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َي ْأ ِتي َن َ
س ْعيًا
ك َ

الطبعة الأوىل
1437ﻫ ـ 2016م
القطيف ـ اململكة العربية ال�سعودية

َي ْأ ِتي َن َ
س ْعيًا
ك َ
جلنة فكر وذكر

كلمة اللجنة
الحم�د لل�ه الذي تل ّطف بإرس�ال الرس�ل ،وأردفه�م بأوصيائه
الحجة بن
وأوليائ�ه ،ووع�د البش�ر ّية بتحقيق العدل عل�ى يد ول ّي�ه
ّ
عجل الله فرجه الشريف.
الحسن ّ
نق�دّ م بي�ن ي�دي الق�ارئ الكري�م تقري�ر ًا لثلاث محاض�رات،
ألقتها األس�تاذة الفاضل�ة أ ّم ع ّباس الطاهر النم�ر حفظها الله تعالى
للحجة بن
في س�يهات عام 1433هـ ق بمناس�بة المولد الش�ريف
ّ
عجل الله تعالى فرجه الشريف ،أجابت فيها الفاضلة على
الحس�ن ّ
بع�ض التس�اؤالت المطروحة في األذهان بما يتناس�ب مع حضور
يضم مختلف األعمار والمستويات الفكر ّية.
احتفالي عا ّمّ ،
ّ
و السؤال األساس الذي عالجته هذه المحاضرات هو:
عجل الله فرجه الشريف ،هل يمكن
عندما يظهر اإلمام
الحجة ّ
ّ
للمأم�وم أن ّ
الحقيقي
يضل عن إمام�ه ،فيعجز عن تحديد ش�خصه
ّ
وال يعرفه؟
و س�يجد القارئ ضمن اإلجابة عن هذا السؤال األساس إجابة
على العديد من التساؤالت الفرع ّية ،نذكر منها:
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عجل الله فرجه الش�ريف
1.1ما هي ركيزة اإلتيان إلى اإلمام ّ
والمسارعة في تلبية دعوته؟
سر يقظة اإلنسان وطهارته؟
2.2ما ّ

3.3من البادئ بالجذب والمح ّبة اإلمام أم األ ّمة؟

4.4ما معنى الحياة الواقع ّية؟ وما أصلها؟
ِ
{وإِ ْذ َق َ
ُح ِيـي
ي�م َر ِّب َأ ِرنِي َك ْي َ
�ف ت ْ
5.5م�ا معنى آي�ة َ
�ال إِ ْب َراه ُ
المهدي
يتم تطبيقها على والية اإلمام
ّ
ا ْل َم ْوتَى  }...وكيف ّ
عجل الله تعالى فرجه الشريف ودوره في إحياء الموتى؟
ّ
الخطابي
لقد سعت اللجنة ألن تحتفظ قدر اإلمكان باألسلوب
ّ
خاص ،فلم يتجاوز
تأثيري
وجداني
للمحاضرات ،لما له م�ن وقع
ّ
ّ
ّ
عملها س�وى التلخيص والضبط ،ووضع بعض العناوين الش�ارحة
للمحاضرات والمطالب ،وتخريج اآليات وبعض مصادر الروايات
والنصوص الواردة في المحاضرات.
ونحن إذ نش�كر لألس�تاذة الفاضلة هذا العطاء ،وإتاحة الفرصة
لنا بالمش�اركة في نشر هذه الدروس الق ّيمة .فإننا نرجو أن ينال هذا
الحجة عليه السالم .كما نرجو من قارئنا الكريم
العمل رضا موالنا
ّ
أن يقدّ م لنا المالحظات والتنبيهات التي من شأنها االرتقاء بالعمل.
رب العالمين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ّ

لجنة فكر وذكر

المدخل
ي�ن ي�دي الق�ارئ الكريم موج�زة تم ّث�ل ثالث جلس�ات يدور
الخاصة
المه�دي عليه السلام
الحدي�ث فيه�ا حول عالق�ة اإلمام
ّ
ّ
والنوع ّي�ة بأ ّمت�ه ،والت�ي تختلف عن س�ائر العالئ�ق االعتبار ّية التي
نمارسها في حياتنا اليوم ّية.

تص�ور ناقص
وق�د ألقيت ه�ذه المحاض�رات بغ�رض معالجة
ّ
لموقع ّي�ة اإلم�ام صاح�ب الزم�ان علي�ه السلام ،وعالقت�ه ومح ّبته
وعنايت�ه بأ ّمت�ه ،والت�ي ال تماثله�ا عالق�ة نعرفه�ا ،وال رابطة نقيس
عليها .وإنّي وإن كنت أرى حاجة الما ّدة الموجودة بين يدي القارئ
للبسط والشرح ،وتسليط الضوء أكثر على األد ّلة والنصوص إلثبات
الترابط بين المدّ َعى والنتيجة؛ إال أنّها قيلت بمقاس الزمان والمكان
والمناس�بة والغرض الذي عقدت ألجله .ه�ذا من جهة ،ومن جهة
األهم ـ ّ
فإن هذه المحاضرات ُقدّ مت بنسق يميل نحو
أخرى ـ وهي
ّ
العرفاني الذي ّ
يقش�ر العبارة ويعتمد اإلش�ارة ،وهذا نمط ال
الذوق
ّ
المدرسي.
التقليدي
العرفي الذي بقي في إطاره
يستسيغه الفهم
ّ
ّ
ّ
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وأفضل طريق عند تك ّثر المناهج والمدارس أن نعود إلى كتاب
الميس�رة .وإنّ�ه لف�رق كبير بي�ن ّ
أن نخاطب
الل�ه  ،ونس�تنطق آيات�ه
ّ
يقس�م مراحل
الجمه�ور بلس�ان العرف�اء
ّ
النخب�وي المغل�ق ال�ذي ّ
األس�فار إلى أربع�ة ،ويعدّ آخره�ا أعذبها وأروعها وأوس�عها وهو
بالحق تعال�ى) والذي في�ه تكميل
(الس�فر م�ن الخل�ق إلى الخل�ق
ّ
الموج�ودات ولي�س تكاملها فق�ط ،وهو الدور الذي س�يضطلع به
اإلمام عليه السالم في البشر ّية حين تستنفذ ّ
كل التجارب األرض ّية؛
أق�ول كم الف�رق كبير بين وع�ورة توضيح ه�ذه المعان�ي العرفان ّية
قرآني سلس ،وتقريب هذه
وبين سهولة ش�رح هذه المفادات ببيان
ّ
الحقائق بآيات أنِس الناس بها وحفظوها وعاش�وا أبعادها الروح ّية
واإلله ّية! وهو ما نهجته هذه المحاضرات.

