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  ةشقّيالِع
  )األصل (

  
   ْمَدتار ُشْفِرت ِگوْس ُدْیت أَبن بخال َلَم

   ْمَديمار ُشو ِب ْميَدو را ِديمار ُتشم ِبَچ
   بزدْم»أنا الحّق« وسم و ُآَدود ُش ُخْزٱفارغ 

              مَددار ُشْريدار َسِرچو منصور َخْمَه
  یِرَر َشْمجاَنت ِبْسٱه َدْنَكدار َفْلم ِدَغ

              ْمَد بازار ُشۀرْهم و ُشَده جان آَم ِبْهَآ
   وْزب و ُريم َشِوَرشائيد ِبخانه ُگْير َمَد

   ْمَديزار ُشجد و از مدرسه ِبْس َمن اْزآه َم
جامۀ  م َدْر َآْنر َتو َب، مَدْنيا َآ و ِرِدْه ُز

               ْمَديار ُشْشو ُه ..راباتیير َخقه ِپْرِخ
   اْدم َدود آزاَرد ُخْنه از َپ َآِرْهواعظ َش

         ْمَدآار ُشْدَده َم آلوَدیم رند َم َداْز      
  ْمَنُك ِبه يادیَدَكْت از ُبْهيد َآگذاِرِب

              ْمَديدار ُشه ِبَدَكْيت َمت ُبْس با َدْه َآْنَم
  

  العشقّية
ترجمة  (   )شعرّية

  
  ْكْيَتَفشامة في َش      ني يا حبيبيتََْبقد َس
  ْكتْيَلْق ُمنظرتي في      مًا سْق قلبَيْتَقَسو
  

   صرخُت»أنا الحّق« عن نفسي ـ  نفسَيذهلْت
   قيْن َشَلْبَح ،مثلما الحّلاج يوماًَ، فاشتريُت          
   في فؤادي نار عشٍق المحبوب ألقیُنَجَش

   ِقْل في آّل َحًة قّصفصرُت، هقت روحيأز          
    أمامي آّل وقٍتلحاِنٱ عوا بّوابَةِرأْش

    و درِس محراٍبّل فؤادي آلَّفلقد َم          
   الّزهادات و أثواب الرياء أثواَبو لقد ألقيُت

  سيو رأْح الصَّاَرَز َف» الشيخقةْرِخ«وارتديت           
   من الوعظ فؤادي آم آذیواعظ البلدة

              بكأِسروٍع من أنفاس مص العوَنفطلبُت
  
   هذا ما أردُت، ثاَن    عوني أذآر األْوَدَف

   ُتْوَحي قد َص إّننِة    ن الحاَثفبأيدي َو
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  المقّدمة
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
   لكأّنما  آأسًائما من أحد يسقي الشاطر الظام

  قد غادروا هذه الوالية ..ر الولّيْدرون َققّدالذين ُي
صلوات اهللا  ( الكونين أمير المؤمنين علّيسب إلی مولیْن ـ هذا الكالم ُي»نم نقطة آّثرها الجاهلوْلالِع«
  . )عليه
  :  من جهتين»النقطة«فيكّثر ، يفهمالجاهل الّن إ

ثبات ـ فيخلطه به  نحو السلب أو اإلعلیفيأتي بكالم من عنده ـ ،  مفهوم صحيحلیإ ـ أن يعمد یاألول
أو يعمد جاهل . تخفيها من الظهور وتسترها و»النقطة«م ِهْب ُتد آثرة يوِجمّما. مًاْليسّمي ما فعل ِع و؛جه فيهيدمو

  آثرةفتتوّلد عندئٍذ ..يستنبط وفيشرع يستنتج منه،  ما اصطنعه من تلقاء نفسهی ـ إل عالمًا نفسُهآخر ـ يری
  . )قال و يلِق (:عمادها، لفظية

اّن : بتعبير أوضح و.ابطال باطله وعلم للرّد عليه ينبري عدد من أهل ال ألْنـ أّن الجاهل يكون سببًاالثانية 
  . »آّثرها الجاهلون« هذا أحد معاني ّللع و.الجاهل يستجّر الكالم من اآلخرين

: »و أّما بنعمة رّبك فحّدْث«يقول ـ من باب لكّنه ، الفهم و آاتب هذه السطور اليّدعي العلمفإّن، و مهما يكن
أشعار عظماء أمثال سّيد  من الجهلة الذين إذا وجدوا في  لم أآن من تلك الفئةالكريم أْن إّني ألشكر اهللا الجواد
و »الحانة« و »الخمرة« و »الوثن« من طراز ـ ألفاظًا )نّور اهللا تربته الشريفة (الفقهاء اإلمام الخمينّي

  . داللتها المباشرة و ظاهرها اللفّظيطفقوا يحملونها علی، ما إليها و»الخال«
بعدما آان عزمي ، اصطالحاتهم الخاّصة و عن لغة أهل العرفان  موجزًا الرسالة شيئًاهفي هذو قد دّونت 
إذ آنت في صدد ترتيب و. مبسوطمفّصل   نحومة الرسالة علیهذا الموضوع في مقّدن أتناول في أّول األمر أ

 هذا الموضوع مبحوث في المعرفة أّن والعلمأهل أحد األعّزة من تدوين محتواها ذّآرني  وة هذه المقّدمةخّط
 من غير استبان لي أّن واحدًا،  الكتاب لمراجعتهلّما عدت إلیو. )إيران وبين اإلسالم الخدمات المتقابلة (آتاب

عّطر اهللا  (ريّهاهللا المطآية قد أثار االستاذ الشهيد )»آّثرها الجاهلون«لـ طباق التفسير الثاني یعل (المّطلعين
 ألسنة شعراء  علیةاأللفاظ المتداولو،  حول اصطالحات أهل العرفانافيًاو  مفّصًالعًا جام ليكتب بحثًا)مرقده

نظائر  و»الخال« و »بيت األوثان« و »الحانة«و » الخمرة«من مثل ،  في العالم اإلسالمّيّيالغزل العرفان
  . أجاد ولقد أحسن في بحثه و.هذه األلفاظ

البالغة  نهج وقد أتی بالشواهد ـ حّتی من القرآنم الرّبانّي  هذا العاِلالنقطة المهّمة في بحث االستاذ الشهيد أّن
رأيت ، مطالعته والشهيدستاذ بعد دراسة بحث االو. »حَدالَق« و »الشراب«: ـ فيما يتّصل باستخدام ألفاظ مثل

 األعّزاء علی ّن من الخير أن أحيل القّراءوأ، و إعادة بحث الموضوع مّرة أخریحاجة لتسويد األوراق   الأْن
  . ذلكم الكتاب
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لهدف آخر  و،ًالأوردهنا ـ لزيادة بحث االستاذ آماد أّني ْي ـ آما نّوهت ـ َبآامًال ولقد آان بحث االستاذ جامعًا
 »الخمرة«:  آلمات من مثلعلیتحتوي ،  المرموقةّيلثالثة من شخصيات العالم اإلسالمـ بضعة نماذج شعرّية 

  . واحد من المتأّخرينهؤالء الثالثة من القدماء وثنان من ا. »حَدالَق« و »الكأس«و 
  

 بّقلالمو، »المرتضی«بـالمعروف ، السّيد األجّل علّي بن الحسين الموسوي، جع اإلسالمي الكبيرالمر: أّوًال
تنزيه  ( و)االنتصار ( و)الشافي (:مثل، صاحب المؤّلفات القّيمة. )هـ ٤٣٦ ( عامالمتوفی، »م الهدیَلَع«بـ
  : یيقول السّيد المرتض.  بياناألدب مّما اليحتاج إلی والعلومتضّلعه في  وعلّو مقامه و.سواها و)ألنبياءا

  
يا   ! ؟ مليِح لي غيُرَكُلـ        ـْع ِفْمِل .. الوجِهمليَح

   غير شحيِح، في الهوی          سًاْفّن من يبذل َنإ
     بصحيح لسقيٍم       لكْن و،الهوی بلویو

                                                

   ١ي وَحُبَص ووقيُب َغكَـ          يـري فَه َس لياٍلْمَآ
  

 »ّيِضالسّيد الرَّ«بـالمعروف ، السّيد األجّل محّمد بن الحسين الموسوي، ـ العّلامة األديب الشاعر الكبير ثانيًا
ؤلّفات مصاحب ال و،)نهج البالغة (جامع الكتاب النورانّي ،)هـ ٤٠٦ ( عام المتوفی»الشريف الرضّي«أو 
حقائق التأويل ـ في تفسير القرآن  (و )تلخيص البيان في إعجاز القرآن ( و)ات النبوّيةجازالَم (:ة مثليسالنف

 )خصائص األئّمة عليهم السالم ( و)من العسير أن يؤّلف مثله: الذي يقول عنه بعض علماء السّنة ..الكريم
ب ما هو أظهر من الفنون و األد وطول الباع في العلوم ولهذا الرجل الكبير من سعة االّطالع و،غيرهاو

  .  مزيد آالممّما ال يحتاج إلی، الشمس
  : يقول الرضّي

سقی  ُهوسنا آؤْت ساعَد يومًا اُهللا
علی                 ِدِعْسُم ِب حين ما جاد الزماُن

   ْتَف تكّشحّتی، نا عليه الخمرْوَلَج
                 ِدها عن لونها المتورُِّّعواِقَف

  آأّنه ، بابًاّض لنا عنها َحُفَن
                 ِدَم أْر بين أجفاِنذًی يتمّشیَق

   ُه عقَلُحا الّرٍب تسْل صدٍقماِنْدو َن
   ِد التورَُّنْس ُحها خّداُهُبُلْسو َت              

  ها  األّيام تجري صروُففال زالِت
  ٢  من العيش سرمِدبمغبوٍط، علينا              

  
  : و يقول أيضًا
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   ُنآْم وَظ صاٍدبیو الرُّ      واَنْش َنفاليوْم ..نياسِق
   يداُنِع ولك ـ ناياٌت        فيًةا ـ وِوْه بالّلْتَلَفَآ

   أغصاُن ومنه أوراٌق       الريح فالتطمْتَدْف وحاَز
    سكراُن األصَلّنفكأ        ه جانُب ماَل فرٍعآلُّ
  

  :  يقولحّتی
   حاُنْر َقِنْيّن يوم الَبإ      فني يأَلني ـ فالوصُلِقفاْس
   ١البان وُكْسها الِمتناُمْج      ْن ِمُقَلْق ما زال َيوًةْهَق
  

الذي . )هـ ١٣٦٢ ( عامیالمتوف، العّلامة الكبير الفقيه الشيعّي األديب المرحوم السّيد رضا الهندّي  ـثالثًا
 الشيخ حسن ابن صاحبو، الشيخ محّمد طه نجفو،  أساتذة آبار من مثل السّيد محّمد الطباطبائّيیدرس عل

 للسّيد أفق أدبّي ذوو.  بلغ مدارج عاليةیحت ..والده السّيد محّمد و،سانّياآلخوند الخراو، يانيبالشرو، )الجواهر(
عليه السالم  منين ؤالمأميرد قصيدة في مدح للسّي و.أدبه رسالة مستقّلة وف البحث في شعرهّلؤي، شأن رفيع
 ، البحثی عل شاهدًاهذه أبيات من القصيدة أوردها و.نظير لما غاليتلو قلت اّنها يتيمة بال، »ثرّيةْوالَك«أسماها

  .  بذآرهاتيّمنًاو
  ! ؟ْركَّ ُسورحيق رضابك أْم        !؟ْرَهْو َجْمأ ثغرك ُجّلَفأُم

  »ّنا أعطيناك الكوثْرإ«        :قد قال لثغرك صانعُه
  ! ؟ األحمْر به الورَدنّقطَت        ٌكْس ِمأْم .. بخّدَكالخاُلو
  ! ؟ْرَمْجَم  علیدِّ النَّيُتِتَف        .. بذاك الخدِّ ذاك الخاُلأْم
  !بها ال يحترق العنبرو        تذآو:  من جمرتِهبًاَجَع

 يا   ْرَهّياه األْزَحح ُمْبفي ُص        ُهُتَرْفن تبدو لي َوَم
  »ْرَفأْسالّصبح إذا و« »يغشی          إذايِللال«بـ به ّنأَجَف

   بنعاس جفونك لم يسهْر        لو لم يمرْض .. أرقًاْمإرَح
  
  :  أن يقولإلی
  ْرَشْن بها ُت االفراُحعسی ..ِح         الّراِفْربِص، َح األقداُلفاْج
  ْرَهْزراك للِمْس ُيلَِّخ و،ِس        ناك بصّب الكأْم ُيْلَغْشٱو
  ينفي الّشّر وعيد الخيَرُي ..ِد        و الُعلحُن و،قوِدْن الُعُمَدَف
  ّكْر الدهر لمن َبُوْفَصَفـِر،         ـْجل الَفْيَبر ُق للّسُكْركَِّب
  

  : و يقول
  هو الّساقي ـني ـ وُعَنْمَيهل 

                                                 
) تهذيب األلفاظ(في آتاب )  عليهیاهللا تعال رضوان(يت اللغوي الكبير كِّن السِّبيقول ا. ٥٠٥ ـ ٥٠٤: ٢المصدر نفسه  .١

  . القهوة من أسماء الّشراب: ٢١١ م، ص ١٨٩٥لكاثوليكّية االمطبعة 
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  !  ؟ من حوض الكوثْرأن أشرَب              
    يطردني عن مائدٍةأْم

                 ْرَتْعالُم ولقانع ِلعْتِضُو
   آيا ْن ِم أنكَرْنيا َم

                : ْرَكْن ما لم ُيٍنَس أبي َحِت
  لجهلك باألّيا ،  آنَتْنإ

             ْربَّ أبي ُش مقاَمجحدَت، ِم    
  دًاُحُأ سأْلٱو، رًاْد َبفاسأْل
     خيبْرْلَس و األحزاَبِلَسو              
  ْنَم ور؟ن دّبر فيها األْمَم

  ؟ ّمْرن َدَم و؟ األبطاَلأردی              
  علیو، )هطٰ ( قّدمهْنَم
  ؟ْر له أمَّأهل االيماِن               

  واِس ِب،ٍنَسأبا َح، وكقاُس
                !  قاس الّذّر ؟هل بالّطود ُيو ..َك

   للحرعیدك ُي غيُرْنَم
                 !للمنبر ؟ وللمحراِب وِب

    الخير ـ إذا انتشرْتأفعاُل
   في الناس  ـ فأنت لها مصدْر              

  فما  .. المعروُفَرِآو اذا ُذ
                ْرذَآ ُي به شيٌءلسواَك

  ، ّتارفناصرك الَب، ع باألمِرَدفاْص
   األبتْروشانئك              
  يـ المهتّم لحفظ الدِّأنَت

                ّرَتغيرك بالدنيا يْغو ،ـِن
   یصْحُت جاللك الآياُت
  ْرَصْح آمالك ال ُتفاُتو ِص              
   ُه فيك مدائَح طّوَلْنَم

   ْرصَّ واجبها َقعن أدنی              
   آمالي ـ  ـ ياآعبَةْلَبفاْق

                ْرَسْيَتْسٱ ما َيي مديحْدن َهِم
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  شرح العشقية

  
  

  : )أجزل تشريفه و،قّدس اهللا لطيفه (قال سّيد األعاظم
   ْمَد ُشتاْرْفِرت ِگوْس ُدت أْیَبخال َل ِبْنَم
   ْمَد ُشيماْرم و ِبيَدو را ِديمار ُتم ِبْشَچ

  : و ترجمته
  ك ِتَف َش يا حبيبي بخاِليُتِبُس

  ُتْضِرَمَف .. عينك المريضةأبصرُت
  

  ∗المصطلحات وشرح المفردات
 ةعلی ألسن وّي األدب الفارسيف، هاتين اللفظتينآثر تداول قد و. ّيًاَغو معروف ُل»ةَفالشَّ« و »الخال« یمعن
  . يراد الشواهدإ مّما يغنينا عن ،حصاءاإل وتفوق الحصر ةکثر، الشعراء

 من  المحبوب مزيدًایضفي علالناعسة التي ُت، ریْك يراد بها العين السَّ»ةيم أو الّسقةالعين المريض«
  .١الجمال

           

                                                 
  . الشرح اللغوّي واالصطالحات الشعرية ـ في آل مواضع هذا الكتاب ـ في معزل عن التفسير العرفانّينجعل  أن  آثرنا∗
 من ی کثير من الغرابة لدمّما يثير شيئًا» مةيسق«أو » مريضة«ها نّأ وصف عين المرأة المحبوبة، في معرض الغزل، بلعّل. ١

 ْيد أّن قليًالَب. فارسي ويتحّسس ما في هذا الوصف من عذوبة وفتنة وجمالفي حين يستمرئه الذوق ال.. قين العربالمتذّو
ْدنيه من  إدراك هذا الوصف، وُيی من شأنه أن يقترب بالمتذّوق إلّي،ر العربعردة في لغة الشامن التأّمل في رموز الحّب الو

   : استذآار مسألتينی التأّمل يقوم علوهذا. ْته أّول األمرَهَدسه و تذّوقه، فتزول عندئذ هذه الغرابة التي َبتحّس
 وصف عين المحبوبة في شعر الغزل العربّي ـ بأّنها یأّن المراد بالعين المريضة أو السقيمة هو نفسه ما يراد ـ لد: یاألول

 في رة تصوير لون من الجمال اآلسر األّخاذ، آقول الحاِدیويهدفون من ورائه إل.. »ذابلة«أو » ناعسة«أو » یْسنَو«عين 
  : المعروفة» عينّيته«

   ِع األْتَل الغزاِلِبِصْنَتُم َآ،ْلٍتَص     بواضٍحْتَكَب ٱْسَتیحت.. ْتَفو تصّد
   ِع األْدُملَِّهَتْس ُمِةّر، ُحْسناَنَو    هاْرَفب َطْحَس َت،ي حوراَءَتْقَلُمِب َو
  : ّي بن الرقاعِدل َعوق و

    ر جاسِممن جآِذ ُرْيه أْحَوْيَنَع   أعارها.. ها بين النساءنّأو آ
    وليس بنائِمٌةَن ِسْينِهفي َع    ْتَقنََّر َف،عاُسالنُّ وْسنان، أقصدهَ

  . ب في المرأة، في آثير من رموز الحّب في الشعر العربّيْطَلو هذا الوصف من التعابير الجمالية العالية التي ُت
 ی في عّدة صور من شعر العرفان والتصّوف العربّي، لد وصف عين المحبوبة بأّنها مريضة قد ورد أيضًانّّإ: المسألة الثانية

 یق من العيون، علشََّعَتمّما يعني أن العين المريضة هي أفضل ما ُي.. ّبِحتصوير التأثير الروحّي لعيون الحبيب في الُم
ء العرفان في ي هنا بمثالين من شاعرين هما أآبر شعراتوحسبنا أن نأ. عكس العين التي تواجهك بجرأة ووقاحة ذميمة

  . األدب العربّي
  : يقول ابن عربّي

  !عّلالني.. الني بذآرهالَِّع     األجفاِنْن مريضِةضي ِمَرَم
  : و يقول ابن الفارض

  !ّي َووبمعسول الثنايا لي ُد   ْقم أجفانكْممي من ُسَقَس
  . ـ الدواء)ّيَوالدُّ(بـيريد  

وذجّي الذي يورده القرآن الكريم لجمال مودة، مّما له صلة بالوصف الن أّن نعت عين الحبيبة المنشیأال تر.. وبعد هذا آّله
بما لهؤالء القاصرات الّطْرف من رابطة .. »ْرِف الطَّراُتقاِص«) یتعال(موذج في جّنات الخلود، في مثل قوله نعيون المرأة ـ ال

موذج الكامل في نْن ـ في وصفهم الرمزّي ـ ال؟ إّن الشعراء هؤالء ليتطّلبون إَذسة الناعیْسنب بالعيون المريضة، الَوَسَن
  . الجمال
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 من ةطالما أورده الشعراء في آثرة آاثرو، منذ أمد بعيد، في الشعر الفارسّي، حم هذا المصطلقد استخدو
  . أشعارهم

  : يقول حافظ الشيرازي
   لقوس حاجبك أّلا يرميني بسهم ْلُق

 ..  ١!فأموت أمام عينك المريضة
  : يقول أيضًاو

  التي أمرضتك  ..ماذا أقول في شكر عينيك
  ٢!؟الجميلةألّنها في طلعتك ؛ ت أوجاعيَمَسْلو َب
  

  فانّيْرتفسير ِع
 نقطة الوحدة ـ من حيث الخفاء ـ یهو في عرف السالكين إشارة إل«: »الخال«وّي في تفسير هاَنيقول التَّ

ة مشابه للهوّية الغيبّيذلك أّن الخال ـ لسواده ـ و. إليه يرجع األمر آّلهدأ ومنه َب: منتهاهاوالتي هي مبدأ الكثرة 
الخال هو الوجود المحّمدّي : قيلو. »ف اهللا إّلا اهللاريعال و،  اهللا إّلا اهللایال ير«الشعور ة عن االدراك وبالمتحج
  ٣. »م الوجودـ أي عاَل

  تفسير صدر الحكماءیّلا علي النورّي في حاشيته علقال الحكيم العارف الكبير الُم: يقول آاتب هذه الّسطور
و ، »س الّرحمانّيَفالنَّ«ـبّية لهي الّرحمة الّرحمانية المسّماة إّن الرحمة الوجود« :) عليهمایرضوان اهللا تعال(
 ـ في »ةالحقيقة المحّمدّي«هي و. »سهاْفَن ِبْتَقِلالمشيئة التي ُخ«بـو ، »المقّدسالفيض «و ، »الوجود المطلق«بـ

 سه ْف َنمكتوبة علیالرحمة ال«بـالمسّماة ، مّيةيبين الرحمة الرح بينها و تفرقًة»الوجودّية«بـد يََّقُتو. وجه
ما و،  المحّمدّي فيه آّل ما آانآتب القلم األعلی الذي »الّلوح المحفوظ« و » الكتابأّم«بـالمسّماة  ..)بحانهس(

  . »ياْلوّية الُعَلهي الَعو.  يوم القيامةلیإيكون 
  

  آن من الشاآرين ها وْذُخ، نارةإشارة فيها إ
  

 سالكًا، تهذيب النفسب معنّيًا،  بموازين الشريعة المطّهرةملتزمًا، )متهجّلت عَظ (هللا حين يغدو المرء طائعًا
 مكتسبًا، ) الّتواضعُمُهُيْشو َم: بالمفهوم العاّم الذي قال عنه إمام الموّحدين صلوات اهللا عليه (مسلك التواضع 
مکشوفة له عبادة المحّبة ـ أي  بالعبادات الكاشفة عن دًامتعبِّ، )لغ أحد بدونها أّي مقامبالتي ال ي (الخصال العالية

ال  هو المقام الذي، و)فيما بعد، اهللا  شاءإْن، ث عنهسنتحّدالذي(» ب الّنواِفلُقْر« حّتی يبلغ مقام –المحّبة هللا 
  : )اهللا عليهم صلوات (الية أهل البيتألحد بدون ويتحّقق 
   تراب حّيكم یمّره عل َمْنِم

  ّيكْس عبيره الِمر علیَحيحصل نسيم السَّ
                                                 

فأموت أمام یدک «: هکذا) ْجمانَب( طبعة يوقد جاء عجز البيت ف. لدیوان حافظ) يقدوس(طبعة أوردنا هذا البيت وفق . ١
  . »وعضدک

  :  هكذا، ويمكن ترجمة البيت األّول شعريًا٢٩٩، العشقّية رقم ) بجمانةطبع(ديوان حافظ . ٢
  ْهْمْرمني بَسال َي    ْك لقوس حاجِبوقْل

  !فيا له من سقْم      قم ناظرْكقتيل ُس
  . آلكّته.  ط٤٥١: ١ف االكش .٣
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 آان إْنفي هذه الحالة ـ  و.١ »ئنا ِشْنَم«بتعبير  مشموًال سيصبح عندئٍذ]الذي فاز بهذا المقام[  فإّن هذا المرء 
  . حنا فداها أرو»ب العالمْلَق« له أن يستمع مناجاة  ممكنًا)بإذن اهللا (مصلحة في األمر ـ سيكون

  : )سآل يٰ (جاء في زيارة
الّسالم . تكّبر ولّلَهالّسالم عليك حين ُت. تسجدوالّسالم عليك حين ترآع . تُنْقَت والم عليك حين تصّليّسلا«

 تلكم الشفاه الجميلة »خاَل«فاد هذه الكلمات النورانّية  أن يسّمی ُم يصّححّتی ،»تستغفرود َمْحعليك حين َت
  . الرائعة

