـــة. والتي يمكن اعتبارها لّب وزلل فكره المعنوي وال�سيا�سي، 

فغـــدت تحفة معرفية لـــكلَّ باحث عن نور الهداية، ولـــكلَّ عا�سق للحّق 

والحقيقة في هذه الدنيا الفانية.

وفي هـــذا الكتاب الذي بين اأيدينا تناولنا جانبًا من و�سايا الإمام 

الخمينـــي }، المتعّلقـــة بال�سّق المعنـــوي والعرفانـــي منها، والتي 

يمكن اأن نقول: اإنَّها ُتمّثل خال�سة تجربة الإمام ال�سلوكية والعرفانية، 

والتـــي هي - بال �سّك - عند اأربـــاب اأهل المعنى ولغة الحّب والو�سال 

مـــع اهلل، بمثابة الدليـــل الهادي للعروج المعنـــوي الأ�سيل والم�ستقيم 

نحو الحّق �سبحانه وتعالى.

فهـــا هو اإمامنـــا العظيم في ب�ســـع كلمات نورانية يبـــّث فينا الأمل 

مـــن جديد، ويدعونا ل�سحذ الهّمة وعدم الياأ�س، ويحّثنا على النهو�س 

ونف�س غبـــار التعّلقات المادية عـــن نفو�سنا المتعبـــة ببعد الهجران، 

و�سنـــك الفراق؛ لنروم بعقولنا وقلوبنا، بـــل وبكّل وجودنا اإليه، طالما 

اأّن الأمـــور كّلها في نهاية المطاف تف�سي اإليه {ٹ ٹ ڤ ڤ 

.
(1(

ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ      ڄڄ}
هـــذا المتن »نفحات ملكوتية« هو عبـــارة عن مجموعة من و�سايا 

الإمـــام الخميني } المعنويـــة وال�سلوكية التـــي ا�ستقينا ق�سمًا من 

)1)  �سورة اآل عمران، الآية: 154.
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ماّدتـــه من كتاب »المظاهر الرحمانية« الـــذي قامت موؤ�ّس�سة تنظيم 

ون�ســـر تراث الإمام الخميني} بن�سره وتوزيعه، والق�سم الآخر من  

بع�ـــس و�سايا الإمـــام المن�سورة فـــي كتاب �سحيفة الإمـــام )�سحيفة 

النور(، والتي تن�سر لأّول مّرة.

 ومـــا قمنا به في هذا الكتـــاب هو مراجعة المـــاّدة، واإعادة �سبط 

الن�ـــسّ وت�سحيحه، ومـــن ثّم عنونة جميـــع فقرات الو�سايـــا، و�سرح 

الم�سطلحات العلمية وبع�س العبائر في الهام�س؛ لكي  يّت�سح المطلب 

وي�سهـــل على القارئ فهمه اأكثر. وقد تـــّم توزيع الو�سايا بح�سب تاريخ 

�سدورها.

وكّلنا اأمـــل اأن يلقى هذا الجهد الَعلمـــي المتوا�سع الر�سا والقبول 

لدى القلب المقّد�س ل�ساحب الأمر |. 

والحمد هلل رب العالمين
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نور الفناء )1)

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

 
(2(

�سبحانك اللهم وبحمدك يا َمْن ل ترتقي اإلى ذروة كمال اأحديته

اآمـــاُل العارفيـــن، ويق�سر دون بلوغ قد�س كبريائه اأفـــكاُر الخائ�سين، 

جّلـــْت عظمتك مـــن اأن تكـــون �سريعًة للوارديـــن، وتقّد�ســـت اأ�سماوؤك 

مـــن اأن ت�سيـــر ُطعمًة لأوهـــام المتفّكرين. لـــك الأحدّيـــة الذاتّية في 

 
(5(

 الفردّية في التجّليات
(4(

 والغيبّية، والواحدّية
(3(

الح�سرة الجمعّيـــة

الأ�سمائّية والأعيانّية، فاأنـــت المعبود في عين العابدية والمحموُد في 

 
(6(

حـــال الحامدية. ونحمدك اللهم باأل�سنتـــك الذاتية في عين الجمع

)1)  و�سية عرفانية لالآغا ميرزا جواد الهمداني، �سحيفة الإمام، ج 1، �س36.   

د ال�سفات والأ�سماء والن�سب والتعّينات عنها. )2)  الأحدية: هو ا�سم الّذات الإلهية باعتبار انتفاء تعدُّ

وال�سفات  الأ�سماء  جمع  مرتبة  هي  الجمعية،  الح�سرة  والعالم.  المرتبة  هي  الح�سرة،    (3(

واندكاكها في اأحدّية الّذات.

)4)  الواحدية: اعتبار الّذات الإلهية من حيث انت�ساء الأ�سماء وال�سفات منها.

)5)  التجّلي: هو ما ينك�سف للقلوب ويفي�س عليها من اأنوار الغيوب وهو على مقامات مختلفة، 

ذاتية واأ�سمائية وفعلية وغيرها...

)6)  الجمع: ات�سال ل ي�ساهد فيه �ساحبه اإل الحّق، فهو مقام �سهود الحّق بال خلق، ومتى �ساهد 

غيره فما جمع.
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، يا ظاهرًا 
(1(

والوجـــود على اآلئك المتجّلية في مرائي الغيب وال�سهود

في بطونه وباطنًا في ظهوره.

ون�ستعيُنك ونعـــوُذ بك من �سّر الو�سوا�ـــس الخّنا�س، القاطع طريق 

الإن�سانيـــة، ال�سالـــك باأوليائه في مهـــوى جهّنم الطبيعـــة الظلمائية، 

 ومقام اأحدّية 
(2(

اهدنا ال�سراط الم�ستقيم الذي هو البرزخية الكبرى

جمع الأ�سماء الح�سنى.

 وغايتـــه، و�سورة اأ�ســـل النور 
(3(

و�ســـّل اللهـــم على مبـــداأ الظهـــور

 الأولـــى، والبـــرزخ الكبـــرى الـــذي دنـــا فرف�س 
(4(

وماّدتـــه، الهيولـــى

 وتمـــام دائرة الغيب 
(6(

 فتدّلى فكان قـــاب قو�سي الوجود
(5(

التعيُّنـــات

، بل ل مقام هنا على الراأي 
(7(

وال�سهـــود اأو اأدنى الذي هو مقام الَعماء

)1)  ال�سهود: من الم�ساهدة وهي مطالعة القلب للجمال القد�سي للرّب، والم�ساهدة �سفة العبد، 

اأّما التجّلي ف�سفة الرّب.

الح�سرة  هي  الكبرى  والبرزخية  ال�سيئين،  بين  الحائل  هو  البرزخ  الكبرى:  البرزخية    (2(

الواحدية التي تتو�ّسط ح�سرة الأحدية وعالم المظاهر الخلقية.

 .P 3)  الإن�سان الكامل لأّنه ظاهر ال�سورة الإلهية، وهو الر�سول الأكرم(

 ، للكر�سيِّ كالخ�سب  منها،  ي�سَنع  التي  ال�سيء  ُة  مادَّ هي  الفل�سفة  في  الهيولى  الهيولى:    (4(

والحديِد للم�سمار، والقطِن للمالب�س القطنية . وهي المادة التي لي�س لها �سكل ول �سورة 

معّينة ، قابلٌة للت�سكيل والت�سوير في �ستَّى ال�سور.

)5)  التعيُّنات: الحدود والت�سّخ�سات.

)6)  قو�سي الوجود: هما قو�سا ال�سعود والنزول.

)7)  العماء: هي الح�سرة الأحدية عند البع�س لأّنه ل يعرفها اأحد غيره، وعند البع�س الآخر هي الح�سرة 

الواحدية التي هي من�ساأ الأ�سماء وال�سفات. لأّن العماء هو الغيم الرقيق، والغيم هو الحائل بين 

ال�سماء والأر�س. وهذه الح�سرة هي الحائلة بين �سماء الأحدية وبين اأر�س الكثرة الخلقية.
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َرك الذي  الأ�سنـــى )ل ي�ستطيـــع اأحـــد اأن ي�سطاد العنقاء بل هـــي ال�سَّ

ي�سطاد ال�سقور(.

 وم�سابيـــح النور، بل نـــوٌر على نور، 
(1(

وعلـــى اآله مفاتيح الظهـــور

 واأ�سلهما، 
(3(

 وال�ســـدرة المنتهى
(2(

غ�ســـن ال�سجرة المباركة الزيتونة

 وف�سلهما، ول �سّيما خاتم 
(5(

 والحقيقة الكّلية
(4(

وجن�س الكون الجامع

 المحّمدية وُمقب�س فيو�سات الأحمدية الذي يظهر بالربوبية 
(6(

الولية

بعد مـــا ظهر اآبـــاوؤه R بالعبودية، جوهرٌة كنههـــا الربوبية بعدما 

الأفالك«  ما خلقت  »لولك  القد�سي  الحديث  في  كما  و�سببه،  الظهور  اأ�سل   R لأنهم    (1(

)بحار الأنوار، ج15، �س27( وما ورد في الزيارة الجامعة »بكم فتح اهلل وبكم يختم« )بحار 

الأنوار، ج99، �س131(.

اإلى قوله تعالى {ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ       ۓ ڭڭ ڭ  اإ�سارة    (2(

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ 
ىئ    ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
العرفاني المق�سود  35. وفي ال�سطالح  الآية:  النور،  ىئی ی ی ی جئ} �سورة 

بالزيتونة هي النف�س الم�ستعّدة لال�ستعال بنور القد�س.

)3)  �سدرة المنتهى: هي نهاية المكانة التي يبلغها المخلوق في �سيره اإلى اهلل تعالى، وما بعدها 

مخت�ّس بالحّق تعالى ولي�س لمخلوق اإليهـ قدم.

)4)  الكون الجامع: الكون، كّل اأمر وجودي، والكون الجامع هو الموجود الجامع لجميع حقائق 

الوجود في نف�سه والذي تتمثّل فيه جميع الأ�سماء وال�سفات الإلهية، وهو المعّبر عنه بالعالم 

ال�سغير الإن�ساني.

)5)  الحقيقة الكّلية: الحقيقة الإن�سانية والإن�سان الكامل الجامع بين الحّق والخلق.

)6)  خاتم الولية: هو الذي ُيختتم بح�سوره مقام الولية، وهو الذي يبلغ به �سالح الدنيا والآخرة 

وهو الإمام المهدي |.

17

 وا الهناو 



 
(2(

 والملكوت
(1(

ظهـــر اآبـــاوؤه R بالعبودية، خليفـــة اهلل في الملـــك

، جامِع اأحديِة الأ�سماء الإلهية، ومظهِر 
(3(

واإمام اأئمة قّطان الجبروت

، الحّجـــِة الغائب المنتظـــر، ونتيجة َمْن 
(4(

تجّليـــاِت الأّوليـــة والآخرّية

�سلـــف وَغَبر اأرواحنا لـــه الفداء وجعلنا اهلل من اأن�ســـاره والعن اللهم 

اأعداءهـــم، ُقّطاع طريـــق الهداية، ال�سالكين بالأمـــم م�سلك ال�ساللة 

والغواية.

فطرة التوحيد والفناء

وبعـــد، فاإّن الإن�سان ممتاٌز من �سائر الموجودات باللطيفة الرّبانية 

وهـــذه   ،
(6(

{ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ} الإلهيـــة   
(5(

والفطـــرة

بوجـــٍه هي الأمانة الم�سار اإليها في الكتاب العزيز الإلهي {ۋ ۅ 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ 

. وهذه  الفطرة هي فطرة توحيد اهلل في المقامات 
(7(

ائ ەئەئ}

)1)  الُملك: عالم ال�سهادة والظاهر، الذي هو مقابل عالم الغيب.

)2)  الملكوت: عالم الغيب والنفو�س المجّردة. 

)3)  الجبروت: عالم الأرواح والعقول المجّردة.

)4)  مظهر التجّليات الأولية والآخرية: لكونه المظهر الأتم لال�سم »الأول« و »الآخر«. 

والتي  الدنيا،  الحياة  الخلق في هذه  كّل  ُجبل عليها  التي  الإن�سانية  الخلقة  اأ�سل  الفطرة:    (5(

ه الإن�سان نحو الغاية والهدف من وجوده وهو الكمال المطلق الذي ل حّد له ول منتهى. ُتوجِّ

)6)  �سورة الروم، الآية:30.

)7)  �سورة الأحزاب، الآية: 72.
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(1(

الثالثة، بل رف�س التعّينات، واإرجاع الُكّل اإليه، واإ�سقاط الإ�سافات

 الـــُكّل لديـــه. وَمـــْن لـــم ي�ســـل اإلى هذا 
(2(

حتـــى الأ�سمائيـــة، واإفنـــاء

، فهو خارج عـــن فطرة اهلل وخائن فـــي اأمانة اهلل، وجاهل 
(3(

المقـــام

بمقام الإن�سانية والربوبية، وظالم لنف�سه والح�سرة الإلهية.

ق الفناء
ُّ

طهارة النفس شرط لتحق

ومعلـــوم عنـــد اأ�سحـــاب القلوب مـــن اأهـــل ال�سابقة الُح�سنـــى، اأّن 

ح�سول هذه المنزلة الرفيعة والدرجة الَعلّية، ل يمكن اإّل بالريا�سات 

 بعد طهارة 
(6(

 والخواطـــر الُقد�سيـــة القلبيـــة
(5(

 والعقليـــة
(4(

الروحيـــة

 وتزكيتها، فـــاإّن هذا مقام {پ 
(7(

النف�ـــس عن اأرجا�ـــس عالم الطبيعة

.
(8(

ڀ ڀ      ڀ}

)1)  الإ�سافات: التعّينات، وكّل ما �سوى اهلل تعالى.

)2)  الفناء: هو ا�سمحالل ذات العبد و�سفاته واأفعاله في ذات اهلل و�سفاته واأفعاله، فال يرى 

العبُد لنف�سه �سيئًا لغيبته فهو الغيبة عن كل �سوى الحق تعالى علمًا و�سهودًا، كما كان فناء 

مو�سى حين تجّلى رّبه للجبل. فهو اإفناء العبد وجوده في اهلل ويكون ذلك بروؤية جالل الحّق 

وك�سف عظمته، حتى ين�سى الدنيا والآخرة لغلبة جالله، فتبدو الأحوال والمقامات حقيرة 

اأي�سًا في عين  ويفنى  والعقل  النف�س  فيفنى عن  الكرامات في حاله،  وتتال�سى  في نظره، 

الفناء عن الفناء، فيخ�سع ج�سده ويخ�سع هلل، وينطق ل�سانه بالحّق.

)3)  مقام الفناء.

)4)  الريا�سة الروحية: مجاهدة النف�س وتهذيبها بالتقوى والطاعة.

ر واإعمال العقل بالعلوم والمعارف الإلهية. )5)  الريا�سة العقلية: التفكُّ

)6)  هي النفحات الروحية التي تتنّزل على قلب الإن�سان من عالم القد�س.

)7)  عالم الدنيا المحدود والفاني.

)8)  �سورة الواقعة، الآية:79.
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ر الطْرف على الآيات  ، وَق�سْ
(1(

و�ســـرف اَلهّم اإلى المعارف الإلهيـــة

والأ�سمـــاء الربوبية عقيب �سيرورته اإن�سانًا �سرعّيـــًا بعد ما كان اإن�سانًا 

ب�سريـــًا بل طبيعيًا. فاخرجـــي اأّيتها النف�س الخالدُة اإلـــى الأر�س لتباع 

هواك من بين الطبيعة المظلمة المده�سة الهيولنية، وهاجري اإلى اهلل 

، حتى ُيدركك الموت 
(2(

مقـــام الجمع، واإلى ر�سوله مظهر اأحدّية الجمع

بتاأييـــد اهلل تعالـــى فوقع اأجرك عليـــه، وهذا هو الفـــوز العظيم والجّنة 

ذن �سمعـــت ول خطر على 
ُ
 التـــي ل عيـــن راأت ول اأ

(3(
الذاتيـــة اللقائيـــة

قلب ب�ســـر. واعلمي اأّنك ظهرت من مقام جامعيـــة الأ�سماء والبرزخّية 

الكبـــرى، واأنت غريبة في هذه الّدار ول بّد لك من الرجوع اإلى الوطن، 

.
(4(

فاْحببي وطنك فاإنه من الإيمان، كما اأخبر به �سيد الإن�س والجان

)1)  المعارف الإلهية: العلوم الإلهية.

اإثباتها، بحيث تندرج  اإ�سقاطها وبال  اأحدية الجمع: هي اعتبارها من حيث هي هي، بال    (2(

فيها ن�سبة الح�سرة الواحدية التي هي من�ساأ الأ�سماء الإلهية. واإّنما �سّميت باأحدية الجمع 

لجمعها بين الأحدية والواحدية.

)3)  الجنان على ثالثة مراتب: 

جّنة الأفعال: وهي الجنة ال�سورية، وهي جنة المطاعم والم�سارب والمناكح، وُت�سّمى بجنة 

الأعمال والنف�س.

الإلهية،  والأ�سماء  ال�سفات  تجّليات  من  الحا�سلة  المعنوية  الجنة  وهي  ال�سفات:  جّنة 

وُت�سّمى بجّنة القلب.

وُت�سّمى  تعالى،  للحّق  الأحدي  الجمال  م�ساهدة  جّنة  وهي  اللقاء،  جّنة  وهي  الذات:  جّنة 

بجنة الروح.

)4)  اإ�سارة اإلى الحديث المروي في م�ستدرك �سفينة البحار، ج10، �س374 : »حب الوطن من 

الإيمان«.
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ً
ترك حظوظ النفس مطلقا

خـــراك- اأن 
ُ
اإّيـــاك ثـــم اإّيـــاك- واهلل تعالـــى معينك فـــي اأولك واأ

ت�سرف هّمك اإلـــى ح�سول المالّذ الحيوانية ال�سهوية، فاإّن هذا �ساأن 

البهائـــم، اأو الغلبِة على اأقرانك واأ�سباهك حتى في العلوم والمعارف، 

فاإّن هذا �ساأُن ال�سباع، اأو الريا�ساِت الدنيوية الظاهرية و�سرف الفكر 

والتدبيـــر اإليهـــا فاإّن هذا مقام ال�سياطين، بـــل ول تجعل ن�سب عينك 

 وُجودتها، ول الفل�سفة 
(2(

 وق�سورها، ول اعتدال الُخلق
(1(

�سورة الن�سك

 
(4(

 والمفاهيـــم المبهمة، ول تن�سيق كلمـــات اأرباب الت�سّوف
(3(

الكليـــة

)1)  �سورة الن�سك: العبادات ال�سورية والمنا�سك الظاهرية.

)2)  اعتدال الخلق: اإ�سارة اإلى علم الأخالق الذي يمكن اأن يحجب الإن�سان عن الحّق اأحيانًا بدل 

اأن ُيقّربه اإليه، اإذا لم تكن النية فيه خال�سة لوجه اهلل.

)3)  الفل�سفة الكلية: اإ�سارة اإلى العلوم العقلية الفل�سفية التي يمكن اأن تحجب الإن�سان وتحرفه 

الن�سغال  ب�سبب  الإن�سانية،  للفطرة  والحقيقي  النهائي  والهدف  الم�ستقيم  ال�سراط  عن 

بالم�سطلحات والمفاهيم، و�سيرورتها هدفًا بعد اأن كان مجّرد و�سيله لبلوغ المق�سد، وهو 

اهلل تعالى.

اإّنهم  )4)  الت�سّوف: الت�سّوف م�ستّق من ال�سفاء، اأي ل�سفاء اأ�سرار اأهل هذه الطائفة. وقيل 

لل�سوف  لب�سهم  الظاهرة  ا�ستهر عن هذه  فقد  لل�سوف،  لب�سهم  الت�سمية من  بهذه  �سّموا 

النا�س  من  فئة  فالمت�سّوفة  الم�سّلة.  والأهواء  الأمارة  للنف�س  وتربية  الدنيا  في  زهدًا 

ا�ستهرت بالعبادة والزهد وترك ال�سهوات والنقطاع عن الدنيا، والن�سغال بتهذيب النف�س. 

وهو في اأغلبه �سلوك عملي وفردي.
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 واإبراقها، 
(2(

 الق�سرية وتنظيمهـــا، واإرعاد اأهل الخرقـــة
(1(

والعرفـــان

 في حجـــاب وظلمـــاٌت بع�سها فـــوق بع�س، 
(3(

فـــاإّن كل ذلـــك حجـــاٌب

و�سرُف الهـــّم اإليها اخترام وهـــالك، وذلك خ�ســـراٌن مبين وحرماٌن 

اأبديٌّ وظلماٌت ل نهاية لها، بل يكون هّمك التوّجه اإلى اهلل تعالى واإلى 

ملكوته في كّل حركاتك و�سكناتـــك واأنظارك واأفكارك، فاإّنك م�سافر 

 النف�س، بل ل بّد واأن 
(4(

ِ
اإلى اهلل- تعالى- ول يمكن لك اأن ُت�سافر بقدم

 ل يمكن 
(5(

يكـــون بقدم اهلل ور�سولـــه، فاإّن المهاجرة من بيـــت النف�س

بقدمهـــا. فكّلمـــا كان قدُمك قـــدَم النف�س، ما خرجت بعـــُد من بيتك، 

فل�ست م�سافرًا، وقد عرفت اأّنك غريٌب م�سافر.

الك�سف  خالل  من  اهلل  معرفة  علم  هو  وا�سطالحًا  المعرفة،  من  لغة  العرفان  العرفان:    (1(

المعنوي والروؤية القلبية، قال تعالى مخاطبًا  ر�سوله P ومبّينًا هذه الحقيقة الجلّية بالقول 

{ڍ ڍ         ڌ  ڌ ڎ} �سورة النجم، الآية: 11. وهو على ق�سمين: نظري وعملي. العرفان 

تمهيدًا  وتجّلياته  و�سفاته  واأ�سمائه  باهلل  والنظرية  العقلية  والمعرفة  العلم  هو  النظري 

للح�سول على المعرفة القلبية وال�سهودية. العرفان العملي هو العلم بطريق ال�سير وال�سلوك 

على  يجب  التي  بينهما  والمقامات  والمنازل  والمنتهى  المبداأ  تحديد  خالل  من  اهلل،  اإلى 

ال�سالك اأن يقطعها من خالل التقوى الكاملة واللتزام الدقيق بالأحكام ال�سرعية الإلهية. 

المريد من  يلب�سه  ما  والخرقة هي طق�س �سوفي، وهي  الت�سّوف.  اأهل  الخرقة: هم  اأهل    (2(

يد �سيخه الذي دخل في اإرادته، لأمور منها التزّيي بزّي المراد وهو ال�سيخ، ليتلب�ّس باطنه 

ب�سفات ال�سيخ كما تلّب�س ظاهره بلبا�سه. وهي لبا�س التقوى ظاهرًا وباطنًا. 

طالبه  وبين  والمق�سود  المطلوب  ال�سيء  بين  يحول  الذي  الحائل  هو  الحجاب  الحجب:    (3(

وقا�سده. وهي الموانع التي تحول وتمنع من و�سول الإن�سان اإلى الغاية والمق�سد من خلقه، 

وهو الحّق �سبحانه وتعالى. وهي على نحوين حجب ظلمانية وحجب نورانية.

)4)  بقدم النف�س: بال�ستعانة والتكال على النف�س بدل الحّق �سبحانه وتعالى.

)5)  ببيت النف�س: الأنا وحّب النف�س.
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 ألهلها
اّ

الضناّ بأسرار المعارف إل

وهـــذه و�سّيتي اإلى نف�سي القا�سية المظلمـــة البّطالة واإلى �ساحبي 

الموّفـــق ذي الفكـــر الثاقـــب فـــي العلوم الظاهـــرة والباطنـــة والنظر 

الدقيق في المعـــارف الإلهية، العالم الفا�سل النّقاد والروحاني الآغا 

ميرزا جواد الهمداني بّلغه اهلل غاية الأماني، فاإني ولَعمر الحبيب مع 

اأّنـــه ل�سُت من اأهل العلـــم وطاّلبهـ قد األقيت اإليه ما عندي من مهّمات 

اأ�سول الفل�سفة الإلهية المتعاليـــة، و�سطرًا مما ا�ستفدت من الم�سايخ 

العظام - اأدام اهلل ظّلهـــم- وكتب اأرباب المعرفة واأ�سحاب القلوب- 

ر�ســـوان اهلل عليهم- وقد بلغ بحمـــد اهلل تعالى مرتبة العلم والعرفان 

و�سلـــك م�سلك العقل والإيمان، وهو �سّلمه اهلل لطيف ال�سّر والقريحة، 

نقّي القلـــب، �سليم الفطرة، َجّيد الروؤية، متردٍّ بـــرداء العلم وال�سداد 

ل في المبداأ والمعاد. وعلى اهلل التوكُّ

انا اأ�ساطين الحكمـــة والم�سايخ العظام من  ولقد اأو�سيتـــه بما و�سّ

 كّل ال�سّن على غير اأهله 
(1(

اأرباب المعرفة، اأن ي�سّن باأ�سرار المعارف

من ذوي الجحد والعت�ساف، وال�ساّلين عن طريق الحّق والإن�ساف، 

فاإّن هوؤلء ال�ّسَفهاء قرائحهـــم ُمظلمة، وعقولهم ُمكّدرة، ول يزيدهم 

العلـــم والحكمة اإّل جهالـــة و�ساللة، ول المعارف الحّقـــة اإّل خ�سرانًا 

)1)  اأ�سرار المعارف: اأ�سرار علم التوحيد والعرفان الحقيقي التي ل ينبغي اأن يّطلع على حقائقها 

اإل من له الأهلية وال�ستعداد وبعد طي المقّدمات العلمية والمعنوية الالزم وال�سرورية.
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وحيـــرة، وقد قال تعالى �ساأنـــه: {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

.
(1(

ھھ ھ ے ے ۓ  ۓ}

الفرار من أهل الدنيا من المستغربين

واإّيـــاك ثـــم اإّياك اأّيهـــا الأخ الروحانـــي وال�سديـــق العقالني وهذه 

، وهـــم الُحُمـــر 
(2(

الأ�سبـــاح المنكو�ســـة المّدعيـــن للتمـــّدن والتجـــّدد

الُم�سَتْنفـــرة وال�ّسباع المفتر�سة وال�سياطين فـــي �سورة الإن�سان، وهم 

اأ�سّل مـــن الحيوان، واأرذل من ال�سيطان، وبينهـــم- وَلَعْمر الحقيقة- 

ن، واإن ا�ستغربوا  والتمـــّدن بون بعيـــد، اإن ا�ست�سرقـــوا ا�ستغرب التمـــدُّ

ا�ست�سرق، فّر منهم فرارك مـــن الأ�سد، فاإّنهم اأ�سّر على الإن�سان من 

الآكلة لالأبدان.

واأكـــّرر التما�ســـي وو�سّيتـــي اأن تذكرني عند رّبـــك - تعالى �ساأنه - 

{ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  جمياًل  ذكرًا 

 وَجّنبنـــا عـــن مخالطة ال�ّسَفلة الأ�ســـرار بحّق محمد 
(3(

ې ې}
واآله الأطهار- �سلوات اهلل عليهم.

)1)  �سورة الإ�سراء، الآية: 82.

)2)  اإ�سارة اإلى فئة من النا�س مّمن انخدعوا بالثقافة الغربية والحياة المدنية المعا�سرة التي 

�ساغ الغرب معالمها الأ�سا�سية في هذه الع�سر.

)3)  �سورة البقرة، الآية: 201.
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حّرره العبد العا�سي المذنـــب ال�سيد روح اهلل بن ال�سيد م�سطفى 

الخمينـــي، غفر اهلل تعالى لهمـــا وجزاهما واإخوانـــه الموؤمنين جزاًء 

ح�سنًا. في �سبيحة يوم ال�سبت لثالث بقين من ربيع المولود �سنة اأربع 

.P وخم�سين وثالث مئة بعد الألف من الهجرة الُقد�سية النبوية

ربيع الأول 1354 هـ. ق  

مدينة قم  المقّد�سة
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سّر العروج )1)

با�سمه تعالى 

و�سلتني ر�سالـــة �سماحتكم الكريمة التي طماأنتني على �سالمتكم، 

وت�سّمنـــت تفّقدكـــم اإّياي و�سّرتنـــي بعباراتها العذبة التـــي عّبرت عن 

عواطفكم القلبية. اأدعو اهلل تعالى ل�سماحتكم بال�سالمة والتاأييد.

نعمة الشباب

لم يبق من عمري اإّل اأيام قالئل واأملي اأن يقبل الباري تعالى �سالح 

الدعاء من الأحبة ويعاملني بلطفه العميم ورحمته يوم الح�ساب.

واأنتـــم اأيُّها ال�ســـادة الذين تنعمـــون الآن بال�سباب لـــن يمّر عليكم 

طويـــل وقت حتى ت�سيبوا فال تفرطـــوا بمرحلة ال�سباب وا�سعوا لخدمة 

الخالق والخلق ونيل ر�سا المولى جّلت قدرته.

)1)   و�سّية اإلى  محمد ح�سين بهجتي، �سحيفة الإمام ، ج 2، �س 96. 
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 في مرحلة ال�سبـــاب �سهل للغاية اإذا مـــا قورن باأيام 
(1(

فالتهذيـــب

ال�سيخوخـــة والهـــرم، حيـــث تذهب القـــوة وت�ستحكم جـــذور الأخالق 

الفا�سدة التي تنبت من حّب الدنيا والنف�س وتع�سر التهذيب للغاية.

الستعداد للشدائد

ـــل ال�سعاب وال�سدائد فـــي �سبيل اهلل تعالى  جّهـــزوا اأنف�سكم لتحمُّ

فقـــد تمّر عليكم فـــي الم�ستقبل- ل �سمح اهلل- اأّيـــام ثقال قد ي�سعب 

عليكـــم تحّملها اإذا لم تكونوا قد اأعددتم اأنف�سكم لها من الآن. ا�سعوا 

للق�ســـاء على حـــّب الدنيا وحّب ال�سهرة والجاه فـــي اأنف�سكم فاإّن هذا 

الخطر هو اأكبر الم�سائب في اأّيام الهرم. اأ�ساأل اهلل تعالى ل�سماحتكم 

و�سائر اأهل العلم التوفيق والتاأييد. وال�سالم عليكم.

التاريخ 1386 هـ. ق 

النجف الأ�سرف 

ب الغفلة عن اهلل تعالى. )1)  تهذيب النف�س وتزكيتها من حّب الدنيا والجاه وال�سهوات التي ُت�سبِّ
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المظاهر الرحمانية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الحمـــد هلل رّب العالميـــن وال�ســـالة وال�ســـالم علـــى محمـــد واآله 

الطاهرين، ولعنة اهلل على اأعدائهم اأجمعين.

اأ�سهـــد اأن ل اإلـــه اإل اهلل وحـــده ل �سريـــك لـــه، واأ�سهـــد اأن محّمدًا 

عبـــده ور�سوله، واأّن علّيًا اأميـــر الموؤمنين واأولده المع�سومين �سلوات 

اهلل عليهـــم خلفاوؤهم، واأّن ما جاء به ر�ســـول اهلل P حّق، واأّن القبر 

والن�سور والجّنة والنار حّق، واأّن اهلل يبعث من في القبور.

و�سّية من اأب عجوز اأهدر عمره ولم يتزّود للحياة الأبدية ولم يخط 

خطـــوة خال�سة هلل المّنان، ولم ينج من الأهواء النف�سانية والو�ساو�س 

ال�سيطانيـــة، لكّنه غيـــر اآي�س من ف�سل وكرم الكريـــم تعالى وهو ياأمل 

بعطف وعفو الباري جّل وعال، ل زاد له �سوى هذا... 

اإلى ابـــن يتمّتع بنعمة ال�سباب متاحة اأمامه فر�سة لتهذيب النف�س 

وللقيام بخدمة خلق اهلل، والأمل اأن ير�سى عنه اهلل تعالى، كما ر�سي 
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ق لتقديم ما بو�سعه خدمـــة للمحرومين، ال�سريحة  عنـــه اأبوه، واأن يوفَّ

الأكثـــر ا�ستحقاقـــًا لتقديـــم الخدمة اإليهـــا من بين جماهيـــر ال�سعب 

الأخرى والتي اأو�سى بها الإ�سالم.

فقر الموجودات إلى الله

بني اأحمد رزقك  اهلل هدايته:

 اأّوًل، و�سواء كانت 
(2(

 واأبديـــًا
(1(

اعلـــم، اأّن العالـــم �سواء كان اأزليـــًا

�سال�ســـل الموجودات غيـــر متناهية اأو ل، فاإّنها جميعـــًا محتاجة، لأّن 

، ولو تفّكرت واأحطت عقليًا بجميع ال�سال�سل 
(3(

الوجـــود لي�س ذاتيًا لها

 والحتياج في وجودها 
(4(

غير المتناهية فاإّنك �ستـــدرك الفقر الذاتي

 والذي ُتمّثل كمالته عين ذاته.
(5(

وكمالها اإلى الوجود الموجود بذاته

 ولـــو تمّكنت من مخاطبـــة �سال�سل الموجـــودات المحتاجة بذاتها 

خطابـــًا عقليًا و�ساألتها: اأّيتها الموجودات الفقيرة، من ي�ستطيع تاأمين 

)1)  الأزلي: الذي ل بداية له.

)2)  الأبدي: الذي ل نهاية له.

)3)  لأّن الوجود يمكن اأن ينفّك عن الموجودات الإمكانية فهي لم تكن ثم كانت. وهي في مرحلة 

ذاتيًا  الوجود  يكون  اأن  يمكن  ل  وعليه  فوجدت،  عليها  في�س 
ُ
اأ ثم  للوجود  فاقدة  كانت  ما 

واأ�سياًل بالن�سبة لموجودات عالم الإمكان.

)4)  الفقر الذاتي هو من اأهّم خ�سائ�س الوجود الإمكاني الذي يحتاج دائمًا اإلى من يفي�س عليه 

الوجود بقاًء وا�ستمرارًا، بعك�س الغنى الذاتّي الذي هو الحّق تعالى الواجب الوجود بذاته.

بـ »واجب  )5)  هو الموجود الذي يكون وجوده ذاتيٌّ له وواجب، ول ينفّك عنه مطلقًا، وُي�سّمى 

الوجود«، وهو الحّق �سبحانه وتعالى.
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احتياجاتكـــم؟ فاإّنهـــا �سترّد جميعًا بل�ســـان الفطرة: »اإّنن���ا محتاجون 

اإل���ى من لي�س محتاج���اً بوجوده مثلنا اإلى الوج���ود والذي هو كمال 

الوج���ود«. وهـــذه الفطـــرة اأي�سًا لي�ست مـــن ذاتها، ففطـــرة التوحيد 

 ،
(1(

 { {ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ  ۉې  اهلل:  مـــن 

والمخلوقـــات الفقيرة بذاتها لـــن تتبّدل اإلى غنيـــة بذاتها، فمثل هذا 

التبديل غير ممكن الوقوع.

ولأّنهـــا فقيرة بذاتهـــا ومحتاجة فلـــن ي�ستطيع �ســـوى الغني بذاته 

مـــن رفع فقرها واحتياجها. كما اأّن هـــذا الفقر الذي ُيمّثل اأمرًا لزمًا 

ذاتيًا فيها، هو �سفـــٌة دائمة اأي�سًا، �سواء كانت هذه ال�سل�سلة اأبدية اأم 

ل، اأزليـــة اأم ل، ولي�ـــس �سواه تعالى من ي�ستطيع حـــّل م�ساكلها وتاأمين 

احتياجاتها. 

كذلـــك فـــاإّن اأّي كمال اأو جمـــال ينطوي عليه اأّي موجـــود لي�س منه 

ذاتًا، اإّنما هو مظهر لكمال اهلل تعالى وجماله فـ{پ پ پ ڀ 

 حقيقـــة ت�سدق على كل اأمر وكل فعل، وكل من 
(2(

ڀ ڀ ڀٺ }
يـــدرك هـــذه الحقيقة ويتذّوقها فلـــن يعلق قلبه بغيـــر اهلل تعالى، ولن 

يرجو غيره تعالى.

)1)  �سورة الروم، الآية: 30.

)2)  �سورة الأنفال، الآية: 17.
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هذه بارقة اإلهية، حاول اأن ُتفّكر فيها في خلواتك، واأن ُتلّقن قلبك 

الرقيـــق وُتكّرر عليه هذه الحقيقة اإلى اأن ين�ســـاع الل�سان لها وت�سطع 

هـــذه الحقيقة في ملك وملكوت وجودك. وارتبط بالغني المطلق حتى 

 
(1(

ت�ستغنـــي عّمن �سواه، واطلب التوفيق منه حتـــى يجذبك من نف�سك

ومـــن جميع مـــن �سواه، وياأذن لـــك بالدخول والت�ســـّرف بالح�سور في 

�ساحته المقّد�سة.