وحي�ث ارتأت لجنة فكر وذكر فائدة في إخراجها بالطريقة التي
ألقيت بها؛ فأتمنّى على قارئي العزيز أن يأخذ ّ
كل هذه المالبس�ات
بعين االعتبار.
أخيرا..
ً

تحملت مس�ؤول ّية نش�ر هذا
للجنة فكر وذكر جزيل االمتنان إذ ّ
الموجز من األفكار.
�أم ع ّبا�س الطاهر
�شعبان 1437هـ

المحاضرة األولى :طموح الخليلE

َ ّ َ
ْ
حُ
َ
{ِإَوذْ قَ َال إب ْ َراه ُ
ب أرِ يِن كيْ َف تْي ال َم ْو ىَ ٰ
ت
ر
ِي��م
ِ
ِ
َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ىَ َ َ ٰ ْ َ ْ َ يِ َّ َ ْ
ق��ال أولم تؤمِن قال ب� ٰ
كن يِلطمئِن قل يِب
َل� ول ِ
َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ً َ َّ َ رُ ْ ُ َّ يَ َ ُ
��ن إِلْك ث َّم
ي فصه
ق��ال فخذ أربع��ة مِن الط رِْ
ْ َ ْ لَ ىَ ٰ لُ ّ
ْ ُ َّ ُ ْ ً ُ َّ ْ ُ
ك َج َ
��م ادع ُه َّن
��ل ِمنهن جزءا ث
ب
اجع��ل ع ِ
ٍَ
َ
َّ
َْ َ َ َ ًْ َ ْ
اعل ْم أن هََّ
ك ٌ
الل َعز ٌ
يم}[سورة
يأت ِينك سعيا و
يز َح ِ
ِ
البقرة ،اآلية.]260 :

�أه ّم ّية وم�سيرة البحث
تصور عند أغل�ب الناس أنّه بخروج اإلم�ام المهديE
هن�اك ّ
س�يقع الناس في التّيه ول�ن يتمكّنوا من معرفة ش�خص اإلمام،P
عما تراكم في األذهان من مفاهيم غير دقيقة للروايات،
وهذا نات�ج ّ
وم�ن ع�دم الفهم الدقيق لمس�يرة التاريخ ومس�يرة الوالية ّ
بالذات،
وس�يتب ّين من خالل البحث ّ
التصور
ب�أن حقيقة األمر بخلاف هذا
ّ
وعلى عكسه تمام ًا.
تم اختياره�ا هي في قل�ب هذا الموضوع ،وس�يبدأ
اآلي�ة الت�ي ّ
البحث بش�رح الشعار (يأتينك سعيا) ،ثم الشروع في تفصيل اآلية،
حتّ�ى نصل إل�ى الرأي األخي�ر في فهمها ،ونس�تعرض ف�ي الختام

14

ي�أتينك �سع ًيا

النتيجة التي نريد أن ننتهي إليها .وسوف نستخلص من اآلية صفات
المأموم الذي س�وف يستجيب لإلمام ،Eوالصفات التي ّ
تشخص
ّ
اإلم�ام وتعطي�ه العالم�ة الواضح�ة ف�ي ّ
ولكل ش�خص.
كل زمان
وسيتضح لنا ّ
أن العنوان المنتخب هو اختزال لهذه الفكرة.

مو�ضوع الآية و�سبب نزولها
تتح�دّ ث اآلية ع�ن آخ�ر المن�ازل والمقامات الت�ي كان يطمح
نبي الله إبراهيم
نبي الله إبراهيم .Eوالقرآن يش�ير إلى امتياز ّ
إليها ّ
بالطم�وح العال�ي والنهم للمعرف�ة واإلصالح والهداي�ة ،فلم يكن
تفكيره منحصرا ًفي هداية أبناء عصره ،بل تجاوز ذلك إلى من يأتي
{ر ِّب ا ْغ ِف ْر لِي َولِ َوالِدَ َّي
بع�ده ،ولمن دخل بيته حيث يدع�و بقولهَ :
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ن َوا ْل ُم ْؤمنَات}[س�ورة نوح ،اآلية:
َول َم ْن َد َخ َ�ل َب ْيت َي ُم ْؤمنً�ا َول ْل ُم ْؤمني� َ
 ]28ولئ�ن كان هذا طموحه في مس�ألة الهداية ّ
خاصا
فإن له طموحا ّ
على مس�توى التر ّقي في المقامات ،فهو الذي كان بنفس�ه ُأ ّمة {إِ َّن
ِ
ي�م ك َ
َان ُأ َّم ًة[}..س�ورة النح�ل ،اآلية ،]120 :وه�و الذي طمح إلى
إِ ْب َراه َ
اج َع ْل لِي لِ َس َ
�ان ِصدْ ٍق فِي
{و ْ
مق�ام اإلمامة ،وهو الذي س�أل الل�ه َ
الآْ ِخ ِري َن}[س�ورة الش�عراء ،اآلي�ة ،]84 :وهو الذي بن�ى للناس بيت ًا لكي
يفوا بعبوديتهم لله سبحانه وتعالى.
القص�ة التي تتح�دّ ث عنها اآلي�ات حدثت ف�ي آخر حياة
ه�ذه ّ
ا لل�ه ،وارتفع�ت ّ
إبراهي�م Eأي بع�د أن أصب�ح خليل ً
كل موان�ع
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العبود ّي�ة بينه وبين الله س�بحانه ،بل بع�د أن وصل إلى المقام الذي
نب�ي الله
طلب�ه م�ن الله س�بحانه وهو إمام�ة الن�اس .ولكن طموح ّ
إبراهيم لم يتو ّقف عند هذا المس�توى ،بل طلب المزيد ،وكان هذا
الطلب الذي تحكيه اآلية واحد ًا من طموحاته الراقية على المستوى
الش�خصي ،وس�وف نالحظ ّ
القصة انطباق ًا على زمن الغيبة
أن لهذه ّ
ّ
وزمن الظهور.
سنبدأ المسير مع اآليات لنصل بالتدريج إلى هذه النتيجة.

من فنون الخ ّلة ذكر ا�سم الخليل
ِ
ُح ِيـي ا ْل َم ْوتَى}...
يم َر ِّب َأ ِرنِي َك ْي َ
فت ْ
َ
{وإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ

إن ّأول م�ا يلفتن�ا ف�ي هذه اآلية ه�و ّ
ّ
أن الله س�بحانه وتعالى قد
ذك�ر نب ّي�ه إبراهيم باالس�م ،وه�ذا ملفت ،خصوص� ًا ّ
أن اآلي�ة التي
النبي عزير دون أن تذكر اس�مه ،بل اكتفت
قبلها كانت تتحدّ ث عن ّ
ِ
باإلش�ارة إلي�ه { َأ ْو كَا َّل ِذي َم َّر َع َل ٰى َق ْر َي ٍة َو ِه َي َخ ِ
�ها
او َي ٌة َع َل ٰى ُع ُروش َ
َق َ
�ال َأن َّٰى ُي ْح ِيي َٰه ِذ ِه ال َّل� ُه َب ْعدَ َم ْوتِ َها َف َأ َما َت ُه ال َّل ُه ِمائَ� َة َعا ٍم ُث َّم َب َع َث ُه َق َال
�ت َق َال َلبِ ْث ُت َي ْو ًما َأ ْو َب ْع َض َي ْو ٍم َق َال َب ْ�ل َلبِ ْث َت ِما َئ َة َعا ٍم َفا ْن ُظ ْر
َ�م َلبِ ْث َ
ك ْ
�ى َط َع ِام َك َو َش َ�رابِ َك َل ْم َيت ََس�نَّ ْه َوا ْن ُظ ْر إِ َل ٰى ِح َم ِ
�ار َك َولِن َْج َع َل َك آ َي ًة
إِ َل ٰ
َّاس وا ْن ُظر إِ َلى ا ْل ِع َظا ِم َكي َ ِ
ِ
�وها َل ْح ًما َف َل َّما َت َب َّي َن
ف ُننْش ُ�ز َها ُث َّم َنك ُْس َ
ْ
للن ِ َ ْ
َل� ُه َق َ
�ي ٍء َق ِد ٌير}[س�ورة البق�رة ،اآلية.]259 :
�ال َأ ْع َل ُم َأ َّن ال َّل َه َع َل ٰى ك ُِّل َش ْ
تحول الكالم إلى إبراهيم وجدنا الله س�بحانه وتعالى
ولكن عندما ّ
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الخاصة
يبدأ بذكر اس�م خليله ،والس�بب في ذلك هو ن�وع العالقة
ّ
بي�ن الله ونب ّيه إبراهي�م ،Eفإبراهيم هو محبوب الل�ه ،ولذلك بدأ
قصته بذكر اسمه.
ّ
فالمحب يتح ّين الفرصة ليذكر اسم محبوبهّ ،
ألن
للعشق أحكام،
ّ
للحب
المحب هو من شأن الوفاء
ذكر اس�م المحبوب على لس�ان
ّ
ّ
والخ ّلة ،فهو من جهة يو ّثق المح ّبة لدى الطرفين ،ومن جهة أخرى
يبقي اس�م المحبوب على اللسان .قد يبدو هذا المعنى شعر ّيا لكنّه
ديني ،ومنه قولنا (اللهم ّ
محمد)
محمد وآل ّ
صل على ّ
في الواقع ف ّن ّ
وع�دم اكتفائنا بـ (وآله) رغم أنّها تف�ي بالمعنى ،فأهل الف ّن يقولون
ّ
تكرار(محمد) الثانية غايتها أن يبقى اس�م رس�ول الله هو آخر ما
أن
ّ

محمد
يجري على اللس�ان ،ويبقى الذهن واللسان مصطبغين بذكر ّ
صلوات الله عليه وعلى آله.
وال عج�ب في ذل�ك ،فالحاالت الروح ّية لها أس�باب لتهييجها
وتثويره�ا ،ولذل�ك فن�ون .أال ترون رس�ول الله Aيقول :حس�ين
منّي وأنا من حس�ين؟ كان باإلمكان أن يقول :حس�ين منّي وأنا منه،
يكرر اس�م الحسينّ E
ألن
ويكتفي بذلك ،فهو يفي بالمعنى ،لكنّه ّ
اس�مه على لس�ان رس�ول الله كالس�كّر ،وهو يريد لهذا المعنى أن
ويتحول إلى عادة وسنّة ف ُيذكر الحسين Eكثير ًا.
ينتقل
ّ
التك�رار ف�ي األمثلة الت�ي ذكرناه�ا ال يأتي بمعن�ى جديد ،لكنه

المحا�ضرة الأولى :طموح الخليلE
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يضي�ف ُبعدا ذوق ّي�ا وجمال ّيا وإيقاع ّي�ا .والحديث ع�ن إبراهيم في
الق�رآن له هذا اإليقاع ،وق�د حفظ الله هذه النغم�ة بينه وبين خليله
عند الحديث عن إبراهيم في ّ
كل شؤونه.

نبي اهلل �إبراهيمE
طموح ّ

أن النب�ي إبراهيم صاحب طموح ٍ
قلن�ا ّ
عال ف�ي طلبه معرفة الله
ّ
س�بحانه وتعالى ،وفي عبود ّيته لله ،وفي هداية الناس وإصالحهم.
وقلن�ا ّ
تص�ور بعض تلك الطموحات ،فم�ا هو المقام
أن ه�ذه اآلية
ّ
ال�ذي أراد إبراهي�م أن يصل إليه بهذا الطل�ب؟ خصوصا ّ
وأن طلبه
ه�ذا كان في آخر حياته ،أي بعد وصوله إل�ى مقام الخ ّلة واإلمامة،
ومن األدلة على ذلك ّ
أن القصة وقعت في منطقة جبل ّية تتناسب مع
نبي الله إبراهيم.E
بالد الشام ،وهي آخر مح ّطة عاش فيها ّ
وللجواب عن ذلك نقول:

إبراهي�م ال�ذي ال ينقض�ي طموح�ه ف�ي االس�تزادة م�ن العلم
اإللهي {...
والمعرف�ة ،وهو نم�وذج ومصداق لم�ن امتثل األم�ر
ّ
َو ُق ْل َر ِّب ِز ْدنِي ِع ْل ًما}[س�ورة ط�ه ،اآلية ]114 :ها هو يطلب من الله أن
ُح ِيـي ا ْل َم ْوتَى} ،فيجيبه
{ر ِّب َأ ِرنِي َك ْي َ
فت ْ
يريه كيف ّية إحياء الموتى َ
الله س�بحانه وتعالىَ { :أو َلم ت ُْؤ ِمن} فيقول{ :ب َلى و َل ِ
ـكن ِّل َي ْط َم ِئ َّن
َ َ
َ ْ
َق ْلبِي}.

هذا الس�ؤال (أولم تؤمن؟) يو ّلد ف�ي أذهاننا فهما ينطوي على
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عدّ ة إش�كاالت ،فكيف يطلب خليل الل�ه االطمئنان ألمر ينبغي أنه
قد أيقن به؟!
لك�ن ه�ذا اإلش�كال منش�ؤه أنّن�ا نقيس ح�االت األنبي�اء على
حاالتن�ا .فنحن نقي�س االطمئنان ال�ذي يريده إبراهي�م باالطمئنان
ال�ذي نحتاجه نح�ن ،في الوقت الذي يج�ب ّ
تصورنا
أن نخرج من ّ
المحدود عن الحاالت الروح ّية.