ما ال تكون الزيارة هذه فيها مجّرد ندتتحّقق عفإّن هذه المرحلة إّنما ، قةبنا من العبارات الساْدو طباق ما أَف
 يَض الكلمات ِبفيری، مةْحواد و السُّمن عالم السَّ، حسب تلكم المقّدمات، قراءة لأللفاظ بل يخرج الزائر عندها

  . )إنّه جواد آريم،  هذا المقامتعالیقنا اهللا رَز (الّلون
  

«تفسير   » هَفشَّلا
  . طون آالم المحبوبُب: ة العقيقشف و.ة آالم المحبوبالشف: يقول صاحب الكّشاف

  
«تفسير   »العين المريضة

  : يمكن تفسير هذه العبارة بثالثة وجوه
  

  الوجه األّول 
، خالل طّي المراحل، العارف و مكاشفاته التي تسطع عليه مشاهدات  إشارة إلی»العين المريضة«هو أّن 

 لسّيد العارفين نذآر هنا آالمًاو. )عْطل و الَقْصالَو ( نحوتريه عوالم علیو، )تعالیتبارك و ( من الحّق أنوارًا
  . ال يستبين بدونه هذا الموضوع المهّم، )اهللا عليه  صلوات (دينإمام الموحِّو

ق ْر آثير الَب له المٌعرَقَب و،ف غليظهُطو َل، ّق جليله َدحّتی، أمات نفسه و،ه عقَلقد أحيی«: الّسالم ليهقال ع
اله ْج ِرتْتَبَث و.٢ قامةاإلدار  و باب الّسالمةلیه األبواب إْتَعداَفَت و،)السبيل (لُبك به السَُّلَس و، له الطريقفأباَن
    .٤»ه ربَّأرضی و،هل قلَبَمْعَتْسٱبما ، ٣ الّراحة وِنأنينة بدنه في قرار األْمَمبُط

وصف مبتدأ و، شؤونهوأحوال الّسالك ومراحله بيان و، ر من أحد آالم في حقيقة السلوكَد أّنه ما َصعلْماو
  .  من هذا الكالمیأعل وأجّل، منتهاه وسعيه

) سالم اهللا عليه ( فمن أمير المؤمنينیآّل ما قال العارفون في هذا المعنو: يقول ابن أبي الحديد المعتزلّي
ير فقد اقتدوا فيه بكالم أم) الّسالكوصف الّسلوك و (القشيرّي في بابقاله ابن سينا وما و: يقولو. أخذوه

   .الّسالم  عليهالمؤمنين 
  

  آالم الشيخ الرئيس ابن سينا 

                                                 
: الّسالم   عليهن يتحّمل أمرآم؟ فقالوَم: ، حين سئل)اهللا عليهم  صلوات( الحديث الذي ورد عن أحد األئّمة یإشارة إل .١
  . »ئناْن ِشوَم.. نحن«
  . مرحلة االطمئنان، أو الجّنة، أو آالهما: »دار اإلقامة«ـبرّبما آان المراد  .٢
  . واليقين الكامل) أال بذآر اهللا تطمئّن القلوب(يبدو أّن المراد مرحلة االطمئنان  .٣
  . ١٢٧ : ١١ البالغة البن أبي الحديد شرح نهج .٤
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ق وُرآأّنها ُب، سات ـ من اطالع نور الحّق عليه ـ لذيذةَل َخّنْتَع، ما  حّدًا٢  إّنه إذا بلغت به اإلرادة١ ثّم ..«
 ثّم. د عليهْجَوو، ليهد إْجَو: دانْجآّل وقت يكتنفه َوو. »أوقاتًا«عندهم هو المسّمی و، مد عنهْخثّم َت، مض إليهتو
   .٣»معن في االرتياضأواشي إذا تكثر عليه هذه الَغّنه َلإ

  نتيجة
ومصداقها هذا النور المذآور ، )تعالی (ألطاف الحّق ) يضةرالعين الم(ـبإّن المراد : ْنيمكن القول إَذ

تفّطن  (.ما بعد المشاهدةوجد  -د الثانيْجهو حصول الَو» ُتْضِرَم «یمعنو.  إليهاةاإلشارات التي مّرت سَلالَخو
  . )ني هنا شيئًاْغُيفغير الدّقة ال، ة بدّقلهذا المعنی

  
  الوجه الثاني 

  .  االنجذاب علیًاداّل» ضُتِرَم« فيكون معنی، بةْذ هو الَج»العين المريضة« أّن المقصود من
 روا منه مزيدًاال تنتظو، مالجاإلضاعة عن هذا اإل هذه الّسطور القليل البضاعة الكثير بفلتعذروا آات، هناو

 من أين الّثری«؛ ال ـ آما يقألّن حالي هو ـ ثانيًاو،  ـ من الوجهة الشرعّيةأّوًالألّني معذور ـ ؛ من التوضيح
تعش ْرُم ِلأّنی«: )رضوان اهللا عليه (نّيَدوفق قول سّيد األدباء العّلامة الكبير السّيد علي خان الَمو. »!ّيا؟َرالثُّ

  . »!؟األخطارّحم هذه َقنان َتلمرتعد الَجو، ّنم هذا المطارَسالجناح َت
  : أآابر هذا الميدان من بعض ّل ـ أقتبس نّصًاِخ من اإليجاز الُمها أنذا ـ خلوصًاو
 ـ آانت ٥  عليهاةالحيوانّي و الطبيعّية٤ بة األحكامَلَغ و، أّن النفس اإلنسانية ـ بحكم خواّص التطّوراتْمَلإْع«
 في الشهوات الزائلة منغمرًة، ة الحسّية العاجلةٲة إلی حظوظها المختّصة بالنشهمتوّج، فطرتهاصل  عن أغافلًة
حقيقة النفس و، حقيقة األثر الّروحانّيو،  الوجودّيلهّي اإل هذه الغفلة الّسرَّفشمل حكُم.  بالّسوءارًةأّمو، الفاسدة

.  تفريط أو إفراطإّما إلی، فت أخالقهاانحرو، هذه الحقائق الثالث الكثرة علی  أحكاُمْتَبَلَغو. وانّيةَياإلنسانّية الَح
ن الناس ال يخلو فإَذ. عض األشخاصب ك بالنسبة إلیِلْهبل اسُت، دانّي االعتدالّي في آّل منهاْح أثر القلب الَوَيِفَخَف

  : من أحد الثالثة
وضاع رأس ماله ، ورة في الممسوخينآاستهالك الص،  االعتدالّي فيهبلك أثر القلْه أن يكون قد اسُتّماإ 
  . بل من المتمّكنين في أسفل السافلين، ل للسلوكفهو لم يؤمَّ، استعدادهو

 فاض علیطريق انحراف سّره الوجودّي الُمو،  العناية اإللهّية من الوجه الخاّصهإّما أن يكون قد شملتو
 عمل ٦ جذبات الحّق توازيبة من ْذَج«بموجب ، النفس اإلنسانيةو، عليه وسع األثر الروحانّي و.حقيقته
الحجب هو الذي يقطع  و.تعّمل وسعي  النور بالیفيكون من األولياء الذين أخرجهم من الظلمات إل، »لينالّثَق

المقامات إّلا عند  وال يعرف المنازل و،ف بالجذب قبل السلوكطََّخَتُي، هو المحبوب المراد و.لهّيةبالجذبات اإل
  :  ما قيل بالفارسّيةَمْعِن و. تحّققه بالوجود الحّقانّي و، اإللهّيلتنّوره بالنور؛  الخلقلیالحّق إرجوعه من 
 للثَّطوبی  صاحيًا، من ذلكم الحرم، ل الذي ينهضِم

  في جاّدة الديار ،  قارعة الطريق عن أّنه آان علیغافًال
                                                 

  .  هترتبط بموضوع سابق تحّدث عنه الشيخ، مّما ال حاجة هنا إليراد» ثّم«لفظة  .١
  .  أيضًایولها معان أخر). یتعال (حرآة القلب في طلب الحّق: ية العرفانّيةؤاإلرادة في الر .٢
  . ٣٨٤: ٣شرح اإلشارات  .٣
  . أحكام: في األصل .٤
  . عليه: صلفي األ .٥
  . يوازي: في األصل .٦
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  تحذير وحْصُن

، آّلا. العواّم ومن األعالم آالم سهل يفهمه الخواّصلعّلك تظّن أّن ما أسلفناه من الكالم عن بعض األآابر 
  .  عن التعليقات و التوضيحاتالسّيما إذا ورد مجّردًا، المعضالت وصاتيبل هو من العو

بمجّرد االصطالحات من آلمات أرباب فإّنها ال تنحّل ؛ االغترار بفهمك في أمثال هذه المطالب وو إّياك
ل من مَّو الُك) صلوات اهللا عليهم (نبياءلأل يفيده ذلك الكالم إنّما يتحّصل  أّن مااعلْم و.المشارب واألذواق
  . األولياء
 .بيان و توضيحيحتاج إلی ،تسامح في التقريرأو ،  في بعض آلمات هؤالء األعالم رمز في التعبيرّل لعو
األّآالين من  واعين لكذبهمفإّياك أن تكون من الّسّم. العرفان وّدعي العلملة من ُمَهليس آما يزعمه بعض الَجو
  . فتأّمْل، »١ طعامه إلیاإلنساُنر ُظْنَيْلَف«: قولي )سبحانه (اهللا و،تهمْحُس

   .٢»یَع إّلا ما َسساِن لإلْنَسْي َلو أْن«: )یسبحانه و تعال (وقال
   .٣»ناَلُبُس ْمُهنََّيِدْهَنينا َلوا ِفُداَه َجلّذيَنٱو «: ) قائلْنعّز ِم (قالو
   .٥»طيعوه تهتدوا ُتإْنو«: هو أصدق القائلين و،قال و.٤ »هَبْل َقِدْه َي باِهللاْنيؤِم ْنو َم«: ) شأنهّلج (قال و
 بكالمي ك اصطفيُتَمتدري ِل ! يا موسی:الّسالم ليه عأوحی اهللا إلی موسی«:  قالالّسالم، ليه عبداهللا عبيعن أو

 فلم أجد ، لبطن عبادي ظهرًالبُتي َق إّنيا موسی: إليه) تعالی ( اهللافأوحی؟ ذاك لَم و،ياربِّ: دون خلقي ؟ قال
   .٦» األرضعلی: قال  التراب ـ أو خّدك علی وضعَتإذا صّليَتيا موسی إّنك .  لي منكسًاْف أذّل َنفيهم أحدًا

  الوجه الثالث
  عليهسالمه وصلوات اهللا (هو الوجود اللطيف إلمام الزمان و،عين اهللا:  هنا»العين«ّن ن يقال إأيمكن 

  . » اهللا في خلقهَنْيالّسالم عليك يا َع«: د في زيارتهَرآما َو، ) آبائه الطاهرينیعلو
  

  ه عميم َعْفتتميم َن
ة ّن آون األئّمأ و.»أنا عين اهللا«: عبارة) صلوات اهللا عليه ( عن سلطان الواليةاعلم اّنه قد روي مرارًا

قلب اهللا «و » لسان اهللا« و »ب اهللاْنَج« و »اهللا يد«  و»عين اهللا« )عليهم أجمعينصلوات اهللا  (الطاهرين
 هنا معاٍن و. عليها أحاديث آثيرةّلتد و،قد اّتفق عليها أهل البصائر، ة مفروغ منهاهو حقيقفإّنما ، »الواعي

الذي ود الوجه من هذا الفقير األْسال ، ينبغي االستمداد في هذا الخصوص من فيض أولياء اهللا و،أسرار جّمةو
  !أين الّتراب من أسرار رّب األرباب ؟ و،سته آثرة الذنوبَبَح

*  لكن و،السالمة وثر العزلة أؤآنُت
  ْلَسفال َت ..نِتْفان َيالنرجس الفّت

برشف*  ألحد ث أذیًًوِر ال ُتٍة

                                                 
  . ٢٤: سورة عبس .١
  . ٢٩: النجم سورة .٢
  . ٦٩: سورة العنكبوت .٣
  . ١١: نالتغاب سورة .٤
  . ٥٤: سورة النور .٥
  .  بالعربّية في األصلمكتوبًا) النصح والتحذير(أورد المؤّلف هذا  .٦
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   ْلَسفال َت ..لة الناسَهفأنا أتعّذب من َج
  إّن في هذا السبيل ألحاديث تحرق القلب *

  ْلَسال َت و..نه إيضاحًاتطلب مو من يعربد فال
  : )س اهللا روحه الشريفقّد (قال سّيد الفقهاء

  ْمَد بَز»أنا الحّق«وس ُآ و مَدود ُشاز ُخغ فاِر
  ْمَددار ُشْريدار َسِر َخ»منصور«و  ُچْمَه

  : و ترجمته
   »أنا الحّق«:  صرخَةأطلقُت و،سيْف عن َنهلُتُذ

..  نقةْش الِمَلْب َحج ـ اشتريُتل الحّالَعآما َف و
  

  المصطلحات وشرح المفردات
«  : زيايقول حافظ الشير . عّنيُتْبِغ،  عن نفسيُتْلِهُذ،  نفسييُتِسَن: »فارغ از خود شدم

  رْآ ِذ آالِفرَةْش َعْمُهذآرُت      ريْآ عن ِذ األحباُبَلِهلو ُذ
   .فيرة تغنينا عن إطالة الكالم ونظائر آثيرة، في األدب الفارسي، لهذا المصطلحو
و آّلها يرجع  (يقّررها السياق،  متعّددةمعاٍن، األدب وفي الشعر، لهذا التعبير و.لْبع الطَّْرَق: »نَد َزْسوُآ«

 ،أمثال هذا و، في المجتمعئ ماإثبات شهرة المر، عن شيء اإلعالن: مثل، ) أصلي  واحد تقريبًاإلی معنی
  .  عن هذه المفاهيمرد المذآورة هو آنايةااّن هذا المصطلح في المو: بتعبير أدّقو

ت عنه قولته َرِثالذي ُا و،) هـ٣٠٩المقتول سنة (اج و تعبير عن الحسين بن منصور الحّله: »منصور«
خاّصة ما  و،التراجم وة في آتب التاريخيضاره مستفبأخ و. حبل المشنقةت به إلیالتي أّد »أنا الحّق«: الشهيرة

 لكّنا نريد إلی، مآل أمره وأفكاره وآثاره وفي صدد ذآر أخبارهنا هنا لسو. الصوفّية ول العرفاءاب في أحوِتُآ
فكان بين ، ةبأخبار متناقضة متضار، آثاره وعقائده وو نشأتهالتأآيد أّن األخبار التي وردت فيما يّتصل بمولده 

  . دح القادحينَق ومدح المادحين
قبل أن يتّم موضوع  و بداية ترجمته ـفي، اجالحّلالمقارب لعصر )  هـ٣٨٥ سنة المتوفی (١ يقول ابن النديم

   .٢»شيء بّتة بلدهوأمر و ليس يصّح في أمره «: حديثه
تكّلم عنه من القدماء  و.٣ )رضوان اهللا عليهما (شيخ الطائفة الطوسّي  و،قد تعّرض لذآره الشيخ الصدوق و
   .٤فأورد ترجمة له بشيء من التفصيل، البغدادّي الخطيبأيضًا

 ما أوردناه عن ابن النديم إّنما يصّح أن يكون منطلقًا و.هو الدفاع عن الحّلاج، ء هذاف من وراليس الهد
 لو آان هدفنا الدفاع عن هذا الرجل لما ذآرنا المصادر التي تذّمه و.اجفي أمر الحّلحسب ـ  ولتجديد النظر ـ

راده هو أن نستوفي شرح يهدفنا من وراء إ و،ج بموضوعّيةالحّالنحن قد تعاملنا مع موضوع  و.تحمل عليهو
  .  غير تام الداللةل شيء منها ناقصًاظال ي و،األبيات

                                                 
  ). ابن(بدون ) النديم(يلفظها بعضهم  .١
  . يرانإ ط ٢٤١: الفهرست .٢
  . النجف.  ط١٦٧: ٢الكنی واأللقاب : الشيخ عباس القمي .٣
  . ١١٢:  ٨تاريخ بغداد،  .٤
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 المراد من یلنتعّرف عل، تفسير ما فيه من المصطلحات ومفردات بيت الشعر هذانحن اآلن في سياقة شرح 
  : إّن لتفسير هذا البيت وجهتين. »و شراء حبل المشنقة، أنا الحّق: قول«

يران إ قد تنّزل ـ في أدب آّل ما ورد في هذا البيت من معاٍنر باألدب الفارسي أّن َصن له َب ـ يدرك َمیاألول
 ،المصائب و تحّمل المصاعبیين علِعالّصمود الذي ُي وأو الكناية عن الثبات، عاّمة ـ بمنزلة المثل السائر

  . مالماتهم وتلّقي سهام عذل الناسو
البوح  و، إفشاء األسراری علمشنقة ـ في بعض المناسبات ـ مثاًال الیتقّدمه إل والثانية ـ ترد حكاية الحّلاج

  : يقول حافظ .بالمعاني التي ال تدرآها أفهام العاّمة
   له المشنقةْتصَبُن َف)شيئًا (قال ذلك العاشق٭

  حه باألسرارْوَب جزاء
  :  المشنقة أْنهو علی وج ـتغّنی الحّال و٭
  !لوا الشافعّي عن أمثال هذه المسائلَس
  :  يقول سنائيو

  ٭ اللسان الذي باح بالسّر المطلق
  أنا الحّق: حتهيج في صآان الحّال

    السّر معكوسًا٭و إذا أعطی
غد   ١قتله و..ا السّر جّلادًا

  
   تفسير عرفانّي

 الّسالم ليهالصادق عو في الحديث عن اإلمام . وصف لصاحب القلب السليم، هلت عنها أو ُذ»سيت نفسيَن«
  اهللالذي يلقیالقلب السليم : ليه الّسالمل عفقا، ٢» سليم بقلب اهللان أتی َمإّال«: )یتعال (له عن قوله أ سأّن سائًال

   .٣ال أحد فيه غيرهو
يقول اإلمام  .الّسالم ليهمالعصمة ع و في األدعية المأثورة عن أهل بيت الوحيو ورد هذا المضمون آثيرًا

   .٤» عليك بكّليُتأقبل و،قطاعي إليكبانأخلصُت، هيإلٰ«: الّسالم ليهاد عّجالس
لم يكن غير مؤّهل مثلي ـ  ومن آان له اقبال قلب ـ و.٥ »المناجاة الشعبانية«أرفع هذه المفاهيم ما جاء في و
   .٦جاةاع هذه المنفليراج

                                                 
  . ضوّيالمدرس الرَّ. ط. ١١٣ :حديقة الحقيقة .١
  . ٨٩: سورة الشعراء .٢
  . الشموس الطالعة مقتبس من آتاب .٣
  . المصدر نفسه .٤
ّنها مناجاة أمير إ): يهَوخاَل(قال ابن ).  جاللهجّل(ي اهللا َد نّص عظيم من نصوص الضراعة بين َييهذه المناجاة ه .٥

  . ا يدعون بها في شهر شعبان، آانوالّسالم ليهمة من ولده عالمؤمنين واألئّم
  : من فقرات هذه المناجاةو. ٦
ْل علّي إذا ناجيتك؛ فقد ْقِبأو. واسمع ندائي إذا ناديتك. إذا دعوتكدعائي ، وٱسمْع  وآل محّمد محّمدی صّل علهمّّلال«

  . ما لديك ِل لك، راجيًا إليك، ووقفت بين يديك، مستكينًاهربُت
إْن .. إلٰهي.  ما أنت أهله وتغّمدتني بعفوكْسن توّآلي عليك، ففعلَتّلها ُحن يديك، وقد أَظآأّني بنفسي واقفة بي.. يإلٰه«

... ليك وسيلتيإ االقرار بالذنب ْدنني منك عملي، فقد جعلُتوإْن آان قد دنا أجلي، ولم ُي!  منك بذلك؟یمن أول َفعفوَت
  !ني إّلا الجميل في حياتي؟لَّو لم ُت بعد مماتي وأنَتْسن نظرك إلّيس من ُحإلهي، آيف آَي

 أهلها أّني ُتمني النار أعلن أدخلَتإو. ك بمغفرتكني بذنوبي أخذُتْن أخذَتإو. ك بعفوكني بجرمي أخذُتإْن أخذَت.. إلٰهي«
  . أحّبك
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  آالم الشيخ الرئيس ابن سينا حول غياب السالك عن نفسه
دّرت عليه الّلذات  و.الحّق َرْط بها َشيًامحاذ ..ّوةُلْجآة َمصار سّره مر،  النيلر الرياضة إلیَبفإذا َع ..«
  . دًا مترّدُدْعآان َب و، نفسهنظر إلی وآان له نظر إلی الحّق و.بها من أثر الحّقما فرح بنفسه ِل و،لیالُع

 من ال، ه فمن حيث هي الحظة نفَسحَظ َلإْنو. س فقطْدفيلحظ جناب الُق ..ـ ثّم إّنه ليغيب عن نفسه، إشارة
   .١» الوصولّقِحهناك َيو. حيث هي بزينتها

  
  تكملة فيها تبصرة

أشرف من مقام  وأعلی» الّتمكين«اعلم أّن أهل النظر يعّدون مقام  .»هناك يحّق الوصولو«: قوله
  . هذا حّق و،»وينْلالّت«

 »مفتاح األنس« یصاحب التعليقات عل (ه س سّرينقل الفيلسوف العارف الكبير الميرزا هاشم األشكوري قّد
حد أآابر قول أوّي ـ وَن صدر الدين الْق»نصوص« ـ لدی تعليقه علی) »تمهيدالقواعد«و » النصوص«و 

: ثّم يقول المرحوم االشكورّي في توجيه آالم ذلكم العارف .٢  من مقام التمكين التلوين أعلیإّن مقام: العرفاء
: فمراده .. من مقام التمكينالتلوين أعلیإّن مقام : ما قال بعض أآابر العرفاء الشامخين في اصطالحاتهو«

 إّلا الدرجات ي في يمکن الترّقال و ال يصّحإذ. بعض المقامات مذمومألّن الوقوف في ؛ التمكين قبل الوصول
جاب لحافع لرا، عّيةْمال التمكين الذي في المرتبة الَج .. مقاممقام إلی من لوين يترّقیفإّن الت. ينلوبثبوت مقام الت

   .٣»فافهْم ..ني التلوينات التي في صراط ذلك التمكالخصوصّية ـ بالنسبة إلی
  : »  أنا الحق:و أطلقت صرخة«
  : الترآيز و نحو اإليجازبمالحظات ثالث علینأتي هنا ، قبل أن ندخل في التفسير العرفانّي لهذا البيتو
  

   لیالمالحظة األو
، ال إيمان رادع وتقع بأيدي بعض المغرضين الذين ال معرفة لهمالمصطلحات رّبما  و مثل هذه العباراتاّن

يلقون في أنفسهم سوء الظن بالرجال  و،سطاء الناسب من عندئذ لتخريب عقائد طائفةفيقتنصون الفرص 
  . حاء الكبارلالص

: ه قالأّن) صلوات اهللا عليهم أجمعين (عن أمير المؤمنين، العظيم الحسنّي عن اإلمام الجوادروی عبد
   .٤»مجالسة األشرار تورث سوء الظّن باألخيار«

                                                                                                                                                                  
. به سهوه عن عفوكَج عنه وجهك، وَح، فالتجعلني مّمن صرفَتب الضعيف المذنب، ومملوآك المنيَكأنا عبُد.. لٰهيإ«
 ی إلَلِص النور فَتَبُج القلوب ُحق أبصاُرْخِر َتیحّت.. ليكإ أبصار قلوبنا بضياء نظرها ْرْب لي آمال االنقطاع إليك، وأِنَه.. هيلٰإ
ه  لجاللك؛ فناديَتَقِعَصه َفه فأجابك، وال حظَتوٱجعلني مّمن ناديَت.. إلٰهي. ْدسك ُقعّزب واحنا معّلقًةرمة، وتصير أَظن الَعْعِدَم

  ). أعمال شهر شعبان(مفاتيح الجنان : ينظر مثًال» ...ْهرًاوعمل لك َج سّرًا
  . ٣٨٦: ٣االشارات والتنبيهات  .١
ومادام العبد في الطريق فهو صاحب .  حالیلإتلّون العبد في أحواله، أي العبور من حال : التلوين في اصطالح العرفاء .٢

 یوصاحب التمكين ال ينقلب عن حاله؛ ألّنه قد وصل إل.  صفة أهل الحّقأّما التمكين فهو.  في الدرجاتیٰتلوين ألّنه يترق
  . معجم األلفاظ والمصطلحات العرفاّنية: ينظر). یٰتعال( الحّق یآخر مقامات الوالية، وابتدأ سفره الثاني إل