تنا سبب احتجابنا أنانياّ

ولدي العزيز:

 اإّن اهلل جّل وعال يقـــول: {ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ 

، كمـــا »اأيك���ون لغي���رك م���ن الظهور ما لي����س لك حتى 
(2(

ی ی } 

يك���ون ه���و المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج اإلى دليل يدّل عليك 

ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي تو�صل اإليك؟ عميت عين ل 

.
(3(

تراك عليها رقيباً«

ــمــنــى ـــــــك مــــن فــــــرط ال  يــــا فــــــــــوؤادي دْع

ــــوى ول ـــــ ــــه ــــالــــغــــائــــب مــــــن ت ـــس بـــــ ـــ� ــــ ـــي ل

)1)  الأنا والتعّلق بالنف�س.

)2)  �سورة الحديد، الآية: 3. 

)3)  فقرات من دعاء الإمام الح�سينQ في يوم عرفه، مفاتيح الجنان.
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مــــن ُتــــديــــم الـــبـــحـــث عــــن لـــقـــيـــاه، يــخــفــى

 
(1(

العمى ـــوّلهـــا  ت نــحــن  اأبــ�ــســارنــا  اإنـــمـــا 

فهـــو ظاهر وكّل ظهور هو ظهور له �سبحانـــه وتعالى، ونحن بذاتنا 

 هي التي تحجبنا.
(3(

 واإّنّيتنا
(2(

حجب، فاأنانّيتنا

فلنلـــذ بـــه ولنطلب منـــه تبـــارك وتعالـــى مت�سّرعيـــن مبتهلين اأن 

ُينجينا من الحجب؛ »اإلهي هب لي كمال النقطاع اإليك واأنر اأب�صار 

قلوبن���ا ب�صياء نظرها اإلي���ك حتى تخرق اأب�صار القلوب حجب النور 

فت�صل اإلى معدن العظمة وت�صير اأرواحنا معّلقة بعّز قد�صك، اإلهي 

.
(4(

واجعلني مّمن ناديته فاأجابك ولحظته ف�صعق لجاللك«

بنّي:

 ،
(6(

 وبعدها الحجب النورية
(5(

نحن ما زلنا رهن الحجب الظلمانية

وما زلنا في منعطف زقاق �سّيق.

)1)  م�سمون بيت من ال�سعر.

)2)  الأنانية: هي حّب النف�س.

)3)  الإّنّية: هي روؤية النف�س.

)4)  فقرات من المناجات ال�سعبانية، مفاتيح الجنان.

)5)  الحجب الظلمانية: هي الموانع الج�سدية والنف�سية التي تحول دون معرفة اهلل.

)6)  الحجب النوارنية: هي الموانع العقلية والروحية التي تحول دون معرفة اهلل وم�ساهدة اأنوار 

جماله وجالله.
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عدم إنكار المقامات المعنوية

بنّي:

، ا�ســـع اأن ل تنكر 
(1(

اإن لـــم تكـــن مـــن اأهـــل المقامـــات المعنويـــة

المقامـــات الروحيـــة والمعنويـــة، فـــاإّن من اأخطـــر مكائـــد ال�سيطان 

والنف�س الأمـــارة بال�سوء التي ت�سّد الإن�سان عـــن بلوغ جميع المدارج 

الإن�سانية والمقامـــات الروحانية، هي دفع الإن�سان اإلى اإنكار ال�سلوك 

اإلى اهلل وال�ستهزاء به اأحيانًا، مما يجّر اإلى الخ�سومة والمعاداة لهذا 

 الأمر. وهكذا فـــاإّن ما جاء به جميع الأنبياء العظام R، والأولياء

الكـــرام R، والكتب ال�سماويـــة خ�سو�سًا القـــراآن الكريم- كتاب 

، �سيموت 
(2(

بنـــاء الإن�سان الخالـــد - والتي جاءت لتحقيق هـــذا الأمر

اإثرها قبل اأن يولد.

اإلى اهلل، فيقف  ال�سالك  الإن�سان  التي يمّر بها  الروحّية  المنازل  المعنوية: هي  المقامات    (1(

فيها فترة من الزمن مجاهدًا، حّتى ُيهّيئ اهلل �سبحانه له �سلوك الطريق اإلى المنزل الثاني 

فترة.  فيه  ال�سالك  لإقامة  مقامًا  �ُسّمي  اإّنما  الروحي.  الكمال  مراتب  في  فيتدّرج  الأعلى، 

كمنزل التوبة الذي ُيهّيئ اإلى منزل الورع، ومنزل الورع ُيهّيئ اإلى منزل الزهد، وهكذا حّتى 

مقام  اإلى  المطاف  نهاية  في  و�سوًل  الر�سا  منزل  واإلى  المحّبة  منزل  اإلى  الإن�سان  ي�سل 

التوحيد. وهذه المنازل ل بّد لها من جهاد وتزكية للنف�س بالريا�سة ال�سرعية.

ق بالكمالت الروحية والمعنوية. )2)  ال�سلوك اإلى اهلل والتحقُّ
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القرآن كتاب معرفة الله والطريق إليه

فالقـــراآن الكريم؛ كتاب معرفـــة اهلل ومعرفة طريـــق ال�سلوك اإليه 

تعالى، تحّول باأيدي الجاهلين من محّبيه اإلى �سبب جّرهم لالنحراف 

والنزواء. فراحوا ي�سدرون عنه الآراء المنحرفة وُيف�ّسرونه بالراأي- 

وهو الأمر الذي نهى عنه جميع اأئمة الإ�سالم-  فراح  كّل واحد منهم 

يت�سّرف فيه بما تمليه نف�سانّيته.

لقد نزل هذا الكتاب العظيم في ع�سر وفي محيط كان ُيمثِّل اأ�سّد 

، كما نزل بين قوم ُيعتبرون اأ�ســـّد النا�س تخلُّفًا في 
(1(

حالت الظـــالم

ذلـــك الع�سر، وقد اأنـــزل على �سخ�س وعلى قلـــب اإلهي ل�سخ�س كان 

يعي�س في ذلك المحيط. 

وقـــد ا�ستمل هـــذا القـــراآن الكريم علـــى حقائق ومعـــارف لم تكن 

معروفـــة اآنـــذاك في العالم اأجمع ف�ساًل عـــن المحيط الذي نزل فيه. 

واإّن من اأعظم واأ�سمى معاجـــزه هي هذه الم�سائل العرفانية العظيمة 

التي لم تكن معروفة لدى فال�سفة اليونان. 

)1)  هو ع�سر الجاهلية.
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 - اأعظم فال�سفة ذلك 
(2(

 واأفالطـــون
(1(

فقد عجـــزت كتب اأر�سطو

الع�ســـر- عن بلـــوغ معانيها، بل الأ�سّد من ذلـــك اأّن فال�سفة الإ�سالم 

الذيـــن ترعرعوا في مهد القراآن الكريـــم، وانتهلوا منه ما انتهلوا من 

مختلف المعـــارف لجاأوا اإلى تاأويل بع�س الآيـــات التي �سّرحت بحياة 

جميع الموجودات في العالم مثاًل، والحال اأّن عرفاء الإ�سالم العظام 

اإّنمـــا اأخذوا ما قالوه منه. فكّل �ســـيء اأخذوه من الإ�سالم ومن القراآن 

الكريم. 

فالم�سائل العرفانية الموجـــودة في القراآن الكريم لي�ست موجودة 

فـــي اأّي كتاب اآخر. واإّنهـــا لمعجزة الر�سول الأكـــرم P، اإذ كان على 

درجـــة عالية من المعرفة باهلل تعالـــى بحيث اإّن الباري جّل وعال كان 

بعد اأفالطون  الغرب  فال�سفة  اأكبر  ثاني  ق.م(   322 اأر�سطوطالي�س)384ق.م-  اأر�سطو:    (1(

موؤ�س�س علم المنطق، وله موؤلفات عديدة في الفل�سفة والمنطق وال�سيا�سة والأخالق والفلك 

والفيزياء. ويعدُّ تاأ�سي�سه لعلم )المنطق( اأحد اهم النجازات لمدر�سته الفل�سفية، ول يزال 

الم�سائية«  »المدر�سة  وتعد  لأر�سطو.  القديم  بالف�سل  يعترف  يومنا هذا  اإلى  المنطق  علم 

يومنا  واإلى  اأفالطون  زمن  منذ  واإبداعًا  اإنتاجًا  الفل�سفية  المدار�س  اأثرى  اإحدى  الفل�سفية 

ال�سرق  فال�سفة  بها  قام  التي  المنهجية  والإ�سافات  الكثيرة  النتقادات  رغم  على  هذا، 

والغرب عليها.

دون  الأقدمين  الفال�سفة  اأعظم  يعتبر  يوناني  فيل�سوف  )428ق.م348-ق.م(  اأفالطون:    (2(

لأر�سطو.  واأ�ستاذًا  ل�سقراط  تلميذًا  الجمهورية، وكان  األفها كتاب  التي  الكتب  ، من  منازع 

وكانت اأعماله هي ال�سرارة الأولى التي اأ�سعلت جميع الم�سائل والأفكار الفل�سفية في العالم 

الغربي، وكانت اأي�سا الحافز الأول لظهور علم النف�س والمنطق وال�سيا�سة، وقد خلفت تلك 

الأعمال تاأثيرات عميقة على الحياة العلمية في مختلف ع�سور التاريخَ. ويعدُّ اأفالطون الأب 

الأول للمدر�سة المثالية »الميتافيزيقية«، والتي امتّد تاأثيرها اإلى القرون الالحقة عليها.
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يك�سف له اأ�سرار الوجود، وكان P بدوره يرى الحقائق بو�سوح ودون 

اأّي حجـــاب، وذلك اأثناء عروجه وارتقائهـ قّمـــة كمال الإن�سانية، وفي 

ذات الوقت كان حا�سرًا في جميع اأبعاد الإن�سانية ومراحل الوجود.

 
(1(

فَمثَّل بذلك اأ�سمى مظهر لــــ {ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئىئ}

كما �سعى اإلى رفع جميع النا�س للو�سول اإلى تلك المرتبة، وكان يتحّمل 

الآلم والمعانـــاة حينما كان يراهم عاجزين عن بلوغ ذلك، ولعّل قوله 

 اإ�ســـارة خفيـــة اإلى 
(2(

تعالـــى: {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ }

 يرتبط 
(3(

هـــذا المعنى، ولعّل قوله P: »ما اأوذي نبيٌّ مثلما اأوذيت« 

اأي�سًا بذات المعنى.

البتعاد عن العزلة والنزواء

اإّن اأولئـــك الذين بلغوا هذا المقام اأو ما ُيماثله، ل يختارون العزلة 

عـــن الخلق اأو النـــزواء، فهم ماأمورون باإر�ساد وهدايـــة ال�ساّلين اإلى 

هـــذه التجّليات ـ واإن كانوا لم يوّفقوا كثيرًا في ذلك. اأّما اأولئك الذين 

بلغوا مرتبة ما من بع�س هذه المقامات وغابوا عن اأنف�سهم بارت�ساف 

 فاإّنهم واإن كانوا قد حازوا 
(4(

جرعة ما، وظّلوا بذلك في مقام ال�سعق

)1)  �سورة، الحديد، الآية: 3.

)2)  �سورة طه، الآيتان: 1 و2.

)3)  الوافي، الفي�س الكا�ساني، ج2، �س235. بحار الأنوار، ج39، �س55.

)4)  مقام ال�سعق: مقام الفناء في الحّق تعالى عند ح�سول التجّلي الذاتي.
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مرتبـــة ومقامًا عظيمًا اإل اأّنهم لم يبلغوا الكمال المطلوب. فقد �سقط 

مو�ســـى الكليم Q بحال ال�سعـــق نتيجة تجّلي الحّق، واأفاق بعناية 

ل اأمٍر ما. وكذا فاإّن خاتم النبّيين، الر�سول  مٍر بتحمُّ
ُ
اإلهية خا�سة ثم اأ

مر بعد بلوغـــه القّمة من مرتبـــة الإن�سانية، وما ل تبلغه 
ُ
الأكـــرم P اأ

العقـــول من مظهرية ال�ســـم الجامع الأعظم، بهدايـــة النا�س بعد اأن 

. 

(1(
خاطبه تعالى: {ھ ھ     ے ے ۓ     } 

ولـــدي العزيـــز: هدفي مّما ذكرته لك - رغم اأّنـــي ل �سيء، بل اأقّل 

لفت نظرك اإلى اأّنـــك اإن لم تبلغ مقامًا ما، 
ُ
حتـــى مـــن الال�سيء-  اأن اأ

فعليـــك اأن ل ُتنكر المقامات المعنوية والمعارف الإلهية، ولكي ت�سبح 

مـــن اأولئك الذين يحبون ال�سالحيـــن والعارفين واإن لم يكونوا منهم، 

وحتى ل تغادر هذه الدنيا واأنت تكّن بع�س العداء لأحباب اهلل تعالى.

ف إلى القرآن الكريم التعراّ

بنّي: 

تعـــّرف اإلى القراآن -كتـــاب المعرفة العظيم- ولـــو بمجّرد قراءته، 

واجعل منه طريقًا اإلى المحبوب، ول تتوهمّن اأّن القراءة من غير معرفة 

ل اأثر لهـــا، فهذه و�ساو�س ال�سيطان، فهذا الكتـــاب كتاب من المحبوب 

اإليـــك واإلى الجميعـ  وكتـــاب المحبوب محبوب واإن كان العا�سق المحّب 

)1)  �سورة المدثر، الآيتان: 1 و2.
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ل ُيدرك معنى ما ُكتب فيـه ـ وقد جاء اإليك هادفًا خلق هذا الأمر لديك 

وهو »حب المحبوب«، الذي يمّثل غاية المرام، فلعّله ياأخذ بيدك.

واعلـــم اأّننا لو اأنفقنا اأعمارنا بتمامها في �سجدة �سكر واحدة على 

اأّن القراآن كتابنا لما وّفينا هذه النعمة حّقها من ال�سكر.

اآلثار النورانية للدعاء

بنّي:

 ،
(1(
R اإّن الأدعية والمناجاة التي و�سلتنا عن الأئّمة المع�سومين

اأعظـــم دليل ير�ســـد اإلى معرفة اهلل جـــّل وعال، واأ�سمـــى و�سيلة ل�سلوك 

طريـــق العبوديـــة، واأرفع رابطة بين الحّق والخلق. كمـــا اأّنها ت�ستمل في 

طّياتهـــا على مختلف المعارف الإلهيـــة وُتمّثل اأي�سًا و�سيلة ابتكرها اأهل 

بيـــت الوحي لالأن�س باهلل جّلـــت عظمته. ف�ساًل عن اأّنهـــا ُتمّثل نموذجًا 

لحال اأ�سحاب القلوب واأرباب ال�سلوك. 

)1)  هم ذوو القربى الذين اأمرنا اهلل بموّدتهم: {ڀ ڀ   ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ})�سورة 

بطاعتهم: {ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  اأمرنا اهلل  الذين  الأمر  واأولو  الآية:23(،  ال�سورى، 

ىئ ىئ ی ی یی})�سورة الن�ساء، الآية:59(، اأو�سياء ر�سول اهلل P وخلفاوؤه 
الأئمة  الآية:30(،  البقرة،  {ٻ پ پ پ پ})�سورة  الأر�س:  في  بالحق 

المع�سومون الثنا ع�سر اللذين طّهرهم اهلل تطهيرًا من كّل دن�س ورج�س وهم: الإمام علي 

بن اأبي طالبQ، الإمام الح�سن بن عليQ، الإمام الح�سين بن علي Q، الإمام 

الإمام جعفر   ،Qالباقر الإمام محمد بن علي   ،Qالعابدين الح�سين زين  علي بن 

بن محمد ال�سادقQ، الإمام  مو�سى بن جعفر الكاظم Q، الإمام علي بن مو�سى 

 ،Qالهادي بن محمد  الإمام علي   ،Qالجواد بن علي  الإمام محمد   ،Qالر�سا

الإمام الح�سن بن علي الع�سكريQ، الإمام المهدي|.
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ك اأو الأن�س  فـــال ت�سّدنك و�ساو�س الغافلين الجاهليـــن، عن التم�سُّ

بهـــا. اإّننا لـــو اأم�سينا اأعمارنـــا بتمامها ُنقـــّدم ال�سكر علـــى اأّن هوؤلء 

المتحّررين من قيود الدنيا والوا�سلين اإلى الحّق هم اأئّمتنا ومر�سدونا 

لما وّفينا هذا الأمر حّقه من ال�سكر.

ة في اختيار األصدقاء
اّ

الدق

بنّي:

مـــن الأمور التـــي اأود اأن اأو�سيك بها واأنا علـــى �سفا الموت، اأ�سعد 

الأنفا�ـــس الأخيرة، اأن تحر�س - ما دمت متمتعًا بنعمة ال�سباب- على 

دقة اختيار من تعا�سرهم وت�ساحبهم، فليكن انتخابك لالأ�سحاب من 

بين اأولئك المتحررين من قيود المادة، والمتدّينين المهتّمين بالأمور 

المعنويـــة، ممن ل تغرهم زخارف الدنيـــا ول يتعلقون بها، ول ي�سعون 

فـــي جمع المال وتحقيق الآمال في هـــذه الدنيا اأكثر مما يلزم اأو اأكثر 

مـــن حّد الكفايـــة، وممن ل تلوَّث الذنوب مجال�سهـــم ومحافلهم، ومن 

ذوي الخلـــق الكريم. ا�سع في ذلك فاإن تاأثير المعا�سرة على الطرفين 

مـــن اإ�سالح واإف�ساد اأمـــر ل �سك في وقوعه. ا�سع اأن تتجنب المجال�س 

التـــي توقع الإن�سان في الغفلة عن اهلل فـــاإن ارتياد مثل هذه المجال�س 

قد يوؤّدي اإلى �سلب الإن�سان التوفيق، الأمر الذي يعدُّ بحدَّ ذاته خ�سارة 

ل يمكن جبرانها.
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الجميع يبحثون عن الكمال المطلق

اعلـــم اأّن فـــي الإن�سان - اإن لم نقـــل في كّل موجـــود - حّبًا فطريًا 

 وللو�سول اإلى الكمـــال المطلق، وهـــذا الحّب مّما 
(1(

للكمـــال المطلـــق

ي�ستحيـــل اأن ُيفـــارق الإن�سان تمامًا. كما اأّن الكمـــال المطلق محال اأن 

يتكّرر اأو اأن يكون اثنين، فالكمال المطلق هو الحّق جلَّ وعال والجميع 

يبحثون عنه، واإليه تهفو قلوبهم ول يعلمون.

، لذا فهم يتوّهمون اأّنهم 
(2(

فهـــم محجوبون بحجب الظلمة والنـــور

يطلبون �سيئًا اآخر غيره، ولذا تراهم ل يقنعون بتحقيق اأّية مرتبة من 

الكمـــال ول بالح�سول علـــى اأّي جمال اأو قدرة اأو مكانة، فهم ي�سعرون 

اأّنهم ل يجدون في كّل ذلك �ساّلتهم المن�سودة. 

فالمقتدرون ومن يمتلكون القدرة الكبرى، في �سعي دائم للح�سول 

علـــى القدرة الأعلـــى مهما بلغوا مـــن القدرة، وطـــاّلب العلم يطلبون 

الدرجة الأعلى من العلم مهما بلغوا منه، وهم ي�سعرون دومًا اأّنهم لم 

يجدوا �ساّلتهم، وفي الحقيقة هم غافلون عنها.

ف في جميع  عطـــي ال�ساعون اإلى القـــدرة وال�سلطة، الت�ســـرُّ
ُ
ولـــو اأ

العالم المـــاّدي من الأر�سيـــن والمنظومات ال�سم�سيـــة والمجّرات بل 

وكّل مـــا هو فوقها، ثم قيـــل لهم: اإّن هناك قدرة فوق هذه القدرة التي 

)1)  الكمال الذي ل حد له ول منتهى.

)2)  الحجب الظلمانية والنورانّية.
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تملكونهـــا، اأو اأّن هنـــاك عالمـــًا اأو عوالم اأخرى فوق هـــذا العالم فهل 

تريدون الو�سول اإليها؟ فاإّنهم من المحال اأن ل يتمّنون ذلك، بل اإّنهم 

ً ! وهكذا  مـــن المحّتم اأن يقولوا بل�سان الفطرة: ليتنـــا بلغنا ذلك اأي�سا 

طالـــب العلم، فهـــو اإن ظّن اأّن هناك مرتبة اأخـــرى، غير ما بلغه، فاإّن 

فطرته الباحثة عن المطلق �ستقول: يا ليت لي هذه القدرة، اأو يا ليت 

لي �سعة من العلم ت�سمل تلك المرتبة اأي�سًا! 

وعليه اإّن ما ُيطمئـــن الجميع ويخمد نيران النف�س المتمّردة ويحّد 

مـــن اإلحاحهـــا وا�ستزادتها في الطلـــب، اإّنما هو الو�ســـول اإليه تعالى، 

والذكـــر الحقيقي لـــه جلَّ وعال؛ فـــاإّن ال�ستغراق في ذلـــك، هو الذي 

يبعـــث الطماأنينة والهدوء فقـــط. وكاأّن قوله تعالى: { ىت يت   جث 

 نوع مـــن الإعالن اأن: انتبه!انتبـــه !عليك اأن تلجاأ 
(1(

مث ىث }
اإلـــى ذكره حتى تح�سل علـــى الطماأنينة لقلبك القلـــق الحيران الذي 

يوا�سل القفز من جانب اإلى جانب، والطيران من غ�سن اإلى غ�سن.   

البتعاد عن الشهرة وما تشتهيه النفس 

اإذن فمـــا دام اهلل �سيبعث في قلبـــك الطماأنينة بذكره، فا�ستمع يا 

ولـــدي العزيز لن�سيحة اأٍب عانى من الحيـــرة والقلق ول ُتتعب نف�سك 

بالنتقال ِبَطْرِق هذا الباب اأو ذلك الباب، للو�سول اإلى هذا المن�سب 

)1)  �سورة الرعد، الآية: 28.

42



اأو تلك ال�سهرة اأو ما ت�ستهيه النف�س. فاأنت مهما بلغت من مقام فاإّنك 

�سوف تتاأّلم وت�ستّد ح�سرتك وعذاب روحك لعدم بلوغك ما فوق ذلك، 

واإن �ساألتنـــي: لَم لم تعمـــل اأنت بهذه الن�سيحـــة؟ اأجبتك بالقول: »ل 

 فما قلته لك �سحيح، 
(1(

تنظر اإلى من قال، ولكن انظر اإلى ما قيل« 

حتى واإن �سدر عن مجنون اأو مفتون.

 يقول تعالى في محكم كتابة العزيز: { ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
 ثم يتبع ذلك بقوله: { ې ى ى ائ ائ ەئ  ەئ 

(2(
ې}

.
(3(

وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ          ۈئ ېئ } 
فالإن�ســـان في هذا العالم معّر�س لأمور �سّتـــى، فهو عر�سة اأحيانًا 

لأن تنزل به الم�سائب، كما اأّنه قد يالقي اإقباًل من الدنيا فيبلغ فيها 

المقام والجاه ويح�سل على المال وُيحّقق اأمانيه وينال القدرة والنعمة، 

وكال الحالين لي�س بثابت، فال ينبغي اأن ُتحزنك الم�سائب والحرمان 

فُتفقدك �سبرك، لأّنها قد تكون اأحيانًا في نفعك و�سالحك: { پ 

. كمـــا ل ينبغـــي اأن تدفعـــك الدنيا 
(4(

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ }

)1)  ورد في غررالحكم، �س 58 هكذا  »خذ الحكمة مّمن اأتاك بها وانظر اإلى ما قال ول تنظر 

اإلى من قال«. 

)2)  �سورة الحديد، الآية: 22.

)3)  �سورة الحديد، الآية: 23.

)4)  �سورة البقرة، الآية: 216.
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باإقبالهـــا عليك وتحقيقها ما ي�سبع �سهواتك اإلى اأن تتكّبر وتختال على 

عباد اهلل، فما اأكثر ما ُتعّده اأنت خيرًا وهو �سرٌّ لك.

حباّ الدنيا منشؤه حباّ النفس

بنّي:

اإّن ال�سبـــب الرئي�ـــس للنـــدم واأ�سا�س ومن�ســـاأ جميع األـــوان ال�سقاء 

والعـــذاب والمهالـــك وراأ�ـــس جميع الخطايـــا والذنوب اإّنمـــا هو »حب 

 النا�ســـئ من »حّب النف�س«، بيد اأّنـــه ينبغي القول اأّن عالم 
(1(

الدني���ا«

الملـــك لي�ـــس مبغو�ســـًا ول مذمومًا فـــي حّد ذاتـــه، فهو تجّلـــي الحّق 

 ومقـــام ربوبّيته تعالى ومهبط مالئكته وم�سجـــد ومكان تربية الأنبياء

والأولياء R ومحـــراب عبادة ال�سلحاء، وموطن تجّلي الحّق على 

 والتعّلق 
(2(

قلوب عا�سقـــي المحبوب الحقيقي. اإّن حّب »عالـــم الُملك«

بـــه اإذا كان نا�سئـــًا عن حـــّب اهلل، باعتباره محاّلً لتجّليـــات الحّق جّل 

وعـــال، فهو اأمـــر محثوث عليه وي�ستوجب الكمال، اأّمـــا اإذا كان من�سوؤه 

حـــّب النف�س فهو راأ�س الخطايا جميعًا. اإذن فالدنيا المذمومة هي في 

داخلك اأنت، والتعّلق بغير �ساحب القلب وحّبه، هو الموجب لل�سقوط.

�ُس ُكلِّ َخِطيَئٍة« )و�سائل ال�سيعة، ج16، �س9(.
ْ
ْنَيا َراأ )1)  عن الإمام ال�سادق Q َقاَل: »ُحبُّ الدُّ

عالم الُملك: ب�سم الميم هو عالم الدنيا، وُي�سّمى اأي�سًا بعالم ال�سهادة.
 
 (2(
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 وفـــي الوقـــت نف�سه فاإّن اأّي قلب ل يمكنه - فطريًا - اأن يتعّلق بغير 

. وجميـــع المخالفات لأوامـــر اهلل وجميع 
(1(

�ساحـــب القلـــب الحقيقي

المعا�سي والجرائم والجنايات التي ُيبتلى بها الإن�سان، كّلها من »حّب 

 
(2(

النف�ـــس« الـــذي يوّلد »حّب الدنيـــا« وزخارفها وحّب المقـــام والجاه

 وا�ستباهًا نحو 
ً
والمـــال ومختلف الأماني هـــي التي تجعلنا نميل خطـــاأ

غير �ساحب القلب، وهي ظلمات فوقها ظلمات.

حجاب النفس واألنا

نحـــن واأمثالنا لم ن�سل اإلى الحجب النورانية بعد، وما زلنا اأ�سرى 

الحجـــب الظلمانيـــة! فمن قال: »هب لي كم���ال الإنقط���اع اإليك واأنر 

اأب�صار قلوبنا ب�صياء نظرها اإليك حتى تخرق اأب�صار القلوب حجب 

 فقد اخترق الحجب الظلمانية 
(3(

الن���ور فت�ص���ل اإلى معدن العظم���ة« 

وتعّداهـــا. اأّما ال�سيطـــان الذي خالف اأمر اهلل ولـــم ي�سجد لآدم، فقد 

راأى نف�ســـه عظيمًا، لأّنه كان في الحجب الظلمانية، وقال: { ڀ ڀ ڀ 

 جعلته ُيطرد وُيبعد عن �ساحة الربوبية! 
(4(

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ}
نحـــن اأي�سًا ما دمنا في حجاب النف�س والأنانّية فنحن �سيطانّيون، 

)1)  اهلل �سبحانه وتعالى.

)2)  الجاه: القدر والمنزلة بين النا�س.

)3)  فقرات من المناجات ال�سعبانية، مفاتيح الجنان.

)4)  �سورة �س، الآية: 76.
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(1(

مطرودون مـــن مح�سر الرحمن، وما اأ�سعـــب تحطيم هذا ال�سنم

الذي ُيعّد »اأّم ال�صنام«. فنحن ما دمنا خا�سعين له مطيعين لأوامره، 

فنحـــن غير خا�سعيـــن هلل جّل وعال، غيـــر طائعين لأوامـــره، وما لم 

ُيحّطم هذا ال�سنم فاإّن الحجب الظلمانية لن تتمّزق ولن ُتزال. وحتى 

ُيحّقق ذلك، علينا اأن نعرف ماهية الحجاب اأوًل، فنحن اإذا لم نعرفه 

لـــن ن�ستطيع المبادرة اإلى اإزالته اأو ت�سعيـــف اأثره، اأو على الأقل الحّد 

من تزايد ر�سوخه وقّوته بمرور الوقت.

روي اأّن بع�س الأ�سحاب كانوا يجال�سون الر�سول الأكرم P ف�سمع 

�سوتـــًا مهيبًا، ف�ساألوا: مـــا هذا ال�سوت؟ فقـــال P: اإّنه �سوت حجر 

 . 
(2(

لقـــي اإلى جهّنم قبـــل �سبعين �سنة، وقد بلـــغ قعرها الآن
ُ
كان قـــد اأ

بعدها علموا اأّن كافرًا كان قد مات حينها عن �سبعين �سنة من العمر. 

واإذا �ســـّح الحديث فاإّن من �سمعـــوا ال�سوت ل بّد اأّنهم كانوا من ذوي 

الألبـــاب، اأو قد يكون الأمر قد تمَّ بقـــدرة الر�سول الأكرم P قا�سدًا 

اإ�سماع الغافلين وتنبيه الجاهلين.

اأمـــا اإذا لـــم ي�سّح الحديـــث - ول اأذكره بالن�ّس-  فـــاإّن الأمر في 

حقيقتـــه كذلـــك، فنحن ن�سير عمـــرًا بكاملـــه باتجاه جهّنـــم . فنحن 

)1)  �سنم النف�س: الأنا.

)2)   في الحديث عن ر�سول اهلل P اأنه كان يوما جال�سًا في اأ�سحابه ف�سمع هده فقال :»هذا 

اأر�سله اهلل تعالى من �سفير جهنم فهو يهوي فيها منذ �سبعين خريفًا حتى بلغ الآن  حجر 

قعره«. عوالي  الالآلي،ج1، �س 280 . 
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نم�ســـي العمـــر بتمامه نوؤّدي ال�سالة - التي ُتعـــّد اأكبر ذكرى من اهلل 

المتعال-  ونحن ُمعر�سون عن الحّق تعالى وعن بيته العتيق متوّجهين 

اإلى الّذات واإلى بيت النف�س. وكم هذا موؤلم، فال�سالة التي ينبغي اأن 

تكـــون معراجًا لنا، وتدفعنا نحوه تعالى واإلى جّنة لقائه، نوؤّديها ونحن 

متوّجهون اإلى النف�س واإلى منفى جهّنم.

 معرفته
اّ

العجز عن معرفة الله حق

بنّي:

لم اأق�سد من هذه الإ�سارات اإيجاد ال�سبيل لأمثالي واأمثالك لمعرفة 

اهلل وعبادتـــه حّق العبادة، مع اأّنه قد ُنقل عن اأعرف الموجودات بحّق 

الحـــّق تعالى، واأعرفها بحّق العبادة لـــه جّل وعال، قوله: »ما عرفناك 

، واإّنمـــا لأجل اأن نفهم 
(1(

ح���ّق معرفت���ك وم���ا عبدناك ح���ّق عبادتك« 

عجزنا وُندرك �سالتنا، وُنهيل التراب على اأنانّيتنا واإنّيتنا، لعّلنا بذلك 

نكبـــح جماح هذا الغـــول، ولعّلنا نلجمـــه بعد ذلك ونرّو�ســـه، فنتحّرر 

بعدها من خطٍر عظيم يكوي- مجّرد تذّكره- الروح ويحرقها.

ه من سوء العاقبة التنبُّ

وعليك اأن تنتبه! فهناك خطر قد يعتر�س الإن�سان في اللحظات 

اإلى  والنتقال  العالم  هــذا  بمغادرة  يهّم  وهــو  عمره  من  الأخــيــرة 

)1)   بحار الأنوار ،ج68،�س 23، وردت هكذا قال P:»َما َعَبْدَناَك َحقَّ ِعَباَدِتَك َوَما َعَرْفَناَك 

َحقَّ َمْعِرَفِتَك«.
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م�ستقّره الأبدّي. فاإّن ذلك قد يجعل المبتلى بحّب النف�س وما يوّلده 

من حّب الدنيا- باأبعادهما المختلفة- يرى وهو في حال الحت�سار- 

»ماأمور  اأّن   -
(1(

عيانًا فيراها  الأمور  بع�س  لالإن�سان  تنك�سف  وحين 

فيرحل  ومع�سوقه!  محبوبه  عن  ف�سله  في  �سبب  وعال  جّل   
(2(

اهلل«

وهذه  منه!  متنّفٌر  وعال  جّل  اهلل  على  غا�سب  وهو  الدنيا  هذه  عن 

الروايات  ذلك  اإلى  اأ�سارت  وقد  والدنيا،  النف�س  حّب  وثمرة  عاقبة 

المختلفة.

ينقـــل اأحد المتعّبدين الثقاة فيقـــول: »ذهبت لزيارة اأحدهم وكان 

يحت�سر، فقال وهو على فرا�س الموت: اإّن الظلم الذي لحقني من اهلل 

تعالـــى لم يلحق اأحدًا من العالمين، فهو يريد اأن ياأخذني من اأطفالي 

الذيـــن �سرفت دم القلب في تربيتهـــم ورعايتهم! فقمت من عنده ثم 

اأ�سلـــم روحـــه اإلى بارئها«. لعّل هناك بع�س التفـــاوت بين ما نقلته وما 

�سمعتـــه من ذلك العالم المتعّبد، على اأّية حال فاإن �سّح فهو اأمر على 

درجـــة خطيرة من الأهّمية تدفع الإن�ســـان اإلى التفكير بجّدية في اأمر 

خاتمته وعاقبته!   

)1)  ح�سورًا ومن دون اأي حاجب اأو حائل.

)2)  ملك الموت.

48



ياته
اّ

حباّ الله حباّ لمظاهره وتجل

اإّننـــا لو فّكرنا �ساعة؛ في موجـــودات العالم - التي ُنمّثل نحن جزءًا 

، واأّن ما و�سله 
(1(

منها-  واأدركنا اأّن اأّي موجود لي�س لديه �سيء من نف�سه

.
(2(

وما و�سل اإلى الجميع اإّنما هي األطاف اإلهية ومواهب م�ستعارة

وفـــي الألطاف التي مـــّن اهلل تعالى بها علينا- �ســـواء قبل اأن ناأتي 

اإلـــى الدنيا اأو خالل حياتنا فيها ومنذ الطفولة اإلى اآخر العمر، اأو بعد 

الموت- بوا�سطة الهداة الذين كّلفوا بهدايتنا.

 فلعـــّل بارقـــة من حّبـــه جل وعـــال �ستلوح فـــي اأفق وجودنـــا، نحن 

المحجوبـــون، فندرك بعدها مدى �سئالتنا وتفاهتنا، فيفتح بذلك لنا 

 ،
(3(

طريـــق نحوه جّل وعال، وننجـــو على الأقل من »الكفـــر الجحودي«

واإنكار المعارف الإلهية، ونمتنع عن عّد المظاهر الرحمانية مقامات 

لنـــا، والمفاخـــرة بها، الأمـــر الـــذي �سيبقينا اأ�ســـرى الوقـــوع في بئر 

 الأنانية والغرور اإلى الأبد.
(4(

»ويل«

يــــروى اأّن »اهلل تعالى خاطب اأحد اأنبيائه فطلب اإليه اأن ياأتيه بمخلوق 

اأدنــــى منه، فقام النبي بعد ذلك ب�سحــــب رفاة حمار بق�سد عر�سها على 

)1)  هو قوله تعالى {ہ ہ    ہ ھ ھ} �سورة اآل عمران، الآية: 128.

)2)  لأنها لي�ست اأموار ذاتية.