نتص�ور ّ
وم�ن هنا ال يجوز لنا ّ
أن ما يريده إبراهيم هو اإلحياء
أن
ّ
ال�ذي نعرف�ه نحن ،وهو الذي ع�رف منذ نعومة أظف�اره ّ
أن الله هو
ال�ذي يحي�ي ويمي�ت ،وأعلن ذلك عندم�ا ناقش نمرو َد في مس�ألة
اهيم فِي ِرب ِ
ِ
ِ
�ه َأ ْن آتَا ُه ال ّل ُه
ِّ
َ�ر إِ َلى ا َّلذي َح َّ
�آج إِ ْب َر َ
وحدان ّي�ة الل�ه { َأ َل ْم ت َ
اهي�م ربي ا َّل ِ
ِ
�ك إِ ْذ َق َ
ا ْل ُم ْل َ
يت َق َال َأنَ�ا ُأ ْح ِيـي
�ذي ُي ْح ِيـ�ي َو ُي ِم ُ
�ال إِ ْب َر ُ َ ِّ َ
يت}[سورة البقرة ،اآلية ]258 :بل ّ
إن إبراهيم لم يدرك هذه المسألة
َو ُأ ِم ُ
بعقل�ه فق�ط ،فنحن نعرف ّ
أن عل�وم األنبياء ليس�ت علوم ًا حصول ّية
وإنّم�ا ه�ي علوم حضوري�ة ،فهو Eيرى ويش�هد في قلب�ه ّ
كل من
يم�وت ّ
وكل م�ن يحيا ،ويرى أفعال الله س�ارية في هذا الكون ،فال
حاج�ة ألن يريه الل�ه ويبرهن له على أنّه يحي�ي الموتى ...إذن ماذا
يريد إبراهيم بهذا الطلب ،وما هو االطمئنان الذي يطلبه؟

مراد �إبراهيم ر�ؤية والية اهلل في �إحياء الموتى
االطمئن�ان في حقيقته حالة له�ا مراتب ال حدّ لها ،ودرجات ال
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تنتهي .وك ّلما زاد اإلنس�ان علم ًا ومعرف�ة وإحاطة ك ّلما كان مطمئنّا
نبي الله إبراهي�م يعلم ّ
أكث�ر .وقد علمن�ا ّ
أن الل�ه يحيي الموتى،
أن ّ
نب�ي الله
وه�و أمر ق�د تجاوزه مبكّ�را ،أ ّم�ا االطمئنان ال�ذي يريده ّ
إبراهيم فهو الوصول إلى عين اليقين ـ على حدّ تعبير المفسرين ـ.
نبي الله إبراهيم ليس هنا في معرض السؤال ،وإنّما في معرض
ّ
والتوس�ل ،ويمك�ن أن نع�رف تفاصيل طل�ب إبراهيم من
الطل�ب
ّ
خالل جواب الله له .فسؤال إبراهيم كان مختصر ًا بينما جواب الله
اإللهي يتّض�ح ّ
أن إبراهيم ال
مفصلاً ،ومن خالل الج�واب
ل�ه كان ّ
ّ
يريد أن يرى إحياء الموتى ومش�اهدتهم كي�ف يعودون للحياة كما
أخص.
أهم ومقام ًا ّ
أراد عزير النبي ،Eبل كان يريد أن يرى مرتبة ّ

فهن�اك حقيقة رآه�ا إبراهيم عندما أراه الله ملكوت الس�ماوات
ُ�وت الس�ماو ِ
ِ
�ك ن ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
{وك ََذلِ َ
ض
ي�م َم َلك َ َّ َ َ
واألرض َ
ُ�ري إِ ْب َراه َ
ُون ِمن ا ْلم ِ
ِ
وقنِي َن}[س�ورة األنعام ،اآلية ،]75 :رأى مقام ًا لش�خص
َول َيك َ َ ُ
س�وف يحيي الله سبحانه وتعالى على يديه وبواليته البالد والعباد،
وب�ه يحيا ّ
كل مي�ت .حين رأى إبراهي�م ذلك المق�ام أراد الوصول
إليه ،وأراد أن يقوم بذلك الدور الوالئي ولو للحظات.
لق�د طل�ب إبراهي�م Eرؤي�ة الحقيقة الت�ي يصل إليه�ا اإلمام
المه�دي ،Eوتلك القدرة التي يحيي بها الموتى .وأراد رؤية ذلك
ّ
الحجة
االنقلاب الذي س�وف يح�دث في ه�ذه الحياة مع ظه�ور
ّ
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رب أرني
رب أرني كيف تُحي�ي ميتا ،أو ّ
بن الحس�ن ،Eفلم يقلّ :
ُح ِي�ي ا ْل َم ْوت َٰى}
{ر ِّب َأ ِرنِي َك ْي َ
فت ْ
كي�ف يحيا الموت�ى ،وإنما ق�ال َ
يعن�ي كيف ُّ
تبث الروح ف�ي هؤالء الموتى؟ فإبراهي�م هنا في مورد
ولي
الطل�ب لمنزل ولمرتبة ،والقت�دار وموهبة يجريها الله على يد ّ
من أوليائه فيحيي الموتى.

إبراهي�م الذي وص�ل إلى رؤي�ة ملكوت الس�ماوات واألرض
يطلب مستوى ٍ
عال من االطمئنان نستطيع أن نقول أنّه مرحلة قريبة
(((
من الربوب ّية ،ألم يرد في الرواية «العبود ّية جوهرة كنهها الربوب ّية»؟
إبراهي�م في الحقيقة يريد أن يصل إل�ى هذا المقام ،وهذا ح ّقه ،وال
عيب في أن يطلب اإلنسان مزيد ًا من مقامات القرب والزلفى .أراد
إبراهيم أن يرى والية الله في إحياء األموات ،الوالية التي إذا ف ّعلها
تختص بالميت من
الله سبحانه وتعالى أحيت الموتى .والموتى ال
ّ
البش�ر وال بالمي�ت م�ن األرض أو الماء أو الهواء؛ ّ
فلكل ش�يء في
الوجود حياة وموت.

كيف كان جواب اهلل لطلب نب ّيه �إبراهيمE؟
ل�م تكن إجابة الله لنب ّيه م�ن قبيل :إنّني أحيي الموتى ألنّي أقدر
عليهم ،وأنت تدرك هذه القدرة ،وإنّك رأيت ذلك ألنّك م ّطلع على
اإللهي
ملكوت الس�ماوات واألرض ....إل�خ .وإنّما جاء الجواب
ّ
((( بحار األنوار ،ج ،1ص .24

المحا�ضرة الأولى :طموح الخليلE

21

نبي الله إبراهيم في تجربة مؤ ّقتة ،يرى من خاللها
عن طريق إدخال ّ
لمحمد بن الحس�ن
م�ا طلب .هذه التجربة المؤ ّقتة س�تكون مطلقة
ّ
المهدي Eفي عصر الظهور.
ّ

التجرب�ة التي أدخل الله نبيه إبراهي�م فيها تجعله يمارس عملية
إحي�اء الموت�ى ،وه�ي فعال ما يتناس�ب م�ع طلبه ،فهو ال�ذي أنهى
مراحل العلم والمعرفة واليقين ،وهو الطامح إلى أرقى منها ،وهذه
التجربة توصله إلى ذلك الطموح.
ولنوض�ح معن�ى تل�ك المراح�ل والمقام�ات المعنوي�ة بمثال
الط�ب يتر ّقى ف�ي معرفته لب�دن اإلنس�ان وأمراضه
عرف�ي :طال�ب
ّ
ّ
مس�ميات
وعالج�ه ،فينتقل من المرحلة النظر ّية التي هي مجموعة
ّ
ومصطلح�ات ووظائ�ف لألعض�اء ،إل�ى مرحلة أرقى وه�ي رؤية
طبيب ّ
يشخص مرض إنس�ان ويعالجه .ويرى الطالب في المرحلة
ثم في المرحلة
الثانية رأي العين ما درسه نظر ّيا في المرحلة األولىّ ،
األخيرة من العلم والتي تمنحه صفة (طبيب) يقوم هو بنفسه بعملية
ش�ك ّ
التش�خيص والعلاج ،وال ّ
أن الف�رق كبي�ر بي�ن مراحل تلك
العلوم.
النب�ي إبراهيم كان قد قطع مراح�ل عالية من االطمئنان واليقين
ّ
لك ّن طموحه يطلب الغاية القصوى من تلك المراحل.
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الحياة الواقع ّية التي �أرادها �إبراهيم الخليلE