ين اآلستيانّي ـ أدام الد  لم تكن هذه الفقرة من هوامش المرحوم األشكورّي قد طبعت من قبل أن يطبعها السّيد جالل .٣
حات السّيد جالل الدين اآلشتيانّي أّن المرحوم االستاذ افهم من إيضُیو. للقونوّي) النصوص(اهللا عّزه ـ في آخر رسالة 

خها من خط الميرزا هاشم األشكوري، ثم حصل عليها السّيد جالل الدين سه قد استنس سّرقّدّ حمد اآلشتيانّيأالميرزا 
  . ميرزا أحمد الیوقت تلمذته عل

  . ٢٣٠: ٢ اآلمال یالشيخ عباس القّمي، منته .٤
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يقعوا في حبائل الف،  حذرأن يكونوا علیأهل التدّين من الناس  والصلحاء و األتقياءیهذا يعني أّن عل و
يسمعونه من المخالف ـ أن يعرضوا ما  و. أقاويلهموال يصدقوهم بمجّرد االستماع إلیأمثال هؤالء المغرضين 

  . إلزالة الشبهة، العلماء الرّبانّيين و أصحاب الخبرة معرفة له ـ علی الاهًال آان أو جدًامعان
  
  لمالحظة الثانيةا

  إلی،براءالمصطلحات من الك و ـ آما أشرنا ـ حين يسمعون بعض العباراترّبما يعمد المخالفون أحيانًا
   .نعوذ باهللا! » فذلك اُهللاٍرَدانظره في َم وفانظره في حجٍر« مسلك آأن ينسبونهم إلی، وصفهم بما ال يليق

هي تصدر إّما  و،)رت في اإلسالم ـ آما يقالِسهذه أّول قارورة ُآليست و (التهم بجديدةو ليست مثل هذه 
 آما تقول عن تمامًا ..ر من أن ندافع عنهم بمثل هذا الدفاعبإّن مقام آبرائنا هو أآ .بدافع العناد أو دافع الجهل

  .  الكالمالجاهل يستجّر المرء إلی والحيلةما  ..لكن! إّنه ال يسرق: ادالزّه وأحد آبار العّباد
 ْنَم: إّنما نقول و. االطالقشأن لنا بهؤالء علینحن ال  و.ّن هناك من يقول باالّتحاد أو الحلولإّننا ال ننكر أ

باالّتحاد أو يقول مالّسال  عليهملهّيين المشايعين ألهل بيت العصمةالحكماء اإل والشامخينتراه من العرفاء 
  . » آنتم صادقينهاتوا برهانكم إْن: قل«! ؟»...فانظره في حجٍر«: الء يقول أو أّي من هؤ!؟الحلول
يقول  و،)ت عظمتهجّل ( أن ال وجود لغير الحّق في مقابل وجود الحّقاألمر أن هذه الطائفة تری غايةو
  : قائلهم
   الحّق  لي جماُلیّدَب َتما إْن ..هقَِّحِبَف

حتی   خيالَضه مْح غدا آّل ما رأيُت
  : يقول
  هوَنداه ـ فهو ُدذآر ـ مّما َع ما ُيآلُّ

   وجودهعلی إّلا طلقذلك أّن اسم الوجود الُي
صة مقالهم ـ إّنما آانوا يعبدون خال وعنلسان حالهمالرجال العظام ـ الذين يعّبر هذان البيتان  أّن هؤالء ریأُت
 أآانوا أمام الجمادات )المستشفی سرير في آخر أنفاسهم علی حّتی ( الليلوففي ج و!و الشجر؟البحر  والجبل

  !هؤالءيا ..نَساّن العقل لشيء َح! ؟»العفو ..إلهي«: متهّجدين بضراعة قائلين، يذرفون الدموع
  

  سّر شريف يتعّلق بالموضوع 
  : )قّدس اهللا سّره (نّي الشيرازيَدالسّيد علي خان الَم، قال السّيد األجّل

  أْمَبِرأْع  قراءته ـ١ ال تتغّير و،مًاَجْعال يكون ُم و،)هو (اختتامه و)اهللا (اسم اهللا األعظم هو الذي افتتاحه«
 .٢»التغابن والنساء و طه وآل عمران والبقرة: هي و،قد وقع في القرآن المجيد في خمس سور و.بَرْعلم ُي
  . نقله من آالمه  ما أردناانتهی

:قلت  . »وُه إّلا و ليس ُه ُهو، يا مننيا َم، ويا ُه«: ةفي بعض األدعي و
 أمثال هذا الذآر ـ مع الشرائط الالزمة ـ تفيد العبد الم بعض األعاظم أّن المواظبة علیيستفاد من آ: قلت
   .١) تعالی ( اهللا  إلیشوقًا

                                                 
  . ال يتّغير: في األصل .١
  . ٥٦:  الطّيبمالكل .٢

١٥ 



  
  المالحظة الثالثة

ريب أننا ال و.ال إثباتًا وال نفيًا،  هذااج ال يعنينا في بحثناأوضحنا فيما مضی أن الحسين بن منصور الحّل
لقد قال . ال في معرض المقارنة بين آالمهما و،الحّلاجب)  عليهرضوان اهللا تعالی (لسنا في صدد تشبيه اإلمام

 إلیحتيج ايراجع إذا ، المصطلحات و ذآرنا مغزاه في فصل شرح المفرداتم فيها تشبيهًااستخد و،اإلمام قصيدة
ة األذهان لتفسير لتهيئ وآمال البحثيؤتی به إلما  به في هذا الفصل من موضوعات فاّنیما سيؤت و،مراجعة

  : عبارة اإلمام
نحن  .تفسيرات عديدة، ما إليها و»أنا الحّق« نظير ، عن العرفاءْتَيِكّسرت بعض العبارات التي ُحلقد ُف

  . نكتفي هنا بذآر نوعين من التفسير
  

  التفسير األّول 
ال  و،هم بشراب محّبة الحّقعند سكر و،ةالغيبوبعن بعضهم في حالة  هذه الكلمات تصدر ّن مثلإ: يقال

  . ينطقون بها في غير هذه الحاالت
  : التي يقول فيها رّيَتْسَببعد أن أورد أبيات الشيخ محمود الشَّ ـ ٢ هيجّيقال الّلا

  هو آشف مطلق األسرار  ..»أنا الحّق«٭ 
  !أنا الحّق؟:  يقول]نيحّق له أ[من تراه غير الحق 

  ٭إّن آّل ذّرات العالم إّنما هي مثل منصور
   أو مخمورة تعّدها سكریلك أْن

  التهليل و هذا التسبيح٭آّلها دائب علی
   ثبتت بسبب هذا المعنی وما قامتو هي إّن

بة الذهول أو في مرت، الغيبوبة المطلقةوکر أّن إفشاء السّر ال يجوز في غير حالة الّسهذا إشارة إلی: قال
ذلكم الّسكر ـ فهو مّما  النفس ـ من شّدة خمار أّما في حالة فقدان الهيمنة علی و.حيث التنّزل عن الفناء و السكر

   .٣»هو مّما تمنعه الشريعة و الطريقة و.يجوزال 
  

  التفسير الثاني
  : ترّيْسيقول الّشَب

  صار آالخالء و،ال من نفسهن َخآّل َم
   صدی و في داخله صوتًای يتبّد»أنا الحّق«فإّن 

                                                                                                                                                                  
 السنين اجتاح الجراد مدينة قم، فجاء صاحب یفي إحد:  لي آية اهللا بهاء الديني ـ مّتعنا اهللا بطول بقائه ـ فقالیحك .١

 أحد العّمال هناك قی المزرعة استلیولّما وصلوا إل. الة الجراد من مزرعتهزل إل داخل البلدة، واستأجر عّدة عّمایلإمزرعة 
!  هذا الجراد؟ی إلیأال تر! أهذا وقت االستلقاء؟:  األرض، فاستاء صاحب المزرعة من فعلته هذه، وصاح به في انفعالیعل

 في  مكانه، وقال اعتدل العامل قاعدًا. ْلهاُق:  أقولها، فينصرف الجراد؟ قال صاحب المزرعة»وُه«أتريد بكلمة : قال العامل
  . فذهب الجراد في الحال. »وُه«: مّرة  واحدة

القضّية . مل هذهالدينا مثل حالة الع.. أنا وأنت . وقّيًاال تذهب بك المذاهب يا أخي العزيز، فليس هذا الكالم ُس: أقول
  . »محض خيال.. رأيتهآّل ما «: ولسان حال هذا العامل قول القائل. ريب صادقة وال

  . في هنا بما أوردناه في هذا االستشهادتلكننا نك. خران غير ما ذآرناآلكالم الشبستري والالهيجّي تفسيران  .٢
    
  . ٣٦٩: شرح روضة السّر .٣
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؛  فرقتين يفترقون إلی،فيه جسم هو خالءالقائلون بأّن المكان الذي يتمّكن «:  البيتشارحًاقال الّلاهيجّي 
 عن الخالء بأّنه مقدار اوعّبر فرقة الذين خریاأل و.أّنه ال شيء محضبإحداهما فرقة الذين فّسروا الخالء 

 من  مجّردًاأو مقدارًا، أي ال شيء محضًا ( من هؤالء صار آالخالءإّن آّلًا: ]ّيترْسالّشَب[يقول . مجّرد من الماّدة
 هو والّصدی .دیَص وصوتًا) أنا الحّق ( في داخله عندئذفتبّدی ..وْحغ الَمَلَب ووجوده وخال من نفسه و،)ةالماّد

 )أنا الحّق (ّنهذا يعني أو .أي من أطلق الصوت، تانعكاس صوت من جسم صلب يكون في مقابل المصوِّ
فكان ، سواه عن طريق االنعكاس ومع في الحالجقد ُس و.نطقه وكان صوت الحّقغيرهمع في الحّلاج والذي ُس

 باالنعكاس -ع هذا الصوت َمْسفُي،  عند جبل يطلق صوتًامرئٱل َثمثل هذا َم و.ّن أّنه هو قائله ُظعلی هيئة صدی
   .١»فيحسبه الجاهل صوت الجبل،  من الجبل نفسه-

  
  جواب اعتراض مفترض 

فما ،  تفسير واحد إلیّنما يؤوالن تقريبًا إ)روضة السّر ( بهما منإّن التفسيرين الّلذين أتيَت: لو قال قائل
  العزل؟ و هذا الفصل بينهمامعنی

 ..خر في المورد اآلسلب النسبة عن القائل تمامًاو،  القائل في موردسيمنا هذا باعتبار نسبة القول إلیتق: لقلنا
  . فافهم
  

  نتيجةتفسير عرفانّي و
 الشخصّي للحسين  المعنیدًابعمست،  العزيز ـ الموضوعات السابقة في ذهنك جّيدًائلو استذآرت ـ أّيها القار

  مفهوم التفسير الثانيو توّجهت إلی، )الحالج بكالم اإلمام ال ب لنا شأنًا إّنو قد قلنا مرارًا (بن منصور الحّلاج
   .الّسالم  عليهلبلغت الثمرة في تفسير آالم اإلمام .. المعاني التي نوردها بعدئٍذدّققت في و،٢

                                                

: )الحمد ( تفسير سورةلدی، )مفتاح الفالح ( النورانّي النفيسفي آتابه)  اهللا سّرهقّدس (يقول الشيخ البهائي 
،  عليه في أثناء الصالةغشّيًافخّر م، امآان يصّلي في بعض األّي ]يعني اإلمام الصادق عليه السالم[ روي أّنه

  .  سمعتها من قائلهامازلت أرّدد هذه اآلية حّتی: فقال، فسئل بعدها عن سبب غشيته
إّني أنا «: الوقت آشجرة الّطور عند قوله آان ذلك الّسالم  عليهإّن لسان جعفر الصادق: قال بعض العارفين

  : ما أحسن قول الشيخ الشبسترّي بالفارسيةو .٣ »اهللا
   من شجرة»أنا الحّق«ل َبْقُت

  ٤!د؟ْع عليه السََّلن أقَببل مّمْقُت الفلَم
  . ال من صلة له بالحّلاج و، إمكان تحّقق ذلكلیإ الشيخ البهائّي آان قد التفت يالحظ القّراء األعّزاء هنا أّنو
  

  النتيجة النهائية

 
  . ٣٧٥: شرح روضة السّر .١
  .  من آّل قيدمتجّردًا .٢
  . ٣٠: سورة القصص .٣
بهائي الشعر بالفارسية وقد ترجمناه ولم نذآر النص الوقد أورد الشيخ . بيروت ط ٢٩٣ الطبعة الحجرية، وص ٢٩٥ص  .٤

  . الفارسي للبيت

١٧ 



مكان رواية الشيخ البهائّي الداّلة علی إ َتفهمو، )ليهالذي ينبغي التوّجه إ ( إذن تفسير العرفاء الثانيرأيَت
  الّسماواِتوُدُن ُجو ِهللا«: إليهما اآلن هاتين اآليتين من آيات القرآن الكريمأضف و. تحّقق هذا المفهوم

   .٢» آّل شيء قديراهللا علیّن إ« و ١»األرضو
اهللا قادر و ..من جنودهك اهللا وْلُم :ألسنتناوأرواحنا أجسادنا و. طوع أمرهك هللا وْل ذّرات العالم هي ُماّن آلّّ

ن أن يجعل اهللا القادر الرحيم لسان عبد صالح ـ في حاالت د إَذبعذا آان األمر آذلك أفيستفإ . آّل شيءعلی
  ٣خاّصة ـ موضع صوت ينطق ؟

«  . »هو شهيد و الّسمعه قلب أو ألقی لمن آان لإّن في ذلك لذآری
  

  تقرير فيه تحذير
مرجع دينّي ـ بهذه العبارة  وهو فقيه آبير و قّدس سّرهمام الخمينيلقد نطق اإل: سألرّبما يخطر ألحد أن ي

ـ هم قدوة للناس في  وجه أخّص اإلمام علی، وخاّصة المراجع ـ ونحن نعرف أّن آبار العلماء و.في شعره
  هم ؟ أشعاردم الشعراء هذا المصطلح فيأفيجوز بعد ذيوع عشقّية اإلمام هذه أن يستخ .تذیْحالمجتمع ُت

ي مدارج العبودّية الّسير ف و،اّنه ال يجوز هذا لمن لم يكن مثل اإلمام في شرائط القرب من اهللا: الجوابو
فإّن مثل هذا المعنی ، آما توحي التوضيحات السابقةو. بلوغ العرفان الحقيقّي و،ةالعلمّيطّي المقامات و، العالية
د ـ بدون هذه ِرن ُيَم و. لسانهق به علیَطْنُي ول هذا المعنیوََّق إّنه ُيبل،  للمرء أن يقوله من عند نفسهال يتأّتی

  . د عن اهللابعالمة الباطن وْلّلا ُظلن يجني إالشرائط ـ أن يصطنع األلفاظ ليقول مثل هذا القول فإّنه 
 لو ْنفكيف إَذ ..ة منزلة المثلمقالة الحّلاج نازل في شرح المصطلحات إّن قلَت: قد يقوله قائلثّمة سؤال آخر 

نحن لسنا : أّوًال: الجوابويستخدم هذه المقالة آمثل من األمثال؟، شرائطه وليس في مثل حالة اإلمام، أّن أحدًا
 العالم ـ بمعنیاهللا فرّبما آان استخدامه لها ـ و، ثالعلی أّنها مثل من األم العبارة يقين أّن اإلمام قد استخدم علی

قلنا في و، فنحن قد آّنا في صدد تحليل ما في آالم اإلمام من وجوه الداللة ..ما يكنمهو. قعاتحّقق األمر في الو
  . اّن من الممكن أن يكون في هذه المصطلحات جنبة المثل أو جنبة الكناية: حينها

 فإّن هذا ـ،  لمثل أو آنايةللمصطلحات آان استخدامًاقّدس سّره ضنا أّن استخدام اإلمام  ـ لو افترثانيًا
هّم إّلا من لال (مل سوءْح َممل منه علیْحُيرجع دينّي آبير ـ المو، ذي مكانة عالمّية،  إليه آعلم معروفلقياسباو
فما أجدر بالشعراء األعّزاء أن يجعلوا استعمال مثل هذه  .. هذاعلیو. ) آّل حالالذي هو عدّو علی، بل العدّوِق

  . من عيارهو بمن هم من نمط اإلمام المصطلحات خاّصًةالعبارات و
  : )س اهللا نفسه الزآيةقّد (عزيز مصره اإلمام الخمينّيو، قال وحيد عصره

   ریَر َشْمدار فكنده است بجاَنْلِدم َغ
  ْمَد بازار ُشرۀْهم و ُشَدآه بجان آَم

  
  : و ترجمته

                                                 
  . ٤: سورة الفتح .١
  . من سورة البقرة) ٢٠( منها اآلية ،ورد هذا التعبير القرآنّي في عّدة مواضع من القرآن .٢
) سبحانه(ه لّلاف.  لسانيی علی جراّن صوتًا: هو) ليهرضوان اهللا ع( القول إن مراد اإلمام یه ال نريد إلوبعد هذا آّل .٣

وبشرط لياقة العبد، وإْذن اهللا ـ . وما نريد قوله هنا هو اّن مثل هذه المسائل ـ وفق تلكم التوضيحات. العالم بما قصد إليه
  . ّيمعدة في المنظار العقلّي والعلبغير مست

١٨ 



  ر الحبيب قلبي بالّشَرمی شوقي إلیلقد َر
   أمري بين الناس َحِضُتْفٱو،  من نفسيعُتِب َشحّتی

  
  المصطلحات وشرح المفردات

هو حزن و .الشوق إليه حّب المحبوب وبمعنیزل غالبًا ما يرد في سياق الغو.  الحزنلغة بمعنی في ال»غم«
  . الحّب فالغم ـ إذن ـ آناية عن العشق ولذيذ ينبعث من فرط المحّبة

«  . المعشوق، المحبوب: »دلدار
«   .وبب فراق المح الحزن علیعن شّدةهو آناية و .من النار ما يتطاير» رَرَش

«  . ت من نفسيبعش: »بجان آمدم
«  . يتالذائع الصِّ، المعروف، المشهور: »رهْهُش
«  . )وقيعني السُّ: و بازار (.يذيعأمره بين الناسو، صفةبرف بين الناس ْععّمن ُيتعبير : » بازارهرۀُش
  

  : يقول سعدي الشيرازي
   الْسه المجْتَلتناَق          دي حديٌثْعّب َسو ُح

  أخفيه بين الهواجْس           دفينًاًاما عاد سّر
  

  تفسير عرفانّي 
ات المعصومين َوَذِلويوحي بمحّبته الشديدة هللا و، ) اهللا مقامه الشريفأعلی (هذا البيت ناطق بحقيقة قائله

  . )تعالی ( شاء اهللامّما سنبّينه ـ إْن ..)صلوات اهللا عليهم (المقّدسة 
  . الكالم عليه ال انقضاء لهّد وَح ُيالحديث عن الحّب بحر ال

ما عدا األبواب  ..بًا مستقّلة في الحّبالقرون ـ آت امتداد العلماء ـ علی واألولياء وأّلف آبار أهل العرفانقد و
االتيان و. دقائق الدالالتومتحّدثين فيها عن آالف المعاني ؛  لموضوع الحّبالكتب األخریالتي عقدوها في 
  : نجد من الالزم ذآر بعض النقاط، قبل التوّغل في تفسير البيتو. ب يخرج بنا عن صلب آالمنابأسماء هذه الكت

  في بيان أصل الحّب: النقطة األولی
فهو بحث ، ه من القضايابما يٌتصل و، ماهّيتهوالعنوان ـ البحث في حقيقة الحّبآما يدّل هذا ال نريد هنا ـ 
بعض و، أصولهادوافع المحّبة وآر في هذا الفصل آالمًا موجزًا عن وسنذ. إلی مناسبة أخریواسع دقيق يحتاج 

التعريفات هي أوصاف ّل هذه  في أّن ُجال خفاءو. المحّبةتعريفات للحّب والعلماء من وما أوردته ثّلة من العرفاء
هل في  عليها هو لون من التسا»التعريف«اّن اطالق و. العلمّي بالمعنیليست تعريفات و، عالمات للمحّبةو

  . التعبير
خالصة وهذه هي عصارة آالم الكبراء و .معرفة آمال المحبوبدراك وإ: أصلها هو أّن جذر المحّبة واعلْم
بالحّب؟ وإذا آان الحّب تابعًا ليه يمكنه أن يتوّجه إفكيف ، ال يعرفه و لم يدرك  شيئًاالمرء إذافإّن ؛ ما قالوه

من هنا آانت محّبة و. درجاتهاتها تغدو بنسبة مراتب االدراك ورجدالمحّبة وفإّن مراتب ، اإلدراكللمعرفة و
 يقول أمير المؤمنين . معرفةمعرفتهم باهللا أعلیألّن ؛  محّبةأعلی) تعالی ( للحّقالّسالم    عليهمالمعصومين

. »ي أحّبك أهلها أّنُتملني النار أعَتْلَخ أْدْنو إ«:  في المناجاة الشعبانّيةالّسالم  عليهماألئّمة الطاهرون من ولدهو
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  قول للشيخ الرئيس ابن سينا

 عن ءيالذي هو بر،  األشياء آماًالألّنه أشّد األشياء إدراآًا ألشّد؛ هو األّول بذاته .. بشيءٍجتِهْبّل ُمأَج«
   .١»ال شاغل لهـ وهما منبع الشّر ـ والعدمطبيعة اإلمكان و

  
  تذييل غريب

أهل بيته ّبة الشديدة بين النبّي األآرم وهذا يفّسر سّر المحو. المعرفةرنا أّن المحّبة تابعة لإلدراك وذآ
في هذا ،  نورد في هذه األوراق بضعة أحاديث الرفيعا المعنیلبيان هذو. )صلوات اهللا عليهم (الطاهرين
  : نْمالُيدانًا للبرآة ونْش، السياق
فقيه ، هو من آبار علماء السّنةـ و» خوارزمب َطأْخ«ــبالملّقب ،  بن أحمد الخوارزمّيق موّف روی-١

أّنه  ..لطبريمحمد بن جرير ام يهف،  عدد من آبار علماء السّنة بسنده إلی)المناقب (محّدث خطيب ـ في آتابه
بأّي لغة خاطبك رّبك ليلة : سئلقد  و٢اله  وٰ صّلی اهللا عليهاهللا رسول سمعُت: روي عن عبداهللا بن عمر أّنه قال

: فقال ؟ ٤  علّيني أنت أْمخاطبَت ..يا رّب:  قلتفألهمني أْن .٣ بني بلغة علّي بن أبي طالبخاَط«: المعراج؟فقال
خلقت علّيًا من و، خلقتك من نوري. ال أوصف بالّشبهاتو، قاس بالناسال أ، ٥ شياءآاألأنا شيء ال ، يا أحمد
تك بلسانه بفخاط؛  من علّي بن أبي طالب٧ ليكأجد في قلبك أحّب إفلم  .. قلبك سرائر علی٦ اّطلعُتو، نورك

  . ٨» قلبكآيما يطمئّن
 لطيف قلب سّيد الكائنات يةأّي مقام ذاك الذي يطمئن فيه صوت سلطان الوالو!  أين بلغت المحّبة؟فإلی

  . األسرار لبحر من النور وئ الموجودات؟ إّن هذا الحديث عزيزي القارمولیو
  ن الحبيب ْسالذي قيل في ُح ..نهاية له٭ هذا الكالم الذي ال

  إّنما هو حرف صدر من بين آالف العبارات 
   عن الدّربحْثٱوقت وفاغتنم ال، كِل هو مجلس الَم٭ بحٌر

  ه ـ أّن الوقت وقت تجارة ع لساَنَلن َد يا َم ـا فاعلْمأَل
قال اله  وٰصّلی اهللا عليهأّن رسول اهللا ) هبمشهور بتعّص، هو من علماء السّنةو (ر المكّيَج ابن َحـ روی٢

   .٩»ّبهماِح من ُيبَّأِحهما وبَِّحفَأ، هّم إّني أحّبهمالال«:  عليهماالّسالماإلمام الحسين وفي اإلمام الحسن

                                                 
  . ٣٥٩: ٣االشارات والتنبيهات  .١
قبل ) رياض السالكين(في أّول آتابه قّدس سّره نورانّي، رواه األجل السّيد علي خان المدني الشيرازّي هذا الحديث ال .٢

وبين رواية السيد ورواية  الخوارزمي ). آّلهم أجداد السّيد علّي(بإسناد عجيب آّلرجاله والد وولد .. البدء بأصل الكتاب
   .ن شاء اهللاإـ  ليهإ سنشير ،اختالف يسير في اللفظ