)3)  الكفر الجحودي: هو الكفر عن معرفة ويقين بالحق، قال تعالى: {ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پپ} �سور النمل، الآية: 14.
)4)   ا�سم بئر في جهنم.
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اأّنهــــا مخلوق اأدنى منه، اإل اأّنه ندم فتركها، فلّما و�سل وحده اإلى لقاء اهلل 

خاطبــــه عّز وجــــّل بالقول: لو اأّنك اأتيتني بتلــــك الجيفة لكنت �سقطت عن 

مقامك«. واإّني اأجهل مدى �سّحة الحديث ولكن، لعّل الأمر بالن�سبة لمقام 

الأوليــــاء، يعّد �سقوطًا حينما يرون الأف�سلية لأنف�سهم على غيرهم، فتلك 

اأنانيــــة وغرور، واإل فِلَم كان النبي الأكرم P ياأ�سف ذلك الأ�سف المرير 

 على عدم اإيمان الم�سركين، اإلى الحّد الذي جعل اهلل تعالى يخاطبه بالقول: 

 .
(1(

ڦ} ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  {ٿ 

فهــــذا لي�ــــس �سوى اأنه َع�ِسق جميــــع عباد اهلل، والع�ســــق هلل ع�سق لتجّلياته 

ومظاهر عظمته.

فهو P يتاأّلم مّما توؤّدي اإليه حجب الأنانية والغرور الظلمانية في 

المنحرفين من دفعهم اإلى ال�سقاء ثم العذاب الأليم في جهّنم نتيجة 

لأعمالهـــم، في حين اأّنـــه يريد ال�سعادة للجميع. فهـــو مبعوث لتحقيق 

ال�سعـــادة للجميـــع، والم�سركـــون المنحرفون - عمي القلـــوب-  وقفوا 

بوجهه ون�سبوا له العداء رغم اأّنه جاء لإنقاذهم!

قنا اإلى اإيجاد ب�سي�س من هـــذا الع�سق لتجّليات  اأنـــا واأنـــت اإذا ُوفِّ

الحـــّق- الـــذي ُيمّيز اأولياء اهلل- في اأنف�سنـــا، واأحببنا الخير للجميع، 

فقد بلغنـــا مرتبة من كمال المطلوب. اللهم اأف�ـــس على قلوبنا الميتة 

من في�س رحمتك، ورحمة �سفّيك الذي بعثته رحمة للعالمين.

)1)  �سورة الكهف، الآية: 6.
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رحمة في صورة غضب

اأهـــل المعرفة يعلمون بـــاأّن ال�ســـّدة على الكفار- وهـــي من �سفات 

الموؤمنيـــن- وقتلهـــم اأي�سًا، رحمة ولطف من الألطـــاف الخفية للحّق. 

فالعـــذاب - الذي هو مـــن اأنف�سهم-  يزداد على الكفـــار مع كّل لحظة 

تمـــّر عليهم، زيادة كمية وكيفية اإلى ما ل نهاية له. لذا فاإّن قتلهم- مع 

الياأ�ـــس مـــن �سالحهم- هو رحمـــة في �سورة غ�سب ونعمـــة في �سورة 

نقمة.

 عـــالوة على الرحمة التي �ستنال المجتمع بقتلهم، فهم ع�سو كان 

يمكـــن اأن يجّر المجتمع كّلـــه اإلى الف�ساد، والق�ســـاء عليهم ي�سبه اإلى 

حـــدٍّ كبير قطع الع�سو الفا�سد من البـــدن مخافة اأن يوؤّدي عدم قطعه 

بالبـــدن كّله اإلى التلف والهالك. وهذا هو الذي جعل نوحًا يدعو اهلل: 

{ ەئ وئ   وئ   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ 
، وهـــو اأي�ســـًا المراد بقوله تعالى: { ڃ 

(1(
ی ی      ی ی }

 
(3(

. وعلـــى هـــذا وعلى مـــا �سبقه، كانـــت الحدود
(2(

ڃ ڃ ڃ چ   }

)1)  �سورة نوح، الآيتان: 26 و27.

)2)  �سورة البقرة، الآية: 193.

خذ الحّد ال�سرعي، لكونه ذريعة اإلى منع النا�س 
ُ
)3)  الحدود: جمع حّد. وهو لغة المنع. ومنه اأ

ة تتعّلق باإيالم البدن، بوا�سطة تلّب�س  عن فعل موجبه خ�سية من وقوعه. و�سرعًا: عقوبة خا�سّ

ة، عّين ال�سارع كّميتها في جميع اأفراده. والحدود في الفقه الجعفري  المكّلف بمع�سية خا�سّ

هي: الزنا- اللواط- ال�سحق- القيادة- القذف- الم�سكر- ال�سرقة- الحرابة- الرتداد.
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، رحمة من اأرحـــم الراحمين بمرتكب 
(2(

 والق�سا�ـــس
(1(

والتعزيـــرات

الجرم اأوًل، وبالمجتمع باأ�سره ثانيًا. ولنتخّطى هذه المرحلة.

النظر إلى الخلق برحمة

بنّي:

اإذا ا�ستطعـــت - بالتفّكـــر والتلقيـــن-  فاجعـــل نظرتـــك اإلى جميع 

الموجـــودات وخ�سو�ســـًا الب�ســـر نظـــرة رحمـــة ومحبـــة. واإل األي�ست 

الموجـــودات كافـــة - والتـــي ل ح�سر لهـــا- واقعة تحـــت رحمة خالق 

العالمين من جهات عديدة؟ ثم األي�س وجودها وحياتها وجميع بركاتها 

واآثارها من رحمة اهلل ومواهبه تعالى على الموجودات؟ وقد قيل: »كّل 

موجود مرحوم«.

 فهل يمكن لموجـــود ممكن الوجود اأن يكون له �سيٌء من نف�سه؟ اأو 

اأن يتمّكن موجود -ممكن الوجود- مثله اأن يعطيه �سيئًا ما؟ وعليه فاإّن 

الرحمة الرحمانية هي ال�ساملة للعالم باأ�سره. 

)1)  التعزيرات: لغة هي التاأديب. و�سرعًا: عقوبة ل تقدير لها باأ�سل ال�سرع غالبًا، لذا هي تطلق 

على الجزاء الذي اأوكل اأمر تحديد مقداره للقا�سي، فينظر القا�سي اإلى و�سع الجرم ونوعه 

وظروف ارتكابه وُيحّدد مقدار الجزاء بما يتنا�سب مع ذلك وقد عّين ال�سارع المقّد�س الحّد 

الأق�سى لهذا الجزاء.

)2)  الِق�سا�س )بالك�سر(: لغة، من ق�ّس اأثره اإذا تتّبعه. وا�سطالحًا: ا�ستيفاء اأثر الجناية من 

قتل اأو قطع اأو �سرب اأو جرح. فكاأّن المقت�ّس يتبع اأثر الجاني فيفعل مثل فعله. 
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ثـــم األي�س اهلل هـــو رّب العالميـــن وتربيته ت�سمل العالـــم؟ واألي�ست 

تربيتـــه مظهرًا للرحمة؟ وهل يمكـــن اأن تكون الرحمة والتربية �ساملة 

للعالـــم دون اقترانها بالعناية والألطاف والمحّبـــة الإلهية؟ اإذن ِلَم ل 

يكون من �سملته العنايات والألطاف والمحبة الإلهية مو�سعًا لمحبتنا؟ 

واإذا لم يكن هذا الأمر مّنا، األي�س هو نق�س فينا؟ األي�س هو �سيق اأفق 

وق�سر نظر من قبلنا؟

انتبـــه يا ولدي! فقد بلغت اأنا ال�سيخوخـــة دون اأن اأتمّكن من عالج 

هـــذه النقي�سة اأو �سواها مـــن النقائ�س التي ل ُتح�سى، واأنت ما زلت 

�ساّبـــًا ول �سّك اأّنك اأقـــرب اإلى رحمة وملكوت الحـــّق، فا�سع في عالج 

هـــذه النقي�سة وّفقـــك اهلل ووّفقنـــا والجميع لختراق هـــذا الحجاب 

والتحّلي بما تقت�سيه فطرة اهلل.

فطرة العشق للكمال المطلق

�سير 
ُ
لقد تعّر�ست فيما �سبق اإلى جانب من هذا الأمر، ودعني الآن اأ

بو�سوح اإلى ما ُي�ساعد في اختراق هذا الحجاب. نحن مفطورون على 

الع�سق للكمال المطلق، ومن هذا الع�سق - �سئنا اأم اأبينا-  ين�ساأ الع�سق 

لمطلـــق الكمال الذي هـــو من اآثار الكمـــال المطلـــق، والأمر المالزم 

لفطرتنـــا هذه هو ال�سعـــي للخال�س من النق�س المطلـــق، ما ي�ستلزم 

اأن تنطوي اأنف�سنا على الرغبة في الخال�س من مطلق النق�س اأي�سًا.  

اإذن، نحـــن - رغم عدم علمنا اأو اإدراكنـــا- عا�سقون للحّق تعالى، 
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لأّنـــه الكمـــال المطلق، ونحـــن نع�سق اآثـــاره التي هي تجّليـــات الكمال 

المطلق. واأّي �سخ�ـــس اأو اأّي �سيء نكرهه ونبغ�سه اأو نحاول التخّل�س 

منـــه فهو ل كمال مطلـــق ول مطلق الكمال، بل نق�ـــس مطلق اأو مطلق 

النق�ـــس. وهو الأمر الـــذي يقف في الجهـــة المقابلة وعلـــى النقي�س 

مـــن الأول تمامًا، ول �ســـّك اأّن نقي�س الكمال هو عـــدم الكمال. ولأّننا 

محجوبـــون فاإّننا ن�سّل فـــي الت�سخي�س، ولـــو زال الحجاب لت�سح لنا 

اأّن كّل ما هو منه جّل وعال محبوب، وكّل ما هو مبغو�س من قبلنا فهو 

لي�س منه تعالى، وهو بالتالي لي�س موجودًا.

ة
اّ

المؤمنون بالكمال المطلق قل

واعلـــم اأّن هنـــاك ت�ساهـــاًل فـــي التعبيـــرات الـــواردة فيمـــا يخ�ّس 

 المتين 
(2(

. والمو�ســـوع اأعاله، رغـــم موافقته للبرهـــان
(1(

المتقابـــالت

ولـــالآراء العرفانيـــة ورغم ما ورد في القراآن الكريم مـــن اإ�سارات اإليه، 

 والإيمان به في غايـــة ال�سعوبة، ومنكريه في غاية 
(3(

اإل اأّن الت�سديـــق

الكثـــرة، والموؤمنين به  قّلة نادرة، فحتـــى اأولئك الذين يعتقدون بثبوت 

هـــذه الحقيقـــة عـــن طريق البرهـــان ل يوؤمن بهـــا منهم اإل قّلـــة قليلة، 

ر والتلقين. فالإيمان باأمثال هذه الحقائق ل ُيحَرز اإل بالمجاهدة والتفكُّ

)1)  المتناق�سات. الأمور التي تقابل بع�سها البع�س.

)2)  العقل والدليل العقلي.

)3)  الت�سديق: هو الإدراك الم�ستمل على حكم، وهو حكم الذهن بين معنيين مت�سّورين.
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وقد يبدو للوهلة الأولى اأّن هذا الّدعاء )باأّن بع�س الأمور البرهانية 

يمكـــن اأن ل تكون مو�سعًا للت�سديـــق والإيمان( عقدة ي�سعب القتناع 

بهـــا، بل لعّل البع�س قـــد يقطع باأّنه اأمر ل اأ�سا�س لـــه. ولكن ينبغي اأن 

تعلـــم باأّن هذا الأمر اأمر وجداني وقـــد وردت اإ�سارات اإليه في القراآن 

.
(1(

الكريم، كالآيات الكريمة من �سورة التكاثر

ولإثباتـــه عن طريق الوجـــدان، نورد المثال التالـــي: اأنت تعلم باأّن 

الموتى ل ت�سدر عنهم اأّية حركة واأّنهم ل ي�ستطيعون اإلحاق الأذى بك، 

واأّن الموتى ل يعادلون ذبابة حّية واحدة من حيث الأثر والفعالية، كما 

ُتـــدرك اأّنهم ل يمكن اأن يعـــودوا اإلى الحياة في هذا العالم بعد موتهم 

وقبل يوم الن�سور، اإّل اأّنك قد ل تمتلك القدرة على النوم وحيدًا براحة 

فـــي المقابر. هـــذا لي�س اإّل لأّن قلبك لم ُي�ســـّدق بما عندك من علم، 

ـــل لديك، في حين اأّن اأولئك الذين  واأّن الإيمـــان بهذا الأمر لم يتح�سّ

يقومـــون بتغ�سيل وتكفين الموتـــى يح�سل لهم الإيمـــان واليقين بهذا 

الأمـــر نتيجة تكرار العمل، فهم ي�ستطيعـــون الخلوة مع الموتى براحة 

بال واطمئنان. كذلك فـــاإّن الفال�سفة الذين اأثبتوا بالبراهين العقلية 

اأّن الحّق حا�سر في كّل مكان، دون اأن ي�سل قلوبهم ما اأثبتته عقولهم 

بالبرهان، ولم توؤمن به قلوبهم، فاإّن اأدب الح�سور لن يتحّقق لديهم، 

)1)  هي ال�سورة 102 من �سور القراآن وهي ثمان اآيات وّبخ اهلل فيها النا�س لت�سابقهم في جمع 

المال والأولد وغفلتهم عن ال�سعادة الحقيقية.
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في حين اأّن اأولئك الذين اأيقنوا بح�سور الحّق بقلوبهم، واآمنت قلوبهم 

بذلك فاإّنهم- رغم اأن ل عالقة لهم بالبراهين-، فاإّنهم يتحّلون باأدب 

 ويجتنبون كّل ما ينافي ح�سور المولى.
(1(

الح�سور

 فالعلـــوم المتعارفـــة اإذن - واإن كانـــت الفل�سفـــة وعلـــم التوحيد- 

لكّنهـــا ُتعّد في حـــّد ذاتها حجبًا، وهـــي تزيد الحجاب غلظـــة و�سمكًا 

 R كّلمـــا زادت، كذلك فاإّننا نعلم جميعًا ونـــرى باأّن دعوة الأنبياء

والأولياء الُخّل�س هلل لي�ست من �سنخ الفل�سفة والبرهان المتعارف، بل 

اإّنهم يهتّمون بـــاأرواح وقلوب النا�س، وي�سعون لإي�سال نتائج البراهين 

اإلى قلوب العباد، ويبذلون الجهد لهدايتهم من داخل الروح والقلب.

واإن �سئـــت فقل: اإّن الفال�سفة واأهل البراهين يزيدون الحجب، في 

حيـــن اأّن الأنبياء R واأ�سحاب القلوب ي�سعون في رفعها، لذا ترى 

اأن من ترّبوا على اأيدي الأنبياء موؤمنون وعا�سقون، في حين اأّن طاّلب 

علماء الفل�سفة اأ�سحاب برهان وقيل وقال ل �ساأن لهم بالقلب والروح.

ولي�ـــس معنى مـــا اأوردتـــه اأن تجتنب الفل�سفـــة والعلـــوم البرهانية 

والعقليـــة، اأو اأن ت�سيح بوجهـــك عن العلوم ال�ستدلليـــة، فهذا خيانة 

للعقل وال�ستدلل والفل�سفة. بل اأق�سد اأّن الفل�سفة وال�ستدلل و�سيلة 

للو�سول اإلى الهدف الأ�سلي، فال ينبغي والحال كذلك اأن تحجبك عن 

المق�سد والمق�سود والمحبوب.

)1)  اأدب الح�سور في مح�سر الحّق �سبحانه وتعالى.
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اأو فقـــل: اإّن العلـــوم معبر نحو الهدف ولي�ســـت الهدف بحّد ذاتها، 

، كذا فـــاإّن العلوم المتعارفة مزرعة 
(1(

فكمـــا اأّن الدنيا مزرعة الآخرة

للو�ســـول اإلـــى المق�سود، تمامـــًا كما اأّن العبادات معبـــر نحو اهلل جّل 

وعـــال، فال�سالة- وهـــي اأ�سمى العبادات- معـــراج الموؤمن)2)، وجميع 

هذه الأمور منه واإليه تعالى.

واإن �سئت فقل: اإّن المعروف بجميع اأنواعه درجات في �سّلم الو�سول 

اإلـــى اهلل تعالـــى، وجميع المنكرات موانع في طريـــق الو�سول، والعالم 

باأ�سره يبحث عنه تعالى، ويحوم كالفرا�س باحثًا عن جماله الجميل. 

ُحوا من نومتنا ونلج اأّول منزل وهو اليقظة! ولعّله جلَّ  ويا ليتنا َن�سْ

وعـــال ياأخـــذ باأيدينا باألطافـــه وعناياته الخفّية فُير�سدنـــا اإلى جماله 

الجميل. 

)1)  عن ر�سول اهلل P اأّنه قال:»الدنيا مزرعة الآخرة«. ميزان الحكمة، ج2، �س890.

)2)   في الحديث عن ر�سول اهلل P اأّنه قال: »ال�سالة معراج الروح«. وقد ذكرها المجل�سي في 

المعتقدات �س 29، اإّل اأّن المحّقق الري�سهري قال في كتابه »ال�سالة في الكتاب وال�سنة« 

الأل�سن بحيث  الموؤمن« مع كثرة تداولها على  »ال�سالة معراج  اأّن عبارة  �س15: ل يخفى 

 P سارت من اأ�سهر الكلمات في و�سف ال�سالة ، لم نجد لها م�سدرًا م�سندًا اإلى النبّي�

اأو الأئّمة R، وهذا بعد اأن ا�ستق�سينا كلمات اأ�سحاب الكتب في �سّتى العلوم ووجدناها 

في اأكثر من ثالثين مو�سعًا من عباراتهم، علمًا اأّن كتب ال�سّنة كّلها وكتب ال�سيعة جّلها اإّل 

ما دّون في القرون الأخيرة - كرو�سة المّتقين وبحار الأنوار للمجل�سّيين اأعلى اهلل مقامهما 

والروا�سح ال�سماوّية للمحّقق الداماد} - خالية منها، فالظاهر اأّنها لي�ست برواية بل من 

عبارات علمائنا المتاأّخرين ر�سوان اهلل تعالى عليهم.

57

المااحل اللهما ية



ويـــا ليت فر�س النف�س الجموح تهداأ قلياًل فتنزل عن مقام الإنكار، 

ويا ليتنا ُنلقي هذا العبء الثقيل من على كواهلنا اإلى الأر�س فننطلق 

مخّفين نحوه تعالى! 

ويا ليتنا نحترق كالفرا�س في �سمع جماله دون اأن نتكّلم! 

ويا ليتنـــا نخطو خطوة واحدة بقدم الفطرة ول نبتعد عن طريقها 

بهذا القدر، و... و...، والآف التمنيات والأمنيات الأخرى التي تزدحم 

في ذاكرتي واأنا علـــى �سفير الموت في �سيخوختي هذه، ولكن دون اأن 

ت�سل يدي اإلى مكان!

الستفادة من نعمة الشباب

واأنت يا بنّي:

ا�ستفد من �سبابـــك، وع�س طوال عمرك بذكره ومحّبته جّل وعال، 

والرجوع اإلى الفطرة، فذكر المحبوب ل يتنافى مع الفعالية ال�سيا�سية 

والجتماعيـــة وال�سعي في خدمـــة �سريعته وعباده جـــّل وعالء، بل اإنه 

�سيعينك واأنت ت�سلك الطريق اإليه ـ 

ولكـــن اعلـــم باأّن خـــدع النف�ـــس الأمـــارة بال�سوء و�سيطـــان النف�س 

والمحيط كثيـــرة، فما اأكثر ما ُتبعد الإن�سان عن اهلل با�سم اهلل وا�سم 

الخدمـــة لخلـــق اهلل، وت�سوقه نحو نف�ســـه واآمالها؛ لـــذا كانت مراقبة 

النف�ـــس ومحا�سبتها فـــي ت�سخي�س طريق الأنانيـــة عن طريق اهلل من 

جملة منازل ال�سالكين، وّفقنا اهلل واإّياكم لبلوغ ذلك.
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وما اأكثر ما يخدعنا �سيطان النف�س- نحن ال�سيوخ واأنتم ال�سّبان-  

بو�سائـــل مختلفة، فهو دائم الجري وراءنـــا - نحن ال�سيوخ - يواجهنا 

ب�سالح الياأ�س من الح�سور وذكر الحا�سر فينادي: لقد فاتكم العمر، 

وت�ســـّرم وقـــت الإ�سالح وم�ست اأّيـــام ال�سباب التـــي كان ممكنًا فيها 

ال�ستعـــداد والإ�سالح، ول قدرة لكم في اأّيـــام �سعف ال�سيخوخة هذه 

علـــى الإ�ســـالح، فقد ا�ستحكمـــت جذور �سجـــرة الأهـــواء والمعا�سي 

فـــي جميـــع اأركان وجودكم وت�سّعبـــت فروعها، فاأبعدتكـــم عن اللياقة 

بمح�سره جّل وعال، و�ساع كّل �سيٍء! فما اأحرى اأن ت�ستفيدوا من هذه 

الأيام الباقية من اأعماركم اأق�سى ما يمكن من ال�ستفادة من الدنيا.  

وقد يت�سّرف معنا اأحيانًا بنف�س الطريقة التي يت�سّرف بها معكم 

اأّيها ال�سّبـــان، فهو يقول لكم: اأنتم �سّبان، ووقت ال�سباب هذا هو وقت 

التمّتـــع والح�ســـول على اللـــّذات فا�سعـــوا الآن بما ُي�ساهم فـــي اإ�سباع 

�سهواتكـــم، ثـــم توبوا اإن �ساء اهلل في اأواخـــر اأعماركم فاإّن باب رحمة 

اهلل مفتـــوح واهلل اأرحـــم الراحميـــن، وكّلما زادت ذنوبكم فـــاإّن الندم 

والرغبة في الرجوع اإلى الحّق �سيزداد، و�سيكون التوّجه اإلى اهلل تعالى 

اأكبـــر والت�ســـال به جّل وعال اأ�سّد، فما اأكثـــر اأولئك الذين تمّتعوا في 

 �سبابهم ثم اأم�سوا اآخر اأّيامهم بالعبادة والذكر والدعاء وزيارة مراقد

الأئّمـــة R والتو�ّســـل ب�سفاعتهـــم، فرحلـــوا عن هـــذه الدنيا وهم 

�سعداء!
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 تمامـــًا هكـــذا يت�ســـّرف معنا نحن ال�سيـــوخ، فياأتينـــا باأمثال هذه 

الو�ساو�ـــس فيقول لنا: لي�س معلومًا اأن تموتوا بهذه ال�سرعة، فالفر�سة 

مـــا زالت موجودة فلتوؤّجلوا التوبة اإلى اآخـــر العمر، ف�ساًل عن اأّن باب 

 Q واأهل بيته مفتـــوح، واإّن اأمير الموؤمنين Pالر�سول 
(1(

�سفاعـــة

لن يتخّلى عـــن محّبيه ويتركهم يتعّذبون، ف�ســـوف ترونه عند الموت، 

و�سوف ياأخذ باأيديكم واأمثال هذه الو�ساو�س الكثيرة التي ُيلقي بها في 

�سمع الإن�سان.  

سهولة إصالح النفس في الشباب

بنّي:

اأتحّدث اإليك الآن لأّنك ما زلت �سابًا، عليك اأن تنتبه اإلى اأّن التوبة 

اأ�سهل على ال�سّبـــان، كما اأّن اإ�سالح النف�س وتربيتها يتّم ب�سرعة اأكبر 

لدى ال�سبان، في حين اأّن الأهواء النف�سانية وال�سعي للجاه وحّب المال 

والغرور اأكثر واأ�سّد بكثير لدى ال�سيوخ منه لدى ال�سّبان. اأرواح ال�سّبان 

رقيقـــة �سّفافة �سهلة القياد، ولي�س لـــدى ال�سّبان من حّب النف�س وحّب 

الدنيا بقدر ما لدى ال�سيوخ. 

المتكّلمين  م�سطلح  وفي  الفرد.  اإلى  ي�سم  وما  الزوج  تعني  اللغة  في  ال�سفاعة  ال�سفاعة:    (1(

اأوليائه و�سفوة عباده، ووزان  اإلى عباده من طريق  اأن ت�سل رحمته �سبحانه ومغفرته  هو 

يقول  ذلك،  في  الدعاء  وزان  العباد  على  تعالى  رحمته  لإفا�سة  �سببًا  كونها  في  ال�سفاعة 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  �سبحانه:{ھ 

ڭ    ۇ ۇ ۆ ۆ} �سورة الن�ساء، الآية: 64.
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فال�ســـاب ي�ستطيع ب�سهولـــة - ن�سبيًا- اأن يتخّل�س مـــن �سّر النف�س 

الأّمـــارة بال�سوء ويتوّجه نحو المعنويات. وفي جل�سات الوعظ والتربية 

الأخالقيـــة يتاأّثـــر ال�سّبـــان بدرجـــة كبيـــرة ل تح�ســـل لـــدى ال�سيوخ. 

فلينتبـــه ال�سّبان وليحذروا من الوقوع تحت تاأثير الو�ساو�س النف�سانية 

وال�سيطانيـــة، فالموت قريب من ال�سّبان وال�سيوخ على حدٍّ �سواء، واأّي 

من ال�سبان ي�ستطيع الطمئنان اإلى اأّنه �سيبلغ مرحلة ال�سيخوخة؟ واأّي 

�سًا  اإن�ســـان م�سون من حوادث الدهر؟ بل قد يكـــون ال�سّبان اأكثر تعرُّ

لحوادث الدهر من غيرهم.

بنّي:

ل ُت�سّيـــع الفر�ســـة مـــن يديك، وا�ســـع لإ�سالح نف�ســـك في مرحلة 

ال�سباب.

علـــى ال�سيوخ اأي�سًا اأن يعلمـــوا اأّنهم ما داموا في هذا العالم فاإنهم 

ي�ستطيعون جبران ما خ�ســـروا وما �سّيعوا واأن ُيكّفروا عن معا�سيهم، 

فـــاإّن الأمر �سيخرج من اأيديهـــم بمجّرد انتقالهم من هذا العالم. واإّن 

التعويل على �سفاعة اأولياء اهلل R، والتجّروؤ في ارتكاب المعا�سي، 

من الخدع ال�سيطانية الكبرى. 

 على 
ً
وتاأّمل انت -يا من تعّول على �سفاعتهم غافاًل عن اهلل ومتجّراأ

المعا�ســـي- تاأّمل فـــي �سيرتهم، وانظر في اأنينهـــم وبكائهم ودعائهم 

قهم وذوبانهم اأمام اهلل، واعتبر من ذلك.   وتحرُّ
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يـــروى اأّن الإمـــام ال�سادق Q جمع اأهل بيتـــه في اأواخر عمره 

وقال لهم: »اإّنكم �صتردون على اهلل باأعمالكم، فال تظّنوا اأّن قرابتكم 

.هـــذا واإن كان هنـــاك احتمـــال بـــاأن 
(1(

ل���ي �صتنفعك���م ي���وم القيامة«

تنالهم ال�سفاعـــة، لأّن الرتباط المعنوي حا�ســـل بينهم وبين ال�سافع 

لهـــم، فالرابطـــة الإلهيـــة بينهـــم تجعلهـــم موؤّهلين اأكثر مـــن غيرهم 

لنيـــل ال�سفاعة، واإن لم يح�سل هذا الأمر لهـــم في هذا العالم، فلعّله 

يح�سل لهـــم بعد تنقيات وتزكيات واأنواع من العـــذاب في البرزخ، اأو 

جهّنم، حتى ُي�سبحون بعـــده لئقين لل�سفاعة، واهلل العالم بحدود ما 

�سي�سيبهم.

)1)  هذه الرواية منقولة بالم�سمون. وقد وردت روايات عديدة تحكي هذا الم�سمون منها: ما 

ْهَل 
َ
َنا اأ ْن َيُقوَل ِبُحبِّ

َ
َيْكَتِفي َمْن َيْنَتِحُل التَّ�َسيَُّع اأ

َ
روي عن الإمام الباقر Q قال: »َيا َجاِبُر اأ

ِبَك  َتْذَهَبنَّ  َل  َجاِبُر  َيا  اأن قال -  اإلى  َطاَعُه - 
َ
َواأ  

َ
اتََّقى اهلل َمِن  اإِلَّ  �ِسيَعُتَنا  َما  َفَواهلِل  اْلَبْيِت 

ِحبُّ 
ُ
ي اأ اًل َفَلْو َقاَل اإِنِّ ُه ُثمَّ َل َيُكوُن َمَع َذِلَك َفعَّ َتَولَّ

َ
ِحبُّ َعِلّيًا َواأ

ُ
ْن َيُقوَل اأ

َ
ُجِل اأ اْلَمَذاِهُب َح�ْسُب الرَّ

ِتِه َما  ِبُع �ِسيَرَتُه َوَل َيْعَمُل ِب�ُسنَّ َر�ُسوَل اهلِل P َفَر�ُسوُل اهلِل P َخْيٌر ِمْن َعِليٍّ Q ُثمَّ َل َيتَّ

َحبُّ اْلِعَباِد 
َ
َحٍد َقَراَبٌة اأ

َ
ُقوا َواْعَمُلوا ِلَما ِعْنَد اهلِل َلْي�َس َبْيَن اهلِل َوَبْيَن اأ اُه �َسْيئًا َفاتَّ َنَفَعُه ُحبُُّه اإِيَّ

ُب اإَِلى اهلِل  ْعَمُلُهْم ِبَطاَعِتِه، َيا َجاِبُر َفَواهلِل َما ُيَتَقرَّ
َ
ْتَقاُهْم َواأ

َ
ْكَرُمُهْم َعَلْيِه اأ

َ
اإَِلى اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َواأ

ٍة، َمْن َكاَن  َحٍد ِمْن ُحجَّ
َ
اِر َوَل َعَلى اهلِل ِلأ اَعِة َوَما َمَعَنا َبَراَءٌة ِمَن النَّ َتَباَرَك َوَتَعاَلى اإِلَّ ِبالطَّ

، َوَل ُتَناُل َوَلَيُتَنا اإِلَّ ِباْلَعَمِل َواْلَوَرِع«   يًا َفُهَو َلَنا َعُدوٌّ هلِلِ ُمِطيعًا َفُهَو َلَنا َوِليٌّ َوَمْن َكاَن هلِلِ َعا�سِ

)بحار الأنوار،ج67، �س98(. وفي رواية اأخرى عنه Q اأي�سًا اأّنه قال:»َقاَم َر�ُسوُل اهلِل 

ي �َسِفيٌق  ي َر�ُسوُل اهلِل اإَِلْيُكْم َواإِنِّ ِلِب اإِنِّ َفا َفَقاَل َيا َبِني َها�ِسٍم َيا َبِني َعْبِد اْلُمطَّ P َعَلى ال�سَّ

ا َو�َسَنْدُخُل َمْدَخَلُه َفاَل  دًا ِمنَّ اإِنَّ ُمَحمَّ َتُقوُلوا  ِمْنُكْم َعَمُلُه َل  َوِلُكلِّ َرُجٍل  َواإِنَّ ِلي َعَمِلي  َعَلْيُكْم 

ْعِرُفُكْم َيْوَم 
َ
َل َفاَل اأ

َ
ُقوَن اأ ِلِب اإِلَّ اْلُمتَّ ْوِلَياِئي ِمْنُكْم َوَل ِمْن َغْيِرُكْم، َيا َبِني َعْبِد اْلُمطَّ

َ
َواهلِل َما اأ

ْعَذْرُت 
َ
ي َقْد اأ َل اإِنِّ

َ
ا�ُس َيْحِمُلوَن اْلآِخَرَة اأ ُتوَن النَّ

ْ
ْنَيا َعَلى ُظُهوِرُكْم َوَياأ ُتوَن َتْحِمُلوَن الدُّ

ْ
اْلِقَياَمِة َتاأ

اإَِلْيُكْم ِفيَما َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوِفيَما َبْيِني َوَبْيَن اهلِل َعزَّ َوَجلَّ ِفيُكْم« الكافي،ج8، �س182.
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ف�ســـاًل عن هـــذا فاإّن الآيات التـــي وردت في القـــراآن الكريم حول 

ـــل فيها- الطمئنان فـــي الإن�سان، قال  ال�سفاعـــة ل تبعـــث - بعد التاأمُّ

، وقال: { ڃ چ 
(1(

تعالى: { ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ }

، واأمثـــال ذلـــك مـــن الآيـــات التـــي ُتثبـــت مو�سوع 
(2(

چ چ چ }
ال�سفاعة، ولكّنها في الوقت نف�سه ل تبعث الإطمئنان لدى الإن�سان، ول 

ح من هم اأولئك الذين �ستكون  ت�سمح له بالغترار بهـــا، لأّنها لم ُتو�سّ

ال�سفاعـــة من ن�سيبهم، اأو ما هي �سروطهـــا، ومتى تكون �ساملة لهم. 

نحـــن ناأمـــل بال�سفاعة ولكن ينبغـــي اأن يدفعنا هذا الأمـــل نحو طاعة 

الحّق تعالى ل نحو مع�سيته.

خطورة التساهل بحقوق الناس

بنّي: 

، فما اأ�سعب 
(3(

احر�ـــس على اأن ل تغادر هـــذا العالم بحقوق النا�ـــس

ذلك وما اأق�ســـاه. واعلم اأّن التعامل مع اأرحم الراحمين اأ�سهل بكثير من 

التعامل مع النا�س. نعوذ باهلل تعالى اأنا واأنت وجميع الموؤمنين من التوّرط 

في العتداء على حقوق الآخرين، اأو التعامل مع النا�س المتوّرطين.

)1)  �سورة البقرة، �س: 255.  

)2)  �سورة الأنبياء، الآية: 28.

الآخرين،  تجاه  به  ليقوم  كّل مكّلف  تعالى على  الذي فر�سه اهلل  الواجب  النا�س: هو  )3)  حّق 

كحفظ كرامة الم�سلمين و�سرفهم واأموالهم واأرواحهم فحرم عليه التعّدي عليهم.
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 والتجّرئ على 
(1(

ول اأق�سد مـــن هذا دفعك للت�ساهل بحقـــوق اهلل

معا�سيـــه، فلو اأّننـــا اأخذنا بنظر العتبار ما ُي�ستفـــاد من ظاهر بع�س 

الآيـــات الكريمة، فاإّن البلّيـــة �ستزداد باّطراد، ونجـــاة اأهل المع�سية 

م الأخالق  بال�سفاعـــة يتّم بعد المرور بمراحل طويلـــة ومعّقدة. فتج�سُّ

 ومـــا ي�ستتبع ذلـــك من مالزمتهـــا لالإن�سان اإلـــى ما بعد 
(2(

والأعمـــال

المـــوت والـــى القيامة الكبـــرى، ثم اإلى مـــا بعدها حتـــى الو�سول اإلى 

التنزيه وقطـــع الروابط بنزول ال�سدائد والعذاب بمختلف اأ�سكاله في 

 وفي جهّنم، وعدم التمّكن من الرتباط بال�سفيع وال�ستمال 
(3(

البرزخ

على ال�سفاعة، كّلها اأمور يوؤّدي التفكير فيها اإلى اإثقال كاهل الإن�سان، 

)1)  حّق اهلل: هي الواجبات والتكاليف ال�سرعية التي فر�سها اهلل على كّل مكّلف، لكن من غير 

ي�ستكملوا  لكي  بعبادته  رحمة  بل  �سبحانه،  الذاتي  لغناه  تعالى  عليه  بالنفع  ذلك  يعود  اأن 

ذواتهم ويرفعوا نقائ�سهم بالعبادة والطاعة.

)2)  تج�ّسم الأعمال: دللة على ظهور الأعمال وتج�ّسدها في الن�ساأة الأخروية ب�سور واقعية مح�سو�سة 
اأي�سًا. فالأعمال ال�سالحة  م العتقادات  الن�ساأة، وقد ورد في بع�س الأخبار تج�سُّ تنا�سب تلك 

ال�سرور  كمال  ل�ساحبها  موجبة  م�ستح�سنة  نورانية  �سورًا  تظهر  ال�سحيحة  والعتقادات 

له  توجب  م�ستقبحة  ظلمانية  �سورًا  تظهر  الباطلة  والعتقادات  ال�سيئة  والأعمال  والبتهاج، 

غاية الحزن والتاألُّم كما قاله جماعة من المف�ّسرين عند قوله تعالى : {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

اآل عمران،  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ} �سورة 
ڌ}�سورة  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  {ڇ  تعالى:  قوله  اإليه  وير�سد  الآية:30، 

الزلزلة، الآية:6 وغيرها من الآيات والروايات ال�سريفة اأي�سًا.

اأّما ا�سطالًحا فهو الن�ساأة الأخرى الم�سّماة  )3)  البرزخ: لغة هو ال�سيء الحاجز بين �سيئين. 