الحياة التي طلب إبراهيم Eمن الله سبحانه وتعالى أن يجريها
على يديه ليس�ت تلك الحياة العضو ّية البدن ّية .فلم يكن يطلب تلك
الحي�اة التي أجراه�ا الله علي يد نب ّيه عيس�ى Eإذ يخلق من الطين
َخ ُل ُق ِم َن ال ِّط ِ
{وإِ ْذ ت ْ
ين
كهيئة الطي�ر وينفخ فيه فيكون طير ًا بإذن الله َ
ِ
كَهي َئ ِ
ُون َ
�ة ال َّط ْي ِر بِإِ ْذنِي َفتَن ُف ُخ فِ َيها َف َتك ُ
ط ْي ًرا بِإِ ْذني}[س�ورة المائدة ،اآلية:
َْ
 .]110اإلحي�اء الذي أراده خليل الل�ه أبعد وأعمق من هذا المعنى،
فهو الذي كُشف له الملكوت ورأى فيه ّ
أن الحياة الواقع ّية هي ارتباط
وخ ّلة وعلقة بالله سبحانه ،وعرف ّ
أن هذا االتّصال هو حقيقة وجود
ّ
كل الموج�ودات ،وبابتعاد الموجودات عن الله س�بحانه تبتعد عن
حقيق�ة الحياة .كان Eي�رى ّ
أن هذه األرض ق�د ُف ّرغت من معناها
واإلله�ي ،وامتألت ظلم ًا وجور ًا ،فكيف س�تمتلئ قس�ط ًا
الربوب�ي
ّ
ّ
وعدالً؟ وكيف ستُمأل بالصالح بعد أن امتألت بمعاصي العباد؟
ّ
أن م�ا كان يراه إبراهيم من واقع الكون أمر يدعوه للعجب ،فهو
تمزقت فطرتهم ،وأصبح�ت مظاهر حياتهم
ي�رى هؤالء الذين ق�د ّ
تض�ج بألوان العبود ّية لغير الله س�بحانه وتعالى؛ كيف س�وف يم ّن
ّ
ويحول حالهم ليصلوا إلى مرحلة {..
الله سبحانه وتعالى عليهم،
ّ
َي ْع ُبدُ ونَنِي ال ُي ْش ِرك َ
ُون بِي َش ْي ًئا}..؟[سورة النور ،اآلية.]55 :
نبي الل�ه إبراهيم ف�ي تجربته مختل�ف الملل والنحل
لق�د رأى ّ
والشرائع والسنن التي لم تح ّقق لإلنسان ّية إلاّ اإلعراض واالنصراف
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ع�ن الله س�بحانه وتعال�ى ،فكيف بعد ذلك س�وف تع�ود؟ وكيف
سوف تحيا حياة واقع ّية؟
إبراهي�م كان يري�د أن ي�رى كيف س�يعود الن�اس الغافلون إلى
نبي الله إبراهيم أن يراه.
لله ...هذا ما أراد ّ

ه�ذا اإلحياء الذي طل�ب إبراهيم من ربه أن يري�ه إياه هو طلب
يتناس�ب مع معاناة خليل الله ،فمعاناة إبراهيم ليس�ت من كون بدن
نبي الله إبراهيم
أحدهم قد انتهى وانتقل بروحه إلى عالم آخر ،معاناة ّ
الحقيق�ي الذي تعاني منه البش�ر ّية .معاناته من إنس�ان
ه�ي الموت
ّ
م�ات ّ
بكل معن�ى الكلمة ،ومن أرض ومن ه�واء وماء وموجودات
تج�زأت وتق ّطعت وابتعدت عن الله
مات�ت بحقيقة الموت ،بحيث ّ
سبحانه وتعالى.
وتوس�له ،فيطلب منه
والل�ه هن�ا يجيبه إجابة تحم�ل عمق طلبه
ّ
ويوزع أجزائه� ّن على الجبال،
أن يأخ�ذ أربعة من الطي�ر ويق ّطعه ّن ّ
ث�م يدعوه� ّن .وبهذه الدعوة (الرمز) س�وف يج�د ّ
أن تلك األجزاء
الموزعة س�تجتمع وال تأتي إليه فحس�ب؛ بل تس�عى إليه
المق ّطع�ة
ّ
سعي ًا ،أي بانسياب واستسالم ورضا وقبول.

ه�ذه العملي�ة رآها إبراهي�م Eفي أربع�ة من الطي�ور المق ّطعة
وتف�رق ،ورأى أنّها
تم�زق
األوص�ال حي�ث تجتم�ع أجزاؤه�ا بعد ّ
ّ
بمجرد دعوة منه جاءته س�اعية لم ّ
تضل عنه ،ولم تفتتن بغيره ،ولم
ّ
تبحث عن سواه ،ألنّها عرفت صوته ولحن ندائه ،فأتته ...سعي ًا.
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لق�د نفخ إبراهيم Eفي تلك الطيور ليس فقط لتعود طير ًا بإذن
الله وتح ّلق في السماء كما فعل عيسى ،Eبل لتأتي إمامها وس ّيدها
تسعى بين يديه .تحيا ...ال لتنفض تراب الموت مح ّلقة في الهواء،
وال لتبحث في األرض عن موارد الطعام والشراب؛ بل تنتفض من
الموت لتل ّبي دعوته ال تتلكّأ في مشيها بل تأتيه (سعي ًا).

هذه التجرب�ة أرت إبراهيم صورة مص ّغ�رة لتلبية دعوة صاحب
عجل الله
مقام إحياء البالد والعباد موالنا اإلمام
الحجة بن الحسن ّ
ّ
فرجه حين يل ّبي دعوته الحاضر والبادي .هذا هو المقام الذي طمع
الخاصة
في�ه إبراهيم Eورجاه ،وه�ذا واضح المعنى ف�ي األدعية
ّ
باإلم�ام
المه�دي ،Eففي دعاء العه�د نقول« :يا َح ّي ًا َق ْب َ�ل ك ُِّل َح ٍّي
ّ
ميت
َوي�ا َح ّي ًا َب ْعدَ ك ُِّل َح ٍّي َويا َح ّي ًا حي� َن ال َح َّي يا ُم ْح ِي َي ا ْل َم ْوتى َو ُم َ
ِ
ْت» .ونقول ف�ي مناجاة اإلمام Pفي
االَ ْحي�اء ،يا َح ُّي ال اِلـ� َه اِلاّ َان َ
دع�اء الندب�ة « َأ ْي َن ُم ْحيي َمعالِ� ِم الدّ ِ
ين َو َأ ْه ِل ِه؟» وس�وف نب ّين كيف
يمارس اإلمام هذه الوظيفة (اإلحياء) لحظ ًة لحظة وآن ًا آن ًا مع شيعته
مع محجوب ّيته عنهم.
يا أ ّيها المحجوب عن شيعته
كم تغمد السيف لقد تق ّطعت
فانهض لها فليس إلاّ ك لها

((( الس ّيد حيدر الح ّل ّي.