  . بلسان علي: رواية السّيد .٣
  . »أنت«بدون : رواية السّيد .٤
  . في رواية السّيد» ليس آاألشياء« .٥
  . في رواية السّيد» اّطلعت« .٦
  . »إليك«بدون : في رواية السّيد. ٧
  . الحجريةةبعط، ال٤٧: مناقب الخوارزمّي. ٨
  . ٨٢: الصواعق المحرقة .٩
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سالم  ( فاطمةيقة الكبریهذه الرواية في الصّد) من أعاظم علماء أهل السّنة (رّيْز ابن األثير الَجأوردـ ٣
 آان النبّيو .أجلسها في مجلسهها وَلفقبَّ،  قام إليهااله وٰ صّلی اهللا عليه النبّي علیآانت إذا دخلْت«: )اهللا عليها

   .١»أجلسته مجلسهافقّبلته و،  إذا دخل عليها قامت من مجلسهااله وٰصّلی اهللا عليه
: ال من الّرجو،  فاطمةاله وٰ صّلی اهللا عليه رسول اهللاآان أحّب النساء إلی«:  ابن األثير أيضًاروی  ـ ٤
   .٢»ّيِلَع

 الّسالم،   عليه فيه علّي)أي جيشًا (ثًاْعث َبَع َباله وٰ صّلی اهللا عليه ابن األثير أيضًا أّن رسول اهللاروی ـ و٥
   .٣»ًاني علّيَيِر ُتني حّتیْتِمُتال الّلهمَّ«: قالسول اهللا قد رفع يديه وئي رُرَف

   الّسالم  عليهمّب بلسان أهل البيتِحالُم واهللافي وصف محّبة: نقطة الثانيةال
 . اهللا ذآر سویآّل وعن آّل شاغل سّر عبد أخالهحّب اهللا إذا أضاء علی«: الّسالم   عليهقال اإلمام الصادق

  . قاحتر إّلا حّب اهللا نار اليمّر علی شيء: الّسالم  عليهقال أمير المؤمنين و: )ال أن قإلی(
أّمتي قذف في قلوب أصفيائه  أحّب اهللا عبدًا من إذا: اله وٰصّلی اهللا عليهقال النبّي : قال عليه السالم أيضًاو

له عند اهللا شفاعة و! هثّم طوبی ل، ه لطوبی، فذلك المحّب حّقًا، وهليحّب؛ ّكان عرشه محّبتهُسوأرواح مالئكته و
   .٤»يوم القيامة

  
  نتيجة

ف روحي َذقد َق الحبيب الشوق إلی«ـبأّن المراد  ـ واستلهامًا من المقّدمات السابقة ـ ْنيمكن القول إَذ
إّلا شيء  حّب اهللا نار ال يمّر علی«: الّسالم   عليه الحديث الذي أوردناه عن أمير المؤمنينو معنی ه»ربالّشَر
  . »قاحتر
، ف في قلوب أصفيائهَذَق«: ما تضّمنه الحديث النبوّي الذي يقول »ذاع خبري في الّسوق«: تعبيربد َصْقُيو
)  الواقعّيبالمعنی (ذلك أّن العبد إذا لم يكن محبوبًا من اهللا ..»ليحّبوه؛ سّكان عرشه محّبتهو، أرواح مالئكتهو

بين  معروفًا مكشوفًا أمره ال يغدوو، سّكان العرشواح المالئكة ووأرفاّنه ال يكون محبوب قلوب األصفياء 
 آان رّبماو. الملزوموالشطر الثاني عالقة الالزم ودو العالقة بين الشطر األّول من البيت  هذا تبعلیو. المأل

  . »المحبوبالمحّبة نار تحرق ما سوي«: انطلق من الحديث األّول ذلك الذي قال
  

  األديبتذييل غريب للعارف و
  

ب آتمانه ُعتعاظم َصالحّب إذا تزايد ولك أّن ذ . دقيقًامعنًی  ليحمل»ذاع خبري في الّسوق«إّن قوله 
  . يبرز من خلف األستار وعلی السّر أن يتبّدیخاف عندئذ ُيو ..إخفاؤهو

هذا  قصيدة في )ـه ٥٨٧ ( المقتول سنة»شيخ اإلشراق«ـبدّي المعروف وْرَرْهالدين السَّ  للشيخ شهاب
  : األدبوف بها قلوب أهل القلوب من أرباب العرفان ِحْتهنا هدية ُنهانقّدمها ، االتجاه
   األرواُح تحّن إليكُمأبدًا

                                                 
  . ٨٦: ١٠جامع األصول  .١
  . ٨٢: ١٠مصدر نفسه ال .٢
  . ٤٧٦: ٩المصدر نفسه  .٣
  . ٧: ٨المحّجة البيضاء : الفيض الكاشاني .٤
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  الّراُحها ووصالكم ريحاُنو              
  دادآم تشتاقكْمل وقلوب أهو

   لذيذ لقائكم ترتاُحإلیو              
   للعاشقين تكّلفوا ارحمًةو

  فّضاُح الهویو، ستر المحّبة              
بالس     باح دماؤهْمُت باحوا ْن إّر

  باُح ُتآذا دماء البائحيَنو
    عنهُمَثتحّد .. آتمواُمو إذا ُه

   الّسّفاُحمُعْدعند الوشاة الَم              
   للّسقام عليهُم شواهُدْتَدو َب

  كل أمرهم إيضاُحْشُمفيها ِل              
  ليس عليكُم و، لكم الجناِحُضْفَخ

                ناُحلجناح ُجللصّب في خفض ا
فإلی لقا  آم نفسه مرتاحٌة

  فه طّماُحْر رضاآم َطإلیو              
  ق الجفاَسودوا بنور الوصل من َغُع

هجفال                 صباُحالوصاُلو، ر ليٌل
  فقلوبهْم، وا لهَفَص َفُمصافاُه

  »المصباُح« و »المشكاة«في نورها               
  فالوقت طاب بقربكْم ..عواوتمتَّ
   األقداُحّقِتَرَو، راق الّشراب              

   المحّب مالمةیليس عل، يا صاِح
                  في أفق الوصال صباُح الحإْن

   الهویَبَل َغْن للعّشاق إالذنَب
                حوا وباما الغراُمَنَف، همآتماَن

  ما بخلوا بهاو، حوا بأنفسهمَمَس
   باُحماح ِروا أّن السََّرلّما َد              
  ئق دعوًة داعي الحقادعاهُمو

                حوا بها مستأنسين ورادوا َغَف
  فدموعهم، ن الوفاَن َسرآبوا علی

                شّدة شوقهم مّلاُحو، بحٌر
   ببابه ما طلبوا الوقوَفاِهللاو

  أتاهم المفتاُحو، واُعحّتي ُد              
  ون بغير ذآر حبيبهم بَرْطال َي
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                فكّل زمانهم أفراُح، أبدًا
   ذاتهمقد غابت شواهُدحضروا ـ و

  !صاحواو ..فتهّتكوا لّما رأوه                
   ت لهْمَفِش ُآقْدو،  عنهمأفناهُم

                 فتالشت األرواُح، قاب الَبُجُح
   لم تكونوا مثلهم هوا ـ إْنبََّشَتَف

                  إّن التشّبه بالكرام فالُح
  هافهاِت ..دام الُمی يانديم إلْمُق
   األقداُحقد دارِت، في آأسها               

   ديانٍةنِّ بِدم إآراٍمْرمن َآ
  ١ال خمرة قد داسها الفّلاُح                

  تفسير آخر
 هو شّدة » الحبيبالشوق إلی«ـبإّن المراد : فإّنه يمكن هنا أن يقال ..و آما قلنا في تفسير البيت األّول

سان حال الكبراء  لو ..) آبائه الطاهرينیعل وصلوات اهللا عليه (اإلمام ولّي األمر.  رؤية وجه اهللاالشتياق إلی
  : هذه العبارات)  عليهعالی ترضوان اهللا (مامـ من أمثال اإل

! ؟ ذي طویأْم ..ها غيِرأْم ..ضویَرأِب! ؟ثریّلك أو ِق ُت أّي أرٍضبْل! ؟ستقّرت بك النویٱأين ؛ ريْع ِشليَت«
   .»ال نجویيسًا وِس لك َحَعَمال أْسو، ریال ُت وَقْل الَخ علّي أن أریعزيٌز
  

  سًاٲ آئ الظامَرحد يسقي الشاِطأ٭ ال 
لك     غادروا هذه الوالية ..ر الولّيْدرون َققّدّنما الذين ُيٲ

  ضاع طريق المحبوب  ..في ليلتي الحالكة هذه٭ 
   ـ من زواية ـ يا آوآب الهداية   فاطلْع
  إّن أعماقي لتغلي  .. الّطيبينس٭ يا شم
  في ظّل الحماية، يني إليك ساعةّمُضَف ..   أال

  
  تبصرة

  . من جنس واحدآّلها من سنخ واحد و ..محّبة األعمال الصالحةو، لحاءالصُّاعلم أّن محّبة اهللا واألولياء و
  

  مالحظة عظيمة شريفة

                                                 
وأظّن أن ما .  أيضًا آّلها أو بعضهایوذآرتها مصادر أخر. ٢٧١: ٦كان لِّّالبن َخ) يات األعيانَفَو(هذه األبيات نقلناها من  .١

التي لدينا هي ) الوفيات(ّن أّن طبعة ظومّما يقّوي هذا ال. اق المعارفأوردناه هو أصّح رواية لهذه األبيات التي نقّدمها لعّش
لكّني وجدت أّن ترجمتها هذه ال توّلد غير .  الفارسيةی إلةوقد حّدثتني نفسي أن أترجم هذه القصيد. أضبط الطبعات

 علمي دقيق يكون رسالة قائمة  شرحیْن من أن يصار إلفالبّد إَذ.  المعاني حّقهایمجموعة من األفكار الغامضة، فال تؤت
  . بنفسها، مّما جعلني أصرف النظر عن هذا األمر
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 فخر العابدين علي بن الحسينسيّد الّساجدين ويقول . )جّلت عظمته (فإّن الكّل محّب للحّق،  هذابناء علیو
الناس أخطأوا لكن  و١ »هم في سبيل محّبتهَثَعَبَو«: اء من الصحيفة السّجادية في أّول دع)صلوات اهللا عليهما(

  . ٢»نيالدُّ في حياِتُکُم اْمُكّيباِت َطْمُتْبَهأْذ«: فيقال لهم، أضاعوا نصيبهمحّظهم و
  : ) اهللا مقامه الّساميأعلی (دقال اإلمام المجدِّ

  وْزب و ُرويم َشَرشائيد ِبه ُگخاَنْير َمَد
  ْمَديزار ُشه ِب أز مدرَسد َوِجْس َمأْزن ه َمَآ

  : و ترجمته
  نهارًا و في وجهي ليًال الحانِةحوا باَبافَت

  من المدرسةد و المسِجَن ِمُتْعِزفقد َج
  . اإليضاحی البيان وما بها من حاجة إلو، األدبّيةراته واضحة من الوجهة اللغوّية وعبامفردات البيت و

  
  رفانّيي التفسير العَدمقّدمة بين َي

الريب أّن قّراء هذه األوراق التي آتبتها مبعثرة هم أرفع من أن أوضح لهم طائفة من الموضوعات البّينة 
فالكالم هنا ! ؟) الكالمإلیاّن الجاهل يستجّر المرء  ( ما آنت قلته آنفًا منزاءإما عساني صانعًا  ..لكْن .المكشوفة

يلقيه بعض ما هذه المقّدمة إّلا حصانة مّما يحتمل أن و. األدبارف ووالمع أهل الفضل ه إلیجََّو ـ غير ُمْنـ إَذ
  . الشياطين من وسوسة في صدور عواّم المؤمنين

 ـ أّن لكّل لون المعرفة لغة )رضوان اهللا عليه ( اإلمام  المؤمنين الصالحين من محّبياعلموا ـ يا أعّزتي
بحيث اّن ال خبرة له بهذا  ..به تعبيراته الخاّصة ه وولكّل علم من العلوم اصطالحات، مصطلحات معّينةوخاصة 

،  وجهها الصحيحعلیال يفهم األمور ، رّبما و،العلم أو بهذه المعرفة ال يكون في وسعه إدراك هذه المصطلحات
المصطلحات وإّن الجهل بمثل هذه الرموز  .مَهالمعرفة ما ال يجوز من التُّوأن يكيل ألهل العلم فيحمله هذا علی 

   .٣ما يزالو .. طول التاريخ ـ سياط التكفيرؤوس الكبراء ـ علیرفوق و الذي رفع ه
  : الكبراء ينقسمون إلی فصيلتين  أّن الذين أساءوا التعامل مع مصطلحاتیينبغي االلتفات إلو

لمون أّنهم ال ْعهم ال َيب وآََّرالذين يقيمون في الجهل الُم، بينشَِّخَتداسة الُم ـ فصيلة المتظاهرين بالَقاألولی
دونه ورما ُيِل، ث منهمْوَغلْلفيا ..أّما إذاعرف أحدهم ثالثة ألفاظ عربّية أو بعض المصطلحات العلمية. يعلمون
محرومون و، سالملمحجوبون عن إدراك عظمة اإلإّن هؤالء ! األضراروالمعرفة من المخاطر سالم وعلی اإل

الحديث عنه و، يطول بسطههذا موضوع  و.)آله و عليهصلوات اهللا (من فهم حقيقة شريعة سّيد المرسلين
  . يتطّلب رسالة منفردة

                                                 
 األجّل ی، ير)كينلرياض السا(  ب یالمسّم)  وتحّيةةْنشئها ألف صال ُمیعل(فة السّجادية ي الصحیفي شرحه عل .١

  . مفعول الی باب إضافة المصدر إل منهي» ِهِتّبَحَم«السّيد علي خان المدنّي أّن اإلضافة في 
  . ٢٠: سورة األحقاف .٢
 المعيار ضمن حّد االعتدال وطبقًا لموازين الشرع والعقل وهما متطابقان دومًا، فالشرع عقل من  بهذاينبغي القبول .٣

 ألّنه من أهل الفن، دونما تحقيق الخارج والعقل شرع من الداخل؛ ولكن هذا القول ال يعني أن نقبل بكل ما يقوله أي مّدٍع
سالمي الكبير صدر المتألهين الشيرازي المعروف فلقد شن مثًال الحكيم اإل!!  لكّننا نحن ال نفهمل انه قال حّقًاونقو

تحطيم أصنام « هجومًا عنيفًا في آتابه  مقامه الفلسفي السامي ـ شّنیوهو من آبار العرفاء إضافة إل.. بمّلاصدرا
 وتأويالت الجهلة المدعين للمعرفة والتصوف واعتبرها محّرمة شرعًا؛  بعض عبارات وتشّدق أدعياء العرفانیعل» الجاهلية

  .   صمت وليرجع ألهل الخبرةيإذن فإذا آان اإلنسان من أهل الفن والخبرة فال يصعب عليه األمر، وإذا لم يكن منهم فل
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رادوا أن الذين إذا أو. الذين يلعبون بكلمات الكبراء، الجهلة المتحّللين، طنينْيَشَتة الثانية ـ فصيلة الُميلالفص
ن ببعض قد يتشّبثوو.  سّيئةلم محافاّنهم يحملون آلماتهم علی، ساءة الظّن باألعاظمعلی إّلوا أحدًا ليحملوه ِضُي

  . االنفالتوا فيه من التحّلل ودََّرما آانوا قد َتمنها ذريعة ِل يّتخذونو، مصطلحاتهمألفاظ الكبراء و
فما قصده ـ نعوذ باهللا ـ هذا الشراب ،  في شعره»الحانة« و »الخمرة«حينما يستخدم أحد األعاظم لفظة مثل 

 من عُتِزَج«من طراز ، التعبيرات األخریالمصطلحات ونظيرها و. روفةأو الحانة المعهودة المع، الواقعّي
 دّيْرَوَرْهيقول السَّ .اللغوّيغير معناها الواقعّي وّص بعض الكبراء أّن مراده من هذه األلفاظ لقد َنو .»المسجد

  : في قصيدته التي ذآرناها
   األقداُحِتقد دار، في آأسها     يا نديم إلی المدام فهاتهاْمُق

  ال خمرة قد داسها الفّلاُح       ديانٍةنَِّدِب، ٍما إآرِمْرمن َآ
الذي له أشعار )  عليهرضوان اهللا تعالی (ّلا أحمد الّنراقّي أو الفقيه العارف األخالقّي الكبير المرحوم الُم

ه من وراء هذه ح في بعضها بما ينشدهو يصّرو. ذآرًا آثيرًا ..الحانة و،الخمرة: فاتنة يذآر فيها ألفاظًا من مثل
  :  قصائده المثيرةيقول في إحدی .األلفاظ

   ذآر الحبيب یها الساقي ـ آأسًا علني ـ أيُّْل ٭ ناِو
   ذآر الحبيبیّنما هي علفإ؛  عليكو ال إثَم

  آّل ما عندي هو من روح الحبيب ..عةقَّ أنا البس المر٭
   قلنسوة آيخسرویعلسان قيصر ول طيی ـ علْن ـ إَذعاٌر
  اه من الفقر إذا قايسته اخجلت٭ و

  ك الرّيْلُمصفهان وبخزائن مدينة إ
  ! ّرهات؟التُّالت وَبْعَز ـ يا قلب ـ تقصد مدرسة الُخإلی متی ٭

  ب َص حديث الحبيب من ناي الَقإلیلو يومين فقط ـ استمع ـ و
  الحورها الواعظ عن الجّنة والقصور و٭ ال تتحّدث أيُّ

  امالهي و نفوسنا تّواقة للهوی فإّن
  نا عندليب الروضة المقّدسة أ ٭

  برد الشتاء من رياح الخريف وجًیْنالتي هي في َم
  ! فلماذا تذّم الّثمل بالناي؟،  أّيها الزاهدإذهْب« ٭

   ١»خمرةلال من ا ..كره من صفاء روح الحبيبإّنما ُس
  

  تفسير عرفانّي
  . ٢»العوارف اإللهيةق والوجد وه الشوب فيِلْغباطن العارف الكامل الذي َي: الحانة«: قال صاحب الكّشاف
  لدیيبدو لنظري القاصر أّن المراد بالحانة هو آثرة اللوامع التي تحّدثنا عنها مختصرًا: يقول آاتب الّسطور

بعدها تحصل حالة و. قطعوصل وفي بداية سلوآه بصورة  للسالكتلكم اللوامع التي تبدو  .تفسير البيت األّول
  .  مقام الوصول، اصطالح العرفاءالطمأنينة التي هي في

                                                 
  . ٢١٩: خزائن .١
  .ه، طبعة آلكّت١٥٦٣، ص ٢ ج .٢
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 الّسالك حيث »إرادة« آناية عن حال ما قبل »المدرسة«و  »المسجد«فإّن ،  هذا التفسير علیتأسيسًاو
  .  أّول مفتاحی العثور عليلتمس

جاءت لفظة ، ضَرطلب بالَعإّنما ُتو، طلب لذاتهاُت ال)أي حاالت ما قبل اإلرادة (و ألّن هذه الحاالت
     .١علم بضمائر عبادهاهللا أو .ضَراية عن هذا الطلب بالَع آن»جزعت«

  یتفسير البيت بعبارات أخر
في هذا ، حيث تكون العبادات، »ب الّنوافلْرمقام ُق«: )الحانة(ـبإّن لّب الكالم هو أّن المقصود : يمكن القول

. )جّلت عظمته ( العبد للحّق ها آاشفة عن محّبةهذا تعبير عن أّنو .الحقيقة تمامًاو للروح توأمًا، المقام
 فإّن تحّقق هذا المقام اليتأتی،  ذآرناآما سبق أْنو.  تلك العبادات إلیالمكشوف عنه وجود تلك المحّبة نسبًةو

 يجد عبارات حول العبادات أو ْنمسكين ما إمن ساذج  آم ثّمةو .االستضاءة من مشكاة الواليةاالستمداد وبدون 
يا  سْر .»االستضاءة بمصباح الوالية« و »آاشفّية العبادات«ي َطْر عن َشغافًال، الفرحأخذه يإّلا ِو، سمع بهاي

  : »دًاْعّلا ُبسرعة السير إ ال تزيده السائر علی غير هدًی«ّن  فإ؛هذا
  ْهِم بخاَت لفصٍّلما آان من شأٍن     آّفِهإصبُعو، يماٌنَلال ُس لوو
، )صلوات اهللا عليهم (العصمةيت الوحي وببرة عن أهل تعبعد بلوغ هذا المقام ـ علی طباق الروايات المو
أروع من  أرفع وةفهل ثّمة لّذ ..ذنه التي يسمع بهاأو، عينه التي يبصر بها ..ذنهأعين العبد و) تعالی (و الحّقيغد

ة المحّب هي هذه )الحانة(ـبأّن المراد و، ن أصل المحّبة إَذالحْظ! ؟أن يسمع بهذه األذنو، يبصر بهذه العين
 آان باعتبار النهاية أْم، ةيسواء أآان باعتبار البداهذا آّله ـ  و.االبتهاجثمراتها التي هي الشوق والوجد وو
صل في هذه المرتبة لّذة حيث تح ..البصر ذلكم السمع والذي يؤول إلی »قرب النوافل«الوصول ـ مندرج في و

  . دامشرب الْمالتمام و
  : هما و»المدرسة«و» المسجد« ين في تفسير يمكن تصّور معنيوفق هذا المعنیو

 و قيَل (فهي لقلقة لفظّية، العبادات المنسلخة من الشرائط المذآورة: المدرسةالمسجد وباألّول ـ أّن المقصود 
  .  إقبالال إلیتوصل إلی ثمرة وال  )قاَل

 التي منها ما »اإلرادة« ما قبل أي مقّدمات. الثاني ـ أّن المراد ـ آما أشرنا من قبل ـ مقّدمات األمر األّولية
   . آناية عن االستغناء عنها»جزعت«تعبير  و.ومنها ما ال يوصل، يوصل
  

 جزعت من«  ٢ آخر مستقّلتفسيٌر ..»المدرسة
ع ِضجونه عّما ُو فيخر،يفهمون آالم الكبراء الجهلة من قاصري اإلدراك الذين ال أشير ـ فيما سلف ـ إلی 
  . يتصّرفون بكالمهم دون أن يدرآوا مقاصدهمثّم يروحون يقلدونهم و، واضعهايحّرفون معانيه عن م و،له

  :  يقول يجدون الشيخ البهائّي جلوة ـ بإذن اهللا ـ مثًالليزداد المعنی، هنا نأتي بمثال لموضوع بحثناو
   دع حاْلْبال ُي و، روٌحما بِه    » و قاْلَلقي«آّله  .. حروٍفُمْلِع

ليس ع   الّلعيْن إبليَسُمْهما عداه َو   قيْنلمًا غيُر علم العاش
  هَسَوْس ما حّصلتموه َوآلُّ    ه في المدرَس٣ الذيها القوُمأيُّ

                                                 
  . القيود و التعّلقات: مدرسة بلسان القوم المقصود بالمسجد والاّن: يقول بعضهم .١
  . ة لطلبة العلوم الدينّيةهذا الموضوع نافع لكافة القّراء، وخاّص .٢
ويبدو أن  .ه استقامتیفيظل وزن الشعر مع هذه الثانية عل» یالقوم األول«أو . »القوم الذين«: حّق التعبير أْن يقال .٣

  .  ة فهو العالم العربي المؤّلف الضليع بالعربّيود وإّالألمر مقص» الذي« بـالشيخ البهائّي قد جاء
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  : أو يقول
  ! عفا؟ْس ترجو الُمّمبكأس السو    ١فا من الّشفا آم ترجو الشِّأنَت

  :  يقولأو يجدون حافظًا
  ؛ ورقْكْلِسفاْغ .. زميليلو آنَت

  !شق  الِعُمْل ِعما في الّدفتِر
 غير هذا النمط من -ثّمة و. الوجهة التي يهوونما يستغّله أناس المعرفة لهم فيوجهونهمثل هذا الكالم رّبو

قد  ..يرتهمس من فًاافي المصادر التي دّونت أطر وردت ،األشعار ـ حكايات طريفة عن حاالت بعض العرفاء
من هذه و. ّين ما ورد فيها من مباحث تز»اتشهاليُم«أو » التبَِّقُم«آأّنها  بها في تلكم المصادر وجيئ

   .٢»موالنا« و »شمس التبريزي« حول »جامي«ما يذآره : الحكايات
هناك وجد موالنا و. دخل مجلسه .. للقاء موالنا)ونيةُق (اّنه لّما وصل شمس الدين إلی: عضهمبيروي «
ما شأنك : ؟ فأجابه موالناالكتبما هذه : سأله شمس الدين. ه عدد من الكتبْيَدبين َيو،  عند حوض ماءجالسًا