بعالم القبر التي ينتقل اإليها الإن�سان بعد الموت، ويبقى فيها اإلى قيام ال�ساعة وبعث من في 

القبور، فتكون مرحلة و�سطى بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. قال تعالى {ۋ ۅ  ۅ 

ۉ ۉ  ې} �سورة الموؤمنون، الآية: 100.
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ويدفـــع الموؤمنين نحو الجدّيـــة في الإ�سالح. ول ُيمكن لأّي �سخ�س اأن 

يّدعـــي اأّنه يقطع بخـــالف هذه الحتمـــالت اإل اإذا كان �سيطان نف�سه 

قـــد ت�سّلط عليه بدرجة عالية حتى راح يتالعب به، وي�سّده عن طريق 

الحـــّق، فيجعله منكرًا ل ُيفّرق بين ال�سوء والظالم، واأمثال هوؤلء من 

ُعمي القلوب كثير، حفظنا اهلل من �سرور اأنف�سنا.

خير الزاد خدمة المظلومين

و�سّيتـــي اليك يا بني اأن  ل تدع الفر�سة ت�سيع من يديك -ل �سمح 

ل  فاتـــك، واإن كان بتحمُّ اهلل- واأن ت�سعـــى فـــي اإ�سالح اأخالقك وت�سرُّ

الم�سّقة والتروي�س، واأن تحّد من تعلُّقك بالدنيا الفانية وتختار طريق 

الحـــّق اأينمـــا اعتر�سك مفتـــرق للطـــرق، واأن تجتنب طريـــق الباطل 

وتطرد �سيطان النف�س عنك.

كذلك فاإّن من الأمور الهاّمة التي ينبغي اأن اأو�سي بها: الحر�س على 

اإعانـــة عباد اهلل، خ�سو�سًا المحروميـــن والم�ست�سعفين المظلومين، 

الذين ل مالذ لهم في المجتمعات، فابذل ما في و�سعك في خدمتهم 

-فذلك خير زاد، وهو من اأف�سل الأعمال لدى اهلل تعالى، ومن اأف�سل 

الخدمات التـــي تقّدم لال�سالم العظيم- ا�سع فـــي خدمة المظلومين 

وفي حمايتهم من الم�ستكبرين والظالمين.
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المشاركة السياسية تكليف شرعي

واأعلـــم اأّن الم�ساركة فـــي اأمـــور ال�سيا�سة ال�سحيحـــة والجتماع، 

هـــي تكليف في هذه الحكومة الإ�سالمية، كذلـــك فاإّن م�ساعدة ودعم 

الم�سوؤولين والمت�سّدين لإدارة اأمـــور الجمهورية الإ�سالمية م�سوؤولية 

اإ�سالمية واإن�سانية ووطنية. 

اأملـــي اأن ل يغفل ال�سعـــب المجيد والواعي عن هـــذه الم�سوؤولية، 

وعليهـــم اأن يوا�سلوا- وكما هو �ساأنهم حتى الآن، اإذ كانوا حا�سرين 

فـــي ال�ساحة دومـــًا، حتـــى اأّن الحكومـــة الإ�سالميـــة والجمهورية ما 

ا�ستطاعـــت ال�ستقـــرار والبقـــاء اإّل بدعمهـــم- عليهـــم اأن يوا�سلوا 

دورهـــم هذا فـــي الم�ستقبل اأي�ســـًا، واإّنـــي مفعم بالأمـــل اأن يوا�سل 

الجيـــل الحا�ســـر والأجيـــال القادمـــة وقوفهم بوفاء مـــع الجمهورية 

الإ�سالمية ودعمها مـــا ا�ستطاعوا الى ذلك �سبياًل، ليكونوا �سببًا في 

ديمومتهـــا وا�ستقرارهـــا.

وعلينا جميعًا اأن نعلم باأّننا ما دمنا على عهدنا مع اهلل تعالى، فاإّنه 

معنا. وكمـــا اأعاننا �سبحانه وتعالى اإلـــى الآن بالق�ساء على موؤامرات 

المجرمين في الداخل والخارج وب�سكل اإعجازي، فاإّنه �سيق�سي عليها 

م�ستقباًل اأي�سًا بتاأييداته اإن �ساء تعالى.
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ر على الرفاهية ترجيح التحرُّ

 واأبنـــاء قّوات 
(1(

والأمـــل اأن يكـــون اأبنـــاء جي�سنـــا وحّرا�ـــس ثورتنـــا

 ال�سعبية و�سائر القـــوات الع�سكرية والأمنية وجماهير �سعبنا 
(2(

التعبئة

قـــد تذّوقوا حالوة ال�ستقالل والخـــروج من اأ�سر القوى الدولية الكبرى 

رهم من اأ�سر الأجانـــب على اأّي �سيء  الناهبـــة. واآمل اأن ُيرّجحـــوا تحرُّ

ل عبء عار الرتباط بالقوى  وعلـــى اأّية حياة مرّفهة، واأن ل يقبلوا بتحمُّ

ال�سيطانيـــة على كواهلهم. واأن يقبلوا بالمـــوت الم�سّرف برجولة وعّزة  

ريـــدت لهم الحياة 
ُ
فـــي �سبيـــل الأهداف ال�سامية وفـــي �سبيل اهلل، اإذا اأ

 .R بذّلة. واأن يختاروا ال�سير على طريق الأنبياء العظام واأولياء اهلل

واأدعـــو اهلل خا�سعًا معربًا عن عجـــزي، اأن يزيد من وعي وحّب والتئام 

�سفوف الرجـــال والن�ساء والأطفال وال�سيوخ من اأبنـــاء �سعبنا العزيز، 

واأن يفي�ـــس عليهـــم برحمته فيقفوا بثبات في طريـــق اهلل، واأن ين�سروا 

الإ�سالم العزيز واأحكامه النورانية في مختلف اأنحاء العالم.

)1)  حر�س الثورة الإ�سالمية: هي موؤ�س�سة ثورية تعمل تحت اإمرة الولي الفقيه، مهمتها الأ�سا�سية 
حفظ الأمن القومي للجمهورية الإ�سالمية و�سون الثورة الإ�سالمية في اإيران ومكت�سباتها، 

الإيرانية  الإ�سالمية  للجمهورية  الدفاعية  البنية  وتقوية  الأعداء،  موؤامرات  من  وحمايتها 

من خالل التعاون مع �سائر القوى الم�سّلحة، من جي�س و�سرطة واأمن وغيرها. ومن مهامها 

اإعداد وتدريب وتنظيم القّوات ال�سعبية )التعبئة(.

الإمام روح  اإيران  الإ�سالمية في  الثورة  اأ�ّس�سها مفّجر  التعبئة: هي قّوات ع�سكرية �سعبية    (2(
اإلى  اأّدت  والتي  اإيران  �ساه  } بوجه  بها  التي قام  الثورة  اإثر   ،1979 �سنة  الخميني  اهلل 

الإطاحة به وبنظامه المدعوم اآنذاك من القوى ال�ستكبارية العالمية وعلى راأ�سها اأمريكا. 

وتت�سّكل التعبئة في اإيران من فيالق وعلى راأ�س كل فيلق قائد، وتتجّدد هيكليتها وت�سكيالتها 

ان�سجامًا مع ازدياد اأعداد المتطّوعين فيها.
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حصى
ُ

هات أكثر من أن ت حقوق األماّ

بنّي:

ل يفوتنـــي اأن اأكتـــب اإليك ب�سع جمـــالت حول الأمـــور ال�سخ�سية 

لأختتـــم بهـــا حديثي المطنب هذا. اأ�ســـّد مـــا اأوّد اأن اأو�سيك به ولدي 

العزيز، هو الهتمام بوالدتك الوفية.

اإّن الحقـــوق الكثيـــرة لالأّمهات، اأكثر مـــن اأن ُتح�ســـى اأو اأن ُيوؤّدى 

حّقهـــا. فليلة واحـــدة ت�سهرها الأم مع وليدها تفـــوق �سنوات من عمر 

الأب المتدّين. ويج�ّسد العطـــف والرحمة في عيونها النورانية، بارقة 

مـــن رحمة وعطف رّب العالمين. فاهلل تبـــارك وتعالى قد اأ�سبع قلوب 

واأرواح الأّمهات بنور رحمة ربوبّيته ب�سكل يعجز عن و�سفه الوا�سفون، 

ويعجز عن اإدراكه �سوى الأّمهات. واإّن رحمة الباري هي التي تجعلهّن 

يقفـــن ويتحّملـــن بثبات عجيـــب اإزاء المتاعـــب والآلم منـــذ ا�ستقرار 

النطـــف في الأرحام، وطوال فتـــرة الحمل، وحتى �ساعـــة الولدة. ثم 

منذ عهد الطفولة وحتى اآخر العمر، وهي المتاعب والآلم التي يعجز 

لها ليلة واحدة. الآباء عن تحمُّ

فالتعبير الرقيق الوارد فـــي الحديث ال�سريف: »الجنة تحت اأقدام 

. حقيقـــة ت�سير اإلى عظـــم دور الأم، وتنّبه الأبنـــاء اإلى اأّن 

(1(
الأمه����ات«

ال�سعـــادة والجّنة تحت اأقـــدام الأمهات. فعليهـــم اأن يبحثوا عن الجّنة 

)1)  م�ستدرك الو�سائل، ج15، �س180.
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وال�سعادة تحت التراب المبارك لأقدامهّن، ويعلموا اأّن حرمتهّن تقارب 

حرمة الحّق تعالى، واأّن ر�سا الباري جّلت عظمته اإّنما هو في ر�ساهّن. 

اإّن الأمهــــات - رغم اأّنهّن جميعًا مثال لذلــــك- اإّل اأّن بع�سهن يتمّتعن 

بخ�سائ�س اأخرى تمّيزهّن عن الأخريات. وقد اأدركت على مدى عمري، 

ومــــن الذكريات التي اأحملها عــــن والدتك المحترمة، وعــــن الليالي التي 

كانــــت تق�سيهــــا مــــع اأطفالها - بــــل وحتى الأيــــام-  اأّنها تحمــــل مثل هذه 

المزايــــا، لذا فاإّني اأو�سيكم يا ولدي - اأنت وبقية اأبنائي- اأن تجهدوا بعد 

وفاتي في خدمتها، وتحر�سوا على راحتها ونيل ر�ساها، كما اأراها را�سية 

عنكم في حياتي. بل اأن تبذلوا م�ساعيكم اأكثر في خدمتها بعد وفاتي.

ة وعطف التعامل مع األرحام بمحباّ

 
(1(

واأو�سيـــك يا ولـــدي اأحمـــد: اأن تحر�س علـــى معاملـــة اأرحامك

واأقربائـــك وخ�سو�ســـًا اأخواتـــك واأبنـــاء اإخوانك واأخواتـــك بالعطف 

والمحّبـــة وال�سفاء وال�سالم والإيثار، وبمراعاة ال�سلوك الح�سن. كما 

اأو�ســـي جميع اأبنائـــي اأن يكونوا قلبًا واحـــدًا، واأن يتحّركوا نحو هدف 

واحـــد، واأن يتعاملوا مع بع�سهـــم بالمحّبة والعطف، واأن ي�سعوا جميعًا 

للعمل في �سبيل اهلل، وفي خدمة عباده المحرومين، لأّن في ذلك خير 

وعافية الدنيا والآخرة.

)1)  الأرحام: جمع الرحم، ويقال ذو الرحم: وهو القريب قرابة �سببها الولدة.
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واأو�سي نور عيني )ح�سين( اأن ل يغفل عن النكباب على تح�سيل 

العلوم ال�سرعية. واأن ل ُيبّدد ما اأنعم اهلل عليه من ال�ستعداد واللياقة 

�ســـدى، واأن يعامـــل والدتـــه واأختـــه بمنتهى العطـــف وال�سفـــاء، واأن 

ي�ست�سغر الدنيا، وي�سلك في �سبابه طريق العبودية الم�ستقيم.

واآخر و�سيتي اإلى اأحمد: اأن ُيح�سن تربية اأبنائه واأن ُيعّرفهم - منذ 

نعومـــة اأظفارهم - علـــى الإ�سالم العزيز واأن يرعـــى اأّمهم العطوفة، 

ويحر�س على خدمة جميع اأفراد العائلة والأقارب.

و�سالم اهلل على جميع ال�سالحين.

واأ�ستميح جميع اأقاربي عذرًا وبالأخ�س اأبنائي واأرجوهم اأن يعفوا 

ـــرت معهـــم، اأو ظهر مّنـــي ق�سور مـــا، اأو اإن كنت  عّنـــي اإن كنـــت ق�سّ

ظلمتهم، واأن يدعوا اهلل اأن يغفر لي ويرحمني اإّنه اأرحم الراحمين. 

واأدعـــو اهلل مت�سّرعـــًا اإليـــه اأن يوّفـــق اأرحامـــي واأقربائـــي اإلى طريق 

ال�سعـــادة وال�ستقامة، واأن ي�سملهم برحمته الوا�سعـــة، واأن يعّز الإ�سالم 

والم�سلمين ويقطع اأيدي الم�ستكبرين والقوى الظالمة ويكفها عن الظلم.

وال�ســـالم وال�ســـالة علـــى ر�ســـول اهلل، خاتـــم النبيين وعلـــى اآله 

المع�سومين، ولعنة اهلل على اأعدائهم اأجمعين اإلى يوم الدين.

4 رجب 1402 هـ.ق

روح اهلل المو�سوي الخميني
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طريق العشق

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

»فاطمة قد طلْبِت مني ر�صالة عرفانية

كاأّنما طلبت من نملة عر�س �صليمان

 لعّلها ما �صمعت من قال »ما عرفناك« 

 
(1(

مّمن طلب منه جبريل نفحة رحمانية«

اأخيرًا وبعد الإ�ســـرار حملتني اأن اأكتب وب�سكل ببغاوي عّدة اأ�سطر 

عّما اأنا غريب عنه، وعّما لي�س لقلبي معرفة به.

اأكتـــب ما اأكتـــب في وقت اأفرغ فيـــه �سعف ال�سيخوخـــة ما كان في 

جعبتي - رغم قّلتـــه - واألقاه في دائرة الن�سيان، ف�ساًل عّما ُيحيطني 

مـــن البتالءات مّما ل ي�سعه الحديـــث اأو الكتابة. وحتى ُتعرف طبيعة 

الظـــروف التي بداأت الكتابـــة فيها، يكفي مالحظـــة تاريخ كتابة هذه 

الر�سالة، اإذ اإّني بداأت بها يوم ال�سبت 24 �سعبان المعّظم عام 1404 

)1)  ترجمة لم�سمون بيتين من ال�سعر.
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هــــ. ق )الموافـــق 1984/5/26م( ول يخفـــى علـــى القـــارئ مـــا هي 

.
(1(

الأو�ساع التي كانت تمّر بها اإيران ويمر بها العالم في هذا التاريخ

الفطرة تبحث عن الكمال المطلق

ـــل اأن تكـــون البداية مـــن مو�ســـوع الفطرة: ف�سّ
ُ
مـــن اأيـــن اأبـــداأ؟ اأ

 

و�ســـوف   ،
(2(

{ۆ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ}

اأكتفـــي بالحديـــث عن الفطـــرة الإن�سانيـــة، رغم اأّن الفطـــرة ي�سترك 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ   } جميعـــًا:  الخلـــق  فيهـــا 

،  فالخلق باأ�سره يترّنم بالقول:
(3(

ڻۀ}
قــــد حبـانـــا اهلل بال�سمــــع وباللـــب وبالأب�سار

  
(4(

غير اأنا معكم �سمٌّ وعمٌي وموات اأّيها الأغيار

فلنلق الآن نظرة على العرفان الفطري لالإن�سان.

ل يمكن لالإن�سان- بمقت�سى الفطرة والخلقة - اأن يتوّجه اإلى غير 

الكمـــال المطلق وُيعّلق قلبه به، فكّل الأرواح والقلوب تهفو اإليه ول ولن 

تبحـــث عن غيره، وجميعهـــا تلهج بالثناء عليـــه ول يمكنها اأن ل تفعل 

ذلك. فالثناء على اأّي �سيء ثناء عليه، رغم اأّن الالهج بالمدح والثناء 

)1)  اإ�سارة اإلى ظروف الحرب المفرو�سة على اإيران من قبل �سدام ح�سين وبع�س الدول العربية 

والغربية الداعمة له. 

)2)  �سورة الروم، الآية: 30.

)3)  �سورة ال�سراء، الآية: 44.

)4)  ترجمة م�سمون بيت من ال�سعر.
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يتوّهـــم - مادام محجوبًا- اأّنه ُيثني على غيره ويمدح غيره تعالى. ول 

 بحّد ذاته، 
(1(

�سّك اأّن الأمـــر كذلك عند تحليله عقليًا، فالعقل حجاب

اإّل اأن الحقيقة لي�ست كذلك. 

فمن يطلب الكمال في كّل مجال، اإّنما يدفعه الع�سق للكمال المطلق، 

، والفطرة بطبيعتها 
(2(

ل الكمـــال الناق�س، لأّن الأخير محدود بالعـــدم

تنفـــر من العـــدم. فطالب العلم اإّنمـــا يطلب العلم المطلـــق وهو عا�سق 

العلـــم المطلق، وكذا ال�ساعـــي لمتالك القدرة وكـــذا طالب كّل كمال. 

فالإن�سان عا�سق للكمال المطلق، وما يبحث عنه في الكمالت الناق�سة 

هـــو كمالهـــا ل نق�سهـــا، لأّن الفطـــرة متنّفرة مـــن النق�ـــس. وما يوقع 

الإن�ســـان في الخلط اإّنما هي الحجب الظلمانيـــة والنورانية. فال�سعراء 

والمّداحـــون يتوّهمون اأّنهم يمدحون الأميـــر المقتدر الفالني اأو الفقيه 

العالـــم الفالني، اإل اأّنهم يمدحون القـــدرة والعلم ل ب�سكلهما المحدود 

واإن توّهمـــوا محدودّيتهما. وهذه فطرة ل يمكن تبديلها اأو تغييرها {ۅ 

. والإن�ســـان ما دام في حجاب 
(3(

ۅ ۉ  ۉې ې ې ې}
 م�سغوًل بنف�ســـه، وما دام غير مخترق للحجـــب حتى النورية 

(4(
الـــّذات

الجزئية  الأمور  دون  الكلية  بالأمور  حكمًا  المح�سورة  العقلية  الإدراكات  لمحدودية   (1(

المت�سّخ�سة في الواقع، فدائرة عمل العقل مح�سورة بعالم المفاهيم والعتبارات الذهنية.

)2)  ب�سبب وجود جهة النق�س والمحدودية فيه. فالحّد دليل على وجود النق�س، والنق�س اإ�سارة 

اإلى افتقاد الموجود اإلى اأمور وتحليله باأمور، وهذا الفتقاد اإ�سارة اإلى الأمور العدمية فيه. 

)3)  �سورة الروم، الآية: 30.

)4)  حجاب الأنا والنف�س.

73

قليط العرط



منهـــا، فاإّن فطرتـــه محجوبة، وللخروج من هذا المنـــزل فاإّنه بحاجة-

 المختلفة - اإلى هداية الحّق تعالى.
(1(

عالوة على المجاهدات

تقراأيـــن فـــي المناجاة ال�سعبانيـــة المباركة: »اإلهي ه���ب لي كمال 

النقط���اع اإليك واأن���ر اأب�صار قلوبنا ب�صياء نظرها اإليك حتى تخرق 

اأب�ص���ار القل���وب حج���ب الن���ور فت�ص���ل اإل���ى مع���دن العظم���ة وت�صي���ر 

اأرواحن���ا معّلق���ة بع���ّز قد�صك اإله���ي واجعلن���ي مّمن ناديت���ه فاأجابك 

.
(2(

ولحظته ف�صعق لجاللك فناجيته �صّراً وعمل لك جهراً«

»كمال النقطاع« الم�سار اإليه هو الخروج من منزل الأنا والأنانّية، 

 لالرتباط به والنقطاع عن الغير. وهو 
(3(

ومن كل �سيء وكّل �سخ�ـــس

هبـــة اإلهّية حبا اهلل بهـــا الأولياء الخّل�س بعد »ال�صع���ق« الحا�سل من 

الجالل الذي يقع اإثر اللحظ »ولحظته... اإلخ«.

 فلن تخرق »حجب النور«. 
(4(

ر اأب�سار القلوب بنور نظرته وما لم ُتنوَّ

 ،
(5(

ومـــا دامت هذه الحجب باقية فال �سبيل اإلى بلوغ »معدن العظمة«

)1)  مجاهدة النف�س وتزكيتها {ی جئ حئ مئ} �سورة الأعلى، الآية: 14.

)2)  فقرات من المناجاة ال�سعبانية، مفاتيح الجنان.

)3)  التت�سّخ�س.

)4)  اإ�سارة اإلى الفقرة من المناجاة ال�سعبانية: » واأنر اأب�سار قلوبنا ب�سياء نظرها اإليك«.

)5)  معدن العظمة: مقام القرب والح�سور مع الحق: {ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ} �سورة البقرة، 
اآية: 186، وذلك من خالل خرق حجب ال�سفات والأ�سماء تمهيدًا للدخول في عالم الوجود 

المطلق ، وعالم نفي الأ�سماء ، وعالم قاب قو�سين اأو اأدنى.
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، ولن ترقى اإلى مرتبة التدّلي {ڄ 
(1(

ولـــن تتعّلق الأرواح »بعّز القد�س«

 بـــل حتـــى اأدنى من ذلك فهـــي لن تنال »الفن����اء المطلق« 
(2(

ڄ ڄ}
و»الو�صول المطلق«.

اأيهـــا ال�سوفـــي اإّن الع�ســـق يف�ســـي ل�سفـــاْء

ـــاء ًــــا بـــالـــوفــــ ـــدك رهــــنـــــ ــــ فــلــيــــــــكــن عـــهــــ

بــلــقــاْء و�ـــســـاًل  الــمــعــ�ــســوق  تــبــلـــــغ  لـــم  واإذا 

 
(3(

فاجعـــل الـــروح على اأعتابـــه تهوى الفنـــاْء 

 ل تتحّقـــق بيـــن الحّق وعبده الخا�ـــس اإل بعد 
(4(

»فنج���وى ال�ص���ّر«

، رزقنا اهلل واإّياِك تلك المنزلة.
(5(

ال�سعق، واندكاك جبل وجوده

العلم هو الحجاب األكبر

بنّية:

اإّن الن�سغـــال بالعلوم -حتى العرفانيـــة والتوحيدية منها- اإذا كان 

لمجّرد جمـــع ال�سطالحات -وهو الحا�سل فعـــاًل-  ولأجل الح�سول 

علـــى هذه العلوم بذاتها، فاإّن ذلـــك ل ُيقّرب ال�سالك من مق�سده، بل 

)1)  عّز القد�س: اإ�سارة اإلى مقام القد�س وهو عالم التجّرد المح�س والوجود المح�س، ومقام 

التنّزه عن كّل النقائ�س النا�سئة من التعّين الحتجاب.

)2)  �سورة النجم، الآية: 8.

)3)  ترجمة لم�سمون بيتين.

)4)  نجوى ال�سر: المناجاة التي تح�سل في مقام �سّر الإن�سان بين اهلل �سبحانه والإن�سان.

)5)  جبل وجود الإن�سان: اإ�سارة اإلى وجود الأنا والإّنّية.
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ُيبعده عنه »العلم هو الحجاب الكبر«.

اأّما اإذا كان الدافع لالن�سغال بتلك العلوم هو ع�سق الحّق والبحث 

عنـــه تعالـــى - وهو نادر جـــدًا- ف�سوف يكون العلـــم حينها م�سباح 

الطريـــق ونور الهدايـــة »العلم نور يقذف����ه اهلل في قل����ب من ي�صاء 

 .   وللو�ســـول اإلى ي�سير من ذلك ل بـــّد من التهذيب 
(1(

م����ن عب����اده« 

والتطهيـــر والتزكية. تهذيب النف�س وتطهير القلب من �سواه تعالى، 

ف�ســـاًل عّما يلـــزم للتخّل�س من الأخالق الذميمـــة، مّما يحتاج اإلى 

الكثير من المجاهدة وف�ساًل عما هو مطلوب من تنقية الأفعال مما 

ي�سوبها من الأمور التي تخالف ر�ساه تعالى، بالإ�سافة اإلى ما يلزم 

 ،
(2(

مـــن المواظبة على الأعمـــال ال�سالحة وعلى راأ�سهـــا الواجبات

 بالقدر المي�سور مما ل يوقع الإن�سان في العجب 
(3(

ثـــم الم�ستحّبات

والغرور.

)1)  م�سباح ال�سريعة، الباب ال�ساد�س في الفتياء.

)2)  الواجبات: جمع واجب، وهو كّل فعل اأمر به ال�سارع على نحو الإلزام. ول يجوز للمكّلف تركه، 

فيكون بتركه اآثمًا وم�سّيعًا لحّق المولى. والواجب يكون متعّلقًا لإرادة المولى ال�سديدة المتوّلدة 

عن حّبه لهذا الفعل، ومن ورائها الم�سلحة البالغة درجة عالية تاأبى عن الترخي�س في تركه.

)3)  الم�ستحّبات: جمع م�ستحّب، وهو كّل فعل اأمر به ال�سارع لكن ل على نحو الإلزام، فيجوز فعله اأو 

تركه، لكّن فعله اأرجح ويثاب المكّلف عليه. والم�ستحّب يكون متعّلقًا لإرادة المولى ال�سديدة اأي�سًا، 

ومن ورائها الم�سلحة، ولكن بدرجة اأقّل من الواجب بحيث يرّخ�س معها للمكّلف بتركه.  
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الُعجب منشؤه الجهل بحقيقة النفس

بنّية:

 والغرور اإّنما ينتجان عن �سّدة الجهل بحقارة النف�س 
(1(

اإّن الُعجب

وعظمة الخالق. فلو فّكر المرء قلياًل في عظمة الخلق وبالمقدار الذي 

تو�ســـل الب�ســـر اإلى معرفة الي�سير من اأ�ســـراره - رغم كّل هذا التقّدم 

العلمي- فاإّنـــه �سُيدرك �ساآلة نف�سه، و�ساآلة كّل المنظومات ال�سم�سية 

والمجـــّرات. و�سيفهـــم قليـــاًل من عظمـــة خالقها فيخجـــل من عجبه 

واأنانّيته وغروره و�سوف ي�ست�سعر مقدار جهالته.

 تاأّملـــي فـــي قـــول النملـــة التـــي ورد ذكرهـــا فـــي ق�ســـة نبـــّي اهلل 

�سليمـــان Q عندما مـــّر بوادي النمـــل: { گ گ ڳ ڳ 

.
(2(

ڳ     ڳ ڱ   ڱ ڱ ڱ ں ں   ڻ   } 
نملة ت�سف �سليمان النبّي Q ومن يرافقه اأّنهم: { ں   ڻ}، 

. وعمي القلوب 
(3(

ثّم تاأّملي في قول الهدهد: { ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ    }

ل معنى نطق النملة والطير، فما بالك بنطق ذرات  ل ي�ستطيعـــون تحمُّ

الوجود وما في ال�سموات والأر�س مّما و�سفها خالقها: { ڱ ڱ ڱ 

)1)  العجب: هو تعظيم الإن�سان لعمله ال�سالح وا�ستكثاره وال�سرور به، واعتبار الإن�سان نف�سه 

ر فيه، واأّن العمل منه، واأّنه م�ستحّق له، فيمّن على اهلل تعالى، نا�سيًا ف�سل اهلل  غير مق�سّ

عليه وُمنكرًا اإح�سانه.  

)2) �سورة  النمل، الآية: 18.

)3)  �سورة النمل، الآية: 22.
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.
(1(

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ}
اإّن الإن�ســـان يـــرى نف�سه محور الخليقـــة- واإن كان الإن�سان الكامل 

كذلـــك- اإّل اأّن مـــن غير المعلـــوم اأّن الأمر كذلك بالن�سبـــة اإلى �سائر 

الموجـــودات، فالب�ســـر الذيـــن لم يتحّقق لهـــم التكامـــل لي�سوا كذلك 

 .
(2(

{ژ ژ ڑ ڑ ک ک   ک ک             گ}  حتمـــًا: 

 هـــذا مرتبط بالتكامل العلمي دون التهذيب الذي و�سفه تعالى بقوله: 

.
(3(

{ ڤ         ڤ ڤ ڤڦ ...} 

ر في القرآن يرفع الحجب التدبُّ

بنّية:

لقـــد ُبعـــَث الأنبيـــاء ليوفـــّروا للب�ســـر مقّومـــات التكامـــل المعنوي 

وُيخّل�سوهـــم من الحجب، اإّل اأّن ال�سيطـــان-  ويا لالأ�سف - اأق�سم اأن 

يحّول - بوا�سطـــة اأذنابه- دون تحقيـــق اأهدافهم: { جح مح 

. 
(4(

جخ}
نحـــن جميعـــًا نيـــام ُتثقلنـــا الحجـــب: »النا����س ني���ام واإذا مات���وا 

، وجهّنـــم تكاد ُتحيط بنا، يمنعنا مـــن معاينتها والإح�سا�س 
(5(

انتبه���وا«

)1)  �سورة الإ�سراء، الآية: 44.

)2)   �سورة الجمعة، الآية: 5.

)3)  �سورة الأعراف، الآية: 179.

)4)  �سورة �س، الآية: 82.

)5)  بحار الأنوار، ج4، �س43.
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 الـــذي اأ�سابنا: { ڦ ڦ ڦ 
(1(

بلهيبها خدر الطبيعة

. والكفـــر علـــى مراتـــب كثيرة للغايـــة، فروؤية 
(2(

ڄ  ...} 
النف�س وروؤية العالم والتوّجه اإلى غيره تعالى كلها من مراتبه.

، وتاأّملناها بعيٍن 
(3(

اإذا تدّبرنـــا في اأّول �ســـورة من القراآن الكريـــم

غير هـــذه العين الحيوانية المب�سرة، واأدركنـــا ما فيها دون اأن تحول 

بيننـــا وبين ذلك الحجـــب الظلمانية والنورانيـــة، لتدّفقت على قلوبنا 

ينابيـــع المعارف ثّرة غزيرة، ولكن هيهات ونحن نجهل حتى بدايتها، 

.
(4( 

»ومن اّطلع واأدرك لم ي�صلنا خبره اأي�صاً«

 القراآن 
(5(

اأو�سيـــِك يـــا ابنتـــي واأنا الجاهـــل غير العامـــل: تدّبـــري

الكريم، الـــذي هو منبع الفي�س الإلهي، فالتدّبر فيه - رغم اأّن مجّرد 

قراءتـــه باعتبـــاره ر�سالـــة المحبوب اإلـــى ال�سامع المحجـــوب له اآثاره 

 الطّيبـــة - يهـــدي الإن�ســـان ويرفعه اإلـــى المقامات الأعلـــى والأ�سمى: 

.
(6(

{ک گ گ گ گ ڳ ڳ } 

)1)  الطبيعة: عالم المادة. خدر الطبيعة �سببه الن�سغال بعالم الدنيا والماّدة والغفلة عن عالم 

الروح والمعنى.

)2)  �سورة التوبة،الآية: 49.

)3)  �سورة الفاتحة المباركة.

)4)  م�سمون عجز بيت من ال�سعر.

ر في اآياته ل�ستخراج الدرو�س والعبر منها ومن ثم تطبيقها على  )5)  التدّبر في القراآن: التفكُّ

النف�س.

)6)  �سورة محّمد، الآية: 24.
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 وكما هو جلّي، فما لم ُتفتح هذه الأقفال وتتحّطم مختلف الأغالل، 

فلن يح�ســـل الإن�سان -حتى من التدّبر- على مـــا ينبغي. يقول تعالى 

بعد ق�سم عظيم: { ٱ   ٻ ٻ ٻ ٻ پ     پ پ پ ڀ 

 وطليعة المطّهرين هم من نزلت فيهم اآية التطهير.
(1(

ڀ      ڀ }

ورغـــم ذلك، اإل اأّنه ل ينبغي لِك اأن تياأ�ســـي، لأّن الياأ�س بحّد ذاته 

مـــن الأقفـــال الكبرى، فاجتهـــدي ما و�سعك الجهد فـــي رفع الحجب، 

وك�سر الأقفال لبلوغ نبع الماء الزلل وينبوع النور.

اغتنام فرصة الشباب

 جّدي في العمل وفي تهذيب القلب وتك�سير الأقفال وخرق الحجب 

مـــا دمِت متنعّمـــة بنعمة ال�سباب. فقد يوّفق األـــف �ساب لالقتراب من 

اأفق الملكوت ول يوّفق �سيخ واحد لذلك. واإذا غفل الإن�سان في مرحلة 

ال�سبـــاب عن القيود والأغالل والأقفال ال�سيطانية، فاإّنها ُت�سبح اأقوى 

واأ�سّد ا�ستحكامًا مع كّل يوم يم�سي من العمر.

ل تمهلـّن ال�سّر اإّن ال�سّر ناٌر محرقـة

ومــا ترى اأّن يديك اليوم قـد تقلعهـا

  
(2(

�سجيرة تغدو غدًا اإن تركت وارفة معّمرة

)1)  �سورة الواقعة، الآيات: 77 ـ 79.

)2)  م�سمون بيتين من ال�سعر.
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اإّن مـــن المكائد الكبرى لل�سيطـــان والنف�س - التي ُتعّد اأ�سّد خطرًا 

منـــه -  اأّنهما يمّنيـــان الإن�سان بتاأخير الإ�سالح اإلـــى اآخر العمر والى 

زمن ال�سيخوخة، فيعرقالن التهذيب والتوبة اإلى اهلل ويوؤّخرانهما اإلى 

الوقـــت الذي ت�ستّد فيه �سجرة الف�ســـاد والزقوم، وت�سعف فيه الإرادة 

والقدرة على التهذيب، اأو اأّنها تكون قد ماتت تمامًا.

القرآن كتاب إعجازي المعارف

فلن�ســـع اإلى عدم هجر القـــراآن والبتعاد عنه، ففـــي هذا الحديث 

)القراآن(، بين الحبيب والمحبوب، والمناجاة بين العا�سق والمع�سوق، 

مـــن الأ�سرار مّمـــا ل �سبيل لأحد الّطالع عليها �ســـوى هو وحبيبه، ول 

اإمـــكان اأي�ســـًا للح�سول عليها. ولعّل في الحـــروف المقّطعة في بع�س 

ال�سور مثل {ٱ} و{ٱٻ} و{ڤ} اإ�سارة اإلى تلك الأ�سرار. 

ولعـــّل في الكثير من الآيات الكريمة التي يلجـــاأ اأهل الظاهر واأهل 

الفل�سفـــة والعرفـــان والت�ســـّوف اإلى تف�سيرهـــا اأو تاأويلهـــا بطريقتهم 

الخا�ســـة اإ�سارة اإلى ذلك اأي�ســـًا. فلكّل طائفة منهـــم منهج اأو ت�سّور 

لهم، م�سافـــًا اإلى ما ي�سلهم من نفحات هذه  يتنا�ســـب مع مقدار تحمُّ

الأ�ســـرار- كلٌّ بما ينا�سب قابليته- عـــن طريق اأهل بيت الوحي الذين 

فا�ست عليهم الأ�سرار من منبع الوحي الفّيا�س.

 ولعّل اأكثر الأدعية والمناجات الماأثورة عنهم R ُت�ساهم في تحقيق 

هـــذا الغر�س. فمـــا نجده في اأدعيتهـــم R يندر وجوده فـــي الروايات 
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الماأثورة عنهم، والتي غالبًا تخاطب العموم وتتحّدث بل�سان العرف.

غيـــر اأّن الأمر مختلف تمامًا مع القراآن الكريـــم، فلغة القراآن لغة 

يرى كّل عالم ومف�ّسر اأّنه يعرفها ول يعرفها في الوقت نف�سه. فالقراآن 

الكريم كتاب اإعجازي المعارف مما يكون مجّرد ت�سّورها اأ�سّد تعقيدًا 

و�سعوبة من ت�سديقها.

فما اأكثر الأمور التي يمكن اإثباتها بالدليل الفل�سفي والروؤية العرفانية 

فـــي حين يعجز عـــن ت�سّورهـــا. ول اأظـــّن اأّن ت�سّور؛ »ارتبـــاط الحادث 

 الذي عّبر عنه تعالى في القـــراآن الكريم بتعبيرات مختلفة 
(1(

بالقديـــم«

 التي يقول عنها البع�س اأّنها »المعية 
(2(

اأو »كيفيـــة معّية الحّق مع الخلـــق«

القيومية« - الأمر الذي يعّد ت�سّوره من المع�سالت حتى لأولئك القائلين 

 و»اأقربّيته 
(3(

به - و»ظهور الحّق في الخلق« و»ح�سور الخليقة لدى الحّق«

، اأو مفـــاد قوله تعالى: { ہ 
(4(

جـــّل وعال اإلى الإن�سان مـــن حبل الوريد«

)1)  الحادث: هو الم�سبوق بالعدم والملحوق به اأي�سًا. القديم: هو غير الم�سبوق بالعدم وُي�سّمى 

بالأزلي اأي�سًا. وهو مبحث بحث في الفل�سفة حول عالقة الحادث وهو ممكن الوجود بالقديم 

وهو واجب الوجوب جاّل وعال.