الغمى على احتجابه
وكاشف ّ
الحق في ارتقابه
رقاب أهل
ّ
قد سئم الصابر جرع صابه

(((
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ك َس ْعيا ً َواعل ْم أن الل عز ٌ
كيم}[سورة
يأت ِين
يز َح ِ
ِ
البقرة ،اآلية.]260 :

هل للإن�سان �أن يطمع فيما طمح �إليه �إبراهيمE؟
تحدّ ثنا في الدرس الس�ابق حول طلب إبراهيم من الله س�بحانه
لمرحل�ة من االطمئن�ان ال ينالها إال بأن ُيجري الله على يديه عمل ّية
إحياء الموتى .هنا يتبادر سؤال :هل لنا أن نطمح إلى هذا المقام؟
الج�واب :إن اطمئناننا الذي نش�عر به في مس�ألة البعث ،وعدم
بأن الله يحيي الموتى سببه ّ
شكّنا ّ
أن درجتنا من اليقين دون الدرجة
التي أرادها إبراهيم ،Eوليس بمقدورنا الوصول إلى الطموح إلى
تلك الدرجة ،والس�بب ّ
أن اإليمان بكيف ّي�ة إحياء الموتى أمر يعتمد
الباطن�ي ّ
لبث ه�ذه الحياة ،ويعتم�د على العلم
عل�ى إدراك الواق�ع
ّ
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واإلش�راف على كيف ّية اإلحياء ،بل هو في مرتبة أعلى مباش�رة هذه
الكيف ّية .وأنى لنا وهذا المقام !

مع�رف ب�أل فيفي�د العم�وم ،أي أنّ�ه يش�مل ّ
كل
(الموت�ى) ّ
الموج�ودات ،ويثب�ت ّ
أن لها حي�اة وموت ًا ،فاألرض تك�ون ميتة إذا
كانت جرداء ال تنبت ،وهذا التعبير ليس مجاز ّي ًا ،فقد ورد عن رسول
الل�ه صل�ى الله عليه وآله« :م�ن أحيا أرض ًا ميتة فهي ل�ه»((( ،وحياة
األرض ب�أن تنبت الثمار وتؤتي ما فيها من بركات ،وهذا يش�ير إلى
ّ
أن عناصرها الوجود ّية ح ّية ومنتجة .وعناصر الوجود تلك موجودة
كل شيء :في الماء والهواء واألخالق والسلوكّ ،..
في ّ
كل شيء في
هذا الوجود له حياة وله موت .لك ّن عناصر الحياة والموت تختلف
نب�ي الله إبراهيم أن ي�راه ،ألنّه إذا
م�ن موجود آلخ�ر ،وهذا ما أراد ّ
رآه أصبح�ت لديه معرفة بالعناص�ر الوجود ّية والكمال ّية لألش�ياء،
لبث الحياة في ّ
وصارت عنده المكنة ّ
كل الموجودات.

ّ
إن الذي يصل إلى مقام الوالية يعرف عناصر الوجود ك ّلها،
ويس�تطيع أن يمـ ّث�ل جزئ ّيا دور ربوب ّية الله س�بحانه وتعالى ،بأن
يحي�ي الموت�ى م�ن ّ
كل الموج�ودات ،والذي طلب�ه إبراهيم هو
تلك الوالية التكوينية التي إذا أعطاها الله بش�ر ًا استطاع أن يقوم
((( بحار األنوار ،ج  ،61ص .306
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بإحياء الموتى(((.

الحجة بن الحس�ن صلوات الله عليه
وهذا عينه ما يؤتاه موالنا
ّ
وآل�ه ،فبظه�وره تعط�ي األرض ثماره�ا كم�ا ه�و ال�وارد عندنا في
الروايات المتضافرة أنه إذا خرج تخرج األرض كنوزها وأنه «يحثو
ً (((
المال حثو ًا ،وال يعدّ ه عدّ ًا»(((« ،يمأل الله به األرض قسط ًا وعدال»
وتكتم�ل بظه�وره العقول عن الباق�ر« :Eإذا ق�ام قائمنا وضع يده
(((
عل�ى رؤوس العب�اد فجمع به�ا عقولهم وكملت به�ا أحالمهم»
يحل ّ
و«يملأ الله قلوب أ ّمته غنى»((( والذي ّ
كل مش�اكل اإلنس�ان
هو امتالء القلب بالغنى بالله سبحانه وبالعلم وبالمعرفة.
خاص ال
نبي الله إبراهيم رؤيته هو نوع
ّ
إذن فاإلحياء الذي أراد ّ

((( [الوالية على قسمين:

الوالي�ة التكويني�ة :و تعن�ي ح�ق الطاع�ة ف�ي مج�ال التكوي�ن ،وتس�خير األش�ياء
والموج�ودات ،إلرادة صاح�ب ه�ذه الوالي�ة يتمك�ن بس�ببها م�ن التص�رف ف�ي
الموج�ودات الخارجي�ة ،دون أن يعني هذا الكالم أن تناقض ًا س�يقع مع مبدأ العلية
الجاري في الكون.

والوالية التش�ريعية :تعن�ي أن النبي أو اإلمام Eيملكان حق التش�ريع ،والمقصود
أنه�م يملك�ون وحدهم القدرة على بيان الحكم الش�رعي الواقع�ي الذي يريده الله
تعالى والمعرفة الصحيحة ألحكام الله .وقد تطلق الوالية التش�ريعية ،ويراد بها أن
للولي أن يأمر وينهى ،وعلى اآلخرين أن يطيعوه ويمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه].
((( بحار األنوار ،ج  ،51ص .92
((( منتخب األثر ،ص .249
((( كمال الدين ،ص  ،675ج .31
((( ينابيع المو ّدة.
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لولي الله في أرضه ،ومن هنا لم يكن
يحص�ل عليه ّ
أي أحد ،بل هو ّ
لنا أن نطلبه وال أن نطمح فيه ،ألنّنا لس�نا مك ّلفين بطلبه ،وال يمكننا
في الواقع أن نصل إليه ،فنحن ال نرى في الموجودات إال نسبة من
الحياة.