قال ف .ألقاها في الحوضو،  الكتبعندئذ مّد شمس الدين يده إلی !؟)قالو قيَل (بكتب ال تحكي غير لقاقة اللسان
الشيخ شمس الدين يده في مّد ! ؟ْتلَفقد َت، الدينات وبعض هذه مدوَّ،  أّيها الدرويشماذا صنعَت: موالنا آسفًا

؟ ما هو هذا السّر: قال له موالنا! شيء منهافما آان الماء قد أّثر في  ..ًا واحدًالكتب واحدرج اْخ ُي، وأخذالماء
   .٣»الّصداقةالرفقة وبعد هذه الواقعة توّثقت بينهما ! ؟هذا ذوق وحال ما أدراك به: أجاب الشيخ شمس الدين

  لقول أمير المؤمنينصداقًاوج أو االستغالل لبعض هذه الكلمات مّما يكون مدعونا اآلن من الفهم األع
ه بعبارات ّوالتفلننظر إلی ما آان يرمي إليه الكبراء من  و..»د بها باطلارآلمة حّق ُي«: )صلوات اهللا عليه(

  . »ما في الدفتر علم العشق« أو »قال وقيَل: علم حروف آّله«مثل 
  : هتماماالالدّقة و من إلضاءة هذا الجانب ينبغي إيالء الموضوع التالي مزيدًاو
  

  رأيان في بلوغ المعارف االلهّية العالية
 )»هودّيينالشُّ« و »العقلّيين«ـب يعّبر عنهما أحيانًا (منذ القديم احتدم النقاش بين طائفتين من علماء اإلسالم 

ن هنا آا؟ و العاليةفوزها بالمعارف اإللهّيةالنفس الناطقة ولك لتكميل ْسأّي طريق ينبغي أن ُي: حول مسألة مفادها
  : طريقتان
  . االستدالل و]البحث[ طريقة النظر أ ـ
   .المجاهدة طريقة الرياضة وب ـ

المرتبة العليا للنفس ی و أّن السعادة العظماعلْم«: )شرح المطالع ( هامشقال المحّقق الجرجانّي علی
عنه من اآلثار واألفعال  رَدبما َصو، بما له من صفات الكمال المنّزه عن النقصان، معرفة الصانع: هي، الناطقة

  : الطريق إلی هذه المعرفة من وجهينو. المعادأ ومعرفة المبدبالجملة و، اآلخرةفي النشأة األولی و
  . االستدالالتطريق أهل النظر و :أحدهما

  . المجاهدات وةطريق أهل الرياض :ثانيهماو

                                                 
  . البن سينا» الشفاء«المراد به آتاب  .١
  . موالنا هو جالل الدين الرومّي األديب الصوفي الشهير .٢
  . ط طهران٤٦٦: نفحات األنس .٣
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إّلا فهم الحكماء و،  المتكّلمونُمُهَف الّسالمعليهم إن التزموا مّلة من ملل األنبياء یقة األوليالسالكون للطرو
  . ّشاءونالَم

ّلا فهم إو، ١ عونهم الصوفّية المتشرِّ َفريعةالشافقوا في رياضتهم أحكام السالكون للطريقة الثانية إن وو
  . »فلكّل طريقة طائفتان .شراقّيوناإلالحكماء 

  
  مضمون الطريقة الثانية

  : حظة هذه النقاط العزيز مالئأرجو القار، في البدء
نصرف عن الخوض التفصيلي مّما يعني أّنا سن،  إّن طبيعة البحث في هذه الرسالة مّتصلة بالطريقة الثانية-١

 لن نتطّرق في هذا البحث ـ٣.ّيين بأصحاب النظرية الثانية هم المعتدلون منهمِنْع اّن الَمـ٢ .ة األولیفي النظرّي
   .لواحق هذه القضاياو، العقل و)العشق (مسألة التقابل بين الحّب و،لجزئّي موقف العرفاء من مبحث العقل اإلی

أي طريقة ، فنتحّدث عن مراد أصحاب الطريقة الثانية ..نستأنف اآلن الحديث عن جوهر الموضوع
   .المجاهداتة والرياض

  : ويَلْويقول َم
   ِبَشعها من َخْنُص ..ـِل    ليـ أصحاب الدَُّلُجْرأ

  ٢ِبَط للَعقريبٌة    ٌلَززْلها  ُمثباُت
الذائع هذا قوله و .ري العالم اإلسالمي وأحد مفّك، قائل هذا الشعر من رجال الطريقة الثانية البارزينإّن

  . مًا بارزًاَلْعَموقد صار عنوانًا لهم و، المجاهدةأصحاب طريقة الرياضة وف معّبر عن موق
َرَة ِفْط« ..يسّلم لهفطرته تجعله يطاوع البرهان و اّن أْي .البرهانبالفطرة ـ ملتزم باالستدالل وإّن اإلنسان ـ 

قّدس اهللا لطيفه  (العّلامة الكبير السّيد الطباطبائي آما يقولو .٣ » لخلق اهللاال تبديَل، االناس عليه َرَطهللا التي َفٱ
لكّن هذا ال ، قد ينحرفئ المرء وقد يخط. » إبطال علومه الفطرّيةغير قادر علیاالنسان « فـ)أجزل تشريفهو

  . أو خطأ في التطبيق،  النفسإّنه اّتباع لهوی .طال حكم الفطرةبيعني إ
للبرهان ه ما آان ؟ أم اّنيخالفون نداء الفطرة آانوا )موالنا (مفكرين من مثل أّن علماء وأتری ..اآلنو

  : ْنإَذ  يقولَميخالفه ؟ فِلأآان مولوي يناهض العلم و؟ واالستدالل من وزن
   ُمْلما في عالم التكوين ِعآّل     ُم ِعْلمانّيْيَلك السُّْللُم اخاتُم
   ْلَب الَجداُعباُة البحر وقْلِخ    ْلَلَآزًا وْج َعت اإلنساَنَيأْع
  : و يقولأ

  ر ْح َب العلم آغّواِصطالُبو    له ساحٌل  بحر ماالعلُم
 علم حروف آّله قيَل«: ين قالالكتاب حاسة والدرو أّن الشيخ البهائّي آان في خصام مع المدرسة  تریأْم

  ؟ »دّيةَمالصَّ« و  »الكشكول« و »ينَسمشرق الّشْم« آيف نفّسر تأليفه لكتب أمثال ْناَذو! ؟»قالو

                                                 
صلوات اهللا ( ألهل بيت الوحي والعصمة قيونيوالعرفاء الواقعّيون هم االتباع الحق. ق العالم ـ وال مراء ـ للمعرفةِلُخ .١

وهدف السير . »إْن هي إّلا أسماء سّميتموها أنتم وآباؤآم«ه أمر األسماء واأللقاب يعنیهللا فال  ومن آان عبدًا). عليهم
  .  قيود تكّبل اإلنسان وتستعبدهیوالسلوك التجافي عن التقّيد باألسماء، والنأي عن العناوين، ال أن تتحّول إل

  .  ط آالله خاور٤٤وّي  ـ الدفتر األّول ْثَنلَما .٢
  . ٣٠: سورة الروم .٣

٢٨ 



نفق عمرًا طويًال بدراسة هو الذي أو، »من المدرسةعت من المسجد وجز«:  يقوللَم .. اإلمامبالقياس إلیو
  !  ؟١سواهوأّلف في مباني الفقه و، الفلسفةالفقه وعلم الكالم وأصول الفقه و
  

  الجواب 
ذلك أّن ؛ البرهانيخالفون العقل والعلم واالستدالل ومن المسّلم أّن الكبراء الذين أتينا بأسماء نماذج منهم ال 

حّتی اّن  .آما أشير من قبل، هذا محال خارج عن عهدة اإلنسانو، البرهان إبطال لحكم الفطرةالمنطق ومخالفة 
آانوا أم غير صرين ين من أصحاب العرفان الّشهودّي والكشفي ـ معاالمحّققو، أهل العرفانبعض آبار 

: قالواو .الخفاءهان إّلا في الظهور وبين المعلوم بالبر وبالكشفحوا بأن ال فرق بين المعلوم معاصرين ـ قد صّر
م أّن الكشف إذا خالف البرهان  آالمهيدّلو . صاحب الكشف أن يكون ـ قبل الكشف ـ متكّلمًا أو فيلسوفًاعلی

 تّتصل بالكشف أخری ـ مباحث )تعالی ( ـ بفضل اهللاوجدُت: يقول آاتب هذه السطور .يكون عرضة للتكذيب
  : نورد هنا شيئًا منها، البرهان لبعض عظماء القوم غير ما أوردناه عن بعض األآابرو

 الذي أسماه، وّي في تفسيره لسورة الفاتحةوَنالُق صدر الدين »الشيخ الكبير«يقول العارف المحّقق الملّقب بـ
  : )إعجاز البيان في تأويل أّم القرآن(

، الرياضةأّنهم إّنما آان دأبهم الخلوة وآانوا من أهل األفكار ـ  إْنوالمنقول عن أوائل الحكماء ـ و«
الطلبة ما للتالميذ و منه تح لهم بأمر ذآروا ُففمتی . قواعد شرائعهم التي آانوا عليهااالشتغال علی مقتضیو
هم إقامة ح عند الحت عندهم مصلحة ترجِّفإْن . بلسان الخطابة ال التقرير البرهانّيضي المصلحة ذآره ـ لكْنتتق

   .٢»برهنوا عليهقّرروه و .. لهم ذلك ساعتئٍذتأّتیوبرهان علی ما أتوا به 
ق بين الكشف ه قد أقّر بوضوح التطابتراها أنت و، نوّي أحد آبار رجال العرفان الشهودّيوالق: أقول

   .البرهانو
  مالحظة دقيقة

 أّي حال وعلی .لكّنها مكّمل للموضوع اآلنف، رّبما يكون ما أريد قوله ـ قارئي العزيز ـ آالجملة المعترضة
هذا  ...« :هي أّن الشيخ العارف صدر الدين القونوّي يقولو ..)آن من الشاآرينخذها و (فهي مالحظة دقيقة 
 لم يقم عليه ْنإطريق التلّقي من جانب الحّق ـ والمتحّصل لنا ب أّماو ...مذهبهم حيث يقولونحال أهل األذواق و
   .٣»ال ترّددعندنا فيه والريب و،  ال يشّككنا فيه مشّككهالبرهان النظرّي ـ فإّن

                                                 
  ):  ط بيروت٧٣ص (ر َحفي شرح دعاء السَّ) س اهللا سّرهقّد(يقول اإلمام الخميني .  ١
 تقع في الخذالن؛ فإّن الشيطان يوسوس في صدور الناس یعقلك الشيطان، وال يلتبس عليك األمر حّت ال يذهبّن بنور«

 اّن : سقيم، فيقولًیما يخرجك عن الطريق المستقيم بصورة صحيحة ومعنّبفر. ط الحّق بالباطل والصحيح بالسقيمباختال
والعبادات القالبّية والمناسك .  وخروج عن الحق،السماوية ليس بشيء) آذا(العلوم الظاهرية واألخذ بكتب الظاهرّية 

وأّما أصحاب القلوب والمعارف، فليس لهم إّلا األذآار . حاب القشورولة للعوام، آاألنعام وأهل الصورة وأصعالصورّية مج
  : ورّبما ينشد لك ويقول. ة والخواطر السرّية، التي هي بواطن المناسك ونهايتها، وروح العبادات وغايتهاّيالقلب

  بدع حاْل ما به روح وال ُي    » وقاْلقيَل«: علم حروف آّله
   ابليس اللعينْهُماه َوماعد    ليس علمًا غير علم العاشقيْن

ّن إيد بها الباطل؛ فرهذه آلمة حق ت.. عينلأّيها ال: فاستعذ منه باهللا، وقل له. ذلك من التلبيسات والتسويالت  غيریإل
واّما الصورة . فإّنه ليس بكتاب وال قرآن.. ی، والصورة المنعزلة عن المعننالظاهر المطعون هو الظاهر المنفصل عن الباط

آيف، وعلم .  عليهم الّسالم لسان اهللا ورسوله وأوليائهیع علفهو المّتَب.. السّربن الموصول َل، والَعیبالمعنالمربوطة 
ظواهر الكتاب والسّنة من أجّل العلوم قدرًا وأرفعها منزلة، وهو أساس األعمال الظاهرّية والتكاليف االلهّية والنواميس 

 األسرار الربوبّية واألنوار الغيبّية والتجّليات یّية التي هي الطريق المستقيم إللملهّية والحكمة العالشرعّية والشرائع اإل
  . » مآلهی آماله، وال مجاهد إلیولو ال الظاهر لما وصل سالك إل. لهّيةاإل
  . ١١٢ط القاهرة ص .  ٢
  . ١٢٠: اعجاز البيان.  ٣

٢٩ 



ل هو الكشف الصحيح المقبول األّو و.دهال يؤّي إّما أن يؤّيده البرهان أو، من هذا يبدو أّن المعلوم بالكشفو
  . األآابر لدی

  : ١جهان و)ما ال يؤّيده البرهان (وللصورة الثانية
  . آر من قبلآما ُذ، هو الكشف الجدير بالتكذيبو . خالفه ـ آشف قام البرهان علیاألّول

   : قسمين علیهذاو .الحكم بصّحته إثباته وعلیآما ما ثّمة برهان ،  خالفه الثاني ـ آشف ما قام برهان علی
لكّن مّدعي الكشف يخبر عن و .بالموضوع الذي يبّينه الكشف )يجابًاسلبًا أو إ (آشف لنا سابقة ذهنّيةـ ١
نجعل سابقتنا سعنا أن وفي هذه الحالة ال يغدو في و. ما آان له سابقة في أذهانناض ِلَرتبّدل َع أو تغّير وئطار

إّلا بعد البحث  ..أن نصّدقهالحالة هذه ـ ال يكون في وسعنا ـ وآما  .. خالف هذا الكشفالذهنية برهانًا علی
زيدًا من الناس آان آما لو آّنا نعلم مثًال أّن ؛ األولياءوإّلا أن يكون صاحب هذا الكشف من األعاظم و، التحقيقو

أو أن  .ح البصريقول لنا اّنه قد شاهد زيدًا في آشفه صحيثّم يأتي مّدعي الكشف و .. ال يبصر٢ هَمْآلد َأقد ُو
   .اّن البالء الفالني سيزول في وقت آذا: يقول قائل

في هذه ال يكون ثّمة من و .ال نعرف شيئًا عن حقيقتهو،  معرفة بموضوعه من قبل ليس لنا أدنیـ آشف٢
كشف ر قول صاحب الَذ هذه الحالة أن َنيعلينا فو . تصديقه أو تكذيبهألن نقيم برهانًا علی ال من معنیسوِّغ وُم

به من طرق أخری تکون قه أو يکّذإذا وجدنا ما يصّد إّلا اللهّمء قولته السكوت ـ نختار إزاو، عة اإلمكانْقفي ُب
لكّنه ليس برهانًا نابعًا من علمنا بماهية ما يتعّلق البرهان وفهذا في نفسه نوع من ؛ هابمعتّدًا  وقطعّية عند العقالء

   .فافهم، به الكشف
  

  هين في عدم مخالفة الكشف للبرهان آالم صدر المتأل
آلماتهم واصطالحاتهم و، من أآابر العرفاء، أن تظّن بفطانتك البتراء أّن مقاصد هؤالء القومإّياك و«

   .هم عن ذلكحاشاأو التخّيالت الشعرّية ـ ، من قبيل المجازفات التخمينية، خالية عن البرهان ..المرموزة
ناٍش عن قصور الناظرين ، مّيةَكالمقّدمات الحّقة الِحوالصحيحة البرهانّية  القوانين عدم تطبيق آالمهم علیو
 .تهم فوق مرتبة البراهين في إفادة اليقينا فمرتبة مكاشفإّالو .بتلك القوانين ضعف إحاطتهمو، هم بهاشعورقّلة و

قد تقّرر و .ي الّسبب ذیب برهان علإذ الّسَب؛ المشاهدة في األشياء التي يكون لها سبببل البرهان هو سبيل 
فكيف يسوغ ، فإذا آان هذا هكذا .جهة العلم بأسبابها من إّلا ال يحصلعندهم أّن العلم اليقينّي بذوات األسباب 

فقد  .هم بالبرهانْب تكّذْنإ«: ما وقع في آالم بعض منهمو! ؟ البرهان مخالفًا لموجب المشاهدةیآون مقتض
 .٣»ف الشهود الكشفّيل ال يخاّيالحقيق فالبرهان  وإّال»برهانًا« م بما سّميَتإن تكّذبه:  معناه»شاهدةآّذبوك بالُم

  : زوارّي في شرح قول مولويْبلحكيم السَّسيأتي في صفحات مقبلة آالم او
  ِبَشها من َخُعْنُص، ـِل     الدليـ أصحاِبأرجُل

  : البرهانورأي هذا الفيلسوف الكبير في التطابق بين الكشف و
  

  ض سؤال مفتَر

                                                 
 معًا غير  الحالتانوهاتان.  يثبتهًافه، أو ما لم نجد برهان خالی ما ال يؤّيده البرهان أعّم مّما قام البرهان علذلك أّن.  ١

  . مؤّيدتين برهانيًا بالفرق الذي ذآرناه
  . 'ید أعمِله هو الذي ُواألْآَم.  ٢
  .  الطبعة الحجرية١٨٧: األسفار.  ٣

٣٠ 



  : ك لتؤّول قول مولويإّن: قد تقول
   ١ِبَشها من َخُعْنُص، ـِل     الدليـ أصحاِبأرجُل

مع األخذ  ..راْدترفق به عبارات من فيلسوف آبير آخر هو المّلا َصو، زوارّيْببكالم فيلسوف هو الحكيم السَّ
اّن للخصام و ،هما قطبان متخالفانبل لعّل، طائفة الفالسفة بينهما عالقة تقابلطائفة العرفاء ونظر االعتبار أّن ب

أم اّن ثّمة  ..الخصاموم ماّدة الخالف َس أّن االستشهاد برأي هذين الفيلسوفين قد َحفهل تری. بينهما جذورًا ممتّدة
  :؟ حيث يقول المتكّررة للفلسفة والفالسفة)موالنا (اتنعت طقرأ؟ ألم تكن قد  قد فاتتك معرفتهایقضايا أخر

  يعزف لحنًا الفيلسوف الذي  
  فاّنما ينفخ دينه الحّق 

  : أو حيث يقول
   المعقوالت الدانيةیيتكّلم عل٭الفيلسوف 

  آثًا خارج الدهليزّل مال يظلكّن العق
*   ظّنهالفيلسوف يجحد بفکره و

  ينطح الحائط برأسهفقل له أن يمضي و
  ]جذع النخلة لّما فارقه النبّي[٭الفيلسوف الذي ينكر حنين 

   مشاعراألنبياء فهو أجنبّي عن
  المالئكة٭الفيلسوف ينكر وجود الجّن و

   بيد الشياطين ةبَعْلفي حين هو نفسه َم
  : و حيث يقولأ

  ٭الفيلسوف يقتل نفسه من فرط التفكير
ي: فقل له  !طريق الكنز وراءك  ..ا أعمی

  مهما ازددت سرعة في السير : ٭قل له
   عن مرادك أآثر نأيَت

  ُكِلحكاها الَم بهذا قد »دوا فيناجاَه«٭ 
   !تبُكْرأيا ُم ..»ادوا عّنجاَه«: هاْلُقلم َي

  
  والجواب 

إّن بعضًا من العرفاء نعم،  .الفالسفة ليست له صفة شمولّية مطلقةختالف بين العرفاء وااللتقابل و ااّن :أّوًال
ريه العظام ـ سواء مفّكسالم واإللكّن علماء و .آر ـ يتقابلون في الموقف آقطبين متنافرينالفالسفة ـ تمامًا آما ُذو

وهو ، إذ آلهم ينشدون هدفًا واحدًا ..جذريًا بينهمال اختالف أساسّيًا والفقيه ـ والمتكّلم والفيلسوف منهم العارف و
   .األلبابواهب العقول واب وبمشاهدة جمال رّب األرو، بلوغ الكمال

 ينظر إلیالفيلسوف اإللهّي الكامل و. لسفةفللفالعارف الكامل ال يستنكر البراهين الصحيحة  .. هذاعلیو
 . تمهيدًا للسلوك الباطني»علم الكالم«المتكّلم المعتدل الكامل يعّد و .التعظيمعين التوقير والعرفاء الحقيقّيين ب

                                                 
 البرهان الذي يقع یعلهذا البيت ) ١٠١ : ٣مثل صاري عبداهللا أفندي في الجواهر البواهر (ل بعض شّراح المثنوي َمَح.  ١

  .  البيت بهذا المنظاریغير اننا لن نخوض في هذا، ألننا ـ وألمٍر ما ـ نظرنا إل. في مقابلة برهان الصّديقين
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  : )ـ ه١٢٧٧الحجرية راد ـ الطبعة گوهر ُم (اهيجّي في مقّدمة آتابّلاليقول الحكيم 
لكّن  .ريق الباطنط: اآلخرو، طريق الظاهر: أحدهما؛ طريقين) تعالی (هللا م أّن لإلنسان إلیَلْعينبغي أن ُي«

ف بين التعّرو. هللالظاهر طريق قادر علی تعريفه باطريق و. هللا قادر علی إيصاله إلیطريق الباطن طريق 
في حين ليس في طريق الظاهر مثل هذه  .طريق الباطن: قيل عنه، إشارًة لصعوبتهو .طويلوالوصول طريق 

 حيث يقوده من اآلثار إلی ..ل مّما يقدر عليه آّل عاقلاالستدالو. ألّن طريق الظاهر طريق االستدالل؛ الصعوبة
ال يمكن أن ينشد  »منزًال«ال يعلم أّن ثّمة ذلك أّن من ،  طريق السلوكیطريق االستدالل سابق علو .المؤثرات

   .»المنزل« طريقًا يوصله إلی
 أّن وجود هذا الطريق مرهون بمعنی ..االستداللو طريق الظاهر األنبياء ليست من أجل االرشاد إلیبعثة و

إّنه رسول من اهللا متوّقف   التصديق بالنبّي علیألّن؛ ١ »رْوالدَّ«زم َللو آان األمر آذلك َلو .بإظهار النبّي له
يوقظون النائم السليم  . هذا الطريق هو من باب إيقاظ النائمينالهداية إلیما عمل األنبياء في إّن . معرفة اهللاعلی

 .أّنه أيقظه إّلا قظير المستَصوقظ ليس له من دخل في َبهذا الُمو .صرهبه سيبصر االشياء بالة أّنفال مح، البصر
   .فال يكوناستيقاظه بايقاظ غيره له، يبصر األشياء ألحد أن يستيقظ من تلقاء نفسه ودثْحقد َيو

عمل األنبياء و.  عين الحّسلیوم إالعقل آنسبة الن  عين نسبة الغفلة إلیو. فإّن الناس في نوم الغفلة ..آذلكو
   .يمكن ألحد أن يفيق من تلقاء نفسهو، ة يوقظوا آاّفة الناس من نوم الغفلفي هذا السبيل هو أن

أمكنهم أن يعرفوا اهللا ، إذا أعملوا العقل الذي ظهر من حجاب الغفلة ..ثّم لّما أفاق الناس من نوم الغفلة
آما لو استفاق امرؤ من  .وا العقلملعفسبب هذا أّنهم لم ُي،  من نوم الغفلة لم يعرفوا اهللا بعد صحوتهمإْنو .باليقين

هم قد سّماو .إيقاظ األنبياء إّياهمو. عثة األنبياءبولهذا ال يؤمن هؤالء بعد  . األشياءیلم يفتح عينيه ليرونوم لا
ال : فيقول، ه المرء شيئًاأّي جحود ذلك الذي يعرف في .العناد أهل الجحود و: في آتابه المجيد)تعالی (الحّق
لهذا  و!ما ثّمة شيء: ثّم يقول،  األشياءالمستيقظ الذي لم يفتح عينيه ليریالمحالة أن يكون معاندًا ذلك  و!أعرف

، »!؟أفال تعقلون«، »!أفال تبصرون؟«: ضعفي عّده موا سبيل التعّجب علی، يقول عنهم في القرآن المجيد
 سلوك طريق اإلنسان قادرًا بمفرده علیلو لم يكن عقل و .ما إليهاو ..»!ون؟أفال يتدّبر«، »!؟أفال يتفّكرون«

   .دًابعلكان مثل هذا التعجب مست،  المؤثرباآلثار علیاالستدالل الظاهر و
بت ْثُي، ألّن سالك طريق االستدالل؛ الباطن يعاآس أحدهما اآلخرن معلومًا أن سلوك طريق الظاهر وليكو