)2)  معّية الحّق للخلق: م�سطلح ماأخوذ من قوله تعالى {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ})�سورة الحديد، 

الآية:4) لالإ�سارة اإلى اإحاطة الحّق تعالى بكّل الموجودات، وقيام الجميع به، دون انفكاك 

اأو بينونة.

تعالى  الحّق  وارتباط  عالقة  كيفية  وفهم  بيان  منها  يراد  وعرفانية  فل�سفية  م�سطلحات    (3(

بالخلق وبالعك�س.

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ      ڀ ٺ  تعالى:  قوله  اإلى  اإ�سارة    (4(

ٺ} �سورة ق، الآية:16. 
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(2(

{ {ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئىئ  اأو:   
(1(

ھ ھ ھھ}
 (4(

{ ٿ ٿ ٿ ٿ   } اأو:   
(3(

{ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ   } اأو: 

واأمثالهـــا... يمكن اأن يتحّقق ت�سّوره لغيـــر المخاطب به، ولذوي القربى 

بتعليمه اإّياهم، والذين كانوا اأهاًل لمثل هذه الم�سائل. واإّن بلوغ نفحة منه 

ي�ستلزم المجاهدة الم�سفوعة بالتهذيب.

مدر�ستي لم تغن بعد الجهد اأو طول اجتهادي

 
(5(

الفـوؤاد غـّم  �سوى  والقال  القيل  وازدحــام 

فاليـــوم ل اأثـــر لل�سبـــاب الذي هو ربيـــع التح�سيل، ول�ســـت اأرى من 

الما�سي �سوى حفنة من الألفاظ. لذا اأو�سيِك و�سائر ال�سّبان ال�ساعين 

في تح�سيل المعرفة، بال�سعي والمجاهدة للو�سول اإلى بارقة منه تعالى 

ثم الذوبان فيها، فاأنتم وجميع الموجودات مظاهر وتجّليات له تعالى.

ـــوٌد لــلــعـــــدم  ــــ ــر ع ــم ــع عـــــــدم يــقــفــو وبـــعـــد ال

ــّدد ـــًا يــتــبـــ ــــ ـــري ـــوجـــودي �ـــســـار لــحــنــًا وت ــــ ف

�سادحـــًا فـــي دوحـــة الوجـــدان �ســـدوًا يترّدد

  
(6(

راجعــــون ن�ســـري  اهلل  ونحـــو  هلل  نحــــن 

)1)  �سورة النور، الآية: 35.

)2)  �سورة الحديد، الآية: 3. 

)3)  �سورة المجادلة، الآية: 7.

)4)  �سورة الفاتحة، الآية: 5.

)5)  م�سمون بيت من ال�سعر.

)6)  م�سمون بيت من ال�سعر.
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ظهور حقيقة الدنيا

بنّية:

اعلمـــي اأّن الدنيا بمـــا فيها جهّنم، �سوف تظهـــر حقيقتها في اآخر 

المطـــاف. كما اأّن مـــا وراء الدنيا اإلى اآخر المراتـــب، هو الجّنة، التي 

�ستظهر في النهاية، بعد الخروج من خدر الطبيعة. واأنا واأنِت والجميع 

ن�سير، اإّما لل�سقوط في قعر جهّنم، اأو لبلوغ الجّنة والمالأ الأعلى. 

روي اأّن الر�ســـول P كان جال�سًا اإلى اأ�سحابه يومًا ف�سمعوا �سوتًا 

مهيبـــًا، ف�ساألوا: ما هـــذا ال�سوت؟ فقال P: »حج���ر األقي من اأعلى 

، وقـــال اأولوا 
(1(

جهّن���م من���ذ �صبعي���ن �صن���ة، والآن و�ص���ل اإل���ى قعرها«

الألبـــاب: في وقتهـــا �سمعنا اأّن رجـــاًل كافرًا عّمر �سبعيـــن �سنة، مات 

حينها، ف�سقط في جهّنم.

 الذي يمّر فوق جهّنم، والذي �سيظهر 
(2(

نحـــن جميعًا في ال�سراط

باطنـــه  فـــي ذلك العالم. ولـــكّل اإن�ســـان �سراطه الخا�س بـــه هنا في 

الدنيـــا، وهو في حالة �سير اإّما على ال�ســـراط الم�ستقيم الذي ينتهي 

بـــه اإلى الجّنة وما فوقها، اأو على ال�ســـراط المنحرف يمينًا اأو �سماًل 

)1)  في الحديث عن ر�سول اهلل P اأنه كان يومًا جال�سًا في اأ�سحابه ف�سمع هّدة فقال :»هذا 

اأر�سله اهلل تعالى من �سفير جهّنم فهو يهوي فيها منذ �سبعين خريفًا حتى بلغ الآن  حجر 

قعره«. عوالي الالآلي،ج1،�س 280 .

ومن  داخلها،  في  اأو  جهّنم  على  ج�سر  به  والمراد  الطريق،  يعني  اللغة  في  ال�سراط:    (2(

خ�سو�سياته اأّنه على جميع النا�س اأن يعبروه حتى الأنبياء والأو�سياء.
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وكالهمـــا ينتهيـــان اإلـــى جهّنـــم. ونحـــن ن�ســـاأل اهلل تعالـــى اأن يجعل 

م�سيرنـــا على ال�سراط الم�ستقيـــم: {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڄ  جهـــة(  اإلـــى  )النحـــراف  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
.  وهـــذه الحقائق تكون 

(1(
ڄ)انحـــراف اإلى الجهة الأخـــرى(}

م�سهودة في الح�سر عيانًا. 

اإّن �سراط جهّنم الذي و�سفت الروايات دّقته وحّدته وظلمته، 

هـــو باطن ال�ســـراط الم�ستقيم فـــي هذا العالم. وكـــم هو طريق 

دقيق ومظلم، وكم هو �سعـــب علينا اجتيازه نحن العاجزين. اأّما 

اأولئـــك الذيـــن اجتـــازوه دون اأّي انحراف فيقولـــون: »جزنا وهي 

. وبيـــن هـــذا وذلك وبمقـــدار ونوع �سيـــر الإن�سان على 
(2(

خام���دة«

ال�سراط في هـــذا العالم، يكون نوع ومدى الطمئنان في اجتياز 

ال�سراط هناك.

�سعي الغرور والآمـــال ال�سيطانية الكاذبة جانبًا، وجّدي في العمل 

وفـــي تهذيب النف�س وتربيتها فاإّن الرحيـــل و�سيك، وكّل يوم يمّر واأنت 

غافلـــة يوؤّخرك حتمـــًا. واإّياك اأن تقولي: ولماذا ل�ســـت م�ستعّدًا اأنت؟! 

)1)  �سورة الفاتحة، الآيتان: 6 و7.

 نورك 
َ

ْطَفاأ
َ
)2)  روي اأّن ر�سول اهلل P قال:»يقول الّنار للموؤمنين يوم القيامة ُجْز يا موؤمن فقد اأ

لهبي« )بحار الأنوار، ج8، �س249(. وعن جابر اأّنه Q �ُسِئَل عنه فقال:»اإذا دخل اأهل 

لي�س قد وعدنا رُبَنا اأن َنِرَد الّنار َفُيَقاُل لهم قد وردتموها 
َ
الجّنة الجّنة قال بع�سهم ِلبع�س اأ

وهي خامدة« )بحار الأنوار، ج8، �س250(.
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. فمهما كان حالي فاأنا الرهين 
(1(

»انظ���ر اإل���ى ما قيل ل اإلى من قال«

بذلك وكذا الجميع، وجهّنم كّل اإن�سان وجّنته هي نتيجة اأعماله، ونحن 

جميعـــًا نح�سد ما زرعنا. اإّن الإن�سان مفطور ومجبول على ال�ستقامة 

وال�سالح. وحّب الخير فطـــرة اإن�سانية، نحن نجّرها نحو النحراف، 

ونحن الذين نزيد الحجب اأمامنا ونلّف اأنف�سنا بهذه ال�سباك.

ــظــمــا ــا ال ــه ــل ــت ــق ــــي الــــبــــيــــداء ي كـــالـــعـــيـــر ف

  
(2(

محمول ظــــهــــورهــــا  فـــــــوق  والــــــمــــــاء 

الهتمام برفع الحجب ل جمع الكتب

ْلِتني البارحة عن اأ�سماء الكتب العرفانية... 
َ

�َساأ

بنّية، ليكن �سعيك في رفع الحجب ل بجمع الكتب.

اأ�ساألـــك، اإذا اقتنيت الكتب العرفانيـــة والفل�سفية ورحت تحملينها 

مـــن مـــكان اإلى اآخـــر، اأو �ســـرت اأر�سيفـــًا لالألفـــاظ وال�سطالحات، 

وخدعت جل�ساءك في المحافل بعر�س ما في جعبتك من المعلومات، 

واأثقلـــت ظهرك بخـــداع ال�سيطان والنف�س الأّمـــارة - الأ�سّد خبثًا من 

ال�سيطـــان- واأ�سبحت نتيجـــة مكر اإبلي�س زينـــة المجال�س، وت�سّرب ل 

�سمـــح اهلل اإليك غرور العلـــم والعرفان، ول ريـــب اأّن ذلك �سيح�سل، 

)1)  ورد في غرر الحكم، �س 58 هكذا  »خذ الحكمة مّمن اأتاك بها وانظر اإلى ما قال ول تنظر 

اإلى من قال«.

)2)  م�سمون بيت �سعر.
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فهل اإّنك �ستقّللين بهذه الأوزار الكثيرة من الحجب اأم �ستزيدينها؟!

 فلقـــد اأنزل اهلل تعالى الآيـــة ال�سريفة: {ژ ژ ڑ ڑ 

 لتنبيـــه العلماء اإلى اأّن اختزان العلوم-حتى اإذا كان 
(3(

ک ک   ک }

من علوم ال�سرائـــع والتوحيد- ل ُيخّفف الحجب بل يزيدها، وي�سرب 

دونهم حجبًا �سميكة بدل الحجب اللطيفة.

ل اأقـــول ابتعـــدي عن العلـــم والعرفـــان والفل�سفـــة واق�سي عمرك 

بالجهـــل فاإّن هذا انحراف. ولكن اأقول: ا�سعي وجاهدي ليكون دافعك 

اإلى ذلك اإلهيًا ومن اأجل المحبوب. واإذا عر�ست �سيئًا من العلم فليكن 

 والتظاهر فت�سبحي -ل �سمح  اهلل- من 
(4(

هلل ولتربية عباده ل للرياء

.
(5(

علماء ال�سوء الذين يوؤذون اأهل النار بريحهم النتنة

اإّن اأولئـــك الذين وجدوه وع�سقوه لي�س لهم دافع �سواه، لذا اأ�سبحت 

اأعمالهـــم كّلها- من حرب، اأو �سلح اأو �سرب بال�سيف اأو كرٍّ اأو ما �سئِت 

اأن تت�ســـّوري- اإلهية بحتة، »�صربة علّي يوم الخندق اأف�صل من عبادة 

)3)  �سورة الجمعة، الآية: 5.

)4)  الرياء: عبارة عن اإظهار �سيء من الأعمال ال�سالحة اأو ال�سفات الحميدة، اأو العقائد الحّقة 

وال�ستقامة  بال�سالح  بينهم  وال�ستهار  قلوبهم  في  منزلة  على  الح�سول  اأجل  من  للنا�س 

والتدّين من دون نّية اإلهية خال�سة و�سحيحة.

)5)  اإ�سارة اإلى الحديث المروي عن ر�سول اهلل P اأّنه قال:»اْلُعَلَماُء َرُجاَلِن َرُجٌل َعاِلٌم اآِخٌذ 

اْلَعاِلِم  ِريِح  ِمْن  ْوَن  ذَّ
َ
َلَيَتاأ اِر  النَّ ْهَل 

َ
اأ َواإِنَّ  َهاِلٌك،  َفَهَذا  ِلِعْلِمِه  َتاِرٌك  َوَعاِلٌم  َناٍج،  َفَهَذا  ِبِعْلِمِه 

التَّاِرِك ِلِعْلِم« الكافي، ج1، �س44.
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. ف�سربتـــه لـــول ا�ستنادهـــا اإلـــى الدافع الإلهـــي لما عادت 
(1(

الثقلي���ن«

قطميرًا، حّتى واإن ت�سّببت في فتح عظيم. ول ُيظّن اأن مقام اأولياء اهلل 

وخ�سو�ســـًا ولّي اهلل الأعظـــم )عليه وعلـــى اأولده ال�سلوات وال�سالم( 

يتحّدد بهذا المقام، اأبدًا، غير اأّن القلم عاجز عن المتابعة والتو�سيح، 

قا�ســـر عن الإ�سهاب فـــي �سرح ذلك باأيدي المحجوبيـــن. فما ن�ستطيع 

نحن المحجوبون اأن نقول، بل ماذا نعلم لنقول؟ وما ُيراد الحديث عنه 

لي�س مّما ي�سع اإحاطته بالحديث، فهو فوق اأفق وجودنا حتى. 

ولكـــن ل باأ�ـــس بالتعّر�ـــس للقليل، فذكـــر الحبيب يوؤّثـــر في القلب 

والروح حتى اإذا لم يوؤّد ذكره اإلى فهم �سيء من حقيقته، تمامًا كنظر 

العا�سق الأمـــّي في ر�سالة محبوبه م�ستاأن�سًا بهـــا لمجّرد كونها ر�سالة 

المحبوب، وكالأعجمي الم�سكين الذي ل ُيح�سن العربية ويقراأ القراآن 

الكريم، فتعتريه حالة تفوق باآلف المرات حالة الأديب ال�سليع الذي 

ُي�سغـــل نف�ســـه باإعراب القـــراآن وما فيه مـــن الأدب الرفيـــع والبالغة 

والف�ساحـــة،  لمـــا ي�ست�سعـــر من الأن�ـــس لقراءته هذا القـــراآن النازل 

منـــه تعالى، بل واأرقى حتى من حالة الفيل�ســـوف والعارف الذي ُيفّكر 

بم�سائـــل القـــراآن العقلية والذوقية ويغفل عـــن المحبوب، فيكون كمن 

يطالع الكتـــب الفل�سفية والعرفانية م�ستغرقًا بما في هذه الكتب وغير 

مكترث بكاتبها. 

)1)  اإقبال الأعمال : �س 467. وبحار الأنوار، ج39، �س2.
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موضوع الفلسفة والعرفان

بنّية:

 »الفل�سفـــة« هو »مطلق الوجـــود« بدًء بالحق 
(1(

اعلمـــي اأّن مو�ســـوع

تعالـــى وانتهـــاًء باأدنـــى مراتـــب الوجـــود. ومو�ســـوع »علـــم العرفان« 

و»العرفـــان العلمي« هو »الوجود المطلـــق« اأو بالتحديد »الحّق تعالى«، 

فال بحث له �سوى عن الحّق تعالى وتجّلياته التي هي عين ذاته.

واإذا بحث كتاب اأو عارف في مو�سوع غير الحّق تعالى فال الكتاب 

كتـــاب عرفان ول القائل عارف. في حيـــن اإذا تاأمل فيل�سوف بالوجود 

علـــى حقيقتـــه، وبحـــث في ذلـــك، فبحثه اإلهـــّي وعرفانـــي. وكّل ذلك 

يختلـــف عن »الذوق العرفاني« الأمـــر المهجور والمتروك البحث فيه، 

»وال�سهـــود الوجداني« وما يليه مـــن الفناء في عين الغرق في الوجود، 

. 
(2(

»اأطفىء ال�سراج فقد طلعت ال�سم�س«

الفل�سفة  في  البحث  فمركز  الذاتية.  عوار�سه  عن  فيه  ُيبحث  الذي  هو  علم  اأّي  مو�سوع     (1(

يتمحور حول الوجود، وفي العرفان حول الحّق جال وعال.

)2)  روي اأّن اأمير الموؤمنين علي Q �ساأله كميل بن زياد عن الحقيقة فقال: »ما لك والحقيقة؟ 

فقال: اأول�ست �ساحب �سّرك؟ فقال �سلوات اهلل عليه: بلى ولكن يتر�ّسح عليك ما يطفح مّني 

فقال كميل: اأو مثلك ُيخّيب �سائاًل؟ فقال Q: الحقيقة ك�سف �سبحات الجالل من غير 

اإ�سارة، فقال: زدني بيانًا فقال Q: محو الموهوم مع �سحو المعلوم، فقال: زدني بيانًا، 

جذب  عليه:  اهلل  �سلوات  فقال  بيانًا،  زدني  فقال:  ال�سّر،  لغلبة  ال�ستر  هتك   :Q فقال 

فيلوح  الأزل  �سبح  من  ُي�سرق  نوٌر   :Q قال  بيانًا،  زدني  قال:  التوحيد،  ب�سفة  الأحدية 

على هياكل التوحيد اآثاُره، قال : زدني بيانًا، قال: اأطفئ ال�سراج فقد طلع ال�سباح«. رو�سة 

المتقين، ج2، �س81.
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بنّية:

�سمعُتك تقوليـــن: اأخ�سى اأن اأندم اأيام الإمتحـــان اإذا لم اأعمل في 

اأّيـــام العطلـــة. اإّن هـــذا الندم واأمثالـــه -مهما كان- فهـــو �سهل �سريع 

التال�ســـي. اأّمـــا الندم الدائـــم الأبدي فهـــو عندما تنتبهيـــن اإلى اأّنك 

تب�سرين كّل �سيء اإّل هو تعالى، وعندما ُت�سبح ال�ستائر والحجب مّما 

ي�ستحيـــل اإزالته. يقول اأمير الموؤمنين Q في دعاء كميل: »فهبني 

ي���ا اله���ي و�صي���دي وم���ولي ورّبي �صبرت عل���ى عذابك فكي���ف اأ�صبر 

.
(1(

على فراقك«

لم اأ�ستطع اأنا -اأعمى القلب- اأن اأقراأ هذه الفقرة وبع�س الفقرات 

الأخـــرى في هـــذا الدعاء ال�سريـــف ب�سدٍق حتـــى الآن، فاأنـــا اأقراأها 

بل�ســـان الإمام علـــّي Q وما زلت ل اأعرف ما هو هذا ال�سيء الذي 

يعـــد ال�سبـــر عليه اأ�سّد مـــن ال�سبر على عذاب اهلل فـــي جهّنم، التي 

تّطلـــع نارها على الأفئدة. فهو Q ي�سيـــر بقوله »عذابك« اإلى »نار 

 Q اهلل« التي ُتحرق الفـــوؤاد، ولعّل هذا العذاب الذي يتحّدث عنه

اأ�ســـّد من عذاب جهّنم هذا، ونحـــن -عمي القلوب- نعجز عن اإدراك 

وت�سديـــق هـــذه المعاني التـــي تفـــوق اإدراك الب�ســـر، فلُنعر�س عنها، 

ولنترك ذلك لأهله، مّمن هم في غاية الندرة والقّلة.

)1)  فقرات من دعاء كميل الم�سهور، مفاتيح الجنان.
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على اأّية حال اإّن لكلٍّ من الكتب الفل�سفية -خ�سو�سًا كتب فال�سفة 

الإ�سالم- وكتب اأهل الحال والعرفان اأثرًا مختلفًا: 

فالأولـــى: تعّرف الإن�سان -ولو ب�ســـكل اإجمالي- على عالم ما وراء 

الطبيعة.

 
(1(

ال�سائريـــن« »كمنـــازل  منهـــا  البع�ـــس  وخ�سو�ســـًا  والثانيـــة: 

 الذي يبـــدو اأّن عارفًا كتبه نقـــاًل عن الإمام 
(2(

 و»م�سبـــاح ال�سريعـــة«

ال�سادق Q بطريقة الرواية، ُتهّيئ القلوب للو�سول اإلى المحبوب. 

واأكثر ما في هذه المجموعة اإثارة للقلوب: المناجاة والأدعية الماأثورة 

عن اأئمة الهدى التي تمتاز -ف�ساًل عن اأثرها في الإر�ساد اإليه تعالى- 

فـــي اأّنها تقود اإليه، فتاأخـــذ بيد الباحث عن الحـــّق لتحّلق به �ساعدة 

نحوه تعالى. ويا لالأ�سف األف مّرة، اإّننا بعيدون، تف�سلنا عنها فرا�سخ 

عديدة.

اهلل  عبد  للخواجة  وال�سلوك  وال�سير  العملي  العرفان  كتب  اأهّم  من  هو  ال�سائرين:  منازل    (1(

الأن�ساري، وقد قام ب�سرحه العارف كمال عبد الرزاق الكا�ساني.

 ،Q2)  م�سباح ال�سريعة: كتاب في المعارف والمواعظ والأخالق ُين�سب اإلى الإمام ال�سادق(

م�ستمل على مائة باب يبداأ كل باب بجملة قال ال�سادق Q.وقد رجع اإلى هذا الكتاب 

واعتمد عليه جمع من علماء الإمامية منهم: ال�سيد ابن طاوو�س، ابن فهد الحلي، العالمة 

المجل�سي، ال�سهيد الثاني، الفي�س الكا�ساني، الكفعمي، النراقي الأول ر�سوان اهلل تعالى 

عليهم.
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شرط المعرفة عدم إنكار المقامات المعنوية 

بنّية:

حـــاذري اأن تنكري مقامات العارفيـــن وال�سالحين، اإذا لم تكوني 

اأهلهـــا اأو لـــم تبلغي ذلـــك المقام. واإيـــاك اأن تعتبـــري مخالفتهم من 

الواجبـــات الدينيـــة، فـــاإّن كثيرًا مّمـــا يقولونه م�سار اإليـــه ب�سكل خفي 

اأو اإجمالـــي في القراآن الكريـــم، وب�سكل اأكثر و�سوحًا فـــي اأدعية اأهل 

الع�سمة ومناجاتهم. ونحن الجاهلون اإّنما ننبري لمخالفة ما يقولون 

لأّننا محرومون من فهم هذه الأ�سرار.

حـــرم  فـــي  يجل�ـــس  اأحدهـــم  راأى  المتاأّلهيـــن  �ســـدر  اإّن   يقـــال 

المع�سومة Oم�سغوًل بلعنه، ف�ساأله لماذا تلعن �سدرا؟

قال: لأّنه يقول بوحدة واجب الوجود.

قال: العنه اإذن.

اإّن هـــذه الحكايـــة حتـــى لو لم تكـــن واقعية فهي ت�سيـــر اإلى حقيقة 

معّينـــة، حقيقة موؤلمة، وقـــد راأيت اأو �سمعت اأنـــا �سخ�سيًا العديد من 

ال�سواهـــد عليها في زماننا هذا، ول�ست اأريد من قولي هذا الدفاع عن 

بع�ـــس ذوي الّدعاءات الجوفاء »فمـــا اأكثر ما تكون الخرقة م�ستوجبة 

. اإنـــي اإّنمـــا اأهـــدف تجنيبـــك اإنكار اأ�ســـل مو�ســـوع المعنى 
(1(

للنـــار«

والمعنويـــة. فذات هذه المعنوية ورد ذكرها في الكتاب وال�سنة اأي�سًا، 

)1)  بيت �سعر لحافظ ال�سرازي.
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والمخالفون تجاهلوها اأو راحوا ُيف�ّسرونها بتفا�سير �سطحية �ساذجة.

ولتعلمـــي اأّن اأول خطـــوة نحـــو المعرفة، هي بالخـــروج من حجاب 

الإنـــكار ال�سميك الـــذي يمنع من اأّي ر�سد اأو تقـــّدم اإيجابي. علمًا باأّن 

هـــذه الخطوة الأولى لي�ست كمـــاًل، اإل اأّنها تفتح الطريق نحو الكمال، 

 التي ُتعتبر المنزل الأول في منازل ال�سالكين 
(1(

تمامًا كما اأن »اليقظة«

ل يمكن اعتبارها من المنازل ذاتها، اإّنما مقّدمة وفاتحة للطريق نحو 

منـــازل ال�سالكين. وعلى اأّية حال ل يمكن بـــروح الإنكار �سلوك طريق 

المعرفة.

اإّن اأولئك الذين ُينكرون مقامات العارفين ومنازل ال�سالكين، اإّنما 

ُينكرونهـــا لأّنهم اأنانيون مغرورون. فهـــم ل يحملون ما ل يعرفون على 

جهلهم، لـــذا ينكرونه حتى ل تم�ـــسّ اأنانّيتهم وعجبهـــم باأنف�سهم »اأم 

. وما لم يتّم تحطيم هذا ال�سنم والق�ساء 
(2(

الأ�سنـــام، �سنم النف�س«

علـــى هذا ال�سيطان، فال �سبيل للو�سول اإليـــه جّل وعال... وما اأ�سعب 

تحطيم هذا ال�سنم وما اأ�سعب كبح جماح هذا ال�سيطان!

روي عـــن اأحـــد المع�سوميـــن R قولـــه »�صيطان���ي اأ�صل���م على 

)1)  اليقظة: : النتباه من النوم. والمراد باليقظة في الأخالق، التنّبه من �سنة الغفلة والخال�س 

{ۉ ۉ ې  وجّل  عّز  له  والقيام  اهلل  بح�سور  وال�ستخفاف  والفتور  الك�سل  من 

ېې ې ى ى} �سورة �سباأ، الآية: 46.
)2)  �سدر بيت من ال�سعر لمولوي.
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 ومنـــه يّت�ســـح اأّن لـــكّل �سخ�ـــس مهمـــا كان عظيـــم المرتبة 
(1(

ي���دّي«

�سيطانًا، اإل اأّن اأولياء اهلل ُوّفقوا لتروي�سه بل لحمله على الإ�سالم.

اأتعلميـــن ماذا فعل ال�سيطـــان باأبينا اآدم �سفـــّي اهلل؟ لقد اأخرجه 

 -التي 
(2(

مـــن جوار الحـــّق بعد اأن و�سو�س لـــه لالقتراب من ال�سجـــرة

- ف�سدر الأمر 
(4(

 اأو بع�س مظاهرهـــا
(3(

قـــد تكـــون كناية عن النف�ـــس

، ذلـــك الهبـــوط الذي كان من�ساأ جميـــع اأنواع  الف�ساد 
(5(

اأن {ۇئ}

والعداوات.

اإل اأّن اآدم Q تـــاب بعـــد اأن اأخـــذ اهلل تعالـــى بيـــده، ثـــم جعله 

»�سفّيـــه«، وعلينا اأنا واأنت المبتلين بال�سجرة الإبلي�سية اأن نتوب اأي�سًا 

واأن ن�ستغيـــث ونطلب من اهلل تعالى فـــي ال�سّر والعلن اأن ياأخذ باأيدينا 

باأيـــة و�سيلة �ساء ويو�سلنا اإلى مقام التوبـــة، لعّلنا ننال بعد ذلك حّظًا 

من ال�سطفاء الآدمي.

)1)  روي عن ر�سول اهلل  P اأنه قال : »ما منكم اأحد اإّل وله �سيطان، فقيل له: واأنت يا ر�سول 

اهلل ؟ فقال: واأنا، ولكن اأعانني اهلل عليه فاأ�سلم« بحار الأنوار، ج67، �س40. 

)2)  التي كانت ال�سبب في خروج اآدم Q من الجنة بعد التحذير الإلهي: {ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ} �سورة الأعراف، 
الآية: 19. 

 )3) اإ�سارة اإلى حّب النف�س اأو النف�س الأمارة بال�سوء والأهواء التي نهى اهلل تعالى من اتباعها: 

{حئ مئ ىئ يئ جب حب خب} �سورة �س، الآية:26.

)4)  حّب الدنيا وما يتفّرع عن هذا الحّب من معا�سي.

)5)  �سورة البقرة، الآية: 36.
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ول يمكـــن لهذا اأن يكـــون اإل بالمجاهدة وترك �سجـــرة اإبلي�س بكّل 

اأغ�سانهـــا واأوراقهـــا وجذورها المنت�سرة في وجودنـــا والتي تزداد كّل 

عًا. ول �ســـّك اأّن التعّلق بال�سجرة الخبيثة واأغ�سانها  يوم ر�سوخًا وتفرُّ

وجذورهـــا يمنع من بلوغ الهدف. وقد هـــّدد اإبلي�س بهذا وقد نجح فيه 

نجاحـــًا كبيرًا، اإذ لم يتمّكن اأحد مـــن الخال�س من كيده وكيد النف�س 

الخبيثـــة التي ُتمّثل اأحـــد مظاهره، �سوى عّدة معـــدودة من عباد اهلل 

 -Rومن تمّكن - عداهم .R ال�سالحيـــن والأولياء المقّربين

من الخال�س من اأغ�سان تلك ال�سجرة وجذورها المت�سابكة المعّقدة 

لـــم يتمّكن اإل باأخذ اهلل تعالى بيـــده كما فعل مع �سفّيه )اآدم( فحّرره 

منها. ولكن اأين نحن من ذلك ال�ستعداد لقبول الكلمات؟

ل في الآية الكريمـــة التي ُت�سير اإلى هذا  وما اأحـــرى اأن ُنطيل التاأمُّ

 
(1(

المعنى، يقول �سبحانه وتعالى: {ی ی جئ حئ مئ       ىئ يئجب}

ولم يقل �سبحانه »واألقى اإليه كلمات« كاأّن المراد اأّن تلّقي الكلمات كان 

بعـــد ال�سير اإليه تعالى، رغـــم اأّنها لو كانت »واألقى اإليـــه...« اأي�سًا لما 

كانت ممكنة  دون ال�سير التكاملي.

)1)  �سورة البقرة، الآية: 37.
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كمـــا ينبغـــي اأي�سًا التفّكر فـــي الآية الأخرى التي اأ�ســـارت اإلى هذه 

 اإذ يت�سح اأّن كّل ما 
(1(

الق�سية، بقوله �سبحانه: {ىئ ىئ ىئ...}

كان منهمـــا هو مجّرد التـــذّوق وتح�ّس�س الطعم، ومع ذلك ترّتبت عليه 

كّل تلك الآثار، لأّن ذلك كان من مثل )اآدم( اأبي الب�سر.

وفـــي �ســـوء ما تقّدم يجـــب اأن نتاأّمل ملّيًا في ما نحـــن عليه، حيث 

اإننـــا حتمًا من�ســـّدون )اأي�سًا( اإلى جميع اأغ�ســـان واأوراق وجذور تلك 

ال�سجرة.

مخاطر اللسان المهلكة

بنّية:

اإّن الطريـــق محفوف بالمخاطر، ولـــكّل ع�سو ظاهر اأو جارحة من 

جوارحنـــا الباطنـــة اآفات ُتمّثل كّل اآفة منها نوعـــًا من الحجب التي اإّن 

لـــم نخترقها ونتخّطاها، فما نحن ببالغي اأول خطوة لل�سلوك نحو اهلل 

تعالى.

�سير -مع اأّن ج�سمي وروحي األعوبة لل�سيطان- اإلى بع�س 
ُ
ول بّد اأن اأ

اآّفات الل�سان، هذا الع�سو الأحمر ال�سغير الذي ُيمكنه اأن ُيحيل مروج 

الخ�ســـرة غثاء اأحوى.  فالل�ســـان اإن اأ�سبح مطية ال�سيطان واآلة بيديه 

اأف�سد الروح والفوؤاد.

)1)  �سورة الأعراف، الآية: 22.
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 لذا اأقول: بنّية! اإّياك والغفلة عن عدو الإن�سانية والف�سيلة الخطير 

هـــذا، وحينما تكونين في جل�سات اأن�س مـــع �سديقاتك، ابذلي و�سعك 

فـــي عّد الخطايا الكبيرة لهـــذا الع�سو ال�سغير وتاأّملي فيما يفعله وما 

يجّره من الم�سائب خالل �ساعة واحدة من عمرك كان حريًا اإنفاقها 

لك�سب ر�سا الحبيب.

ومـــن هذه الم�سائب الوقوع في غيبـــة الإخوان والأخوات... تاأّملي 

اأّي اأ�سخا�س تريقين ماء وجوههم، واأّية م�ستورات من اأمور الم�سلمين 

تك�سفيـــن في هـــذا المجل�س، واأّية حيثّيـــات تم�ّسين، واأّيـــة �سخ�سيات 

تك�سريـــن. عندها خـــذي ذلك المجل�ـــس معيارًا لما يمكـــن اأن يجتمع 

عليك خالل �سنة تم�سينها على هذه الحال، وماذا �سيجتمع عليك في 

الخم�سين اأو ال�ستين �سنة القادمة؟ واأّية م�سائب ومخاطر �ستعّر�سين 

نف�ســـك اإليها؟ ومع هـــذا فاإّنك تعتبرين ذلك �سغيرًا، في حين اأّن هذا 

ال�ست�سغار من حيل اإبلي�س حفظنا اهلل جميعًا منه بلطفه.

بنّية:

 واإلحـــاق الأذى بالموؤمنين 
(1(

نظـــرة خاطفة اإلـــى ما ورد في الغيبة

والبحـــث عن معايبهم وك�ســـف اأ�سرارهم واإل�ســـاق التهم بهم، تجعل 

القلـــوب التي لم ي�ستحوذ ال�سيطان عليها ترتجف خوفًا وهلعًا، وتحيل 

)1)  الغيبة: هي الإ�سارة اأو ذكر الإن�سان حال غيبته بما يكره ن�سبته اإليه مّما ُيعّد نق�سانًا في 

العرف بق�سد النتقا�س منه وذّمه.
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حيـــاة الإن�ســـان مرارة. وهـــا اأنذا اأو�سيكمـــا اأنِت واأحمـــد -لما اأحمله 

لكما من الحّب- باجتناب الآّفات ال�سيطانية وخ�سو�سًا اآّفات الل�سان 

الكثيرة والحر�س على حفظه واّدخاره. ول �سّك اأّن ذلك �سيكون �سعبًا 

نوعًا مـــا في بداية الأمر، لكّنه يهون وي�سهـــل بالعزم والإرادة والتفّكر 

في عواقبه...

 اعتبري بهـــذه الكلمات التي وردت في القراآن الكريم، حيث يقول 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  تعالـــى:{ٺ 

، فلعّل الآية ُتخبر عن �سورة العمل البرزخية، ولعّل 
(1(

ڤ ڤڤ }
الحديـــث المنقول عن �سّيد الموّحدين Q �سمن مواعظه الكثيرة 

التـــي وعظ بها )نوف البكالي( اإ�سارة اإلى هذا الأمر. فقد طلب نوف 

مـــن المولى فـــي ذلك الحديـــث اأن يعظـــه فقال لـــه Q: »اجتنب 

الغيب���ة فاإّنه���ا اإِداُم كالب الّنار ث���م قال يا َنْوُف كذب من زعم اأّنه ُوِلَد 

.
(2(

من حالل وهو ياأكل لحوم الّنا�س بالغيبة«

كما ُنقل عن ر�سول اهلل P قوله: »وهل يكبُّ النا�س على مناخرهم 

.
(3(

في الّنار اإّل َح�صاِئُد األ�صنتهم«

)1)  �سورة الحجرات، الآية: 12.

)2)  و�سائل ال�سيعة، ج12، �س283.

)3)  الكافي، ج2، �س115.
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ومن هذا الحديث وغيره مـــن الأحاديث الكثيرة ي�ستفاد اأّن جهّنم 

هي ال�سورة الباطنية لأعمالنا. 

األلهـــم ارحمنا ون�ساءنـــا وعيالنا ونّجنا من الآّفـــات ال�سيطانية ول 

تجعلنا مّمن يلحقون بالم�سلمين الأذى باأل�سنتهم واأعمالهم.

كتبـــُت هـــذه ال�سفحات ا�ستجابـــة لطلب فاطمة، معترفـــًا باأّني لم 

اأتمّكن من الخال�س من مكائـــد ال�سيطان، وداعيًا اأن توّفق هي لذلك 

بما لديها من نعمة ال�سباب.

وال�سالم على عباد اهلل ال�سالحين

 12 / �سهر رم�سان المبارك /1404 هـ.ق

روح اهلل المو�سوي الخميني
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بلسم الروح

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

 متـــداٍع، اأفنى عمره في حفنـــة من الألفاظ 
ٍ
ر�سالـــة من والـــٍد هرم

والمفاهيـــم، و�سّيع حياتـــه في قمقم اأنانّيتـــه، وهو الآن يعـــّد اأنفا�سه 

الأخيـــرة نادمًا على ما�سيه. اإلى ولـــده ال�ساب، المتاحة اأمامه فر�سة 

للتفكيـــر كعباد اهلل ال�سالحين بتحريـــر نف�سه من قيود التعّلق بالدنيا 

التي ين�سبها اإبلي�س الخبيث فّخًا له.