�إجابة اهلل فوق �أمنيات العبد
ذكرنا ّ
نبي الله إبراهيم Eبشكل مختصر،
أن القرآن نقل س�ؤال ّ
نبي الل�ه إبراهيم ،Eبل
ولك�ن الج�واب احتوى تفاصيل م�ا أراده ّ
نبي
ه�و يتضمن إضافات من قبل الله س�بحانه وتعالى على ما طلبه ّ
إلهي ،وهو من
الل�ه إبراهيم ،Eونافلة ف�وق ما أراد ،وهذا تعام�ل ّ
�ح َ
�وب نَافِ َل� ًة َوك اًُّل َج َع ْلنَا َصالِ ِحي َن}
اق َو َي ْع ُق َ
{و َو َه ْبنَا َل ُه إِ ْس َ
قبي�ل َ
[س�ورة األنبي�اء ،اآلي�ة ،]72 :وهذا يدعون�ا لإللفات إلى مس�ألة ،وهي:
أنّ�ه ليس هناك دعاء يس�تجيبه الله س�بحانه وتعال�ى دون أن يضيف
زيادة وعالوة ونافلة على هذا الدعاء .لقد كان إبراهيم يطلب مرتبة
ومق�ام إحياء الموتىّ ،
كل الموتى ،وأتاه الجواب من الله س�بحانه،
وما أعذبه من جواب ففيه ما أراد إبراهيم Eوزيادة ،وحول جواب
الله سيكون حديثنا.
�ذ َأ ْر َب َع ًة ِّم� َن ال َّط ْي ِ
ق�ال الل�ه لخليلهَ ..{ :ف ُخ ْ
�ر }..فلماذا اختار
الطير بالذات؟
م�ن الملف�ت ّ
أن الل�ه لم يطلب م�ن إبراهيم أن يأخ�ذ أربعة من

������������������������������

31

الحيوانات الماش�ية ،والس�بب ّ
أن هناك فرق ًا كبي�ر ًا بين حركة الطير
الس�ماو ّية وبي�ن حرك�ة الحي�وان الماش�ي عل�ى األرض .فحرك�ة
ألن م�ا يح�دث في الس�ماء يش�هده ّ
الطي�ران أوض�حّ ،
كل َمن على
األرض ،كم�ا ه�و حال الكس�وف والخس�وف ،فألنّهم�ا ظاهرتان
ثم ّ
إن حركة
س�ماو ّيتان فهما م�ن الوضوح بحيث يراهما الجمي�عّ .
الطي�ران أس�رع والطائر ينتخ�ب أقصر الطرق للوص�ول إلى هدفه.
فهذه الطيور س�وف تس�لك أقصر الطرق لكي ترج�ع إلى إبراهيم،
ّ
والكل سيرى ويشهد هذا السعي.
{ َف ُص ْر ُه َّن إِ َل ْي َك}..

(ص ّر) لم ترد في القرآن إال في هذا الموضع ،وفي تفسيرنا
كلمة ُ
للمعاني القرآنية ـ عادة ـ نر ّد األلفاظ بعضها إلى بعض ،بحيث نأخذ
م�ورد ًا آخر اس�تخدمت فيه نف�س المف�ردة لنفهمه .ولكن بالنس�بة
مرة واحدة ـ كهذه اللفظة ـ فنحن
لأللفاظ التي لم ترد في القرآن إال ّ
نعتم�د في فهم المعنى الم�راد على الس�ياقات والقرائن الموجودة
في اآلية.
الصر في اللغة له معنيان:
ّ

(ص ّر) بضم الصاد،
قول واألمر منه ُ
صور على وزن ْ
األول :م�ن ْ
ّ
وصرهن :أي أملهن إليك(((.
وهو الميل،
ّ
((( الميزان ،ج ،2ص .318
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الثاني :أي ق ّطعهن صورة صورة(((.

يق�ول صاحب المي�زان« :وقرائن الكالم ّ
تدل عل�ى إرادة معنى
القط�ع ،وتعديته ب�ـِ إلى تدل عل�ى تضمين معنى اإلمال�ة»((( وبهذا
يصبح المعنى :ق ّطعهن بعد أن ينسجمن معك.

تتضمن معنى تكوين عالقة وارتباط
{صرهن إليك}
وعليه فـ
ّ
ْ
وصل�ة بين إبراهيم وبين هذه الطي�ور .صرهن إليك :أي ّقربه ّن من
صدرك ،واجعله ّن معتمدات عليك ،واخلق بينك وبينه ّن انس�جام ًا
بحي�ث تس�تأنس تلك الطي�ور بك ،حتّ�ى إذا عادت له�ا الحياة فال
وتوزعت.
تقصد غيرك وال تسعى إلاّ إليك ،مهما ق ّطعت وتبعثرت ّ

ه�ذه الق�درة المؤ ّقتة التي س�يعطيها الله س�بحانه وتعال�ى لنب ّيه
لمحمد بن الحسن .Eوركيزتها هي
إبراهيم س�وف يعطيها مطلقة
ّ
ويؤسسها Eفي نفوس وقلوب شيعته
ويكونها
العالقة التي يبذرها
ّ
ّ
حتّى تعود إليه .وهذه نتيجة س�وف تقع ال محالة ،لذلك ورد عندنا
ف�ي الرواية عن اإلمام
المهدي« Eلو علم ش�يعتي ش�دّ ة ح ّبي لهم
ّ
والضم،
الص�ر
لمات�وا ش�وقا لرؤيتي»((( .فأص�ل وقوام العالقة هو
ّ
ّ
وه�ذا نوع من التربية اإلله ّية للعباد ،ويجدر بنا اإلش�ارة إليه بش�يء
من التفصيل.
((( مفردات الراغب.498 ،
((( الميزان ،ج  ،2ص .319
((( كلمة اإلمام المهدي ،السيد حسن الشيرازي.
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عناية اهلل ومح ّبته هي �أ�صل اليقظة واالنتباه
ّ
إن مح ّبة الله ورعايته للعبد هي الس�بب األصل للحياة الحقيق ّية
وه�ي حياة الروح واالنتباه من نوم الغفل�ة ،لذلك جاء في المناجاة
الش�عبان ّية« :إله�ي لم يكن لي حول فأنتقل به ع�ن معصيتك إال في
وق�ت أيقظتن�ي لمح ّبتك» فال�ذي يحيي الفطرة ويعيد في اإلنس�ان
نتصور ّ
أن
روح اليقظ�ة هو الله س�بحانه .وكم نحن مخطئ�ون حين
ّ
التوجه إلى الله تعالى!
الفضل لنا في
ّ
التص�ور ّ
ّ
ب�أن تطهي�ر أنفس�نا ه�و
إن مش�كلتنا األخالق ّي�ة ه�ي
ّ
مس�ؤول ّيتنا نح�ن ،وأنّن�ا يجب أن نزيل عن أنفس�نا أوس�اخ الغفلة،
وننفض عنها غبار البعد عنه سبحانه ،غير ملتفتين إلى الحقيقة وهي
ّ
يصروننا إليهم ويطهروننا
أن الله س�بحانه وتعالى وأولياءه هم م�ن ّ
قوة «وكما
من أوساخ الغفلة بعنايتهم ،وليس لنا في ذلك حول وال ّ
كنت ،فش�كرتُك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي
أردت أن أك�ون ُ
َ
من أوساخ الغفلة عنك»(((.