فهو  ـ مثًال ـ يثبت من مشاهدة األثر أّن له  . إثبات السبب الذي ال سبب لهنتهي إلیحتی يخطوة األشياء خطوة
 ی ينتهي إلعلی هذا القياس حتیو.  آخرًامؤّثرإّن له أيضًا : إذ يجد في ذلك المؤّثر آثار المعلولّية يقولو .مؤّثرًا

  . ثرللمعلولية من أإثبات المؤّثر الذي ما فيه 
ق له ّرحتی يصل إلی الموجود الباقي الذي ال يتط، ّنه ينفي األشياء خطوة خطوةفإ ..أّما سالك طريق الباطن

أي ما فيه آثار  .. االطالقعلیال حاجة يعلم بالدليل أّن عّلة األشياء وخالقها ال نقص فيه وفالسالك ـ مثًالـ  .الفناء
 الكامل الذي ال نقص حتی يصل إلی، ةحاجينفي آّل ما يجد فيه نقصًا والسالك ـ ي أعليه فهو ـ و. المعلولّية

 ذلكم  يعادي آّل ما يصّده عن النظر إلیبطبيعة الحال فإّنهو .عدها أن يصرف نظره عنهبفال يستطيع  ..فيه
                                                 

مثل أن يكون .  نفسهی اآلخر، مّما يعني توّقف الشيء علیْرف الفالسفة هو توّقف أمرين آّل منهما علْور في ُعالدَّ.  ١
) ألف(هو معلول ) ألف(ّن أوهذا يستلزم . ومعلول له )ألف (یهو أيضًا متوّقف عل) باء(و. ومعلوًال له) اءب (یمتوّقفًا عل) ألف(

  .  معجم العلوم العقلية: ينظر.  نفسه محالی وتوّقف الشيء عل.)ألف (یومتوّقف عل
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عليها محّققو الصوفية يطلق و، »السعادة الحقيقّية«ي يسّميها الفالسفة اإللهّيون بـهذه الّلذة هي التو
 الّرسل دعوة الناس إلیوالغرض من بعثة األنبياء و .األولياء لألنبياء و»قّرة العين«هي و، »الفناءالوصول و«

   . » من يكون ـ أن يستقّل في سلوك هذا الطريقما لعقل أحد ـ آائنًاو .العظيم هذا المقام یهم إلقْوَسو، هذه الّلّذة
  

   بالتأّمل جديرةعبارات له أخری
لهّية منحصر في  المعارف اإلي أّن نوع االختالف بين العلماء فإعلْم«:  هذاهيقول الّلاهيجّي في مقّدمة آتابو

؛ هي من هذه األنماطأّما طريقة التصّوف فما  .أشاعرة معتزلة ومتكّلمون إلیيفترق الو، المتكّلمينالفالسفة و
وما  .. االستداللمنحیما هو في سلوك طريق الظاهر و إّن)المتكّلمينوأي الفالسفة  (فإّن االختالف بين هؤالء

قد و . العينی إللكّن غاية هؤالء الوصول، غاية أولئك تحصيل العلمو .سلوك طريق الباطن إّلا حقيقة التصّوف
ا أن يكون في بدء الحالة هذه ـ إّمو الصوفّي ـ علیو .ريقة السلوك الباطن مسبوقة بالسلوك الظاهرطاستبان أّن 
سواء ، الكالم ـ أي بدون استكمال طريقة النظروإذا لم تستحكم له الحكمة و. متكّلمًا أو )أي فيلسوفًا (أمره حكيمًا

برة في ليست الِعو. خداعهمالصطياد العواّم و ـ فإّنه يكون من أدعياء التصّوف أآان وفق نظر العلماء أو بدونه
، الفناء عن غيرهو، طلب الوصول الحقيقّيالمعنوّية وبل الغرض سلوك طريق .١ آلمة الصوفّيلفظة التصّوف و

  . »رهبَص وُهَعْم َسآنُت ..«: ]في الحديث القدسي[قوله ب هذا المقام وردت اإلشارة إلیو ..البقاء فيهو
بصرف النظر عن الخالفات األساسّية  ( جّد االعتدال ذآرنا فيما مضی أننا قد فّسرنا شعر موالنا علیثانيًا ـ

م فالسفًة آانوا أ، ا يرتضيه الكبراءقد رأيتم أّن مفهوم البيت في هذا الحّد المعتدل مّمو .)الفالسفةوبين العرفاء 
   .عارفين

 من منبع ِقَتْسهم أتباع الفلسفة الجاّفة التي لم َت .. إليه موالنا بالفالسفة الذين طعن بهممدة ما قصدثالثًا ـ أّن ُع
رّبما أراد بهم المالحدة الذين ال يؤمنون بالّدين مّمن يظهرون في و . منهقْت ـ أو قّلما استّيالصافاالسالم 

، اليابس ـ آما يقالو ال يحرق األخضر فهو؛  جلّي فيما قالالمعنیوهذا  .المجتمع أحيانًا تحت شعار الفلسفة
  : بياته األخریهذا أّيد يؤو

   آخر  نحٍوح الموضوع علیَر٭ الفيلسوف َش
  طعن عليهو، ّد عليه باحثَر  َف
  فطعن عليهما آليهما  ..وجاء ثالث ٭
  رابع راح ينزع الروح من شّدة الطعن   و
  دلي ببرهانه في هذا السياق من هؤالء ُيآّل و ٭
     صوابهو وحده علی أّنه ّنَظلُي
    حّق لحقيقة أّن هؤالء آّلهم ليسوا علیا٭ و

      ضالل وأّن هذا القطيع آّله في زيغ و
   مخفّية في الليالي  ..٭ الحّق مثل ليلة القدر

                                                 
 يحّرر المرء من القيود والرسوم وإنّما غرض العرفان أن.  اّن العبد يكون فوق األلقاب والعناوينیأشرنا فيما سلف إل.  ١

  . والقوالب، ال أن تستعبده
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ظلكي ت       األخيرلي حتیاّل أنت تمتحن هذه اللي
   ي ليست آّل الليالي ـ أّيها الفتی٭ ليلة القدر ه

  يالي آّلها ليست خالية من ليلة القدر هذه الل  و
  ّقعات َرلك ـ أّيها الدرويش ـ من بين أصحاب الُم ْرّيَخ٭ َت

   منهم صاحب الحّق لزْمٱو، ْر   فاختِب
  !إّن آّل شيء حّق : ٭ إّنه ألحمق من يقول

   أّن الكّل باطل یإّنه لشقّي من يرو
 إلی، درا ـ الذي يمكن اعتباره أآبر فالسفة اإلسالم ـ قد جمعص عيار المّلا فيلسوفًا آبيرًا منی اّنك تررابعًا ـ

م نظيره في إحاطته بالقضايا ِدقد َعو . مقامًا شامخًا في العرفان جعله بحّق أحد آبار العرفاء،منزلته في الفلسفة
أقرانه في ّلاصدرا و المالفلسفة اختالفًا شامًال لكاناالختالف بين العرفان ولو آان و .أو قّل له نظير ..العرفانّية
   .التناقض

ّي فيلسوف هذا الذي يناهض ينبغي أن نتبّين أو .ين الكبراءبإّنه ـ آما ذآرنا آنفًا ـ ال اختالف أساسّيًا  
لمّد إليه صدرا للمّلالو آان موالنا معاصرًا و؟ ی الفيلسوفن العرفاء هو الذي يوّجه الطعنات إلن ِمَمالعارف؟ و

  . ه إزاءه بكلمة ذّمولما تفّو، راع الموّدة وجه اليقين ـ ذعلیـ و
، ر في الفلسفة الجاّفة الخالية من الروحْويعارض أشّد المعارضة الَغ ..إّن صدر الحكماء هذا فيلسوف آبير

التي ال تعير اهتمامًا الآتساب و ،)صلوات اهللا عليهم (العصمةعن أسس معرفة أهل بيت الوحي والمقطوعة 
اّني رّبما «: ) الطبعة الحجرية٤األسفار ص  (إّنه يقول في مقّدمة آتابه .المجاهدةوة النور عن طريق الرياض

   .»..ذآر طرائق القوم یإل، اعتمد عليه اعتقاديعندي و ما هو الحّق تجاوزت عن االقتصار علی
 ی علمن حيث اشتمالها ..تقوية األذهانو، لتشحيذ الخواطر بها« مباحث الفلسفة د إلیَماّنه َع: يقولو

، كة الستخراج المسائل المعضلةَلعّد نفوس الطالبين للحّق َمُت، تصّورات مليحة شريفةو، تصّورات غريبة لطيفة
يذآر هذا الفيلسوف الكبير أّنه قد أبان ـ في و .»كلةْشلُما المباحث یيد أذهان المشتغلين بالبحث اّطالعًا علفتو

   .نقده هذه المباحث ـ  ما فيها من نقاط الضعف
أّن غاية ما تفيد هي و .ال موضوعّية،  أّن بعض المباحث الفلسفّية لها جنبة طريقّيةإّن صدر المتأّلهين يری

لحصول الشوق «ّد مقّدمة َعُيهذه اإلحاطة مّما وهذا االّطالع و .الع عليهااالّطالنظر واإلحاطة بأفكار أصحاب 
به د ذلك مّما ال يحصل فإّن مجّر؛ ول أو المنقولانتقاش النفوس بنقوش المعقبال االآتفاء  .. الوصولإلی

ّد الطالب لسلوك سبيل المعرفة ِعهي مّما ُيبل  .طيب المذاقراحة البال وسكون النفس واطمئنان القلب و
  . »مّتصفًا بصفات األخيار،  مقتديًا بطريق األبرار]طالب العلم[ آان  األسرار ـ إْنیالوصول إلو

، »ّرهات عواّم الصوفّيةُت« ـ أو  المتظاهرين بالعرفانكبير استياءه من اّدعاءات  هذا الفيلسوف القد أبدیو
إّني و«: يقول في الصفحة نفسها .انتقد بشّدة أقاويل المتفلسفين غير اآلخذين بحدود الدينو .حسب تعبيره

، قيقاتهمدتأهل الكالم و المجادلين منفي تتّبع آراء المتفلسفة ومّما ضّيعت شطرًا من عمري ستغفر اهللا آثيرًا أل
المستعان ـ أّن تأييد الله األمر ـ بنور اإليمان و تبّين لي آخَرحّتی ..تفّننهم في البحثو، تهم في القولَزَبْرتعّلم َجو

آمّنا  ..غنا منهَلفكّل ما َب . رسوله النذير المنذرإلیزمام أمرنا إليه وفألقينا  .صراطهم غير مستقيمو، قياسهم عقيم
 امتثاًال لقوله؛ انتهينا بنهيهو، يِهْدبل اقتدينا بَه. مسلكًا بحثّيًاوًا ل أن نخّيل له وجهًا عقلّيَتْحلم َنو، قناهصّدبه و
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   .١»لةْم أقاويل المتفلسفة ُجترآن إلیال و. ّرهات عوام الصوفّية من الجهلة تشتغل بُتالو«: قال بعد أسطرو
هذا الكالم الصادر من فيلسوف وعارف آبير ـ إّن  .العرفاءفًا للفالسفة وْسلعّلك تعلم أّن هذا الكالم ليس َنو
تبّحره في الفلسفة عن و ،ف االلهّيةارعّلو نظره في المعليكشف عن حرّية في الفكر والمتألهين ـ صدر

 المعارف أو سواهم مّمن ال اّطالع لهم علی، العوام ال إلی،  أولي الدرايةوّجه آالمه هذا إلیهو يو. اإلسالمية
  . االلهية

وما قد  .القشر من الّلبابو، تمّيز الماء من الّسراب و، عليك أن تعرف الغّث من السمين:يقول المّلاصدرا
   .التّرهاتواألقاويل عارف إاللهّية لهي غير األلفاظ و إّن الم،و منها في شيءهما و، فلسفة: يقال له
 تعاليم النبّيعن الطريق القرآن و  ال تحصل إّلاالسعادة العظمیارف اإللهّية وصدرا أّن المع المّاليعتقدو
نظر مقّدمة ُت ( برآاتهحاّلَمو، معادن رحمتهو، جج اهللالذين هم ُح ..)صلوات اهللا عليهم (أهل بيته الطاهرين و

   .) الطبعة الحجرية٢ - ١شرح أصول الكافي ص 
رغم أّن ما في ، الكتابواالستدالل والمدرسة وال يخالفون البرهان  آّله يّتضح أّن هؤالء الكبراء ومن هذاو

  : ما يقصدونه في هذه النقاط يمكن تلخيص زبدةو .رّبما ُيوهم بهذا المعنیظواهر آالمهم ما 
ال بالقياسات و، رك باالستدالالت الواهية المهزولةْدغوامض أسرار الّربوبّية الُتهّية والمعارف اإلل اّن ـ١

يراد بأرجل أهل «: »الخشبّيةأرجل أهل االستدالل «يقول الحكيم السبزواري عن  .المغالطاتوالسقيمة 
تثبت فال،  عليها العقيدةراد أن تبنیالتي ي .. المغالطةالقياسات القائمة علیو، األدّلة الجدلّية الواهية: االستدالل

 إْن«: يقولو .٢»يعّلمكم اهللاو، اّتقوا اهللا«: ال تعليم الحّق الذي يقول وال تستهدي التقویو، إزاء المباحث الحّقة
   .٣»تّتقوا اهللا يجعل لكم فرقانًا

وا هاُت: قل«: )تعالی (قال اهللاو . القائدنعَم والدليل َمْعفإّنها ِن ..اّما األدّلة البرهانية للعقول المكتحلة بنور اهللاو
ة هي نور البرهان الحقيقّيإّن البراهين  .٥»بالحكمة ک سبيل رّب إلیُعْدُا«: قالو، ٤ » آنتم صادقينبرهانكم إْن

   .»الدّيان
ات ما يرتبط بمقام و)صلوات اهللا عليهم أجمعين (أحاديث المعصومين  ودقائق القرآن الكريم إّن أسرار وـ٢

فثّمة ما ينحسر  ..الفلسفةوالمنطق وغة لالنال عن طريق النحو والصرف وال ُت ..همهؤالء وأسرارآبراء العالم 
ـ  ٦»ورًاُتْسجابًا َم ِحرِة باآلِخنوَنِمْؤ الُيّلذيَنٱ َنْيَب َوَكَنْينا َبْلَع َجآَنْر الُقأَتَرَقوإذا «: )تعالی (آما يقول، عنه العقل

  . م أسرار القرآنبفه هذا فيما يّتصل

                                                 
للسّيد ) فصل الخطاب(نقل الدآتور احسان اهللا االستخرّي عن آتاب ) ١٩٥٩ ط طهران ٣٠: أصول التصّوف(في آتاب .  ١

محمد الشيرازي في  صدرالدين یومنهم العالم العامل والفاضل العارف الكامل المول.. «: قوله  قطب الدين محمد النيريزّي
وآتاب ) الحكمة العرشية(وآتاب ) الشواهد الربوبّية(، وآتاب أسفاره، وآتاب )أصول الكافي(تفسير القرآن وشرحه لكتاب 

ه لما کان  وبعضها بخّطه الشریف، ولکّنوبعض منظوماته، ولقد آان أستاذه أستاذي وآثير من تصانيفه لدّي) أسرار اآليات(
ولم یدر بدا إّلا بأن يتكّلم بألسنتهم، ولقد بّين المعارف االلهية التي للفقراء االلهيين   غالبين لم یَر عصره الفيلسوفيونيف
  .  طريق منطق الفالسفة وألسنة المتكّلمين، وال مشاحة في االصطالحیعل
  . ٢٨٢: سورة البقرة.  ٢
  . ٢٩: سورة األنفال.  ٣
  . ١١١: سورة البقرة. ٤
  . ١٢٥: سورة النحل.  ٥
  . ٤٥: سورة االسراء.  ٦

٣٥ 



ال يستكمل أحٌد «:  قد قال)صلوات اهللا عليه (فإّن سلطان الواليةعليهم الّسالم أّما ما يرتبط بأهل البيت 
 هذه علیبّد أن يكون المرء ـ إذن ـ من المحارم لكي يّطلع فال .١»ورانّية معرفتي بالنَُّهْن يعرفني ُآااليمان حتی

  . طهارة الباطن وإّلا بالتقوی، »مّيةَرْحالَم«ال تكون هذه و. المعرفة
درجات حسب أنواع  مراتب وهي علی إنّما »مّيةَرْحالَم«و آذا الكفاءة و ..الحرمانو، ال خفاء أّن الحجابو

  . فتأّمل ..موجباتهاوأسبابها 
صفة الكتاب لهما  واّن الدراسة ..آما يقول العلماءو .الكتاب غاية في ذاتها ليست المدرسة والدراسة وـ٣

العلم بمعناه الحرفّي الداّل و .الكتاب مقّدمة لتحصيل العلمالدراسة و .]وسيلة ال غاية: أي[طريقّية ال موضوعّية 
العلم  . هو أيضًا ليس غاية في نظر العرفاء]ذهنّيًااألشياء تعّرفًا  القضايا و علی]فالتعّر: أي[ المعرفة علی

ما العلم ـ في عرف أعاظم و . أثر العملتوّلد في القلب علیيإّنه نور .  العملطريق للوصول إلیمقّدمة و
   .لب لذاتهاْط غاية ُتهو بهذا المعنیو. »م نورْلالِع« هذا النور إّالالعرفاء 
ما أروع و .وء بحمله عبء ثقيل ينیه إلملل عا تحّواّلو .ه وصعدملج به عَره من العلماء َعملن عمل بع َمـ٤

  : ما قال مولوّي
    أهل الجسم أحماُلعلُمو    اُلّملقلب َح أهل اعلوُم
   ُمُهْلِقْث بالجسم ُيْشِعَيإن و    ْمُهْرُصْن في القلب َيْشِع َيفإْن
  ُدَعْسَتو .. لهكفيك عن حمٍلَي    ُدفالَغ،  حمًالقد أحسنَتما وَأ
   .بالو ورْزهو في اآلخرة ِوو، »قالوقيل «:  عمل يكن اسمه في الدنيام إلی لم يتحّول العل إْنـ٥
  
   روايات في هذا المعنی وهذه آياتو
. رْوهذا يستلزم الدَّ ّن هنا أّنَظرّبما ُيو. » للمّتقينًیَدُه«:  في صدد هداية القرآن الكريم)تعالی ( يقول اهللاـ١

فينبغي أن يّتخذ القرآن له يكون مّتقيًاأن من أراد و .ن ذا تقویأي اّن من أراد أن يهتدي بالقرآن فعليه أن يكو
  . دليًالًا ويداه

  : آسر نطاقهلتان بدفع شبهة الدور ويد أّن هاتين المالحظتين آفْيَب
أن يكون راغبًا في ،  القرآن في األقّلالشخص إلیمن مراتبها المتدّنية أن يستمع و،  مراتب إّن للتقویـأ

  . نبل أحد مراتب التقویال و»قُلآرم الُخ«فإّن : حسب التعبير المعروفو. يعقبه نوعًا من التأّثرأن ، االستماع
أي  ( هذا الرجلقد اّدعیأما و: فقالوا؛ أخالقوفي عصر نزول القرآن آان عدد من أهل الجاهلية ذوي آرم 

آانوا يستمعون آانوا لّما و . بعض آالمهیفما يضّرنا إذا استمعنا إل .. أّن الوحي ينزل عليه)النبّي األآرم
  . االستعداد أحد مراتب التقویر من ْدَقإّن هذا ال .يتأّثرون بما استمعوا إليه

هؤالء يختلفون و .بل الهداية لكثيرين من االستعداد قد مّهد ُسفي وقائع التاريخ ما يّدل علی أّن هذا المستویو
بل ، ليهيكفيه أن ال يستمع إ ال تلیّنه إذا سمع القرآن ُيإف، الذي يفتقد أدنی مرتبة من التقویعن ذلك الفّظ العنيد 

من  و٢»وا فيةلَغٱمعوا لهذا القرآن وْسال َت« :سمع التالوة فال ُتفيطغی علی،  يدعو غيره ليرتفع منهم الضجيجاّنه
التي  .. هداية القرآن الخاّصة»الهدی«ـ اّن المراد بـب  .سًا مثل هذا ال يكون من المهتدينِكالمؤّآد أّن عنيدًا َش

                                                 
  . ١٢٦: ١بحار األنوار .  ١
  . ٢٦: سورة فّصلت.  ٢

٣٦ 



رأفته بخلقه ه وـ لسعة رحمت)  ذآرهجّل (ّن اهللا إ«: ) عليهصلوات اهللا (يقول القرآن الناطق أمير المؤمنين
من صفا ذهنه ولطف  إّلا وقسمًا ال يعرفه .الجاهلفجعل قسمًا منه يعرفه العالم و: قّسم آالمه ثالثة أقسام .. ـ

 - ١»العلمالراسخون في اهللا وأنبياؤه و إّلا وقسمًا ال يعرفه .صّح تمييزه مّمن شرح اهللا صدره لإلسالمحّسه و
   عليهم الّسالمة المعصومونئّملذين هم األا

  .  المرادعنیاآلية يجد الميتدّبر في مضمون من و .٢»هَبْل َقِدْه َي باِهللان يؤمْنَمو« ـ٢
  

  أّما األحاديث 
   .٣»لعّلكم تهتدون؛ تممِلم فاعملوا بما َعُتْمِلإذا َع ..أّيها الناس«: )صلوات اهللا عليه ( قال أمير المؤمنينـ١

  : فّكر ـ قارئي العزيز ـ في أسرار هذا الكالم النورانّي
  :  في السّن للولد الشيخ الطاعُن ما قاَلما أروَع
  ما زرعت  إّلا ّنك لن تجنيإ .. العينيا نوَر

هذا ال يقتضي و. ٤» بعملإّالوال معرفة ، بمعرفة إّلا  عمًالبل اُهللاْقَيال«:  عليه الّسالمقال اإلمام الصادقـ ٢
األنبياء صلت عن طريق العقائد الحّقة التي والصحيحة وتعني االعتقادات فلعّل المعرفة األولي؛ ذلكکالدور 

اّما المعرفة الثانية فهي تعني . آّل امرئ مكّلف بأن يتعّلم منها بمقدار قدرته الفكريةو. عليهم الّسالمة األئّمو
  . الرياضة والمجاهدةالعالية التي تحصل بالعلم ودرجات المعرفة 

قلب يقع في  هو نور ّنماإ، ليس العلم بالتعّلم«: )نوان البصرّيُع« عليه الّسالم أيضًا أّنه قال لـ وروي عنهـ٣
اطلب العلم و. فاطلب أّوًال في نفسك حقيقة العبودّية،  العلم أردَتفإْن.  أن يهديه)بارك و تعالیت ( اهللامن يريد
   .٥»كْمِهْف اهللا ُياستفهِمو .باستعماله

  
   الحديث الثالثتوضيحات حول
  :يمكن تصّور ثالثة وجوه، » أّوًال في نفسك حقيقة العبودّيةفاطلْب« ةفي تفسير عبار

  . فّكر بالعبودّية ..تفّكر بالعلم قبل أن أ ـ
   .هللا آن عبدًاو،  بما تعلم من وظائف العبودية اعمْلب ـ
 اإلمام أمير ناظر إلی البيت المنسوب إلی الدقيق معنیلاهذا و . في نفسك عن حقيقة العبودية ابحْثج ـ
  :  عليه الّسالمالمؤمنين
  ما تبصُر و منَكداؤَكو    ما تشعُر و فيَكدواؤَك
 .اّن جوهر العبودّية مستتر في باطن اإلنسانو. في بحث عن محبوبهم ـ بالفطرة ـ يعشقون الكمال وبشرإذ ال

بعثهم في و«فة يالصحفي أّول دعاء من) صلوات اهللا عليه ( قول اإلمام سّيد الساجدينإلیقد أشرنا من قبل و

                                                 
  . ٣١٣: ١تفسير نور الثقلين .  ١
  . ١١: سورة التغابن.  ٢
  . ٤٥: ١أصول الكافي .  ٣
  . ٤٤: أصول الكافي.  ٤
  . ٢٢٥: ١بحار األنوار .  ٥

٣٧ 



   صيْبُيَف ..١» جمٍّجاَم« ومًالك يْم لو َي القلُبآم تمّنی
  !ه ـ من غريب ْيَدفي طوع َي موفورًا ـ وبيطل ..ًابَجَع
خالف نفسك و،  جانبًاَدِع الهوی:  أْن»فاطلب في نفسك حقيقة العبودّية« معنیبعد هذا االيضاح رّبما يكون و

  . يظهر ظمأك الباطنّيو، )اهللا حّب (يظهر الجوهر المخفّيحتي، ما استطعت
   ل الّظمأِصْحَتْسٱو،  بحثك عن الماءلَّأِق