ر اإلنسان من الدنيا دوام ذكر الله ُيحراّ

بنّي:

ما اأ�ســـرع كّر الدنيا وفّرهـــا واإقبالها واإدبارها، ثـــم ُن�سحق جميعًا 

تحت عجالت الزمن.

بنّي:

لقـــد اأدركت من تتّبعـــي ومطالعاتي فـــي اأحوال مختلـــف ال�سرائح 

الب�سرية اأّن الآلم النف�سية والروحية التي ُيعاني منها اأفراد ال�سريحة 
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 المو�ســـرة، ومـــا ُيخّلفه �سيـــاع الآمال والأمانـــي الكثيرة 
(1(

المتنّفـــذة

فيهم، اأ�سّد اأثرًا واأكثر تقريحًا للفوؤاد من الآلم التي ُتعاني منها �سائر 

ال�سرائح.

وفـــي هذا الع�ســـر الذي نعي�س فيه، والذي يـــرزح فيه العالم تحت 

�سطـــوة القّوتيـــن الكبرييـــن، ل يعّد العـــذاب والألم الـــذي ُتعاني منه 

الطبقات وال�سرائـــح المتو�ّسطة، ل، بل حتى الفقيرة منها �سيئًا يذكر 

قيا�ســـًا بما ُيعانيه روؤ�ساء تلك الدول الكبـــرى، وما تتجّرعه كّل واحدة 

منهمـــا من الأخرى من األوان القلق الم�سنـــي. فالتناف�س بينهما لي�س 

تناف�سًا مّتزنًا معقوًل، بل تناف�س مق�ّس ومهلك يق�سم ظهر كلٍّ منهما، 

د به، فاغرًا فمه  وكاأّن كاّلً منهما يقف في مواجهة ذئب مفتر�س يتر�سّ

ومك�ّسرًا عن اأنيابه يتحّين فر�سة لفترا�سه.

اإّن عـــذاب التناف�ـــس هذا يق�ـــسّ م�ساجع النا�س جميعـــًا بمختلف 

فئاتهم، بدءًا من المتنّفذين المو�سرين ونزوًل اإلى �سائر الطبقات، اإل 

اأّنه يـــزداد �سّدة وتاأثيرًا كّلما زاد الثراء والقدرة بنف�س الن�سبة ـ ولي�س 

من �سبيل اإلى نجاة الب�سرية، وتحقيق الطمئنان في القلوب، والتحّرر 

.
(2(

من الدنيا واأنواع التعّلق بها، �سوى بالمداومة على ذكر اهلل تعالى

)1)  �ساحبة النفوذ والقتدار.

{مب ىب يب جت حت    ختمت ىت يت   جث مث  تعالى  قوله  اإلى  اإ�سارة   (2(

ىث} �سورة الرعد، الآية:28. 
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اإّن اأولئك ال�ساعين اإلى تحقيق التفّوق باأّي ثمن �سواء اأكان �سعيهم 

ذلك في العلوم  -حتى الإلهية منها- اأو في القدرة وال�سهرة والثروة، 

اإّنمـــا ي�سعون فـــي زيادة اآلمهم. فـــي حين اأّن المتحّرريـــن من القيود 

الماّديـــة، والذين حفظـــوا اأنف�سهم -اإلى حدٍّ ما- من الوقوع في �سرك 

اإبلي�س، ُيحبرون في جّنة و�سعادة ورحمة حتى في عالمنا الدنيوي هذا.

موازين العرفان الحقيقي

 وتحديدًا في تلك الأيام التي كانت 
(1(

فـــي عهد ر�سا خان البهلـــوي

ُتمار�ـــس فيها �سغوط �سديدة بهدف تغييـــر زّي العلماء، وكان العلماء 

والحـــوزات العلمية يعي�سون ال�سطراب والقلـــق نتيجة هذا الأمر -ل 

- �سادفُت �سيخًا 
(2(

اأعـــاد اهلل مثل تلك الأيـــام على الحوزات العلميـــة

1924م،  عام  ملكية  حكومة  اإيران  في  اأ�ّس�س  متجّبر  قا�س  رجل  هو  البهلوي:  خان  ر�سا    (1(

التحق بالمجموعات الم�سّلحة ال�سقية المتجّبرة وهو في الرابعة ع�سر من عمره، و�سرعان 

انتباه  فلفت  وتهّوره،  قلبه  ق�ساوة  ب�سبب  المجموعات  لهذه  القيادة  م�ستويات  اأعلى  بلغ  ما 

البريطانيين واهتمامهم، وبما اأّنهم كانوا ي�سعون اإلى اإيجاد حكومة قوية في اإيران تحفظ 

م�سالحهم، فقد وجدوا فيه �ساّلتهم المن�سودة. وبالفعل فقد ا�ستطاع وبم�ساعدة الإنجليز 

اأن ُينهي حكم »القاجار« واأن يترّبع على العر�س الملكي مّدة �ستة ع�سر عامًا، وعندما �ساهد 

التقّدم ال�سريع لجي�س هتلر، و�سقوط الدول الأوروبية وا�ست�سالمها، ُبهت بذلك، ومّد يده 

لهتلر طمعًا في اأن يكون الن�سر حليفه. لكن دول الحلفاء اجتاحوا اإيران، وعزلوا ر�سا خان، 

ونقلوه ب�سفينة بريطانية اإلى منفاه في »جزيرة موري�س« �سرق اأفريقيا، ثم اإلى »جوهان�سبرغ« 

جنوبي اإفريقيا، اإلى اأن مات فيها عام 1944م.

)2)  الحوزة العلمية: هي الموؤ�س�سة الدينية التي ُتعنى بتعليم ال�سريعة الإ�سالمية على اختالف 

�ساتها ومجالتها بناء لمدر�سة اأهل البيت R الجتهادية والفقهية. تخ�سُّ
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مـــن المتحّررين اإلى حدٍّ ما من رقٍّ الأغيـــار يجل�س قرب دّكان الخّباز 

م�سغوًل بـــاأكل قطعة من الخبز الخالي، وعند التحادث قال: »اأمروني 

بنـــزع عمامتي، فنزعتها ووهبتها ل�سخ�ـــسٍ يخيط له منها قمي�سين، 

وها اأنذا قد اأكلت رغيفي و�سبعت، واإلى الليل.. اهلل كريم«.

ل الفـــوز بهذه الحالـــة على الفوز  ف�سِّ
ُ
ولـــدي.. اإذا اأخبرتـــك اأّنـــي اأ

ق، ولكن هيهات اأن يكـــون لي ذلك واأنا  بجميـــع مقامات الدنيا ف�ســـدِّ

الواقع في �سراك اإبلي�س والنف�س الخبيثة.

بنّي:

اأّمـــا اأنا فال اأمل لي »ي�صيب ابن اآدم وت�صّب فيه خ�صلتان الحر�س 

. والأمل اأن توّفق اأنت اإلـــى �سلوك طريق ال�سالحين 
(1(

وط���ول الأم���ل«

بما لديك من نعمة ال�سباب وقّوة الإرادة.

ول�ســـت اأرمي من قولي هـــذا دفعك اإلى اأن تتـــرك خدمة المجتمع 

والعتـــزال لتكـــون َكاّلً علـــى خلـــق اهلل، فـــاإّن هذه �سفـــات الجاهلين 

. ولنـــا فـــي �سيـــرة 
(2(

المتن�ّسكيـــن اأو الدراوي�ـــس اأ�سحـــاب الطرائـــق

 الأنبيـــاء العظـــام )�سلى اهلل علـــى نبّينـــا وعليهم اأجمعيـــن( والأئمة

ب�ساحتـــه  والمتعّلقيـــن  بـــاهلل  العارفيـــن  �سفـــوة   -  R الأطهـــار 

المتحّرريـــن مـــن كّل القيود والأغـــالل - من القيام بكّل مـــا اأوتوا من 

)1)  بحار الأنوار، ج73،�س22.

ك. )2)  اأ�سحاب الطرائق: اأ�سحاب الطرق ال�سوفية التي ا�ستهرت بالزهد والتن�سُّ
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قّوة بوجه الحكومات الطاغوتية وفراعنة الزمان، وما عانوا من الآلم 

والمتاعب في �سبيل تحقيق العدالة في العالم، وما بذلوا من الجهود، 

عبـــرة ودرو�س. فـــاإذا كانت لنا اأعيـــٌن مب�ســـرٌة واآذان واعية ف�سيكون 

.
(1(

�سعارنا: »من اأ�صبح ولم يهتّم باأمور الم�صلمين فلي�س بم�صلم«

بنّي:

اإّن الميزان في الأعمال هو النوايا التي ت�ستند اإليها. فال العتزال 

ال�سوفـــي دليل على الرتباط بالحـــّق، ول الدخول في خ�سم المجتمع 

واإقامـــة الحكومة �ساهـــد على النقطاع عن الحّق. فمـــا اأكثر ما يكون 

العابد والزاهد واقعًا في �سراك اإبلي�س التي ت�ستّد وتتو�ّسع بما ينا�سب 

ـــر واحتقار خلق اهلل  ذلـــك العابـــد، كالأنانية والغـــرور والعجب والتكبُّ

وال�سرك الخفي واأمثال ذلك مما ُيبعده عن الحّق ويجّره نحو ال�سرك. 

وما اأكثر مـــا يرتقي المت�سّدي ل�سوؤون الحكومة فيحظى بمعدن  قرب 

الحّق، لما يحمله مـــن دافع اإلهي، كداود و�سليمان L، بل واأف�سل 

منهما واأ�سمى منزلة، كالنبي الأكرم P وخليفته بالحّق علّي بن اأبي 

طالبQ وكح�سرة المهدّي )اأرواحنا لمقدمه الفداء( في ع�سر 

حكومته العالمية.

فميـــزان العرفان والحرمان اإذن هو الدافـــع. وكّلما كانت الدوافع 

رًا من الحجب، حتى النورية منها،  اأقـــرب اإلى نور الفطرة واأكثر تحـــرُّ

)1)  اأ�سول الكافي، ج2، �س163.
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كانـــت اأكثر الت�ساقـــًا بمبداأ النـــور، واإلى الم�ستوى الـــذي ي�سبح فيه 

الحديث عن الرتباط كفرًا اأي�سًا.

بنّي:

ل من م�سوؤوليتك الإن�سانية التي هي خدمة الحّق في �سورة  ل تتن�سّ

خدمة الخلق، فاإّن مكر ال�سيطان وكيده في هذا الم�سمار لي�س اأقّل من 

مكـــره وكيده بين الم�سوؤولين والمت�سّديـــن لالأمور العامة. ول تتهالك 

للح�ســـول على مقام مهمـــا كان -�سواء المقام المعنـــوي اأو الماّدي- 

متذّرعـــًا بالرغبة في ال�ستزادة من المعـــارف الإلهية، اأو خدمة عباد 

اهلل، فاإّن مجرد الهتمام بذلك من ال�سيطان، فما بالك ببذل الجهود 

للو�سول اإليه!

ا�ستمـــع اإلى الموعظة الإلهية الفريدة التي يعظنا بها اهلل، واأرهف 

لهـــا �سمع القلب والروح ، ثم ِعها تمامـــًا و�سر في خّطها. يقول تعالى:
 

 .
(1(

{ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ}
 �سواء في 

(2(
فالميزان في بدء الحركة اإّنما هو في كونها »قيامًا هلل«

الأعمال ال�سخ�سية والفردية اأو في الفعاليات الجتماعية.

فا�ســـَع اأن تكون موّفقًا في هذه الخطـــوة الأولى. فاإّن ذلك في اأّيام 

ال�سبـــاب اأ�سهل واإمكانية التوفيق فيه اأكثـــر. واإياك اأن يفاجئك الهرم 

)1)  �سورة �سباأ، الآية:46.

)2)  خال�سة لوجه هلل.
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مثـــل اأبيك واأنت اإّما مـــراوح في مكانك اأو متراجـــع القهقرى، والأمر 

محتاج من اأجل  تفاديه اإلى المراقبة والمحا�سبة.

اإذا �سعى الإن�سان مدفوعًا بدوافع اإلهية اإلى ملك الجن والإن�س، بل 

اإذا ح�ســـل عليه، ف�سيبقى عارفًا باهلل وزاهدًا في الدنيا. اأما اإذا كان 

الإن�سان مدفوعـــًا بدوافع نف�سانية و�سيطانية فـــان كّل ما يناله -حتى 

واأن كان مجـــرد م�سبحة- �سوف يبعده عـــن اهلل تعالى بقدر �سوء تلك 

الدوافع.

التقاء من مخالفة األحكام الظاهرية

بني:

طالـــع �ســـورة الح�ســـر المباركة، فـــاإّن فيها كنـــوزًا مـــن المعارف 

التربويـــة مّما ي�ستحـــّق اأن يم�سي الإن�ســـان عمرًا بحالـــه يتفّكر فيها، 

ويتـــزّود بالمدد الإلهـــي منها باأنواع الزاد، وخ�سو�ســـًا اآياتها الأواخر 

حيـــث يقول �سبحانـــه وتعالـــى: {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

.
(1(

ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  } 
ففي هـــذه الآية ال�سغيرة فـــي لفظها، البالغة العمـــق في معناها، 

احتمالت بّناءة ن�سير اإلى بع�سها:

)1)  �سورة الح�سر، الآية:18.
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يمكـــن اأن تكون الآية خطابًا لمن وّفقـــوا لأول مراتب الإيمان، مثل 

. وبناًء عليه فاإّن الأمر بالتقوى هو اأمر باأولى مراتبها 
(1(

اإيمـــان العاّمة

التـــي هـــي »التقوى العامـــة«، وهي اجتنـــاب مخالفة الأحـــكام الإلهية 

الظاهرية، وهي بذلك ناظرة اإلى �سكل الأعمال. وعلى هذا الحتمال، 

فـــاإّن جملة {ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ } تحذير من عواقب اأعمالنا، 

ودليل على اأّن الأعمال التي نقوم 

بهـــا �ســـوف تح�سر بذاتها لكن بمـــا ينا�سبها من �ســـكل في الن�ساأة 

.
(2(

الأخرى، و�ستلحق بنا

 وقـــد وردت اآيـــات وروايات كثيرة حـــول هذا الأمـــر، التفكير فيها 

يكفـــي القلوب المتيقظة، بل يوقظ القلـــوب الموؤهلة، وقد يكون خطوة 

نحو الرتقـــاء في المراتب والمقامات الأرفـــع والأ�سنى. والدليل على 

)1)  اإيمان العامة هو الإيمان الظاهري وهو اإيمان المبتدئين في تديُّنهم والتزامهم.

الآيات والروايات  العديد من  الن�ساأة الآخرة حيث ورد في  م الأعمال في  اإلى تج�سُّ اإ�سارة    (2(

اأّن لالأعمال �سورًا غيبية تلحق �ساحبها بعد الموت وتالزمه في عالمه الجديد منها قوله 

{مئ ىئ يئ جب حب   .)49 الآية:  الكهف،  )�سورة  {گ گ گ گڳ}  تعالى: 

خب مب ىب يب جت حت} )�سورة النجم، الآيتان: 39-40(. وعن الإمام ال�سادق 
َكاُة َعْن َي�َساِرِه َواْلِبرُّ ُمِطلٌّ  اَلُة َعْن َيِميِنِه َوالزَّ ِمُن ِفي َقْبِرِه َكاَنِت ال�سَّ Q: »اإَِذا َدَخَل اْلُموؤْ

ْبُر  ال�سَّ قاَل  ُم�َساَءَلَته  َيِلَياِن  اللََّذاِن  اْلَمَلَكاِن  َعَلْيِه  َدَخَل  َفاإَِذا  َناِحَيًة  ْبُر  ال�سَّ ى  َوَيَتَنحَّ َعَلْيِه 

َنا ُدوَنُه«)الكافي، ج2، �س90(. 
َ
اِحَبُكْم َفاإِْن َعَجْزُتْم َعْنُه َفاأ َكاِة َواْلِبرِّ ُدوَنُكْم �سَ اَلِة َوالزَّ ِلل�سَّ

َل َلُه �َسْخ�ٌس َفَقاَل َلُه َيا َهَذا  ُت ِفي َقْبِرِه ُمثِّ َع اْلَميِّ وعن الإمام ال�سادق Q قال:»اإَِذا ُو�سِ

َوُكْنُت  َعْنَك  َرُفوا  َواْن�سَ َفَخلَُّفوَك  ْهُلَك 
َ
اأ َوَكاَن  َجِلَك 

َ
اأ ِباْنِقَطاِع  َفاْنَقَطَع  ِرْزُقَك  َكاَن  َثاَلَثًة  ا  ُكنَّ

ْهَوَن الثَّاَلَثِة َعَلْيَك« )الكافي، ج3، �س240(. 
َ
ي ُكْنُت اأ َما اإِنِّ

َ
َعَمَلَك َفَبِقيُت َمَعَك اأ
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ذلـــك هو تكرار التاأكيد على الأمر بالتقـــوى، واإن اأمكن وجود احتمال 

 فهو تحذير 
(1(

اآخـــر. واأمـــا قولـــه: {ۉ ۉ ې ې ې }

اآخر اأي�سًا من اأن اأعمال الب�سر ل تخفى على مح�سر الحّق، لأّن العالم 

اأجمع مح�سره تعالى.

ر بالتهم والشائعات الكاذبة
ُّ
التقاء من التأث

يمكـــن اأن تكـــون الآيـــة خطابًا لأولئـــك الذين اأو�سلـــوا الإيمان اإلى 

قلوبهـــم. فما اأكثـــر ما يكون الإن�ســـان موؤمنًا معتقـــدًا بال�سهادتين في 

ظاهـــره، اإّل اأّن قلبـــه بعيد عن ذلـــك، اأو يكون عالمًا معتقـــدًا باأ�سول 

، اإل اأّن هذا العلم لـــم ي�سل اإلى قلبه. ولعّل الجميع 
(2(

الديـــن الخم�سة

هم كذلك عدا الندرة من خوا�ّس الموؤمنين.

وال�سبب فـــي ارتكاب بع�ـــس الموؤمنين لبع�ـــس المعا�سي هو هذا. 

فلـــو تيّقن القلب بيوم الجزاء والعقاب واآمـــن به، فمن الم�ستبعد جّدًا 

د وارتكاب المع�سية. كما اأّن القلب اإذا اآمن بعدم وجود اإله غير  التمرُّ

اهلل فاإّن الإن�سان لن يتوّجه اإلى غير الحّق تعالى، ولن يحمد �سواه، كما 

لن يعتريه خوف اأو خ�سية من غيره تعالى.

)1)  �سورة المائدة، الآية:8.

)2)  اأ�سول الدين: هي العقائد التي ُتمثِّل اأ�س�س وقواعد الدين، والتي بمجموعها توؤّلف روؤية كونية 

متنا�سقة حول الكون والإن�سان بل حول الوجود ب�سورة عامة. وهي خم�سة اأ�سول: التوحيد، 

العدل، النبوة، الإمامة، المعاد.
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بنّي:

اأرى اأّنـــك تظهـــر النزعـــاج والقلـــق اأحيانـــًا مـــن التهـــم الباطلـــة 

وال�سائعـــات الكاذبة. لذا وجـــب اأن اأقول لك اأوًل: باأّنـــك ما دمت حّيًا 

ُترزق وما دمت تتحّرك وذا تاأثير بنظر الآخرين فال منا�س من توّجه 

النتقاد والتهمة وال�سائعات المختلفة نحوك. فالعقد كثيرة  والتوّقعات 

متزايـــدة  والح�ســـد كثير. من كان له دور فاعل حتى اإذا كانت فعاليته 

خال�سة هلل، لن يمكنه تفادي تجريح اأ�سحاب الأهواء ال�سيئة.

اأنـــا �سخ�سيًا اأعرف عالمًا تقيـــًا جلياًل، لم يكن ُيذكر -قبل ت�سلُّمه 

من�سبًا ب�سيطًا- اإل بالخير -نوعًا ما- وكان اأهل العلم وغيرهم �سلمًا 

لـــه تقريبًا، حتى اإذا توّجهت اإليـــه النفو�س، وح�سل على مكانة دنيوية 

-ولو اأّنها ل تكاد تذكر بالن�سبة اإلى علو مقامه المعنوي- اأ�سبح هدفًا 

 والعقد باألوان مختلفة وظّل 
(1(

للتهمة والأذى، وتاأّججت نيران الح�سد

حاله هكذا اإلى اآخر عمره.

)1)  الح�سد: حالة نف�سية يتمّنى معها �ساحبها النعمة التي يراها عند الآخرين مع تمّني �سلبها 

عنهم وخ�سارتهم لها. بعك�س الغبطة التي تعني تمّني النعمة التي لدى الآخرين ولكن من 

دون �سلبها عنهم.
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 ووحـــدة 
(1(

كمـــا يجـــب اأن تعلـــم ثانيـــًا: اأّن الإيمـــان بوحـــدة الإلـــه

 لم يلـــج قلبك كما ينبغـــي. ابذل الجهد 
(3(

 ووحـــدة الموؤثِّر
(2(

المعبـــود

لت�ســـل »كلمـــة التوحيد« -التي هـــي اأعظم واأ�سمـــى جملة- من عقلك 

اإلـــى قلبك،  فاإّن حّظ العقل ل يعـــدو ذلك العتقاد البرهاني القاطع، 

الـــذي اإن لم ت�سل نتيجته اإلـــى القلب بالمجاهدة والتلقيـــن فاإّن اأثره 

وفائدتـــه يـــكاد اأن ل يذكـــر. وما اأكثر مـــا يكون البع�س مـــن اأ�سحاب 

البرهـــان العقلي وال�ستدلل الفل�سفي اأ�سّد عر�سة من غيرهم للوقوع 

 ،
(4(

في �سراك اإبلي�س والنف�س الخبيثـــة، »اأرجل ال�ستدلليين خ�سبية«

ول تتبّدل هـــذه الخطوة البرهانية والعقلية بخطوة روحانية واإيمانية، 

اإل حيـــن انتقالهـــا من اأفق العقـــل اإلى مقام القلب، وقبـــول القلب بما 

اأثبته ال�ستدلل عقليًا.

بنّي:

 لُت�سِلم قلبك بين يدي اهلل، فال ترى بعد ذلك 
(5(

عليك بالمجاهدة

موؤّثـــرًا �سواه. واإل اأفال ُي�سّلي عاّمـــة الم�سلمين المتعّبدين عّدة مّرات 

)1)  وحدة الإله: اإ�سارة اإلى التوحيد في الألوهية، بمعنى اأّنه ل اإله اإل اهلل .

)2)  وحدة المعبود: اإ�سارة اإلى التوحيد في العبودية، بمعنى اأّنه ل معبود اإل اهلل.

)3)  وحدة الموؤّثر: اإ�سارة اإلى التوحيد في الموؤّثرية، بمعنى اأّنه ل موؤّثر في الوجود اإل اهلل.

)4)  �سدر بيت من ال�سعر لل�ساعر مثنوي وعجزه »والأرجل الخ�سبية ل يقّرها قرار«

)5)  مجاهدة النف�س وتزكيتها قال تعالى: {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ} �سورة ال�سم�س، الآيات: 10-7.
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في اليوم والليلة -وهـــي ال�سالة وما تزخر به من التوحيد والمعارف 

الإلهيـــة- ويقولـــون فـــي اليـــوم والليلة عـــّدة مـــّرات: {ٿ ٿ ٿ 

ـــون اهلل تعالى قوًل بالعبـــادة والإعانة، اإل اأّنهم   فيخ�سّ
(1(

ٿ}
يتذّللون لكّل عالم اأو قوي اأو ثري ويعاملونهم اأحيانًا بما ل يعاملون به 

حتـــى المعبود. وي�ستعينون باأيٍّ كان وي�ستمـــّدون منه العون، ويتو�ّسلون 

بكّل تافه فـــي �سبيل تحقيق مقا�سدهم ال�سيطانيـــة غافلين عن قدرة 

الحّق. ول ُي�ستثنى من ذلك �سوى ثّلة من الموؤمنين حّقًا وخوا�ّس اهلل.

وبنـــاًء علـــى احتمـــال اأّن الخطـــاب موّجه اإلـــى الذين بلـــغ الإيمان 

قلوبهـــم، فـــاإّن الأمر بالتقوى يختلـــف عنه في الحتمـــال الأول. فهذه 

التقـــوى لي�ست اتقاء الأعمال غيـــر الالئقة، بل هي التقوى عن التوّجه 

اإلـــى الأغيار، تقوى عن ا�ستمداد من غير الحّق، وعن العبودية لغيره، 

تقوى عن ف�سح المجـــال لغيره جّل وعال اإلى القلب، تقوى عن التكال 

والعتماد على غير اهلل.

وهـــذا الذي ترى اأننـــا واأمثالنا مبتلون به، والـــذي يبعث في نف�سي 

ونف�سك الخـــوف من ال�سائعات ون�سر الأكاذيب، اأو الخوف من الموت 

ر من رّق الطبيعـــة، اإّنما هو الذي يجب التقاء  واإ�ســـالم الروح والتحرُّ

منها.

)1)  �سورة الفاتحة، الآية: 5.
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وعلـــى هذا فـــاإّن المراد مـــن قوله تعالـــى { ٿ ٿ ٿ ٿ 

 هـــو الأفعـــال القلبية التي لهـــا �سورة في الملكـــوت، و�سورة 
(1(

ٹٹ}
فوقها اأي�سًا، واهلل خبير بخطرات قلوب الجميع.

َبْيـــَد اأّن هـــذا ل يعنـــي اأن تترك الحركـــة وال�سعي وُت�سبـــح مهِماًل، 

وتختـــار العزلة عن كّل �سخ�س وكّل �ســـيء، فهذا خالف ال�سّنة الإلهية 

و�سيـــرة الأنبياء العظام والأوليـــاء الكرام، فقد بذلوا R كّل ما في 

و�سعهم في �سبيل تحقيق الأهداف الإلهية والإن�سانية، اإل اأّنهم يختلفون 

عّنا نحن عمي القلوب في اعتمادنا على الأ�سباب على نحو ال�ستقالل. 

فهـــم يعتبرون كّل الأمور في هذا المجال منه جّل وعال، وهذا الإدراك 

اإّنمـــا هو اأحـــد مقاماتهم العاديـــة. اإّنهم يـــرون ال�ستعانة بـــاأّي �سيء، 

، وهذا اأحد الفوارق بينهم وبين الآخرين.
(2(

ا�ستعانة بالمبداأ

 اأنـــا واأنت واأمثالنـــا حينما نعتمد على الخلـــق ون�ستعين بهم، فاإّننا 

نكون حينهـــا غافلين عن الحّق تعالى. اأّما هـــم فيرون هذه ال�ستعانة 

بالآخرين ا�ستعانة به تعالى في الواقع، واإن كانت في �سورة ال�ستعانة 

بالأدوات والأ�سباب، كما اأّنهم يرون ما يقع لهم من حوادث منه تعالى 

رغـــم اأّن الأمر في الظاهر عند اأمثالنا غيـــر ذلك. ومن هنا كان وقع 

الحوادث حلو المذاق على اأرواحهم، واإن كان مّرًا في نظرنا.

)1)  �سورة الح�سر، الآية: 18.

)2)  المبداأ: هو اهلل جال جالله وعز �سلطانه.
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التقاء من مدح المادحين

بني:

هنالـــك اأمر هام بالن�سبة لنا نحن المتخّلفين عن »قافلة الأبرار«، 

واأرى اأّنه قد يكون ذا اأثر في بناء النف�س لمن كان ب�سدد ذلك. علينا 

اأن ُنـــدرك اأّن من�ســـاأ ارتياحنـــا للمـــدح والثناء وا�ستيائنـــا من النتقاد 

ون�ســـر ال�سائعات اإّنما هو »حّب النف�ـــس« الذي ُيعّد من اأخطر ال�سراك 

التي ين�سبها اإبلي�س اللعين.

نحن نرغـــب اأن يكون الآخرون مادحين لنا، حتـــى واإن اأظهروا اأّن 

لنا اأفعاًل �سالحة وح�سنات وهمية تفوق بمئات المّرات حقيقة ما نحن 

عليـــه. كما اأّننا نرغب اأن تكون اأبـــواب النتقاد - ولو بالحق- مو�سدة 

دوننا اأو اأن يتحّول انتقادنا اإلى مديح وثناء.

ونحن ل يزعجنا الحديث عن معايبنا لأّنه لي�س حّقًا، كما ل ي�سّرنا 

المديح والثناء لأّنه حّق، بل لأّن هذا العيب هو »عيبي اأنا« وهذا المدح 

لي »اأنا«. وهو اأمر �سائد في اأو�ساطنا وفي كل مكان. 

واإذا اأردت اأن تتاأّكـــد من �سحة هذا الأمر، فتاأّمل بما ُي�سيبك من 

النزعاج اإذا انبرى المّداحون لمدح اأحد الـاأ�سخا�س على فعٍل قام به 

وكنـــت قد قمت بذات الفعل، �ستنزعج  حتى اإذا كان ما قام به اأف�سل 

مّما قمت به اأنت، وخ�سو�سًا اإذا كان ال�سخ�س من اأقرانك وزمالئك. 

واأدهى من ذلك عندما تـــرى اأّنهم حّولوا عيوبه اإلى مدائح. ففي تلك 
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الحال، تيّقن اأّن لل�سيطان وللنف�س -التي هي اأ�سواأ من ال�سيطان- يدًا 

في الأمر.

بني:

مـــا اأح�سن اأن ُتلّقـــن نف�سك وُتقنعهـــا بحقيقة اأّن مـــدح المّداحين 

واإطـــراء المطريـــن ناهيك عن اأّنه ُيهلـــك الإن�سان ويجعلـــه اأكثر بعدًا 

عن التهذيب -البعيد عنـــه هو في الأ�سا�س-،  فاإّن الأثر ال�سّيئ للثناء 

الجميـــل في نفو�سنا الملّوثة �سيكون اأي�ســـًا من�ساأ لجميع اأنواع التعا�سة 

بالن�سبـــة لنا، كمـــا �سُيلقي بنـــا - نحن �سعـــاف النفو�ـــس- بعيدًا عن 

المح�سر القد�سي للحّق جل وعال.

ولعـــّل الناقدين ومرّوجي ال�سائعات �سّدنا يكونون ذا نفع في عالج 

معايبنا النف�سية، ول غرابة في ذلك، فالأمر �سبيه بالعملية الجراحية 

الموؤلمة التي توؤّدي بالنتيجة اإلى �سالمة المري�س.

اإّن اأولئـــك المادحيـــن ُيبعدوننا بمدائحهم عن جـــوار الحّق، وهم 

اأ�سدقاء اإل اأّنهم يوؤذوننا ب�سداقتهم. اأّما اأولئك الذين يتوّهمون اأّنهم 

ُيحاربوننا بالنتقـــاد وال�سّب واختالق ال�سائعات، فاإّنهم ي�ساهمون في 

اإ�سالحنـــا رغم اأّنهم اأعـــداء لنا -ذلك اإذا كّنا اأهـــاًل لل�سالح- وهم 

يح�سنون اإلينا رغم ظهورهم بمظهر الأعداء. 

واإذا اقتنعنا اأنا واأنت بهذه الحقيقة واإذا اأتاح لنا ال�سيطان والنف�س 

فر�ســـة لروؤية الأمور على حقيقتها فاإّننـــا �سن�سّطرب حينها من مدح 
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المادحيـــن وثناء اأهل الثناء، تماما كا�سّطرابنا اليوم من ذّم الأعداء 

ومفتعلي ال�سائعات المغر�سيـــن. كما اأّننا �سنفرح بالنتقاد تمامًا كما 

نفرح اليوم بمدائح واإطراء المادحين.

واإذا بلغ قلبك �سيء مّما ذكرت فلن ُتزعجك بعد ذلك المنّغ�سات، 

ولـــن يوؤلمـــك اختالق المختلقين، و�ســـوف تنال طماأنينـــة القلب. فاإّن 

اأكثـــر الآلم والقلق اإّنما هي نتيجة الأنانيـــة. رحمنا اهلل تعالى جميعًا 

باإنقاذنا منها.

ة لقياّ
َ

التقوى عن رؤية المظاهر الخ

3- الحتمـــال الآخر هو كون الخطاب موّجهًا اإلى اأ�سحاب الإيمان من 

خوا�ّس اأهل المعرفة، المتعّلقين بمقام الربوبية وعا�سقي الجمال الجميل، 

الذيـــن يـــرون بعيون قلوبهـــم وبالمعرفة التـــي تنطوي عليهـــا نفو�سهم، اأّن 

، ويعاينون نور اهلل في جميع المرئيات، 
(1(

جميـــع الموجودات مظهر للحّق

 بالم�ساهدة 
(2(

ويدركون معنى الآية الكريمة: { ہ ھ ھ ھھ }

 رزقنا اهلل ذلك واإّياكم.
(4(

 وال�سلوك القلبي
(3(

المعنوية

اآياته: {وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  من  واآية  للحّق،  تجلٍّ  للحّق:  )1)  مظهر 

لت، الآية:53. ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی         جئ حئ} �سورة ف�سّ
)2)  �سورة النور، الآية: 35.

)3)  الم�ساهدة المعنوية: هي الك�سف والروؤية القلبية التي تح�سل لل�سالك اأثناء �سيره و�سلوكه 

اإلى اهلل بعد خروجه من حجاب النف�س والأنا.

)4)  ال�سلوك القلبي: هو ال�سير وال�سلوك المعنوي اإلى اهلل.
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وبنـــاًء على هـــذا الحتمال فاإّن الأمـــر بالتقوى لهـــذه الطائفة من 

الع�ّســـاق والخوا�ـــسّ يختلف عـــن الأمر بهـــا لالآخرين. فلعـــّل التقوى 

، و�سهـــود المرئيات 
(1(

المق�ســـودة هنـــا، هي تقوى عـــن روؤية الكثـــرة

 حتى واإن كان في �سورة 
(3(

ه اإلى الأغيـــار . تقوى عن التوجُّ
(2(

والرائـــي

. تقوى عن »ما راأيت �صيئ���اً اإّل وراأيت 
(4(

التوّجـــه اإلى الحّق مـــن الخلق

 الذي ل يعدو كونه مقامًا عاديًا لخّل�س 
(5(

اهلل قبله وبعده ومعه وفيه«

 دخل في الأمر. تقـــوى عن م�ساهدة: 
(6(

 الأوليـــاء، حيـــث اإّن »لل�سيئية«

. تقوى عن م�ساهدة: { ڦ ڦ ڦ 
(7(

{ ہ ھ ھ ھھ }

الحّق  �سوى  ما  كّل  وهي  الخلقية،  بالتعّينات  وُت�سّمى  الوحدة،  مقابل  هي  الكثرة  الكثرة:    (1(

�سبحانه وتعالى.

)2)  اأي �سهود الكثرة والوحدة معًا، وهو اإ�سارة اإلى مقام روؤية الكثرة في عين الوحدة والوحدة 

في عين الكثرة.

)3)  الأغيار: الأغيار من الغير والمق�سود منه كّل ما �سوى اهلل تعالى.

)4)  اإ�سارة اإلى ال�سفر الأول من الأ�سفار المعنوية، حيث ق�ّسمها �سدر الحكماء والمتاأّلهين المولى 

�سدر الدين محمد بن اإبراهيم ال�سيرازي المتوّفى �سنة 1050 في كتابه الحكمة المتعالية  

اإلى اأربعة اأ�سفار: الأول ال�سفر من الخلق اإلى الحّق، الثاني ال�سفر بالحّق في الحّق، الثالث 

ال�سفر من الحّق اإلى الخلق، الرابع ال�سفر بالخلق في الحّق. 

)5)  م�سند الإمام علي، ال�سيد ح�سن القبانجي، ج1، �س150. وعلم اليقين، ج 1، �س 49.

)6)  ال�سيئية: اأي ال�سيء، وهي اإ�سارة اإلى كلمة ال�سيئية الواردة في رواية الإمام عليQ:»ما 

راأيت �سيئًا اإّل وراأيت اللهـ قبله وبعده ومعه وفيه«، فطالما اأّن هناك لحاظًا لل�سيء يعني اأن 

هناك لحاظًا لما �سوى اهلل تعالى، وهذا ما ينبغي اأن يتقي ال�سالك منه اأي�سًا اأثناء عروجه 

و�سيره نحو التوحيد الخال�س الذي ل ي�سوبه �سيء على الإطالق.

)7)  �سورة النور، الآية: 35.
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 .
(2(

{ ہ ہ ہ ھ ھ   ہ  و{ 
(1(

{ ڦ ڄڄ 
، اإلى �سائـــر ما يرتبط 

(3(
تقـــوى عن مظهـــر جمال الحّق فـــي ال�سجرة

بروؤية الحّق في الخلق. وعلى هذا يكون المراد من الأمر بالنظر فيما 

قّدمنـــاه لغد هو هذه الحالت من م�ساهدة الحـــّق في الخلق والوحدة 

في الكثرة التي تجيء على ال�سورة التي تنا�سبها في العوالم الأخرى.

التقوى عن رؤية المظاهر األسمائية

احتمـــال اأن يكـــون الخطاب موّجهـــًا لأولئك الُخلَّ�س مـــن الأولياء 

الذيـــن تجاوزوا مرحلة روؤية الحـــّق في الخلق، وجمال ح�سرة الوحدة 

في الكثـــرة الفعلية، والذين لم يبق على مـــراآة م�ساهداتهم اأثر لغبار 

الخلـــق، وتخّل�ســـوا من ال�ســـرك الخفي في هـــذه المرحلـــة، اإل اأّنهم 

اأ�سلموا قلوبهم لتجليات اأ�سماء الحّق، ف�ساروا ع�ّساقًا متّيمين لح�سرة 

الأ�سمـــاء، والتجّليات الأ�سمائية، وهم فانون عـــن الغير، ل ي�ساهدون 

�سوى مظاهر الأ�سماء.

وعلـــى هذا الحتمال يكـــون الأمر بالتقوى اأمـــرًا بالتقوى عن روؤية 

الكثرات الأ�سمائيـــة، والمظاهر الرحمانية والرحيمية، و�سائر اأ�سماء 

اهلل. وكاأّن �سوتًا يرّن في م�سامعهم من الأزل اإلى الأبد: اأن لي�س هناك 

)1)  �سورة الحديد، الآية: 4.

)2)  �سورة الأنعام، الآية: 79.

)3)  ال�سجرة: ال�سجرة عند اأرباب المعرفة وال�سلوك تعني عالم الكثرة والمظاهر الخلقية.
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اإل مظهـــر واحد ل غير. وُتف�ّسر على هذا �سائـــر الفقرات بما ينا�سب 

هـــذا المعنى. واإذا اجتازوا ذلك فال وجود بعدها لل�ساهد والم�ساهدة 

وال�سهود. وهو الفناء في »هو المطلق« و»ل هو اإل هو«.

اأّمـــا اأ�سمل الحتمالت الواردة فهو؛ اأن ُيحمل كّل لفظ مثل »اآمنوا« 

و»اتق���وا« »ولتنظ���ر« و»ما قّدم���ت« وهكذا... علـــى معانيها المطلقة، 

فهي جميعـــًا مراتب لتلك الحقائق. فالألفـــاظ مو�سوعة للمعاني غير 

.
(1(

المقّيدة بقيد والمطلقة من الحّد والحدود

وحتـــى اإذا كانـــت ثّمـــة احتمـــالت اأخرى فهـــي داخلـــة �سمن هذا 

الحتمـــال و�سمـــن هـــذه المراتـــب. فهو �سامل لـــكّل فئـــة وطائفة من 

الموؤمنين �سموًل تامًا، وجميع تلك الفئات م�ساديق للعنوان المطلق.

وهـــذا التف�سير يفتح البـــاب لفهم الكثير من الأخبـــار التي طبقت 

الآيـــات على فئة بعينهـــا اأو �سخ�س بذاته، فُيتوّهـــم الخت�سا�س، في 

حيـــن اأّن الأمـــر لي�ـــس كذلك. بل هـــو ذكـــر للم�ســـداق اأو الم�ساديق 

المتعّددة. 

)1)  الألفاظ مو�سوعة للمعاني والمفاهيم الواقعية ل المعاني المقّيدة بما براه العرف، اأو تحد 

بحدود العرف اأو اإدراكه.
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 سبب لنسيان النفس
اّ

نسيان الحق

وبناًء على ما ذكرنا من الحتمالت يت�سّنى لنا فهم الآية المباركة: 

 
(1(

{ ڦ ڄ ڄ    ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ   چ چ   }
التي تلي الآية مو�سوع البحث.

فالآيـــة ال�سريفة تنطوي اأي�سًا - وح�سب مـــا ذكرنا من احتمالت- 

على احتمالت تنا�سب مع تلك الحتمالت المختلفة المراتب والمّتحدة 

الحقيقة، مّما ل مجال للتف�سيل فيه. واأكتفي فقط بذكر نكتة واحدة، 

وهـــي اأّن ن�سيان الحّق يوجب ن�سيان النف�ـــس، �سواء اأكان ن�سيانًا بمعنى 

ر اأو بمعنى الترك. وفي كال المعنيين اإنذار مرّوع. عدم التذكُّ

اإّن لزم ن�سيـــان الحّق تعالى اأن ين�سى الإن�ســـان نف�سه، اأو قل يجّره 

الحّق تعالـــى اإلى ن�سيان نف�سه. وهو اأمر َي�ســـُدق على جميع المراحل 

ال�سابقة. فمن ين�سى اهلل وح�سوره جّل وعال في مرحلة العمل، �سُيبتلى 

هـــو بن�سيان نف�ســـه، اأو اأّنه يجّر اإلى ذلك. ين�ســـى عبودّيته فيخرج من 

 ،
(3(

. ومن ل يعرف ما هو، ومن هو، وما هي وظيفته
(2(

مقـــام العبودية

، فاإّن ال�سيطان حالٌّ فيه وجال�س بدًل 
(4(

ومـــا هي العاقبة التي تنتظـــره

من نف�سه، وال�سيطان عامل ع�سيان وطغيان. 

)1)  �سورة الح�سر، الآية: 19.

)2)  مقام العبودية: مقام الطاعة هلل تعالى واللتزام باأحكامه وت�سريعاته.

)3)  تكليفه ال�سرعي.

)4)  الحياة الآخرة.
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واإذا لـــم يثـــب ذلك الإن�ســـان اإلى ر�ســـده، ويرجع اإلى ذكـــر الحّق، 

وغادر هـــذا العالم وهو على هذه الحال من الطغيان والع�سيان، فقد 

ياأتي في ذلك العالم على �سكل �سيطان مطرود من ِقَبل الحّق تعالى.

اأّما اإذا كان الن�سيان بمعناه الآخر )اأي الترك(، فاإّن الأمر �سيكون 

اأ�ســـّد اإيالمـــًا، لأّنـــه اإذا ترك الحـــّق وترك اإطاعـــة الحّق، فـــاإّن ذلك 

�سي�ستوجـــب اأن يتركه الحّق ويكله اإلى نف�ســـه ويقطع عنه عناياته. ول 

�سّك اأّن الأمر �سينتهي به اإلى الخذلن في الدنيا والآخرة.

 لـــذا نـــرى فـــي الأدعية الماأثـــورة عـــن المع�سوميـــن التاأكيد على 

الدعاء بـــاأن ل يكلنا اهلل اإلى نفو�سنا، لأّنهم R يعلمون نتائج هذه 

الم�سيبة في حين اأّننا غافلون عنها.

 
اّ

ه مظهر رحمة الحق
اّ

العالم كل

بنّي:

ا�ستعظـــم الذنوب مهمـــا كانت �سغيرة بنظـــرك و»انظ���ر اإلى من 

 وخطيرة. ول 
(2(

 فكّل الذنوب ُت�سبح بهـــذا المنظار كبيرة
(1(

ع�صي���ت«

)1)  م�ستدرك الو�سائل،ج11، �س329.  قال ر�سول اهلل P:»يا اأبا ذرٍّ اإّن الموؤمن ليرى ذنبه كاأّنه 

تحت �سخرة يخاف اأن تقع عليه والكافر يرى ذنبه كاأّنه ذباب مّر على ذنبه يا اأبا ذرٍّ اإّن 

َلة، يا اأبا ذرٍّ ل تنظر اإلى �سغر  اهلل تعالى اإذا اأراد بعبد خيرًا جعل الّذنوب بين عينيه ُمَمثَّ

زق بالّذنب ي�سيبه«.  الخطيئة ولكن انظر اإلى من ع�سيت، يا اأبا ذرٍّ اإّن الّرجل َلُيحَرم الرِّ

)2)  الذنوب الكبيرة:  وُت�سّمى بالكبائر ويقابلها ما هو  اأدنى رتبة منها وهي ال�سغائر. والكبائر 

هي الذنوب التي توّعد اهلل تعالى عليها في الآخرة العذاب والعقاب وو�سع لها في الدنيا 

حّدًا ونهى عنها. 
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ُيغّرنـــك اأّي �سيء. واإّياك اأن تن�ســـى ح�سور اهلل تبارك وتعالى على اأّية 

حال، فكل �سيء منه.

 ولـــو اأن عنايتـــه الرحمانية انقطعـــت لحظة عن موجـــودات عالم 

الوجـــود باأ�سرها، فلن يبقى اأثر حتى لالأنبيـــاء والمر�سلين والمالئكة 

المقّربيـــن. فالعالـــم اأجمـــع »مظهـــر« رحمانّيتـــه جّل وعـــال. ورحمته 

ورحمانّيته جّل وعال هي المبقية لنظام الوجود بتوا�سلها -مع ق�سور 

 جّل وعـــال الذي ُيعّبر عنه 
(1(

اللفـــظ والتعبيـــر-،  فال تكرار في تجّليه

اأحيانًا »بب�سط وقب�س الفي�س المتوا�سل«.

علـــى اأّي حال ل تن�سى ح�ســـوره، ول تغتّر برحمتـــه، ولكن اأي�سًا ل 

ينبغـــي اأن تياأ�ـــس منها. ول تغتـــّر ب�سفاعة ال�سافعيـــن R، لأّن لكّل 

ذلك موازين اإلهية نجهلها نحن.

وليكـــن التاأّمل في اأدعيـــة المع�سومين R وتحّرقهم وتفّجعهم 

خوفـــًا من الحّق وعذابـــه ديدنك في اأفـــكارك و�سلوكاتـــك. واعلم اأّن 

الأهواء النف�سانية و�سيطان النف�س الأمارة بال�سوء تدفعنا نحو الغرور 

وتردينا بذلك في المهالك.

يتكّرر،  اأن  ي�ستحيل  الإلهي  والفي�س  التجّلي  اأّن  مفادها  والعرفاء  الفال�سفة  عند  نظرية    (1(

بمعنى اأن يكون هناك في�سين متماثلين في نف�س الظروف والحيثيات. فالفي�س الإلهي دائم 

ومتوا�سل وكّل يوم هو في �ساأن جديد.
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ترك الدنيا حتى حاللها

بني:

، فاإّن حّب 
(1(

ل ت�سع للح�سول علـــى الدنيا اأبدًا، حتى الحالل منها

الدنيـــا حتى حاللها راأ�ـــس جميع الخطايا، وهي حجـــاب �سميك تجّر 

الإن�سان مرغمًا اإلى الحرام منها. فاأنت �سابٌّ ت�ستطيع بما حباك اهلل 

به من القـــّوة اأن تمنع اأول خطوة نحو النحراف، ول تدعها تنجّر اإلى 

خطوات اأخرى.

ُغر- يجّر   فلـــكّل خطوٍة خطـــوٌة اأخرى تتلوها، وكلُّ ذنـــب -مهما �سَ

المرء نحو ذنوب اأكبر، حتى ت�ستحيل الذنوب الكبيرة في نظره لي�ست 

�سيئـــًا يذكر. بل قـــد يبلغ الأمـــر بالبع�س اأن يفتخـــروا بارتكاب بع�س 

الكبائر، ل بل قد ي�سل الو�سع بالبع�س الآخر حّدًا -اأحيانًا-  يجعلهم 

يـــرون المنكر معروفـــًا والمعـــروف منكـــرًا، ب�سبب تكاثـــف الظلمات 

والحجب الدنيوية.

اأ�ســـاأل اهلل تعالى جّل ا�سمه اأن ُينيـــر قلبك بجماله الجميل، وُيزيل 

الحجـــب من اأمام ب�سرك، وُينجيك من القيود ال�سيطانية والإن�سانية 

حتى ل تاأ�سف -مثل اأبيـــك- على ما�سيك بعد ت�سّرم ال�سباب وحلول 

ال�سيخوخة.

)1)  اأي المباحة والتي لم يرد نهي �سرعي عنها.
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واربـــط قلبك -بني- بالحّق، حتى ل ت�ستوح�ـــس في الطارئات من 

ال�ســـدوف، وحّرره من الأغيار لت�ستنقذ نف�سك من الوقوع في ال�سرك 

.
(1(

الخفي وال�سرك الأخفى

وبعد هذه الآيات واإلى اآخر ال�سورة فاإّنها تنطوي على اأمور غاية في 

العذوبة والجمال، يحول دون التعّر�س لها �سوء الحال و�سيق المجال.

اللهم! اجعـــل اأحمد عندك محمودًا، وافطـــم فاطمة عن الذنوب، 

واجعل ح�سنـــًا اأح�سن، وبّلغ يا�سرًا ي�سرًا، وتوّل هـــذه العائلة المنت�سبة 

اإلـــى اأهل بيت الع�سمـــةR بلطفك وعناياتـــك، واحفظها من �سّر 

�سياطين الباطن والظاهر، وُمّن عليهم بال�سعادة في الدارين.

 ل يفوتني - بني- اأن اأختم و�سّيتي هذه بالتاأكيد عليك في ال�سعي 

لخدمـــة الأرحـــام ل �سيما »اأّم���ك« التي لها في اأعناقنـــا جميعًا حقوقًا 

كثيرة، واحر�س على اإر�سائهم جميعًا.

والحمـــد هلل اأوًل واآخـــرًا وال�ســـالة علـــى ر�سول اهلل واآلـــه الأطهار 

واللعن على اأعدائهم.

17 / �سوال / 1404 هـ.ق

روح اهلل المو�سوي الخميني

عقيدته  �ساحبه  فيه  ُيظهر  الذي  الظاهر  ال�سرك  وهو  جلي  �سرك  نحوين:  على  ال�سرك    (1(

العتقاد  مع  اإلى غير اهلل  ه  التوجُّ وهو  الخفي  ال�سرك  اأّما  علني.  ب�سكل  للتوحيد  المنافية 

باألوهيته وتوحيده، وهو ال�سرك الذي غالبًا ما يخفى على الإن�سان، فيح�سب اأّنه غير مبتلى 

به وهو في الحقيقة مبتلى به، كالرياء الذي ُيعّد �ساحبه م�سركًا لتوّجهه اإلى النا�س بدل اهلل 

من اأجل ك�سب المنزلة في قلوبهم والمدحة لديهم. 
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رؤية الحّق

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

إهداء

 -الذي لم اأجـــن منه اأنا �سخ�سيًا 
(1(

اأهـــدي كتابي »اآداب ال�صالة«

�ســـوى الأ�سف على ق�ســـوري وتق�سيري في ما خال اأيـــام عمري التي 

كنـــت قـــادرًا فيها على بنـــاء النف�ـــس، والح�سرة والندامـــة في مرحلة 

ال�سيخوخة حيث يدي خالية وحملي ثقيل وال�سفر بعيد والبالء �سديد، 

ولحـــن الرحيل يترّدد في �سمعـــي- اإلى ولدي العزيز »اأحم���د« لعّله اإن 

�ساء اهلل ينتفع -وهو يتمّتع بقّوة ال�سباب- بمحتواه، مّما ُجمع من كتاب 

وثر عن الأوليـــاء العظام فيلج - م�ستفيدًا 
ُ
اهلل وال�سنـــة المطهرة وما اأ

مـــن اإر�سادات اأهـــل المعرفة-  المعراج الحقيقـــي، وي�ستنقذ قلبه من 

هذه الظلمة، ويوّفق لبلوغ مق�سد الإن�سانية الأ�سلي الذي �سلكه اأنبياء 

اهلل العظام واأولياوؤه الكرام Rواأهل اهلل، ودعوا الآخرين اإليه.

)1)  هذا الكتاب اأّلفه الإمام الخميني} عام 1942 م بعد كتاب �سر ال�سالة، وهو �سرح لآداب 

ال�سالة واأ�سرارها المعنوية، وهو غنيٌّ بالمعارف الأخالقية والعرفانية.
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الدخول في ولية الله

بنّي:

ا�ســـع للعثور علـــى نف�سك المعجونـــة بفطـــرة اهلل، وا�ستنقذها من 

م�ستنقع ال�ساللة واأمواج العجـــب والأنانية، واركب »�سفينة نوح« التي 

.
(1(

هي »ولية اهلل«، فاإّن من »ركبها نجا ومن تخّلف عنها هلك«

بنّي:

اجهد اأن يكون �سيرك في »ال�سراط الم�ستقيم« - �سراط اهلل - واإن 

كان ذلـــك بخطى وئيدة بطيئة. وا�سع اأن تكون حركات و�سكنات قلبك 

و�سائـــر جوارحك في اإطـــار المعنوية والرتباط بـــاهلل. واحر�س على 

ال�سعـــي في خدمة الخلق لأّنهم خلق اهلل، فرغم اأّن اأنبياء اهلل العظام 

والخوا�س مـــن اأوليائه تعالى كانوا يمار�سون الأعمـــال كالآخرين، اإل 

اأّنهـــم لـــم يتعّلقوا بالدنيا قـــط، وذلك لأّن عملهـــم كان بالحّق وللحّق، 

اإّل اأّنـــه روي عن خاتم النبّيين P قوله: »اإّنه ليغان على قلبي، واإّني 

، ولعّله كان يرى روؤية الحّق 
(2(

ل�صتغف���ر اهلل في كّل يوم �صبعين م���ّرة«

في الكثرة كدورَة.

)1)  اإ�سارة اإلى حديث ال�سفينة المروي عن ر�سول اهلل P اأنه قال:»اإّنما َمَثُل اأهل بيتي فيكم 

َمَثُل �سفينة ُنوٍح من دخلها نجا ومن َتَخّلَف عنها هلك« بحار الأنوار، ج23، �س121.

)2)  م�ستدرك الو�سائل، ج5، �س320.
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بنّي:

تهّيـــاأ بعـــدي لمواجهة مختلـــف م�ساعـــر الجفـــاء، وال�سغائن التي 

اأكّنتهـــا ال�سدور لي، ف�سوف تنعك�س عليك، واإذا كان ح�سابك مع رّبك 

نت بذكـــر اهلل، فاإّنك لن تخ�سى الخلـــق. فاأمر الخلق  �سليمـــًا، وتح�سّ

وح�سابهم هّيٌن �سريع النق�ساء، ويبقى الح�ساب اأمام الحّق تعالى.

ل قيمة للمقامات والمناصب الدنيوية

بني:

قد تعر�س عليك بعدي المنا�سب، فاإن كانت نّيتك خدمة الجمهورية 

الإ�سالميـــة والإ�ســـالم العزيز فـــال ترف�س، ولكن اإذا كانـــت نّيتك - ل 

�سمح اهلل- اإطاعة هوى النف�س واإر�ساء ال�سهوات، فاجتنب القبول، اإذ 

ل قيمة للمقامات والمنا�سب الدنيوية حتى ت�سّيع نف�سك من اأجلها.

الّلهـــّم ُمنَّ علـــى اأحمد وذّريته واأهل بيته -وهـــم عبادك ومن ن�سل 

ر�سولك الأكرمP- بال�سعادة في الدنيا والآخرة، واحفظهم من �سّر 

ال�سيطان الرجيم.

الّلهـــّم، خذ باأيدينا نحن ال�سعفاء العاجزين المتخّلفين عن قافلة 

ال�سالكين.

الّلهّم عاملنا بف�سلك ول تعاملنا بعدلك.

وال�سالم على عباد اهلل ال�سالحين.

23 ربيع الول 1405 هـ.ق

روح اهلل المو�سوي الخميني
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معراج الروح

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

 .P الحمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل

و�سّيـــة من والد هرم ق�ســـى عمرًا بالبطالـــة والجهالة، وهو ي�سير 

الآن نحـــو الدار الأبدية بكفٍّ خالية مـــن الح�سنات، وب�سحيفة اأعمال 

�سّودتها ال�سيئات، لكّن قلبه مفعم بالأمل بمغفرة اهلل والرجاء بعفوه. 

اإلـــى ابٍن �سابٍّ تتجاذبـــه م�ساكل الزمان، وهـــو مخّير بين انتخاب 

ال�ســـراط الإلهـــي الم�ستقيم )هـــداه اهلل اإليه بلطفـــه المطلق( وبين 

اختيار الطريق الآخر -ل �سمح اهلل- حفظه اهلل من مزالقه برحمته.

معراج العارفين

اأي بني، الكتاب الذي اأهديه اإليك هو نبذة من �سالة العارفين ونزر 

مـــن ال�سلوك المعنوي لل�سالكيـــن، رغم اأّن قلم من هـــو مثلي عاجٌز عن 

تبيـــان م�سيرة هذا ال�سفر، واأعترف باأّن ما كتبته ل يخرج عن حدِّ بع�س 

الألفاظ والعبارات، فاأنا لم اأح�سل اإلى الآن على بارقة من هذه النفحة. 
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 هو الغايُة الق�سوى لآمال اأهل 
(1(

ولـــدي، اإّن ما في هذا »المعـــراج«

المعرفة، وقد ق�سرت اأيدينا عنها: »ا�سحب ال�سباك فالعنقاء ل تكون 

.
(2(

�سيدًا لأحد«

ولكـــن!! ل ينبغـــي لنا الياأ�س مـــن األطاف اهلل الرحمـــن؛ فهو -جّل 

وعال- الآخذ باأيدي ال�سعفاء، ومعين الفقراء. 

، ومن 
(3(

عزيـــزي؛ الكالم هو في ال�سفر من الخلق اإلى الحّق تعالى

 اإلى ما فوق الجبروت، اإلى حّد 
(4(

الكثـــرة اإلى الوحدة، ومن النا�ســـوت

الفنـــاء المطلق الذى  يح�سل فـــي ال�سجدة الأولى، والفناء عن الفناء 

. وهذا هو تماُم قو�س 
(5(

-الـــذي يقع في ال�سجدة الثانية- بعد ال�سحو

، وفي تلك الحال لي�س من �ساجد وم�سجود 
(6(

الوجود من اهلل واإلى اهلل

.
(7(

له، ول عابد ومعبود، فـ{ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ}

)1)  اأي ال�سالة.

)2)  جزء من بيت �سعر لحافظ ال�سيرازي.

)3)  ال�سفر الأول من الأ�سفار الأربعة التي ذكرها �سدر المتاأّلهين ال�سيرازي في كتابه الحكمة 

المتعالية.

)4)  النا�سوت: عالم الظاهر، عالم الملك وال�سهادة.

الحّق.  في  الفناء  بعد  لل�سالك  تح�سل  مقامًا،  اأ�سبحت  تر�ّسخت  اإذا  حالة  هي  ال�سحو:    (5(

فال�سحو عبارة عن ال�ستيقاظ من حالة ال�سكر والفناء في الحّق تعالى، فيرجع ال�سالك اإلى 

الإح�سا�س بعد الغيبة التي طراأت عليه، ويعود اإلى دنيا الأفعال والأقوال.

)6)  {ۈئ ۈئ ېئ} �ســـورة الأعـــراف، الآيـــة:29. {ڄ   ڄ ڄ  ڃ     ڃ} �ســـورة البقـــرة، 

الآية:156. 

)7)  �سورة الحديد، الآية:3.
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ر من قيود األنا التحراّ

ولـــدي، ما اأو�سيك بـــه -بالدرجة الأولى- هـــو اأن ل ُتنكر مقامات 

ِق معا�سرة ُمنكري مقامات  ُة الُجّهال، واتَّ ، فالإنكار �ُسنَّ
(1(

اأهل المعرفة

الأولياء، فهم ُقّطاع طريق اهلل تعالى. 

بني: 

تحّرر مـــن حبِّ النف�س والعجـــب، فهما اإرُث ال�سيطـــان. فبالُعجب 

َد )ال�سيطان( علـــى اأمر اهلل بالخ�ســـوع لولّي اهلل  وحـــّب النف�س تمـــرَّ

و�سفيه.

واعلـــم!! اأّن جميـــع مـــا يحّل ببنـــي اآدم مـــن م�سائب نا�ســـىٌء من 

 هـــذا الإرث ال�سيطاني، فهو اأ�سل الفتنة. وربمـــا ت�سير الآية الكريمة: 

 فـــي بع�ـــس مراحلها اإلى 
(2(

{ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ    چ چڇ}
، وقتال اأ�سا�س الفتنة وهو ال�سيطان وجنوده. ولهوؤلء 

(3(
الجهاد الأكبر

فـــروٌع وجذوٌر في اأعماق قلوب بنـــي الإن�سان كافة، وعلى كّل اإن�سان اأن 

} داخل نف�سه وخارجها، فاإذا حّقق الن�سر  يجاهد { ڃ ڃ ڃ چ  

في هذا الجهاد، �سلحت الأمور كافة و�سُلح الجميع. 

)1)  اإ�سارة اإلى المقامات المعنوية التي عرفناها �سابقًا.

)2)  �سور البقرة، الآية: 193.

)3)  الجهاد الأكبر: هو جهاد النف�س.
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بنّي: 

ا�ســـَع لتحقيق هذا الن�سر اأو بع�س درجاتـــه. واجتهد واعمل للحّد 

مـــن الأهواء النف�سانية التي ل حـــّد لها ول ح�سر. وا�ستعن باهلل -جّل 

وعال- فاإّنه ل ي�ســـل اأحد اإلى �سيء من دون عونه. وال�سالة -معراج 

العارفين و�سفر العا�سقين- �سبيل الو�سول اإلى هذا المق�سد. ولو كان 

ق ركعة واحدة منها، وم�ساهـــدة الأنوار المكنونة  لك ولنا توفيـــُق تحقُّ

فيهـــا، ومعرفـــة اأ�سرارهـــا الخفيـــة -ولو على قـــدر ما نطيقـــة نحن- 

لح�سلنا على نفحـــة من مق�سد اأوليـــاء اهلل ومق�سودهم. ول�ساهدنا 

�ســـورًة م�سّغرة ل�سالة معـــراج �سيد الأنبياء والعرفـــاء عليه وعليهم 

وعلـــى اآلـــه ال�سالة وال�سالم. ن�ســـاأل اهلل اأن يمّن علينـــا وعليكم بهذه 

النعمة العظمى.

الطريـــق اإذًا طويـــل وخطيٌر جـــدًا، وي�ستلزم الراحلـــة والكثير من 

الزاد، وزاُد اأمثالي اإّما معدوم اأو قليٌل جدًا، فما من اأمل اإل اأن ي�سملنا 

لطف الحبيب جّل وعال فياأخذ باأيدينا.

ر من األنا الشباب فرصة حقيقية للتحراّ

عزيـــزي، ا�ستثمر ما بقي من ال�سباب، ففـــي ال�سيخوخة ي�سيع كّل 

ـــه اإلى اهلل تعالـــى. اإّن من  �ســـيء، حتـــى اللتفات اإلى الآخـــرة والتوجُّ

كبريات مكايـــد ال�سيطان والنف�س الأمارة بال�ســـوء، اأن ُتمّني ال�سباب 

بوعـــود ال�سلح والإ�سالح عند حلـــول ال�سيخوخة، فُتخ�سرهم �سبابهم 
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الـــذي ي�سيـــع بالغفلـــة. واأمـــا ال�سيبـــة، فُتمّنيهـــم بطـــول العمر حتى 

اللحظـــات الأخيرة، وت�سّد الإن�سان -بوعودها الكاذبة- عن ذكر اهلل 

والإخال�س له، اإلى اأن ياأتي الموت، وعندها تاأخذ منه الإيمان، اإن لم 

تكن قد اأخذته منه كاماًل قبل ذلك الحين. 

اإذن؛ فانه�ـــس للمجاهدة واأنت �سابٌّ تمتلك قوة هائلة، واهرب من 

ز مـــا ا�ستطعت ارتباطك به  كل �ســـيء ما عـــدا الحبيب جّل وعال، وعزِّ

تعالـــى، اإن كان لديـــك ارتباط. اأّما اإذا لم يكن لديـــك ذلك -والعياذ 

بـــاهلل- فا�ســـَع للح�ســـول عليه، واجتهد فـــي تقويته. فلي�ـــس هناك ما 

ــق باأوليائه تعّلقًا  ي�ستحـــّق الرتباط به �ســـواه تعالى. واإذا لم يكن التعلُـّ

بـــه تعالى ففيه مكيدٌة من حبائل ال�سيطان الذي ي�سدُّ عن ال�سبل اإلى 

الحّق تعالى بكّل و�سيلة.

ول تنظـــر اأبـــدًا اإلى نف�ســـك وعملك بعين الر�سا، فقـــد كان اأولياء 

اهلل الُخّل�س يرون اأنف�سهم ل �سيء، واأحيانًا كانوا يرون ح�سناتهم من 

ال�سيئات.

الوجود منحصر به تعالى

بني، كّلما ارتفع مقام المعرفة، تعاظَم الإح�سا�س بحقارة ما �سواه 

جّل وعال.

 وارد 
(1(

في ال�سالة؛ التي هي مرقاُة الو�سول اإلى اهلل، هناك تكبير

)1)  قول »اهلل اأكبر« في افتتاح ال�سالة وقبل وبعد كل فعل من اأفعال ال�سالة.
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بعـــد كل ثناء كما اأّن دخولها بالتكبير، وتلك اإ�سارٌة اإلى اأّنه تعالى اأكبر 

مـــن كّل ثناء، حتى من اأعظم ثنـــاء وهو ال�سالة. وبعد الخروج هناك 

»تكبيرات« ت�سير اإلى اأّنه اأكبر من تو�سيف الّذات وال�سفات والأفعال.

مـــاذا اأقول؟! من الذي ي�سف وبـــاأيِّ و�سف؟! وكّل العالم من اأعلى 

مراتب الوجود اإلى اأ�سفل �سافلين هو ل �سيء، اإذ اإنَّ كّل ما هو موجوٌد 

هو تعالى ل غير؟! فماذا يمكن اأن ُيقال عن الوجود المطلق؟!

ولـــول اأمر اهلل واإذنه جـــّل وعال ربما لم يقدر علـــى ذكره اأحد من 

الأولياء، واإن كان كّل ما هو موجود هو حديث عنه تعالى ل عن �سواه!! 

والـــكلُّ عاجز عن التمّرد عن ذكـــره، فكّل ذكر ذكُره: { ڳ ڳ ڳ 

خطـــاب  لعلهـــا   
(2(

{ ٿ ٿ ٿ ٿ  و{   .
(1(

ڱ ڱ ڱ}
بل�سان الحق تعالى اإلى جميع الموجودات:

وهـــذه   .
(3(

{ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ..}

اأي�سًا بل�سان الكثرة، واإل فاإّنه هو الحمد والحامد والمحمود، »اإنَّ ربَّك 

.
(5(

، و{ ہ ھ ھ ھھ }
(4(

ُي�سلِّي«

)1)  �سورة الإ�سراء، الآية:23.

)2)  �سورة الفاتحة، الآية: 5.

)3)  �سورة الإ�سراء، الآية: 44.

)4)  الكافي،ج1، �س442. �ساأل اأبو ب�سير اأبا عبد اهلل Q واأنا حا�سر فقال: »جعلت فداك 

كم ُعِرَج ِبَر�سول اهلل P فقال مرتين فاأوقفه جبرئيل موقفًا فقال له مكانك يا محّمد فلقد 

اإّن رّبك ُي�سلِّي فقال يا جبرئيل وكيف ي�سّلي قال  وقفت موقفًا ما وقفه ملٌك قّط ول نبّي 

يقول �سبُّوح قّدو�س اأنا رّب المالئكة والّروح �سبقت رحَمتي غ�سبي...«. 

)5)  �سورة النور، الآية: 35.
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ب في محضر الله التأدُّ

    ولدي؛ اإّننا ما ُدمنا عاجزين عن �سكره و�سكر نعمائه التي ل نهاية 

لها، فالأف�سل لنا اأن ل نغفل عن خدمة عباده، فخدمتهم خدمة للحّق 

تعالى، فالجميع منه!

علينا اأن ل نرى اأنُف�سنا -اأبدًا- دائنين لخلق اهلل عندما َنخِدُمُهم، 

بل ُهم الذين يمنُّون علينا حقًا، لكونهم و�سيلة لخدمة اهلل جّل وعال.

ول ت�سعى لك�سب ال�سمعة والمحبوبّية من خالل هذه الخدمة، فهذه 

بحدِّ ذاتها من حبائل ال�سيطان التي ُيوقعنا بها. 

واختـــر في خدمة عبـــاد اهلل ما هـــو الأكثر نفعًا لهـــم ولي�س ما هو 

الأنفع لك ولأ�سدقائك، فمثل هذا 

ب إلى الله إختيار ما يقراّ

ولدي العزيز؛ اإّن اهلل حا�سٌر، والعالم مح�سره، ومراآة نفو�سنا هي 

اإحدى �سحائف اأعمالنـــا، فاجتهد لختيار كلِّ عمل ُيقّربك اإليه، ففي 

ذلك ر�ساه جّل وعال.

ل تعتر�ـــس علـــيَّ - فـــي قلبك - باأن لـــو ُكنت �سادقـــًا، فلماذا اأنت 

نف�ُســـك علـــى غير هذه الحـــال؟! فاأنا نف�سي على علـــم باأّني ل اأتَّ�سف 

بـــاأيٍّ من �سفات اأهل القلوب، ولـــدّي خوٌف من اأن يكون هذا القلم في 

حا�َســـُب على ذلك غدًا. ولكن اأ�سل 
ُ
خدمـــة اإبلي�س والنف�س الخبيثة؛ فاأ
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، واإن كانت مكتوبًة بقلم من هو مثلي مّمن لم يبتعد  هذه المطالب حقُّ

عن الخ�سال ال�سيطانية. 

واألجـــاأ اإلى اهلل تعالى في اأنفا�سي الأخيرة اآماًل من اأوليائه النجاة 

وال�سفاعة. 

الّلهـــّم ُخذ اأنت بيد هـــذا العجوز العاجز، واأحمـــد ال�ساب، واجعل 

عواقب اأمورنا خيرًا.

واجعل لنا �سبياًل اإلى جاللك وجمالك، برحمتك الوا�سعة. 

وال�سالم على من اتبع الهدى.

ليلة 15 ربيع المولود 1407 هـ ق 

روح اهلل المو�سوي الخميني
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شراب العشق

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مخاطر الغوص في المصطلحات

عزيزتي فاطمة:

اأخيـــرًا حملتني على كتابة عّدة اأ�سطر ولـــم تقبلي عذر �سيخوختي 

وما اأحمل من المعاناة وما اأنا فيه من البتالءات...

اإذن فالأبـــداأ بالحديـــث عن ابتـــالءات ال�سيخوخـــة وال�سباب، فقد 

اأدركـــت اأنا المرحلتين اأو اإن �سئت فقولـــي طويتهما، واأنا الآن منحدر 

نحو البرزخ اأو النار تتالقفني اأيدي اأعوان ملك الموت، وغدًا �ستعر�س 

�ساأل ول 
ُ
علّي �سحيفة اأعمالي ال�سوداء واأحا�سب على عمري ال�سائع واأ

جواب عندي ولي�س لي �سوى الأمل برحمة من و�سعت رحمته كّل �سيء، 

الذي اأنزل على من هو رحمة للعالمين: { ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ 

.
(1(

ڭ   ڭ     ڭڭ }

)1)   �سورة الزمر، الآية: 53.
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ولكـــن لو فر�سنا اأّنـــي �سرت م�سموًل بهذه الآيـــة الكريمة واأمثالها 

ومن م�ساديقها، فماذا عن العروج اإلى حريم الكبرياء والرتقاء اإلى 

جـــوار المحبوب والوفود اإلى �سيافة اهلل التـــي كان ينبغي علّي بلوغها 

بنف�ســـي، والحـــال اأّنـــي وقعت فـــي مرحلة ال�سبـــاب فري�ســـة لل�سيطان 

�سغل نف�سي - حين 
ُ
وخادمـــه المطيع النف�س الأمارة بال�سوء، ورحـــُت اأ

كانت لـــدّي نعمة القوة والن�ساط- بالمفاهيم وال�سطالحات الطّنانة 

والمنّمقة، فلم اأح�سل على الن�سجام معها اأو على رقّي الحال، بل لم 

اأحاول اأبدًا اأدراك معانيها والو�سول اإلى ُلّبها، ول اإرجاع ظاهرها اإلى 

باطنها وملكها اإلى ملكوتها، فرحت اأقول:

مدر�ستـــي لم تغن بعد الجهـــد اأو كّل اجتهادي

(1(
وازدحـــام القيل والقـــال �سوى غــــّم الفـوؤاد

وهكذا غ�سُت فـــي عمق ال�سطالحات والعبـــارات، وانكببت على 

جمع الكتب بدًل من رفع الحجب، وكاأّنه لي�س في الكون والمكان وجود 

�ســـوى لحفنة من الورق المبعثر الذي ي�ســـّد الطالب المفطور بفطرة 

اهلل - با�ســـم العلوم الإن�سانية والمعارف الإلهية والحقائق الفل�سفية- 

عن بلوغ مق�سده، بل وُتغرقه في الحجاب الأكبر.