ل  ًالْفُسّوًا وُلُع ..كي يتفّجر ماؤك
  

  النتيجة النهائّية
 آفاق ومراتب یأآملها ـ ينطوي علاإللهية وهو أآبر األديان أّن اإلسالم ـ و، قارئي العزيز، من المسّلم

 هذه األسرار البّد من تحّقق خصوصّية یللتعّرف علو. ألسرار وا»الباطن«فيه و .»الظاهر«فيه  .مقاماتو
ات والرياضالمجاهدات ك بغير العمل وَرْدال ُت» مّيةَرْحالَم«هذه الخصوصّية و .أراد أن يتعّرفخاّصة لمن 

  . المستضيئة بمصباح الوالية ..)صلوات اهللا عليهم (العصمةستهدية بأهل بيت الوحي والم
  . صّية ـ المحرمّيةالعمل مقّدمة لهذه الخصوو. الفهم مقّدمة للعملو. س مقّدمة للفهمإّن المدرسة والكتاب والدر

،  الحسينّيعلي بن موسی بن جعفر بن طاووسآان جمال السالكين العّلامة الكبير السّيد األجّل رضّي الدين 
ومقامه في العلم والزهد  .من أعاظم علماء الشيعة ..»السّيد ابن طاووس«أو » وسوابن طا«المشهور بـ

بحيث  .. أّنه آان يملك مكتبة واسعة فريدة يقّل لها النظيریاته علفمؤّلتدّل و .التعّبد مّما تلهج به ألسنة العلماءو
مع وفرة ما و .٢»اإلبانة في معرفة أسماء آتب الخزانة«قد أسماه و، ست هذه المكتبة آتاب قائم بنفسههرن فإ

قال له ، دهفإّنه وضع وصّية لول ..الكتابو ن المكتبة شّدة احتفاله بشأو،  هذا السّيد الجليل من الكتبیآان لد
 ةآجعل قلبك مر ..التحّققوالصدق ب )جّل جالله ( اهللا عاملَتإْن«: مؤّلفاته وفيها ـ بعد وصف مفّصل لخزانته

المؤمن ينظر بنور : ّلةففي أخبار صاحب الِم؛ قيقرمن وراء ستر ، من العلوم) جّل جالله (تنظر بها ما يريده
   .٣»اهللا

خصوصيات  و٤ي ّنُدم َلْلِعصاحب آرامات وّنه ن يمكن أن يقال عنه إا الكالم مّمإّن قائل هذ ..زأخي العزي
ز بشرط أن يجّد عز وجّيدالكتاب شيء مّما يعني أن  ..قد نطق بهذا الكالم العرشّي بعد وصفه الكتبو. متفّردة

ام  السّيد ابن طاووس أو اإلميوصالن المرء ليكون في مستوی المدرسة  و آتابًاالحّق أّنو. يكون وسيلة

                                                 
 عليها ..ك جمشيدِلآأس آانت للَم» م َججاَم«اّن : قديمةرانية الیتقول األقاصيص اإل. يعني ـ آأس العالم: ْمجام َج.  ١

  . ْلوة العالمالكأس الرائية للعالم، أو آأس َج: ويقال لها أيضًا.  في هذه الكأسیالعالم آّله آان يتراء أو اّن. خريطة العالم
  
ة في تأليفه، وقد قارب أنفق جهودًا مضني) خ اإلسالميیّلفين في التارؤفهرست الم(بحث بعنوان  لكاتب السطور.  ٢

 عّشاق ی أن أوفق بإذن اهللا وبدعاء األصدقاء لتقديمه في القريب إلیعس.  المطبعةیدفع إل ويوشك أن ُيتهالبحث نهاي
  .   وقد أوردت فيه حديثًا عن سيرة السّيد ابن طاووس وفهرست خزانته ووصفًا لمؤّلفاته. البحث والتحقيق

  .  ط النجف األشرف١٣٦: جةهآشف المحّجة لثمرة الم.  ٣
ومنه علم ). یتعال(اهللا  القلب فيضًا منيفاض علنال بالدراسة واالآتساب، وإّنما ُيهو العلم الذي الُي: ّنّيالعلم الّلُد.  ٤
ندنا، أي من ع.. »ْلمًاّنا ِعُدْن َلتيناه ِمآ«: عن العبد الصالح في سورة الكهف) یتعال(األولياء والخواّص ـ آما قال   وياءباألن

  . »ّنيُدَل«ط العالي الخاص من العلم بأّنه مومنه جاء وصف هذا الن

٣٨ 



  : )تهطّيب اهللا ترب (التالدوالجامع من شرف النسب بين الطريفماجد وقال سّيد األ
  م َدْرن َآَت ْرو َب، مَدْنيا َآِر و دْه ُزۀجاَم
  ْمَديار ُشْشو ُه، اباتيَرير َخِپقه ْرِخ
  : ترجمتهو
  الّرياء وِدْه الزَُّب ثْوّرقُتَخ
  مًاْه َشُتْرِصو،  الشيِخقَةْر ِخُتْسِبَلو
  

  المصطلحاتشرح المفردات و
قتران الزهد هنا او .د عن الرياءُبعهو تعبير عن الو .الرياءخّرقت ثوب الزهد و: »ْمَدْنرياء َآ ودْه ُزۀجاَم«

 فإّن الزهد بمعناه الواقعّي إّالو ..يائّيبل الزهد الرِّ،  أّن المقصود ليس الزهد الواقعّي المعروفدّل علیبالرياء ي
  . ومن مقامات المقّربين، هو أحد مراحل السلوك

«  . الثوب المرّقع من قطع قماش مختلفة .قَلالثوب الَخ .رقةالِخ: »قهْرِخ
«  . ّمارةالَخ .الحانة: »راباتَخ
«  . مِهالَش. مِهالَف. نِطالَف. لعاقلا .اللبيب: »يارْشُه
  

  تفسير عرفانّي
 في عرف »الخرقة«ويراد بـ. ال ضرورة هنا للخوض فيه،  المتصّوفين بحث مفّصلی لد»الخرقة«بحث 

يبدو أّن هذا هو المراد و. اللياقةوالصالحّية و عام ـ هو الكناية عن التأّهل و نحیالعرفان ـ علعض آبراء أهل ب
  . ا البيتبهذ

«  : مثل ..لينمَِّك الكاملين الُمطلق علیُي«جاء في الكّشاف أّنه . ارةّمشيخ الَخ،  ـ مرشد الحانة»راباتيير َخِپ
   فال دين له )الحانة (باتا الخری إلْرِصن لم َيَم

  ألّن الخرابات هي أصول الدين 
   .١»خراب الصفات البشرّية:  الخرابالمراد بهذه الصيرورة إلیو
  
  نتيجةال

  : يانَنْعيلوح في هذا البيت َم
بلوغ الزهد و، االنفالت من التعّلقات الدنيوّيةو، غيرهق بذميم األخالق من رياء و اّن النأي عن التخّلاألّول ـ 

، عندها يجتذبه الكاملون المكّملون اليهمو .ف اليقينّيةارالمعواألسرار والحقائق مّما يؤّهل المرء لتلّقي  ..الواقعّي
من  مهما آان له -إفاضة العلوم  تلّقي األسرار و مقامیوصول المرء إلذلك أّن .  تربيتهتهم إلیّجهون هّمويو

  . الكاملد من االستاذَدالطهر ـ  ال يغدو ميسورًا له بغير َمالزهد و
  » قاِءْنالَع«  منزَلحين وافيُت     وحيدًاأعبر الطريَقلم أنا 

                                                 
  . ط آلكّته١٥٥٤: ٢الكشاف .  ١

٣٩ 



   الّذآاِءديُُّهْدُه، ماَنْيَلُسِل     الدرب طيٌرإّنما دّلني علی
 القلب  من حّب الدنياخراجإّن إ: یبكلمة أخر من أسر الدنيا والزهد الواقعّي بها ـ و اّن التحّررالثاني ـ

  : الذي يقول عنه موالنا،  الشامل العاّمبالمعنی
  ما عساها تكون هذه الدنيا 

   تجعلك غافًال عن اهللا تیح
  ! زوجة ؟غير متاع وفّضة وولد و

 في مواطن الدنيا )صلوات اهللا عليهم أجمعين (يته الطاهرين بأهل ر مع رسول اهللا وَشْحيورث المرء أن ُي
 هذا الحشر ما لم يخرج حّب قاليتحّقو. يقة هم هؤالء الذوات المقّدسةلين في الحقإذ أّن الكاملين المكمِّ ؛اآلخرةو

المليء » أبي حمزة الثمالّي«في دعاء عليهما الّسالم ابدين يقول اإلمام علي بن الحسين زين الع .الدنيا من القلب
خاتم النبّيين  خلقك و خيرتك منبين المصطفیبيني و ْعَمْجٱو، قلبيالدنيا من  حّب ْجِرأْخ ..سّيدي«: باألسرار

 ـ في شر مع أعّزاء اهللا الح بينيمكن أن نستشّف من هذه العبارات عالقة التالزمو .»آله عليه و اهللامحّمد صّلی
    .١»مًاْه َشصرُت«  هذا هو معنیو. بين إخراج حّب الدنيا من القلبالدنيا واآلخرة و

  
«  یمعن   حديث اإلمام الصادق  في»نًاصرت شهمًا ـ َفِط

وبالعقل  .العلموالحفظ و الفهمالعقل منه الفطنة وو .عامة اإلنسان العقلِد«:  عليه الّسالميقول اإلمام الصادق
، مًاِهنًا َفِطآان عالمًا حافظًا ذاآرًا َف .. فإذا آان تأييد عقله من النور.مفتاح أمرهوبّصره ُمو يلههو دليكمل ـ و

موصوله فإذا عرف ذلك عرف مجراه و .من غّشهنصحه وعرف من و. حيثو، َمِلو، فعلم ـ بذلك ـ  آيف
،  ما هو آتواردًا علی، آًا لما فاتدِرتْسفإذا فعل ذلك آان ُم. الطاعةباالقرار وأخلص الوحدانّية هللا و، مفصولهو

   .٢»ييد العقلمن تأذلك آّله و . ما هو صائرإلیو، من أين يأتيهو، هناألّي شيء هو هاو، يعرف ما هو فيه
  : ر اهللا تربته ـ نّو]الشيخ محّمد تقّي[ قال جمال السالكين المجلسّي األّول

ون ـ مَهْلُيو. )تعالی (ل أوليائهاألّن هذه أحو؛ يمكن بيانهال و.  حقائق آثيرةّن هذا الخبر مشتمل علی أاعلْم« 
 نا اهللاَلَصأْو .وصالهوقربه ومعرفته المراتب العالية من محّبته ويحتاجون إليه من الترّقي إلیفي آّل آٍن ـ بما 

   .٣»سائر المؤمنين إليها و)تعالی(
  

  تتميم نفعه عميم 
: حشرنا معه ـ في شرح هذا الحديثسّره و ـ قّدس اهللا )نواراألمؤّلف آتاب بحار (قال العّلامة المجلسّي

  . » المفعول ـ فتفّطْنإّما إلی الفاعل أو إلی ..العقلواضافة التأييد إلي«
 ..دألّن الحديث في سياق ذآر العقل المؤيَّ؛  المفعولیإلضافة هنا هي إضافة إلاّن ا: يقول آاتب السطور

  . فهْمٱتفّطن أنت أيضًا و ـ ف»رفإذا آان تأييد عقله من النو«: قال
  : )نّور اهللا مضجعه ( اإلمام الخمينّي)صلوات اهللا عليها (ذ من مهجة الزهراء البتولالمفتَلو، قال سّيد الفحول

  اْد َدْمود آزاَرد ُخْنه از َپر َآْهواعظ َش
  ْمَدآار ُشْدَدآلوده َم د می رْنْمأز َد

                                                 
  . الذآّي الفؤاد المتوّقد الفهم: مْهالّش.  ١
  . ٢٣ ـ الحديث رقم ١أصول الكافي ج .  ٢
  . ٢٤٣ :١٢روضة المّتقين .  ٣

٤٠ 



  : ترجمتهو
   لي حِهاني بنصائ البلدة آذإّن واعَظ

  كران  السَّ من أنفاِسَنْو أستمّد الَعُتْحُرَف
  

  المصطلحات شرح المفردات و
رفون ْعأو يراد به األناس الذين ُي .حقيقة األمرواعظ البلد آناية عن الالئّم الذي ال يعرف : »واعظ شهر«

   .١حقيقته روحه وعثروا علیما و، ظاهرًا من الدين إّلا وهم ال يعلمون،  أّنهم رجال دينعلیفي أوساط المجتمع 
«  . الدعاءد وْر الِویفظة أيضًا بمعنلتستخدم هذه الو .سَفالنَّ: غةليعني في ال »مَد
  . هو ذو باطن سليمو، عّنفُيالم عليها ومن يدخل مداخل ُي .المتحّلل، الهّياب غير، الذآي، الشاطر: »رند«
  .  ذآر شواهدإلیحتاج فالن، فظة آثيرًا في الشعر العرفانّيلقد وردت هذه الو
«  : يقول سعدي. ل المخمورآناية عن السكران الّثِم: »ي آلودهَم

  ٢ المسجدیاّتخذ مخمور طريقه إل
  تفسير عرفانّي 

مين الذين يصّدون الناس عن  عّدة من قصيري االدراك القشرّيين المتعاِل»واعظ البلد«نّي بـْعيبدو أن الَم
النصيحة «المراد من و. حرمونهم من االستمداد من أنفاسهم القدسّيةيأهل المعرفة واالقتراب من آبراء 

 قّدس سّرهإلیقد أشار اإلمام الخمينّي نفسه و .هم البتراءتاستدالالو ،أحاديثهم الهراءو،  هي صّدهم هذا»المؤلمة
  . ٣) الحمد (في تفسيره سورة، هذا

  . »بائع الخمرو،  شارب الخمريراد به في اصطالح السالكين«: يقول صاحب الكّشاف: »الشاطر«
تأتي و .فيبتهج به،  من قلب السالكالذي يتبّدی الوجد الخمرة عندهم بمعنی«: جاء في الكّشاف: »الخمرة«
  . »العشقوبمعني المّحّبة  أيضًا

  نتيجة 
ين  المالمة التي تصدر من قصيري الفهم القشرّيی الیغْصُي إّلا منها،  وجوهیيمكن تصّور تفسير البيت عل

 یتربية الكاملين المكّملين الّثمال ظّل یااللتجاء إل: أي. یّطار الّسكاراالستمداد من أنفاس الُشو، المتعالمين
  . )نّور اهللا تربته (مامهو تعبير عن أساتذة اإلة ـ وبشراب المحّب

  .  في إيرادها من فائدةی ـ آما قلنا ابتداًء ـ ال نریتفسير وجوه أخرالفي و
                                                 

  . فّضل مراجعة المقّدمةهذا استنتاج المؤّلف، وُي.  ١
) يدهوِرُش(والطبعة المشهورة بـ) وغيُرُف( بهذه الصيغة، لكّنه ورد في ديوان سعدي طبعة رالشط) دادْهُخ(أورد المرحوم  .٢

 ما أورده یورّبما أمكن القول إّن سياق أبيات سعدي أقرب إل). مخمور(بدل » خ بالوحلّطلم«، إذ جاء تعبير یبصيغة أخر
 تحكي قصة غير قصة الملطخ یهو مطلع ألبيات أخر) دهخدا(ّن الشطر الذي استشهد به  هّم إّلا أن نقول الال). دهخدا(

سعدي ) بستان(هذه قد وردت في » الثنائّية«فإّن .. ومهما يكن.  افتراض بعيدا المسجد، وهذی إلیبالوحل الذي مض
  :  هذا النحویعل
   المسجد ی ملّطخ بالوحل طريقه إلاّتخَذ* 

  ي حيرة من أمرهوآان ـ لسوء حّظه ـ ف
  !          ّبْت يداكَت: ره أحدهم قائًالَجَز* 

   المكان الطاهر       یس ـ  إلال تذهب ـ أّيها الّدِن
وقبل أن أتوّجه هناك .  زيارة أحد أولياء اهللایقاصدًا إل..  المدن البعيدة في إيرانی إحدی إلیآنت قد ذهبت فيما مض.  ٣

لم أّني أنوي َع.. سالم والكالملوبعد ا. ماعة في تلك المدينة ـ وآنت قد تعّرفت عليه في قم أئّمة الجدلزيارته، التقيت بأح
  .  وجهه، وقال آلمة ذم بحّقهیزيارة ذلكم الّرجل، فرأيت أمارات االستياء عل

 وعاء األخذ  الهضم واالستيعاب وحجمیلة القدرة علألة مسأوالواقع أّن إمام الجماعة هذا آان رجًال طّيبًا، لكّن المس
  . »، فخيرها أوعاهاةّن هذه القلوب أوعيإ.. ْيلَميا ُآ «: عليه الّسالميقول أمير المؤمنين علّي. والتلّقي

٤١ 



  : )نّور اهللا مثواه (كماءقال سّيد الح
  ْمَنُككده يادي ِبْتز ُبه أيد َآذاِرُگِب
  ْمَددار ُشْيه ِبَدَكْيت َمُب تْسَد  آه باْنَم

  : و ترجمته
  ؛  األوثانوني أذآر بيَتُعَد

  ُتْوَح قد َص الحانِةوثِن يِدفاّني علی
  

  المصطلحات شرح المفردات و
«  . األوثانوصنام فيه األالمكان الذي توضع  .بيت األوثان: »دهَكْتُب
بوب المح: يراد به في اصطالح الشعراءو. دَبْعلُي، ما يصنع من الخشب أو الحجر. الّصنم، الوثن: »ْتُب«

  . المعشوقو
«  . شرب فيه الخمرةالمكان الذي ُت. الخّمارة، حانوت الخّمار، الحانة: »هَدَكْيَم
لفظة : بيدار «: )٧٨ط الهند ص  (مؤّلف غياث اللغاتيقول . ما يقابل النائم، حيالّصا، فيق الُم»يدارِب«

) يدِب (و . النسبة الداّلة علی)آر (و )يدِب (أو إّنها مرّآبة من.  الّدالينبحذف إحدی، )دار (و) يدِب (منمرّآبة 
  . » الشعوربمعنی

  تفسير عرفانّي 
يغلب فيه ارف الكامل الذي  باطن العبمعنی ...بيت األوثان«: )الكّشفات (ف ـ يقول مؤّل»بيت األوثان«

   .١»ف اإللهّيةارالشوق والمعالوجد و
:  منها..يلزم هنا ذآرها جميعًاال، ةعرفهم معان متعّدد ـ وردت له في لغة العرفاء و»الّصنم« أو »الوثن«

   .أو الشيخ الكامل، المرشد الكامل
«   .٢ ـ قدم المناجاة»الحانة

  
  فانّي أساسي رتفسير ع
 »أّول صادر«  أو»المخلوق األّول«: العرفاء مبحث الفالسفة وقة الشريفة المفّصلة لدیاحث الدقيمن المب

ث عّما تنطوي ال أن نتحّدو، ليس غرضنا هنا أن ندخل في تفصيالت المسألةو. )جّلت عظمته (من ساحة الحّق
  :  سبيل االجمالإّنما نقول علی. قواعدوموضوعات عليه من مصطلحات و

 علی) قدس اهللا أسرارهم (علماء االمامّية البصائر من أربابمسّلم به بين المحّققين والإّن المّتفق عليه 
آالمّية ـ أّن أّول مخلوق آان ة أو فقهّية أو مشاربهم ـ سواء أآانت فلسفّية أو عرفانّية أو حديثّيوقهم ااختالف أذو

 حّمد بن عبداهللاممّقدس للرسول األآرم هو النور ال، خلقالسائر مظاهر وض بين المبدأ المتعالي ْيالَف واسطة
أّن األنوار الريب و، »الحقيقة المحّمدية« ألسنة جمع من العلماء بـعلی، ر عنهالمعبَّ، الهصّلی اهللا عليه وٰ

  . من أصل واحدو،  هي عين نوره)صلوات اهللا عليهم (سة ألهل بيته الطاهرين ّدالمق

                                                 
  . ، ط آلّكتة١٥٥٣ :٢ . ١

  . ١٥٦٣: ٢الكشاف، .  ٢

٤٢ 



 عن إشارات توآشف، لطيفةقضايا جّد دقيقة و، هذا الموضوعردة في االو، رةبالروايات المعتقد أضاءت و
 و »الروح«و  »األشباح« و »الكلمة« و »النور«من قبيل قد تجّلت في هذه الروايات آلمات عرشّية و. نورّية

من  عليهم السـّالمالذين هم من خواّص أهل البيت  إّلا ّقاهاَلال ُيو، مّما يقصر دونها العقل ..»ّلةالظّل ـ األِظ«
  : هذه نماذج من األحاديثو .أرباب الطهارة الباطنّيةالرياضات والمجاهدات وأصحاب 
ما هو؟  ..)تعالی (ق اهللاَلأّول شيء َخ: الهصّلی اهللا عليه وٰقلت لرسول اهللا : قال، ن عبداهللابـ عن جابر ١
 لفي غاية »ثّم خلق منه آّل خير« وإّن عبارة. ١» خيرق منه آلََّلثّم َخ، ه اهللاقخل ..نور نبّيك يا جابر: فقال
  . التعّمقوجديرة بالتدّبر و، الدّقة
أ من فأّول ما ابتد .ال مجهولال معلوم و ..غيرهال شيء آان اهللا و«: )صلوات اهللا عليه (ـ قال باقر العلوم٢

ّلةخضراء بين نا أظَفوَقفأ ..متهَظقنا ـ أهل البيت ـ معه من نور َعَلَخ واله صّلی اهللا عليه وٰ خلق محّمدًاخلقه أْن
   .٢»وال قمر، ال شمسو، ال نهارو، ال ليلو، ال مكانو، ال أرضحيث السماء و، يديه
ثّم تكّلم بكلمة  .ق منها نورًاَلَخ ..تكّلم بكلمة ..لّما أراد اهللا أن يخلقنا«: اله صّلی اهللا عليه وٰـ قال رسول اهللا٣
فكّنا نسّبحه . الحسينفخلقني وخلق علّيًا وفاطمة والحسن و ..وحالنور بالرثّم مزج  .فخلق منها روحًا ..أخری

   .٣»نقّدسه حين ال تقديسو، حين ال تسبيح
  . مفاهيم في غاية العمقنورّية وإشارات عرشّية ونا ـ أّن هذه األحاديث تتضّمن قضايا فل ـ آما أسیهكذا نرو
  

  » وحاتُتالُف«عبارات لمؤّلف 
 ما هو اآلن علیو، ثم أدرج فيه. ال شيء معهآان اهللا ـ و«: من الفتوحاتيقول الشيخ في الباب السادس 

 ـ قبل خلقه ّمًیَسُموبل آان موصوفًا لنفسه . من إيجاده العالم ـ صفة ما لم يكن عليهارجع إليه ـ يلم  .عليه آان
انفعل عن  ..ه بنفسهمله بعَمِل َع ما حدِّبدأه علیأراد وجود العالم وفلّما . بها خلقهألسماء التي يدعوه ا ـ ب]قْلالَخ[

هي بمنزلة طرح ، باء تسّمي الَهة حقيقةالكّلّي الحقيقة ه إلیّليات التنزيج من تلٍَّج َتتلك اإلرادة المّقدسة بضرِب
قد ذآره علّي بن أبي و، هذا هو أّول موجود في العالمو. الصورماشاء من األشكال واء الجّص ليفتح فيه الّبن

   ...) عنهرضي اهللا (طالب
 هيولی«الهباء ـ ويسّميه أصحاب األفكار بـ ذلك ی تجّلی بنوره إل)سبحانه و تعالی (ثّم اّنه: ) أن يقولإلی (
 حسب قّوته علی ..شيء في ذلك الهباء  آّل)تعالی (الّصالحية ـ فقبل منهة وّوبالقالعالم آّله فيه و؛ »ّلالُك
 قال ، قبوله قربه من ذلك النور يشتّد ضوؤه و حسبعلیو .راج البيت نور السِّآقبول زوايا، استعدادهو
 إّلا رب إليه قبوًال في ذلك الهباءفلم يكن أق .فشّبه نوره بالمصباح. »ه آمشكاٍة فيها مصباحوِر ُنُلَثَم«: )تعالی(

فكان . في الوجودظاهر أّول و،  العالم بأسره٤فكان مبتدأ. »لْقالَع«ّماة بـَس الُماله صّلی اهللا عليه وٰحقيقة محّمد
. يهعين العالم من تجّلباء وجد عينه وفي الهو. حقيقة الكلّيةالمن و، من الهباءو، وجوده من ذلك النور اإللهّي

   .٥»سّر األنبياء أجمعينو، مإمام العاَل) رضي اهللا عنه (أقرب الناس إليه علّي بن أبي طالبو

                                                 
  . ٢٤: ١٥بحاراألنوار .  ١
  . ٢٣: ١٥بحاراألنوار .  ٢
  . ١٠: ١٥المصدر نفسه .  ٣
  . »سّيد العالم«): ت بيروتاوفس(ورد في ط مصر .  ٤
  . ١١٩: ١) أوفست بيروت( هـ؛ وط مصر ذات األربعة أجزاء  ١٢٩٣ ط بوالق ١٥٤: ١الفتوحات المكّية . ٥

٤٣ 



  المسّماة بـاله صّلی اهللا عليه وٰهر فيالوجود حقيقة محّمدإّن أّول ظا: رة من آالمهْقيقول الشيخ في هذه الِف
  . ١»العقل«

قال ،  نّصًا آخر للشيخ من فتوحاته)١٧٥الطبعة الحجرية ص  (العارف الفنارّي في مصباح األنسأورد و
   .٢»اله صّلی اهللا عليه وٰالحقيقة المحّمدية: أّول موجود فيهو. ق الهباءْلء الَخْدَب«: فيه

 ..»المسّمي بالعقل األّول«: إنّما قال الشيخ الكبير في الحقيقة المحّمديةو«:  في الصفحة نفسهانارّييقول الف
ه باّتفاق المحّققين هي حقيقة تفإّن حقيق، آما مّر، نفسه الشريفة المقّدسةأعلم ـ روحه واهللا إذا آان مراده ـ و

  . »ائققالح
  حقيقة مهّمة في آالم ابن عربّي

األنبياء سّر م وإمام العاَل) رضي اهللا عنه (آان أقرب الناس إليه علي بن أبي طالب و ...«: وحين يقول
ء الخليقة ـ آان علّي بن ْد ـ في َباله صّلی اهللا عليه وٰ حقيقة محّمدیزبدةآالمه أّن أقرب الناس إلو. ٣ »أجمعين

  . ّفةسّر األنبياء آام والذي هو إمام العاَل ..)صلوات اهللا عليه (أبي طالب
االعتقادية الموغلة في المباحث العرفانّية ون ِم هو سّر األنبياء َل)احنا فداهأرو (ّن آون سلطان الواليةإو
هذا حديث و .سنّيةروايات شيعّية و هذه الحقيقة يشهد علیو.  قضايا المعارف اإلسالميةیمن أدّق وأخفو، العمق

  : ذا السياقفيض ـ  ندرجه تيّمنًا في هواحد منها ـ هو غيض من 

                                                 
العقل، والروح، والنور، الهصّلی اهللا عليه وٰقد يقال للحقيقة المحّمدية ]: صدر الدين الشيرازي[يقول صدر الحكماء .  ١

وهذا ... فهو أّول الصوادر وأقربها من الحّق. تم الممكنات وأآرم المجعوالت هو العقل ـ آما علوال شك أّن أشرف«.. والقلم
وإنّما سّمي .. »الروح من أمر رّبي: قل«): یتعال(ه حقيقة الروح األعظم بعينها، المشار إليه بقوله تالموجود حقيق

ولكونه وجودًا خالصًا .. رّيةَدلواح النفسانية القضائّية والَق األیائق علقألّنه واسطة الحّق في تصوير العلوم والح» القلم«بـ
وهو . ؛ إذ النور هو الوجود، والظلمة هي العدم»نورًا «یعن ظلمة التجّسم والتحّجب وعن ظلمات النقائص واألعدام يسّم

 صّلی اهللا وهو الحقيقة المحّمدية.  روحًایفلّية، يسّمْلوّية والسُّولكونه أصل حياة النفوس الُع. ر لغيرهْظِهظاهر لذاته، ُم
  . شرح أصول الكافي، الطبعة الحجرية ـ الحديث األّول. »الهعليه وٰ

ويعّبر عنها العرفاء . م الفالسفة ماّدة العاَلی لدیوالهيول. »ین الفالسفة يعّبرون عن الهباء بالهيولإ«: يقول الشيخ.  ٢
سالة خاّصة، لكّنا أوردنا موضع ر شرح آالم الشيخ، فهذا حّقه یلقارئ ـ إلوما أردنا هنا ـ عزيزي ا. »ْنقاءالَع«أحيانًا بـ

  . االستشهاد وحسب
وقد أعيد طبعها (ّم اختالف ـ فيما يتصل بهذا الموضوع ـ في نّص الفتوحات بين الطبعة المصرية ذات األربعة أجزاء َث.  ٣

نبئ عن وجود أيدي معادية ألهل بيت الوحي والعصمة مّما ي.. ، وبين طبعة بوالق المصرية أيضًا)باألوفست في بيروت
قال عبداهللا الشعرانّي ـ من العرفاء ـ البارزين في مصر ـ في آتابه .  هذا الكتاب بالتحريفیقد امتّدت إلعليهم الّسالم 

. »ب الشيخّست في آتو طاهر المزني الشاذلي أّن أشياء قد ُدبرف أعاأخبرني الشيخ ال «:»٣  :١اليواقيت والجواهر «
 آبائه یعليه وعل صلوات اهللا(صل بإمام الزمان في الموضوع المّت..  خيانتهایوقد ظهرت جناية هذه األيدي اآلثمة عل

أورد الشيخ في عّدة مواضع : ْيد أن باطن الوالية قد فضح هذه الدسيسة، آما في هذا االيضاحَب. في الفتوحات) الطاهرين
فكان أن .  عليه الّسالممن أبناء اإلمام الحسين) سالم اهللا عليه(وفيها أّنه  .  عليه الّسالمنمن الفتوحات ذآرًا إلمام الزما

وقد رأيت ثالث طبعات من الفتوحات . »الحسن«فأبدلته باسم . »الحسين« المواضع التي فيها اسم یعمدت يد الخيانة إل
ـ ٣ طبعة التي أعقبت طبعة بوالق آما أشرنا آنفًاالـ ٢ـ طبعة بوالق ١: وهذه الطبعات هي. ماثلة فيها آثار هذه الخيانة
  ).  نفقة الحاج محمد قدا الكشميرّيیعل( بمصر یطبعة دار الكتب العربّية الكبر

ة آخرين، ومنهم الّشعرانّي  من الفتوحات هي في حوزة علماء السّنی نسخًا أخر أّنوقد غفل هذا الخائن: آشف الخيانة
  . رالذي ألمحنا إليه قبل سطو

  عبارات الفتوحات في موضوع إمام الزمان 
  ):  هـ١٣٧٨ ط مصر ١٤٣: ٢اليواقيت والجواهر (يقول الشعرانّي في آتاب 

 واعلموا أّنه البّد من خروج المهدي: وعبارة الشيخ محيي الدين في الباب السادس والستين وثالثمئة من الفتوحات«
ولو لم يكن من الدنيا إّلا يوم واحد طّول . لمًا وجورًا، فيملؤها قسطًا وعدًال تمتلئ األرض ظیلكن ال يخرج حت. عليه الّسالم

). رضي اهللا عنها(من ولد فاطمة عليهم الّسالم  رسول اهللا ةوهو من عتر.  يلي ذلك الخليفةیذلك اليوم حّت) یتعال(اهللا 
لنقّي ـ بالنون ـ ابن محمدالتقّيـ بالتاء ـ ابن ا لده حسن العسكرّي ابن اإلمام علّياوو. جّده الحسين بن علّي بن أبي طالب
كاظم ابن اإلمام جعفر الصادق ابن اإلمام محّمد الباقر ابن اإلمام زين العابدين علّي ال یاإلمام علّي الرضا ابن اإلمام موس

  . »)رضي اهللا عنه(ابن اإلمام الحسين ابن اإلمام علّي بن أبي طالب 
وهم من علماء ) الفتوحات( ما بين أيديهم من نسخ یه الشعراني وأمثال الشعراني علما اعتمد فيأّن هذا الكالم إّن

  . السّنة

٤٤ 



تقدير  أهل السّنة موضع احترام جّم وهو لدیو، أعاظم العلماءالنيشابورّي من آبار المحّدثين وّد الحاآم َعُي
معرفة علوم الحديث  (في آتابو.  شهرة عالمّية) الصحيحينیالمستدرك عل (قد اآتسب آتابه المعروفو. آبير
 ١٩٣٥ ( عّدة نسخ مخطوطة ـ عامبًال علیمقاذي طبع محّققًا وـ ال) لعثمانّيةف ارادائرة المعط الهند ـ ، ٩٦ص 
بعد أن أورد الحاآم و .ندًاحديثًا ُمْس، الحسن محّمد بن المظفر الحافظوهو أبو ، عن أحد مشايخهنقل الحاآم  ..)م

نا ثقة هو عندو«: الوثاقة بقولهاالّطالع وأّآد ما يّتصف به محّمد بن المظفر من األمانة وسعة  ..هذاالحديث
   .»مأمون

ن  َمْلَسو، يا محّمد: فقال، كَلأتاني َم« اله صّلی اهللا عليه وٰاه عن رسول اهللاوهذا نّص الحديث الذي رو
 .»بن أبي طالب  الية علّيوو، اليتكو  علی:ثوا؟ قالِع ما ُبعلی: ثوا؟ قلتِعنا من قبلك من رسلنا علي ما ُبْلأرَس
  . األسراروفي هذا آثير من المعاني و .نبّوة لقبولهم بوالية هذين السيّدين العظيمينإّن األنبياء إنّما بلغوا ال ..أجل
ة فيض الوجود  آان واسط)آلهمااهللا عليهما وصلوات  (المؤمنين أّن النور المقّدس لرسول اهللا وأميرآماو
 ا آان النبّي األآرم متأّخرًاإذو. منها نبّوة األنبياءو، یآان هذا النور واسطة الفيوضات األخر ..الخلق وبين اهللا

 يقول ابن الفارض عن لسانهو .الباطن ومتقّدم عليهم جميعًا في المعنیفإّنه،  األنبياءزمانًا ـ في الظاهر علی
  . الهصّلی اهللا عليه وٰ

  . ّوتيُب بُأ شاهٌدلي فيه معنًیَف     صورًةدَمٱ بَنٱ  آنُتإْنوإّني ـ و
  . »الطينوآدم بين الماء و .. نبّيًاُتآن«:  هذا يشير الحديث المشهوریإلو

  : )شاه نعمة اهللا ولّي (يقول
  أنت المقصود من وجود العالم آّله

   االسم األعظم َرَهْظيا َم              
  ة من آأسكف رشیإّني ألتحسّر عل

          

                                                

   الكّف حامًال روحي علی    
   األنبياء في الظاهرَميا خاِت

   يعًالكّن معناك هو المقّدم عليهم جم             
  ∗»لي مع اهللا«في خلوتك الخاّصة 

   السّرباح له االّطالع علیما آان غيرك ُي            
   هي أنفاسك)ييةْحالُم (یأنفاس عيس

  روح آدم ت َيبك قد َحو                
  صورتك مطبوعة مّني في الخيال

   ١يا نور عيون أهل العالم                 
  : يقولو

  عظم جمال االسم األشاهدُت        في مرآة وجود آدم
  في طلعة آدم الجميلة     المحّمدّيیرأيت المعن
  مْهَو إّلا ولو آان ثّمة غيره فما هو         ال سواهههو رأيت

 
  »بک مقرََّلل وال َم مرَسّي فيه نبيعنَس مع اهللا وقت ال َیيل«: اله صّلی اهللا عليه وٰاشارة إلی قوله .  ∗
  .  الطبعة الحجرية٤٤٥ ـ ٤٤٤الديوان  .  ١

٤٥ 



  ١بجماله اوالعالم ما ازدهر إّل    إّن آدم موجود بوجوده هو
   : يقول الشاعر الّسامي الحكيم الّنظامّيو

 *  ك الوجودْلأّيها السلطان الممتطي ُم
     المقتدُر العقِل أنت سلطاُن

  المرسلين يا خاتم األنبياء و*
  يا حلوی   ٢ملح األّولينرين و اآلِخ

  : يقول الحكيم الّسنائّيو
  له  بنًاٱ ..ُب األا آدُمَدَغ

  ٣له بنًاٱصار  ..لشرفه
  : يقول أيضًاو

  صفات آدم و، صورة آدم آانت من أحمد
  ٤ياْخِرآما آان آصف بن َب ..هي من مظاهر صفات أحمد

  : دّييقول سعو
  كِرْد استحياء إزاء َقیعل ..السماء الشاهقةإّن 
   ٥الطين بين الماء وآدُمو ..َتْقِل ُخفأنَت
شعرًا ونثرًاـ بعبارات عذبة ، فصاغوها، العلماء آيف تناولوا هذه الحقيقة العظيمة العرفاء و ـ إلیْن ـ إَذظْران
  : رَحألفاظ أرّق من نسيم السَّو

  شيُرك الجمال ُي ذاآّل إلیو   واحدك ُنْسُحو، نا شّتیُتاعبار
  .  إشارة إلی هذا المعنی٦»وا هذه األّمةعلّي أَبأنا و«: حديثو
  راء ـَبأنا لكم ـ أّيها الُك: قال النبّي* 

                                                 
  .٤٤٣ـ ٤٤٢: المصدر نفسه .  ١
  .  ط أمير آبير٤٣١خمسة نظامي  .  ٢
  .  ط المدرس الرضوّي١٩٤: حديقة الحقيقة .  ٣
  .  ط المدرس الرضوّي٤٤الديوان  .  ٤
  .  ط فروغي٦عدي سستان ب.   ٥
 هذه یحّق علّي عل«: قولهاله صّلی اهللا عليه وٰ عن رسول اهللایرو) ٥:  ٣٦(وفي المصدر نفسه . ٩:  ٣٦األنوار  بحار .  ٦

وعليك بمراجعة الحديث .  وقد ورد في أحاديث عّدة أّن العاّق الوالدايه ال يشّم ريح الجّنة.» علی الولدة آحّق الوالداألّم
  . مفّصًال
 (  ) تبصرة

وجواب . أي الزوج والزوجة..  األب واألّمیيطلق عل» ْينَواألَب« في بصيرته من المخالفين إّن تعبير یصاب بالعممرّبما يقول 
في سورة ) یتعال(قال . ينَل الّرُجیيطلق عل» األبوين«قولك هذا مبعثه ظلمة باطنك وجهلك؛ فإّن : ال لههذا أن يق

 عليهما  إبراهيم وإسحاقیفظة عللإذ أطلق هذه ال.. »إبراهيم وإسحاق: ْبلْيك من َقَو أَبیآما أتّمها عل.. «: يوسف
  . الّسالم

  )أبيات شعر رقيقة (
كبير واألديب المطبوع عبدالباقي الوقد قال الشاعر ). واحناه فداهرأ( سلطان الوالية ینمن ُآ» رابأبا ُت«معلوم لك أن 

جاءت بديعة في ) أبي تراب(قال أبياتًا حول آلمة )..  اإلطالقیأديب العراق عل( وصفه أحد علماء العراق بأّنه  الذيرّيعَماُل
  : غاية الرّقة واللطافة

  ه، وابن عّمه، وأخوُهْهُرِص    طٰه ِلأنَت.. يا أبا األوصياء
   ما عملوُهآثر العالميَنأ    ّن هللا في معانيك سّرًاإ

    وُهُنّد ـ َبَعآباؤه ـ ُت     الّدْوری ثاني اآلباء في منتهأنَت
   له، وأنت أبوُه إْبٌنْهَوَف    راٍب اهللا آدمًا من ُتخلَق

  .  ط النجف األشرف١٢٦: ديوان عبدالباقي العمري
  .  من أربعين واسطةّي، يتصل نسبه بعمر بن الخّطاب بأقّلّنّي هذا ُسوعبدالباقي العمر

٤٦ 



     آاألب الرؤوف الرحيم
  ذلك أّنكم جميعًا أجزاء مّني*

  !طع الجزء عن الكّل؟َتْقفكيف ُي
نور أمير المؤمنين والصّديقة الطاهرة ور رسول اهللا هو عين  أّن نآّنا في مطلع البحث قد أشرنا إلیو
هور هذا النور في قد تحّقق ظو. من أصل واحدو، )صلوات اهللا عليهم أجمعين (ة الطاهرين من ذرّيتهماألئّمو

 .. اإلطالقستظّل واسطة الفيض علیما تزال وهذه الذوات المقّدسة آانت وو .مظاهر متعّددةمواطن مختلفة و
الزيارة  ( في نّص»الموصولةالرحمة و«:  عبارةآما عّبرت عن هذا المعنی.  انتهاء آلثار هذه الواسطةحيث ال
يؤّيد و »..الرحمة الموصولةو، شفعاء دار البقاءو، شهداء دار الفناءو، أنتم الصراط األقوم«: إذ تقول، )الجامعة
هنا أسرار وافرة يتعّذر الدخول فيها قبل هاو. اياتفي غير الروفي الروايات و، ّم غفير من األدّلة َجیهذا المعن

  : إّلا أّني أقول،  أهًال لهالسُت. أن نقّدم لها بمقّدمة
 ..   ألحدبرشفٍة ال تورث أذًی

   ْلَسفال َت ..لة الناسَهفأنا أتعّذب من َج
بدل  ..ير الباطنتطه آان مؤّهًال ولم ـ إْنع بتحصيل الیأن يعن ..من الخير لمن ال يدرك مثل هذه المباحثو

  : ّلوملفيحّمل نفسه هو شيئًا من ا، ال أعلم: إزاءهاقد آان جديرًا به في األقّل أن يقول و. ينكرهاوأن يحمل عليها 
  فوقعت في الحرمان، ع يديكْنما حّل بك هو من ُصإّن 

یفعل  ! العويل؟ إذن هذا البكاء و َم
م الرحمة هو عالم الجمع إّن عاَل«: »ة الموصولةالرحمو«  عليه الّسالمقال بعض األعالم في شرح قوله

 ة توصيفها بوصفينلكّن المراد بها في هذا المقام ـ بقرو. من حقيقة النبّوة مرتبة الوجود المطلقو
: )تعالی (التي أشار إليها بقوله ..مّيةالمكتوبة للمؤمنينيالرحمة الرحو،  ـ هو مرتبة الوالية النورّية»الموصولة«
ل بفضل اهللا ُق .رحمة للمؤمنين ودًیُهكم وشفاء لما في الّصدور وتكم موعظة من رّبقد جاءالناس ها يا أيُّ«
  . »معونجي مّما حوا هو خيٌرفبذلك فليفر ..برحمتهو

: رحمتهو ،الهصّلی اهللا عليه وٰرسول اهللا :  اهللاُلْضَف«:  عليه الّسالم عن الباقر)الجوامع ( و)عَمْجالَم (في
وا أعداؤها من الذهب ُطنا هو خير مّما أْع شيعُتفرْحيفبذلك فل«: القّمي وزاد  .» عليه الّسالمبعلي بن أبي طال

  . فع مقامه آالمه ـ ُرانتهی .»الفّضةو
هو من باب بيان  ..الرحمةتفسير الفضل وفي ) صلوات اهللا عليه (عن الباقر) قّدس اهللا سّره (اهروما : قلت

  . المصداق ـ فافهم
  

  ئّير نهاتفسينتيجة و
 ..إذ آنت آذلكو.  فيما ذآرنا في هذا السياق)تعالی (اآبتنا بإذن اهللا القارئ ـ قد وي أن تكون ـ عزيزیعس

بعبارة و .. ما يقوله هذا الفقيه العارف الكبير في آخر بيت من أبيات قصيدته العشقّية هذهنتطّلع إلیهلّم اآلن 
  لب هذا العاشق ذي الشيبة الشيخ؟أن نفهم ما تعّبر عنه آخر آهة أطلقها ق: یأخر

إّن العقل يرتّد : قلناو، نا إليهْعَم هو عالم النور أو عالم األشباح الذي أْل»بيت األوثان« یيلوح هنا أّن معن
وار هو أن ..المراد باألوثان الكائنة ثّمَةو ..د بالنور إّلا العقل المؤيَّحاسرًا عن إدراك هذا المبحث ـ اللهمَّ

٤٧ 



  ِم عن سّر هذا العاَلمستورٌة    بُةْسك في الموّدة ِنبيني وبيَن
   آدِمَة اهللا طيَنمن قبل خلِق    حنا أرواْتَب تحاَباِننحن الّلَذ

 هذه الحقيقة في موضعها ثْتِحـ آما ُبإيجاد العالم آان بالمحّبة إذ أّن و. ء الخلقْدة َبفهي مرتب ..»الحانة«أّما 
ل موجود في بدء الخلقة آان أّووألّن أّول ظاهر و.  العالم آناية عن إيجاده بالحّب علی)الحانة (ـ جاء إطالق 

أحّب خلقه إليه ـ فقد  و)عالجّل و (من الحّقـ الذي هو أّول صادر اله صّلی اهللا عليه وٰالحقيقة النورّية المحّمدية 
  . »وثن الحانة«أطلق عليه 

  :  قولهیلد ..عبد الغنّي النابلسّيالبورينّي والشيخ محّمد حسن :  ابن الفارض»رّيةْمَخ«قال شارحا 
   ُمْرق الَكَلْخ أن ُينا بها من قبِلْرِكَس    ًةدام َم الحبيِب ذآِرینا علْبشِر
 ألبابهم  علی)تعالی (يريدون بها ما أدار اهللاو، فهااأوصو في عباراتهم الخمرة بأسمائها إّنهم يذآرون«: قاال

عليه الصالة  (رته ـ عبارة عن حضرة الرسولاـ في عب» الحبيب«و. المحّبةالمعرفة أو من الشوق ومن 
فالخلق منه ناشئ  .قَلَخف َفَرْع أحّب أن ُي)یتعال (ألّنه؛ )جّل و عال (قد يريدون به ذات الخالق القديمو .)السالمو

  . المطلوبوالطالب و، المحبوبوفهو الحبيب ؛ لقَخ َفحيث أحبَّو، عن المحّبة
«  . )تعالی (الشوق إليهو، المعرفة اإللهّية: »دامةالُم
  . » برّبكمُتْسَلَأ« سماع انتشينا علینا وْبي طِرأ: »سكرنا بها ..«: قولهو
م عبارة عن هذا الوجود الممكن الحادث الذي أوجدته القدرة ْر الَكفإّن ؛أي الوجود: »مْرقبل أن يخلق الَك«
   .١»قبل إيجاد األشباح، حاعند شرب الّر،  الّسماعطرب األرواح علیشك أّن وال. اإللهّية
 أو تلّقي الفيض ـ بمعناه المطلق ـ من ،مَدالّصحوة من نومة الَع: »وثن الحانة يد صحوت علی«المراد بـو

  . )صلوات اهللا عليهم أجمعين (أنوار المعصومين المقّدسةوالمحّمدية الحقيقة 
    تراب حّيكمیمّره علن َمِم

  كّيْس عبيره الِمر علیَح السَّيحصل نسيُم
،  الرحمةَنمعِدو،  الوحيمهبَطو،  المالئكةَفمختَلو، موضع الرسالةو،  النبّوة بيِتعليكم يا أهَلسالم ال
،  األخياردعائَمو،  األبرارعناصَرو، مَعأولياء النِّو، قادة األممو،  الكرمأصوَلو، مْلِح المنتهیو، مْلّزان الِعُخو

خيرة رّب و،  المرسلينوصفوَة، ساللة النبّيينو، ن الّرحمٰأمناَءو،  اإليمانأبواَبو،  البالدأرآاَنو، باد الِعوساسَة
  . برآاتهورحمة اهللا و ..العالمين

يوم و، يوم ماتو، لدسالم عليه يوم ُوو .)قّدس اهللا نفسه الزآّية ( سّيد األعالمهذا تمام الكالم في شرح آالم
  . بعث حّيًاُي

قد تّم تسويد هذه األوراق المبعثرة في أّيام أّول أربعين االرتحال الفاجع لمؤّسس الجمهورية اإلسالمّية في و
  . )أجزل تشريفهقّدس اهللا لطيفه و (إيران اإلمام الخمينّي

دام  (م  الحّجة السّيد إسماعيل األصفيائّيَلالَع) تعالی ( عبداهللا الفاطمّي ابن العارف باهللاقير السّيدوأنا الف
 ..يقينّدالصوالشهداء و، مالئكتهورسله  جميع أنبيائه وعلیو، آله الطاهرينسّيدنا محّمد و صّلی اهللا علیو. )ظّله
  . » رّب العالمين هللالحمُد« آخر دعوانا أِنو . آثيرًا تسليمًاَمسلَّو

                                                 
  .  ط مصر١٧٤: ٢شرح ديوان ابن الفارض .  ١

٤٨ 



 العالم لسعيد لمولیالمولد ا يوم ی هـ ذآر١٤٠٩يوم األربعاء الخامس عشر من ذي الحّجة الحرام عام  (
  . )أبنائه الطاهرينعلی آبائه و وصلوات اهللا عليهاإلمام علّي النقّي الهادي 

٤٩ 