 بطولها وعر�سها بيني وبين ال�سفر 
(2(

فقد حالت »الأ�سفار الأربعة«

)1)  م�سمون بيت من ال�سعر.

)2)  اإ�سارة اإلى كتاب الحكمة المتعالية في الأ�سفار العقلية ل�سدر المتاأّلهين ال�سيرازي.
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، ول على 
(1(

نحـــو المحبوب، ولم اأح�سل علـــى اّي فتٍح من »الفتوحات«

، ف�ساًل عن غيرهـــا مّما له ق�سة 
(2(

اأّي حكمـــة من »ف�سو�ـــس الحكم«

محزنة...

وحينمـــا بلغت الم�سيـــب، �سرت عر�سة لال�ستـــدراج في كّل خطوة 

حتى بلغت ال�سيخوخة وما فوقها مما اأنا فيه الآن: { ڭ ۇ ۇ ۆ   ۆ 

.
(3(

ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ    ۅۉ }
البحث عن الله هو الهدف

واأنـــت يا ابنتي، لأّنك بعيـــدة فرا�سخ عن هذه المرحلة ولم تتذّوقي 

طعمهـــا -اأو�سلـــك اهلل اإليهـــا محفوظة مـــن بالياهـــا- تتوّقعين مّني 

الكتابـــة والحديث نثرًا ونظمًا، ول تعلمين اأّنـــي ل�ست كاتبًا ول �ساعرًا 

ول خطيبًا.

اعلمي يا ابنتي العزيزة -واأنِت لم تخبري الحياة بعد- اأّنك �سوف 

تنوئيـــن يومـــًا -ل �سمح اهلل- تحـــت عبء الندم الثقيـــل على ال�سباب 

الـــذي �ساع منك بتلك الأمور اأو بما هو اأكثـــر منها، مثلي تمامًا حيث 

تخّلفت عن قافلة ع�ّساق اهلل.

)1)  اإ�سارة اإلى كتاب الفتوحات المّكية لمحي الدين ابن عربي.

)2)   اإ�سارة اإلى كتاب ف�سو�س الحكم لبن عربي.

)3)   �سورة النحل، الآية: 70.
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فا�ستمعـــي اإذن لهـــذا الهـــِرم البائ�س الذي ينوء تحـــت هذا العبء 

منحنيـــًا ظهره من ثقلـــه. ل تغتري بهذه ال�سالحـــات التي ُتمّثل الفّخ 

الكبيـــر لإبلي�ـــس، وحّثـــي الخطـــى فـــي البحث عنـــه جّل وعـــال، فاأيام 

ال�سبـــاب واأن�سهـــا وملّذاتهـــا �سريعة الأفـــول، وقد طويت اأنـــا مراحلها 

�ســـارع الآن عذابها الجهّنمـــي، وال�سيطان الداخلي 
ُ
جميعـــًا واأم�سيت اأ

م�سّر على اإبقاء روحي في قب�سته كي -والعياذ باهلل- ُي�سّدد ال�سربة 

الأخيـــرة، غير اأّن الياأ�ـــس من رحمة اهلل الوا�سعة يعّد في حّد ذاته من 

الكبائر العظيمة، ن�ساأل اهلل اأن ل ُيبتلى الع�ساة بهذا الذنب العظيم. 

 قال في اآخر 
(1(

يقال اإّن مجرم التاريخ الحّجاج بن يو�سف الثقفي

عمره : »اللهم اغفر لي رغم قول الجميع اأّنك لن تغفر لي«. ويقال اإّن 

 عندما �سمع بذلك قال: اإذا كان قـــال ذلك فع�سى ولعّل 
(2(

ال�سافعـــي

! ول�ست اأعلم اإن كان ذلك ال�سقّي 
(3(

يكـــون هذا ال�سقي قد وّفق للتوبة

قـــد وفّق لهـــذا الأمر اأم ل، كّل مـــا اأعلمه اأّن الياأ�س هـــو اأ�سواأ من كّل 

�سيء.

)1)  الحّجاج بن يو�سف الثقفي: اأحد اأمراء بني اأمية البارزين ا�ستهر باأ�سلوبه الدموي في مواجهة 

خ�سومه. ا�ستخدمه الخليفة عبد الملك بن مروان لإعادة دولة الأمويين وانتزاع الخالفة 

من عبد اهلل بن الزبير وثبت اأركان حكم بني اأمية، وا�ستمر في الحكم ع�سرين �سنة.

)2)  محمد بن اإدري�س ال�سافعي، اأحد اأئمة المذاهب ال�سنية الأربعة.

)3)  اإحياء علوم الدين، ج4، �س697.
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بنّية:

ل تغتـــّري برحمـــة اهلل فتغفلـــي عنـــه، ول تياأ�سي فتخ�ســـري الدنيا 

والآخرة.

اللهـــم بحـــّق اأ�سحـــاب الك�ســـاء الخم�ســـة، احفظ اأحمـــد وفاطمة 

وح�سن ور�ســـا وعلي -اأولئك الذين اأفتخر ويفتخرون اأّنهم من �ساللة 

الر�سول العزيـــز وو�سّيه )�سلوات اهلل و�سالمه عليهما(- من ال�سرور 

ال�سيطانية والأهواء النف�سانية.

   انتهى كالمي وتّمت علّي حّجة الحّق وال�سالم

ربيع الثاني 1407 هـ.ق
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براعم الهداية)1)

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

عدم القنوت من رحمة الله

ابنتـــي العزيزة فاطمة: طلبـــِت مّني كتابة �سي ء لـــك؛ ما ع�سى اأن 

يكتـــب من ابُتلـــي بالنف�س الأمارة بال�ســـوء، فلم يتمّكن بل لـــم ي�ساأ اأن 

ُيحّطم هذا الوثن ال�سخم الجاثم على �سدره على الإطالق. نحن الآن 

قر باأّنني ل�ست حريًا 
ُ
علـــى اأعتاب �سهر اهلل ومنزلـــة �سيافة اهلل، واأنا اأ

بهذه ال�سيافة؛ �سهر �سعبان العظيم الذي هو �سهر الأئمة الكرام على 

و�سك النق�ساء، ولم يت�سّنى لنا اإعداد اأنف�سنا ل�سهر اهلل.

ل تعـــدو قراءتي لالأدعية اأحيانـــًا عن لقلقة الل�سان، فلم اأجِن منها 

�سيئًا، واأقول في اأواخر هذا ال�سهر: »اللهم اإن لم تكن غفرت لنا فيما 

 .
(2(

م�صى من �صعبان فاغفر لنا فيما بقي منه«

)1)  �سحيفة الإمام،ج 20،�س209.    

)2)  و�سائل ال�سيعة، ج10، �س301.
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لـــم اأقنط من رحمة اهلل تعالى ول تقنطـــي؛ اإّيانا وبلوغ يوم تجعلنا 

فيه ذنوبنا اآي�سين من رحمة اهلل تعالى.

اّ
 يبحثون عن الحق

اّ
الكل

ابنتـــي: �سوف تنق�سي هذه الأيام المعدودة �سواء باللهو واللعب اأم 

بالم�سّقة والتعب، و�سواء بالغفلة عن الفطرة اأم باللتفات اإليها.

عزيزتـــي: اأ�سمـــر اهلل جّل وعال نور هدايته فـــي كاّفة مخلوقاته ل 

�سّيمـــا الإن�سان؛ فطرة اهلل ُت�سغـــل بالنا �سئنا اأم اأبينا، ول تتطّلع جميع 

المخلوقـــات مهما بلغت واإلى اأّي مذهب رغبـــت �سوى اإلى الحّق تعالى 

وكمالـــه المطلـــق بح�سب فطرتها، واإن لم تلتفـــت اإلى ذلك، واعتقدت 

بغيره.

 فـــاإّن الإن�سان يبغي الكمال المطلق ويرومه، �سواء من عبد الأوثان 

مًا اأم من اأنكر اهلل جّل وعال واقتفى اأثر الرئا�سة. توهُّ

يظّن الملحـــدون اأّنهم يهوون الدنيا ويطلبـــون الرئا�سة والزعامة، 

لكّنهـــم وفقـــًا للواقع يطلبون القتـــدار المطلق، ويبحثـــون عن الكمال 

المطلـــق، وهم في غفلة عن هذا ويعتقدون بخالفه. ومن المحتمل اأن 

يكون عذابهم وعقابهم من اأجل هذا الجهل والوهم.

 اأنـــِت - على �سبيل المثال- لما ترغبين بارتداء المالب�س الفاخرة 

والحلية الباهـــرة، لأّنك عن الحّق تبحثين. وكذلـــك الأمراء والملوك  

يريـــدون بلـــوغ القـــدرة المطلقـــة: {ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

144



.
(2(

، {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   }
(1(

ڻ ڻۀ}
اإّن هذا المو�سوع ذو نطاق وا�سع، فمن الأف�سل اأن نوجز في الكالم 

ون�ستودعك اهلل، وال�سالم عليك وعلى عباد اهلل ال�سالحين.

روح اهلل المو�سوي الخميني 

�سعبان 1407 هـ ق

)1)  �سورة الإ�سراء، الآية: 44.

)2)  �سورة الإ�سراء، الآية: 23.
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مستودع السّر

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رّب العالمين، الذي ل رحمن ول رحيم غيره، ول ُيعبد ول 

ُي�ستعـــان اإل به، ول ُيحمد �سواه، ول رّب ول مرّبي اإل اإّياه. وهو الهادي 

اإلـــى ال�سراط الم�ستقيم ول هادي ول مر�سد اإل هو، ول ُيعرف اإل به. 

. وال�ســـالة وال�ســـالم على �سّيد 
(1(

{ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئىئ}

الر�ســـل ومر�سد الكّل الـــذي ظهر من غيب الوجود اإلـــى عالم ال�سهود 

واأتّم الدائرة واأرجعها اإلـــى اأولها، وعلى اآل بيته الطاهرين الذين هم 

مخازن �سّر اهلل ومعادن حكمة اهلل وهداة ما �سوى اهلل.

وبعد...

هذه و�سية من عجوز عاجز، اأم�سى زهاء الت�سعين عامًا من عمره 

غارقًا فـــي م�ستنقع ال�ساللة و�سكـــر الطبيعة، يطـــوي الآن اأيام اأرذل 

عمـــره منحدرًا نحو قعر جهّنم غير اآمـــل بالنجاة، وغير اآي�س من روح 

اهلل ورحمته فال اأمل له �سواه تعالى. يرى نف�سه عاجزًا، لما ا�ستغل به 

)1)  �سورة الحديد، الآية: 3.
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مـــن عقد العلوم المتعارفة والقيـــل والقال، حتى اأ�سحت معا�سيه مّما 

يعجز �سوى اهلل تبارك وتعالى عن اإح�سائها.

اإلـــى �ساب يوؤّمل له اأن ي�سّق طريقـــه نحو الحّق وينجو- بتوفيق اهلل 

وهداية الهداة- من الم�ستنقع الذي �سقط فيه اأبوه.

الخشية من الله وحده

ولـــدي العزيز اأحمد، انظـــر- �سّلمك اهلل - في هـــذه الأوراق نظر 

ناظـــر اإلى ما ُيقـــال، ل اإلى من يقول، فاإّني اأهـــدف مّما اأقول تنبيهك 

رغم اأّني بريء مّما اأقول، بعيد عنه.

اأعلـــم اأن لي�ـــس لأّي موجود من الموجودات - بـــدًء من غيب عوالم 

الجبروت اإلى ما فوقها اأو تحتها- �سيء من القدرة اأو العلم اأو الف�سيلة، 

وكّل مـــا فيهـــا من ذلـــك اإّنما هو منه جـــّل وعال، فهـــو المم�سك بزمام 

الأمـــور مـــن الأزل اإلى الأبد، وهـــو الأحد ال�سمد. فـــال تخ�س من هذه 

المخلوقـــات الجوفاء الخاويـــة الخالية ول ُتعّلق اآمالـــك عليها اأبدًا لأّن 

التعويل على غيره تعالى �سرك، والخوف من غيره جّلت عظمته كفر.

تهذيب النفس وإصالحها

بنّي:

ا�ســـع فـــي اإ�سالح نف�سك مـــا دمت تحظـــى بنعمة ال�سبـــاب، فاإّنك 

�ستخ�ســـر كّل �ســـيء فـــي ال�سيخوخة، فمـــن مكائد ال�سيطـــان - ولعّلها 
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اأخطـــر مكائده - التي �سقط فيها اأبوك وما زال، اإل اإذا اأدركته رحمة 

الحّق تعالى - هي »ال�ستدراج«.

  ففـــي اأوائـــل ال�سبـــاب ي�سعـــى �سيطـــان الباطـــن - اأ�ســـّد اأعـــداء

 ال�ســـاب -  فـــي ثنيه عن اإ�سالح نف�سه وُيمّنيـــه ب�سعة الوقت، واأّن الآن 

هو اأوان التمتُّع بال�سباب. وي�ستمّر في خداعه بالوعود الفارغة لي�سّده 

عن فكرة الإ�سالح تمامًا.

 و�ساعـــة بعد �ساعـــة يومًا بعد يوم يت�سّرم ال�سبـــاب ويرى الإن�سان 

نف�سه فجاأة في مواجهة الهرم الذي كان يوؤّمل فيه اإ�سالح نف�سه، واإذا 

به لي�ـــس بمناأى عن و�ساو�س ال�سيطـــان اأي�سًا، اإذ يمّنيـــه اآنذاك اأي�سًا 

بالتوبـــة في اآخر العمـــر، لكّنه حينمـــا يح�ّس بالموت فـــي اآخر العمر، 

ُي�سبح الحـــّق تعالى اأبغ�س موجود اإليه لأّنه يريد انتزاع الدنيا - التي 

ل- منه. وهذه حال اأولئـــك الذين لم ينطفئ نور  هي محبوبـــه المف�سّ

الفطـــرة فيهم تمامًا. وهناك مـــن اأبعدهم م�ستنقـــع الدنيا عن فكرة 

الإ�ســـالح كّليًا و�سيطر عليهم غرور الدنيا ب�سكل تام، وقد راأيت اأمثال 

اأولئـــك بين اأهل العلـــوم المتعارفة، ما زال بع�سهـــم على قيد الحياة، 

وهم يرون اأّن الأديان لي�ست �سوى خرافة وتّرهات.

بنّي:

انتبه جّيدًا، اإلى اأّن اأّي اأحد مّنا ل يمكنه اأن يكون مطمئنًا اإلى عدم 

وقوعه في حبائل هذه المكيدة ال�سيطانية.
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R كيفية صدور أدعية المعصومين

عزيزي؛ اقراأ اأدعيـــة الأئمة المع�سومين R وانظر كيف اأّنهم 

يعتبرون ح�سناتهم �سيئات وكيف يرون اأّنهم ي�ستحّقون العذاب الإلهي، 

ول يفّكـــرون �ســـوى برحمة الحـــّق تعالى. واأهل الدنيـــا وتلك الفئة من 

 اإّنما يوؤّولون هذه الأدعية، لأّنهم 
(1(

المعّممين الالهثيـــن وراء بطونهم

لم يعرفوا الحّق جّل وعال.

بنّي:

والأمر في ذلك فوق ما نت�سّوره، فهم بين يدي عظمة الحّق، فانون 

عن اأنف�سهم، ل يرون غيره تعالى، وفي تلك الحال لي�س هناك كالم اأو 

ذكٌر اأو فكر ولي�س هناك ذات.

 وهـــذه الأدعيـــة الكريمـــة والمناجات اإنما �ســـدرت منهم في حال 

 اأو بعد المحـــو، حيث اإّنهم حينهـــا كانوا يرون 
(2(

ال�سحـــو قبـــل المحو

الع�سمة  بيت  اأهل  ال�سديد منهم في كلمات  التحذير  ورد  الذين  ال�سوء  اإلى علماء  اإ�سارة    (1(

على  فاّتهموه  للّدنيا  ُمِحّبًا  العالم  راأيتم  َقاَل:»اإذا   Q ال�سادق  الإمام  َعْن  والطهارة. 

دينكم فاإّن كّل ُمِحبٍّ َيُحوُط ما اأحّب« بحار الأنوار، ج2، �س107. قال ر�سول اهلل P:»من 

تعّلم علمًا ِلُيماري به ال�ّسفهاء اأو ِلُيباهي به العلماء اأو ي�سرف به الّنا�س اإلى نف�سه يقول اأنا 

ئا�سة ل ت�سلح اإّل لأهلها فمن دعا الّنا�س اإلى نف�سه  اأ مقعده من الّنار اإنَّ الرِّ رئي�سكم َفْلَيَتَبوَّ

وفيهم من هو اأعلم منه لم ينظر اهلل اإليه يوم القيامة« بحار الأنوار، ج2، �س110. اأوحى 

ك عن طريق  دَّ اهلل عّز وجّل اإلى داود Q:»ل تجعل بيني وبينك عالمًا مفتونًا بالّدنيا في�سُ

اُع طريق عبادي المريدين اإّن اأدنى ما اأنا �سانع بهم اأن اأنزع حالوة  تي فاإّن اأولئك ُقطَّ محبَّ

مَناجاتي من قلوبهم« بحار الأنوار، ج2، �س107. 

)2)  المحو: الفناء في اهلل.
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اأنف�سهـــم فـــي مح�ســـر الحا�ســـر. ونحن والجميـــع -عـــدا اأولياء اهلل 

الخّل�س- قا�سرون عن ذلك.

احتجابنا عن الكمال المطلق سبب معاناتنا

 اإذن ف�ساأبـــداأ الحديـــث عـــن تلـــك الأمـــور التـــي ل تليـــق باأمثالي 

 R الم�سّطربـــة اأو�ساعهم، واإّنما الأمل بف�سل اهلل واإمداد اأوليائه

اأن يعينـــك اأنـــت يا ولـــدي لعّلك ت�سل اإلـــى تلك الحـــال، وهي »فطرة 

، فهو اأمر ُفطر عليه 
(1(

التوحيـــد« { ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ }

جميع النا�س بل جميع الموجودات.

 فمـــا يبحث عنه ويجري وراءه، الجميع �سواء في العلوم والف�سائل 

والفوا�ســـل، اأو فـــي المعـــارف واأمثالهـــا، اأو فـــي ال�سهـــوات والأهـــواء 

النف�سانيـــة، اأو في التوّجه اإلى كّل �ســـيء واأّي �سخ�س من قبيل اأ�سنام 

المعابـــد، والمحبوبـــات الدنيوية والأخرويـــة، الظاهريـــة والخيالية، 

المعنويـــة وال�سكلية، كحّب الن�ساء والبنين والقبيلة والقادة الدنيويين 

كال�سالطين والأمراء وقادة الجيو�ـــس، اأو القادة الأخرويين كالعلماء 

والمفّكريـــن والعرفاء والأنبياء R، كّل ذلك هـــو ذات التوّجه اإلى 

الواحد الكامل المطلق.

)1)  �سورة الروم، الآية: 30.
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 فلي�س من حركة تقع اّل له تعالى وفي �سبيل الو�سول اإليه جّل وعال، 

ولي�ـــس من قدم تخطـــو اإل نحو ذلك الكمال المطلق، ونحن واأمثالنا - 

مّمن حجبتنا الحجب الظلمانيـــة المتراكمة بع�سها فوق بع�س - اإّنما 

ُنعاني ونتعّذب نتيجة هذا الحتجاب. 

الخطوة األولى باليقظة والعلم

واأّول خطـــوة تكـــون مقّدمـــة لرفـــع الحجـــب هـــي اأن نعتقـــد اأّننـــا 

محجوبون، واأّن علينا اأن ن�سحو تدريجيًا من خدر الطبيعة الذي �سمل 

كامل وجودنا من ال�سّر والعلن والباطن والظاهر، وهي »اليقظة«؛ التي 

عّدها بع�س اأهل ال�سلوك »المنزل الأّول« من منازل ال�سالكين، اإّل اأّنها 

لي�ســـت كذلك، فهي حالة عـــودة الوعي وال�ستيقاظ وهي مقّدمة فقط 

للبـــدء في ال�سير ورفع جميع الحجب الظلمانية، ثم الحجب النورانية 

والو�سول اإلى اأّول منزل »التوحيد«.

والأمـــر �سّيان اإذا التزمنا اإطار العقـــل، اأو الأطر الأخرى باأ�سرها، 

فجميعها ُتف�ســـح عن اأن الكمال المطلق هو جميع الكمالت، واإل فهو 

لي�ـــس بمطلق. ول اإمكان لظهور اأّي كمـــال اأو جمال في غير الحّق، لأّن 

الغيرية هي عين ال�سرك اإن لم نقل اأّنها اإلحاد.

عزيـــزي: ينبغي اأوًل اأن تخطو بقدم العلم رويدًا رويدًا، فاإّن اأي علم 

كان هو الحجاب الأكبر، وبالدخول بهذا الحجاب �ستتعّلم رفع الحجب. 

تعال اإذن ننطلق معًا نحو الوجدان، لعّل ذلك يفتح الطريق اأمامنا.
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كنز اإلنسان الحقيقي

ر من  اإّن اأّي اإن�ســـان، بـــل اأّي موجود عا�سق للكمـــال بالفطرة ومتنفِّ

النق�ـــس. فاأنـــت اإّنما تطلب العلم لأّنك تطلب الكمـــال، لذا فاأنت ترى 

اأّن فطرتـــك ل تقنع اأبدًا باأّي علم تنالـــه، وهي بمجّرد اأن ُتدرك وجود 

مراتـــب اأرقى واأعلـــى في هـــذا العالم فاإّنهـــا �ستبحث عنهـــا وُتطالب 

بهـــا، و�ســـوف تتنّفر مّما لديها من العلم الـــذي نالته لما �سترى به من 

محدودية ونق�س. 

فما تع�سقه الفطـــرة هو كمال العلم ل نق�سه، ولو اأّن مقتدرًا اهتّم 

بقدرتـــه فهـــو اإّنما ي�سعـــى اإلى كمال القـــدرة ل اإلى نق�سهـــا. لذا نرى 

المقتدريـــن ي�سعون دومًا لقدرٍة اأعظـــم واأعلى، غافلين عن اأّن القدرة 

ق« اإّنما  المطلقـــة اإّنما هـــي الموجود المطلـــق. واأّن جميـــع »دار التحقُّ

هي مظهـــر ذلك الموجود المطلق. واأينما تـــوّل وجهك بالوجدان فال 

يمكن اأن تتوّجه اإلى غير الموجود المطلق، وذلك هو الكنز الذي ُيغني 

الإن�ســـان عـــن الحاجة اإلى غيره تعالى، وُي�سبـــح كّل ما ي�سل اإليه من 

المحبوب المطلق، وكّل ما �ُسِلَبه اإّنما �َسَلَبه اإّياه المحبوب المطلق. 

حينهـــا �ست�ست�سعـــر اللّذة حينما تـــرى من يبحثون عـــن �سقطاتك 

وعيوبـــك، لأّن ذلـــك كّله من المحبوب ولي�س منهـــم، وحينها اأي�سًا لن 

ُتعّلق القلب باأّي مقام غير مقام الكمال المطلق.
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الحرب الثقافية للشرق والغرب

ولدي العزيز: دعني اأتحّدث اإليك الآن بقلمي ول�ساني العاجزين:

اأنـــت والجميع تعلمـــون باأّنكم تحت ظّل نظام وقفـــت بوجهه جميع 

القـــوى ال�سيطانية بُيمن القدرة والتوفيق الإلهيين وبدعاء وتاأييد بقية 

اهلل- اأرواحنـــا لتـــراب مقدمه الفداء - وبت�سحيـــات ال�سعب الإيراني 

الثـــوري روحي - فداهم واحدًا واحدًا- نظام مّرغ بالتراب اأنف نظام 

الفو�ســـى الملكية الـــذي لم يح�سن خـــالل اآلف ال�سنيـــن غير الظلم 

واإلحاق الأذى باأبناء ال�سعب وغير القتل والنهب.

 وفـــي هذا الخ�سّم تعّر�س اأولئك الطفيليون، اأتباع النظام الفا�سد 

مّمـــن مار�سوا اأنـــواع الظلم والتعـــّدي وال�سلب، اإلى ال�سقـــوط من اأوج 

قدرتهـــم اإلـــى اأ�سفل ال�سافلين - كمـــا ح�سل لتلك القـــوى ال�سيطانية 

و�سبـــكات اإعالمهـــا الم�سّلل- وتفـــّرق الكثير منهـــم الآن في مختلف 

البلـــدان الأجنبيـــة عدا من بقـــي منهم في داخل البـــالد وقلبه متعّلق 

بالأجانـــب، وقد عقدوا مع الغرب عقد الوئام. فهم جميعًا قد خ�سروا 

م�سالحهـــم علـــى الم�ستـــوى الدولـــي، واأ�سبحـــوا حديـــث النا�س بما 

اأ�سابهم من الخزي والعار. 

واليوم فاإّن لهوؤلء - خ�سو�سًا اأمريكا الناهبة - موؤّيدين في العالم 

وبيـــن ال�سعوب الم�ست�سعفة والغافلة عن حقيقـــة القدرة التي يمتلكها 

الإ�ســـالم. وفي مجتمعنا نحن اأي�سًا، العديـــد من الماأ�سورين باأمريكا 
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يعي�ســـون بيننا وقد امت�سقوا �سيوفهم بوجـــه هذه الجمهورية المباركة 

والم�سوؤوليـــن فيها، ينتظرون زوالها، لمـــا يرون من خطر ُيهّدد منافع 

الغـــرب، ب�سبب الإ�سالم العظيـــم، القدرة الوحيدة  التـــي ت�سّببت في 

�سهم لهذا الخطر. تعرُّ

كذلـــك فاإّن ال�سرق الملحـــد - الذي يقف بوجه اأّيـــة محاولة تم�ّس 

قدرتـــه، وبعـــد اأن �سيطـــر هـــو الآخر على ن�ســـف العالم - يح�ـــسّ اأّنه 

واأ�سدقاءه في معر�س الخطر اأي�سًا من هذا الإ�سالم المتنامي القدرة. 

هذا ال�سرق الملحد له في داخل البالد وخارجها موؤّيدون اأي�سًا يقفون 

تبعـــًا لمعبودهم الكبير بوجه الإ�سالم العظيم والجمهورية الإ�سالمية 

وم�سوؤولـــي النظام، وهم ي�سعون جاهديـــن للق�ساء عليها وعلى اأّي اأثر 

لها.

فـــي مثل هـــذا المحيط وفي مثل هذه الأو�ساع، هـــل تتوّقع اأن ُي�سدَّ 

على يد الجمهورية الإ�سالمية وينبـــري المادحون لمدحها والترحيب 

بها وبالم�سوؤولين فيها؟

اإن طبيعـــة التفكير الب�سري الفا�سد تقت�ســـي اإزالة ما ُيعتبر عوائق 

من الطريق، وا�ستخدام اأّية و�سيلة لتحقيق ذلك، واأحد اأ�ساليبهم التي 

يلجاأون اإليها عالوة على الأ�سلوب الع�سكري والقت�سادي والق�سائي، 

هو »الأ�سلوب الثقافي«. 

فالثقافة المنحّطة للغرب وال�سرق تقت�سي ا�ستخدام كّل الإمكانات 
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الإعالميـــة المتاحة لهـــم لن�سر الأكاذيب على مـــدار ال�ساعة واإل�ساق 

التهامـــات والفتراء علـــى الثقافة الإ�سالمية الإلهيـــة، وا�ستغالل كّل 

فر�ســـة للق�ساء علـــى القوانين الإلهيـــة للجمهوريـــة الإ�سالمية وعلى 

اأ�ســـل الإ�ســـالم، واعتبـــار المرتبطين بالإ�ســـالم رجعّييـــن وفاقدين 

للح�ـــسّ ال�سيا�ســـي، اإلى غير ذلك مـــن القول بعدم منا�سبـــة القوانين 

الإ�سالميـــة لع�سرنـــا الحا�سر، على اأ�سا�س اأّنهـــا قوانين م�سى عليها 

األف واأربعمائة عام فال تنفع في اإدارة الأمور في وقتنا الحا�سر الذي 

يمتلـــئ بالم�ستجّدات مّما لم يكن موجـــودًا في تلك الع�سور، وقد كّرر 

بع�س مّدعي الإ�سالم هذه الأمور اأي�سًا وما زالوا.

الستمداد من العلماء في المواجهة

في مثل هذا المحيط ينبغي الوقوف بوجه هذه الموؤامرات الوا�سعة 

ا�ستنادًا اإلى الثقافة الإلهية الإ�سالمية والثبات بوجهها. فينبري لذلك 

الكّتـــاب الملتزمون، والخطباء والفّنانون لال�ستفادة من هذه الفر�سة 

العظيمـــة، وبا�ستمداد من العلماء العارفين بالفقه الإ�سالمي والقراآن 

الكريـــم، مّمـــن ي�ستنبطـــون الأحـــكام الإلهيـــة المنا�سبة لـــكّل ع�سر، 

بالجتهـــاد ال�سحيـــح من القـــراآن الكريـــم وال�سّنة النبويـــة المطّهرة 

والأخبـــار الفّيا�سة بالمعارف الإلهية والفقه الأ�سيل، وعر�سها للعالم 

اأجمع.

156



ول تخ�ســـوا اأولئـــك الذيـــن ل هـــّم لهـــم �ســـوى البحث عـــن عيوب 

الآخريـــن، والمنحرفين ووّعـــاظ ال�سالطين والمعّمميـــن المرتبطين 

ببالط الملوك. ولتفهموا اأولئك الق�سرّيين من الروحانّيين اأو غيرهم 

مّمن يقفون بوجه الحكومة الإ�سالمية جهاًل اأو عمدًا اأو بباعث الح�سد 

 Q واأمير الموؤمنين P اأو عـــدم الفهم- وبما اتبعه النبّي الأكرم

و�سائـــر الأئًمة من اأ�ساليب وبالموعظة الح�سنة- باأّن هذه النحرافات 

اإذا اأّدت اإلـــى اإلحاق �سرر ما - ل �سمح اهلل-  بالجمهورية الإ�سالمية 

التي تهدف اإلى اإحياء الإ�سالم الذي تعّر�س للظلم على مدى التاريخ، 

فاإّن الإ�ســـالم �سيتعّر�س اإلى �سربة من الغـــرب وال�سرق والمرتبطين 

بهمـــا، �ستوؤّدي اإلـــى اأن نواجهـ قرونًا من الف�ساد تفـــوق ع�سر الملكية 

المقبور الظالم ظلمة وف�سادًا.

ً
ل األذى دائما الستعداد لتحمُّ

والآن جاء دور تقديم الن�سيحة الأبوية اإلى ولدي اأحمد:

بنّي:

رغـــم اأّنـــك لـــم تت�ســـّد لأيـــة م�سوؤوليـــة مّمـــا ت�ســـّدى لهـــا القادة 

الإ�سالميـــون الم�سوؤولون - اأّيدهم اهلل تعالى-  اإل اأّنك تتعّر�س للكثير 

من الطعنات، وما ذلك اإل لأّنك ابني. فبح�سب ثقافة الغرب وال�سرق، 

�سبح اأنا وكل من هو قريب مّني - خ�سو�سًا اأنت لما ُتمّثله 
ُ
ينبغـــي اأن اأ

من القرب ال�سديد مّني-  مو�سعًا للتهمة والأذى والفتراء. 
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فجريرتـــك الحقيقية هي اأّنك ابني وهـــذا لي�س بالجرم القليل في 

نظرهـــم. ول �ســـًك اأّنهم �سُيعّر�سونـــك اإلى اأ�سّد من هـــذا، وعليك اأن 

ت�ستعّد لتحّمل المزيد. ولكّنك اإذا تم�ّسكت بالإيمان وبالعتقاد بالحّق 

تعالـــى واطماأننت اإلى حكمة البـــاري ورحمته الوا�سعـــة، فاإّنك �سترى 

هـــذه التهم والفتـــراءات والمتاعب المتزايدة هدايـــا من محّب يريد 

اإعانتـــك علـــى تروي�س نف�سك، وابتـــالء وامتحانًا اإلهيـــًا لتنقية نفو�س 

عبيـــده. تحّمـــل ال�سدمـــات اإذن وا�سكـــر اهلل تعالى علـــى رعايته لك 

وا�ساأله المزيد.

الدفاع عن مظلومية أحمد

ابنـــي العزيز: رجوتنـــي مّرات عديدة اأن ل اأتحـــّدث عنك بما يدّل 

على تبرئتك من التهـــم المن�سوبة اإليك، وقلَت اإّن ذلك لأجل الإ�سالم 

وم�سلحـــة الجمهورية الإ�سالمية، ولكـــن اإذا رايت في هذه الوريقات، 

اأّني خالفت قولك هذا وقلت عنك �سيئًا غير ما طلبت مّني، فاعلم اأّن 

ذلك عمل بالتكليف الإلهي والت�سّدي للدفاع عن �سخ�س م�سلم اأو عن 

اأحـــد عباد اهلل مّمن تحّملوا في �سبيلي كّل هذه التهم والأذى، دون اأن 

اأقول اأنا ما اأعرف عنهم.

�سهد اهلل القاهر الحا�سر المنتقم باأّن )اأحمد( ومنذ اليوم الذي 
ُ
اأ

ت�سّدى فيه لم�ساعدتي واأ�سبـــح م�سوؤوًل عن عالقاتي الخارجية واإلى 

الآن - حيـــث اأكتـــب هذه الكلمـــات - لم يخط خطـــوة، اأو يكتب حرفًا 
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واحـــدًا خالفًا لقولي، اأو لما اأكتبه، وقد �سعى بحر�س �سديد على عدم 

تغييـــر كلمة واحدة بل حتى حرف واحـــد اأحيانًا مّما قلته اأو كتبته مّما 

يرى هو حاجة اإلى اإ�سالحه دون اإذن مّني، رغم اأّني اأجزته هو وبع�س 

اأع�ســـاء مكتبي الخا�ـــس مّمن تكّفلـــوا م�سوؤولية العالقـــات الخارجية 

- حفظهـــم اهلل - اأن يلفتـــوا نظـــري اإلـــى اأّي �سيء يـــرون فيه خالف 

ال�ســـالح. وقد كان ابني )اأحمد( دومًا فـــي مجريات هذه الأمور وما 

زال، اإّل اأّنه اإلى الآن لم ُيقدم على اإ�سافة اأو اإنقا�س كلمة دون الرجوع 

اإلّي، واهلل على كّل ذلك �سهيد.

اإلهـــي! رغم عدم رغبتي فـــي كتابة اأو قول اأّي �ســـيء حول اأقربائي 

مّمـــا ُي�سّم منه رائحة المديح، اإل اأّنـــك تعلم يا اإلهي باأّن ال�سكوت اإزاء 

التهم الباطلة جرم وذنب، واإّني لم األم�س من اإخواني مّمن يعملون في 

مكتبي اأّية مخالفة ت�ستوجب عدم ر�ساي. هوؤلء كان لهم ما�س طويل 

 اإلى مختلف الطعنات 
(1(

معي، وقد تعّر�س من بينهم ال�سيخ  ال�سانعي

علـــى مدى حياتي ب�سبـــب ارتباطه بي، واإّني اأدعو لهـــم جميعًا بالأجر 

الجزيل وال�سبر الجميل.

ل يفوتنـــي اأن اأقول في الختام باأّن اأحمد لم ي�ستلم اإلى الآن دينارًا 

ة لأمور معا�سه. واحدًا من بيت المال، واأّني اأنفق من اأموالي الخا�سّ

اأنف�سهم  العلماء المجاهدين الذين رافقوا الإمام ونذروا  اأحد  ال�سيخ ح�سن ال�سانعي  )1)  هو 

لخدمتهم.
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اللهم اغفر لنا، نحن عبيدك الغارقون في الذنوب، ول تحجب عّنا 

رحمتك الوا�سعة، واإن كّنا ل�سنا اأهاًل لذلك ولكّنا مخلوقاتك.

اللهـــم! احفـــظ هـــذه الجمهوريـــة الإ�سالميـــة والم�سوؤوليـــن فيها، 

ومقاتلينا الأعزاء، وارعهم بعين رعايتك، وارحم ال�سهداء والمفقودين 

الأعـــزاء وعوائلهم برحمتك، ورّد الأ�ســـرى والمفقودين اإلى اأوطانهم 

.R بحق محمد واآله الأطهار

27 ربيع الثاني 1408 هـ.ق

روح اهلل المو�سوي الخميني
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