نحب
نحب الله ،أو نريد أن ّ
نحن نخطئ حين نعتقد أنّنا نريد أن ّ
صاحب الزمان ونتع ّلق به؛ فاإلرادة في الواقع منه هو ،Eفهو الذي
يريد وليس نحن من يريد ،ودورنا هو الش�كر «فش�كرتك إلدخالي
في كرمك»((( هذا هو الدور الذي نقوم به فقط.
((( المناجاة الشعبان ّية.
((( المناجاة الشعبان ّية.
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وه�ذه قاعدة أساس� ّية وتربو ّية ف�ي الثقافة الدين ّي�ة اإلله ّية ،وبين
تتضم�ن تطبيق�ات ه�ذه المس�ألة ،وه�ي ّ
أن األص�ل
يدين�ا رواي�ة
ّ
ثم
والمصدر في إفاضة الحياة على قلب اإلنس�ان هو الله س�بحانه ّ
بعد ذلك يجريها المعصوم.

الجعفي:
علي الباقر Eفي وص ّيته لجابر
ّ
محمد ب�ن ّ
عن اإلمام ّ
ّ
فمرة يقيم
«إن المؤم�ن
معن�ي بمجاهدة نفس�ه ليغلبها على هواه�اّ ،
ٌّ
ومرة تصرعه نفسه فيتبع هواها
َأ َو َدها ويخالف هواها في مح ّبة اللهّ ،
فينعش�ه الله فينتع�ش ،و ُيقيل الله عثرت�ه فيتذكّر ،ويف�زع إلى التوبة
والمخافة ،فيزداد بصيرة ومعرفة لما ِزيدَ فيه من الخوف ،وذلك ّ
بأن
الل�ه يقول{ :إِ َّن ا َّل ِذين ا َّت َقوا إِ َذا مس�هم َط ِائ ٌ ِ
الش�ي َط ِ
ان ت ََذك َُّروا
ف م َن َّ ْ
َ ْ
َ َّ ُ ْ
َفإِ َذا ُه ْم ُم ْب ِص ُر َ
ون}(((.

اإلم�ام Eيتك ّلم عن الجه�اد األكبر ،ومواجهة اإلنس�ان لهواه
ورغباته ،فيقولّ :
معني بمجاهدة نفسه» ويعطي المؤمن
«إن المؤمن ّ
قانون ًا ،وهو ّ
الشخصي ومنها
أن هناك أمور ًا كثيرة تعني المؤمن منها
ّ
الش�خصي ،وفي هذا المورد بالذات يعتبر التفات اإلنسان إلى
غير
ّ
الش�خصي كم�ال وفضيلة .يقول اإلمام أمي�ر المؤمنين Eفي
همه
ّ
ّ
رس�الته لإلمام الحسن« :وقد شغلني عن أمور الناس االهتمام بأمر
نفسي»(((.
((( سفينة البحار ،ج ،2ص.537
((( نهج البالغة.
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«فمرة يقيم َأودها ويخالف هواها في مح ّبة الله»
ّ

يب ّي�ن اإلمام هنا ّ
مرة يغلبها فيصرع
أن المؤمن في عالقته بنفس�ه ّ
ه�واه وينتصر علي�ه ،ولكنه ال ينتصر إال عندم�ا يصارع وهو يحمل
مح ّب�ة لل�ه س�بحانه وتعالى ومح ّب�ة ول ّي�ه .الجهاد ال يحت�اج عنترة
حس عند اإلنسان،
وسالحا،
الحب هو السالح األقوى ،وهو أقوى ّ
ّ
وعندم�ا يتع ّلق العبد بالله ويؤمن به ّ
فألن منه س�بحانه أس�اس تلك
ف َي ْأتِي ال َّل ُه بِ َق ْو ٍم ُي ِح ُّب ُه ْم َو ُي ِح ُّبو َن ُه}..
�و َ
العالقة .يقول تعالىَ { :ف َس ْ
[س�ورة المائدة ،اآلي�ة ]54:فهم يح ّبونه ألنّه ابتدا ًء أح ّبهم ،فأصل المح ّبة
والعناية تأتي من الله تجاه العبد.

من الملفت ّ
أن القرآن يس�تخدم كثي�ر ًا تعبير الحب والمحبة من
ِ
ن}[س�ورة آل
الصابِ ِري َ
ب َّ
قبل الله لقوم أو لفعل فيقولَ ..{ :وال َّل ُه ُيح ُّ
ِ
ِ
ب ا ْل ُم ْح ِسنِي َن}
عمران ،اآلية ،]146 :ويقولَ ..{ :و َأ ْحسنُوا إِ َّن ال َّل َه ُيح ُّ
ِ
ِ
ن}[س�ورة آل
ب ا ْل ُمتَّقي َ
[س�ورة البقرة ،اآلي�ة ،]195 :ويقولَ {:فإِ َّن ال َّل َه ُيح ُّ
عمران ،اآلية ]76 :فلماذا ال يأتي القرآن بدليل على حسن عاقبة الصبر
أو اإلحس�ان أو التقوى ،فهو سيؤثر أيضا وسنتعقله؟ لك ّن الله يع ّبر
يحب ليقول ّ
إن بين�ي وبينك علقة أخرى غير العاقبة
يحب وال ّ
بأنّ�ه ّ
وغي�ر الجنّ�ة والنار والحس�اب والعقاب .يق�ول لعبده :أن�ا أح ّبك
وأري�دك ،ول�ذا فأن�ا في وقت ما س�وف أوقظك «إلهي ل�م يكن لي
ح�ول فأنتقل به عن معصيت�ك إال في وقت أيقظتن�ي لمح ّبتك»(((،
((( المناجاة الشعبان ّية.
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والثقاف�ة الش�يع ّية مش�بعة به�ذا المعن�ى .ب�ل يق�ال ّ
أن العم�دة في
بمحم�د بن عب�د الله صل�ى الله عليه
اختص�اص الرس�الة الكامل�ة
ّ
وآله هو أنّه (حبيب الله) ،فهو الذي يس�تطيع أن ينش�ر المح ّبة ،وأن
األئمة،B
يجم�ع بها أنص�ار ًا ،وينتصر بها ،وهذا س�ائد في تاري�خ ّ
ب�ل ّ
إن أغلب اآلي�ات التي تتك ّلم ع�ن التوبة وبع�ض خصوص ّياتها
َاب َو َآ َم َن
الجو ،منه تفس�ير قوله تعالى» {إِلاَّ َم ْن ت َ
تفس�ر ضمن هذا ّ
و َع ِم َل َعملاً صالِحا َف ُأو َل ِئ َك يبدِّ ُل ال َّله س�ي َئاتِ ِهم حس�ن ٍ
َات َوك َ
َان ال َّل ُه
َُ
َ َ ً
َ
ُ َ ِّ ْ َ َ
ِ
الطبيعي إذا أساء
يما}[سورة الفرقان ،اآلية ]70:فوفق القانون
ّ
ورا َرح ً
َغ ُف ً
ثم أراد الع�ودة إليه ّ
فإن الله بكرمه يمحو
اإلنس�ان وأعرض عن ر ّبه ّ
س ّيئاته وآثارها التكوين ّية ،ولك ّن كرم الله ال يقف عند محو الس ّيئة بل
يصل إلى تبديل الس ّيئات حسنات! فكيف يحدث هذا االنقالب؟
الج�واب ه�وّ :
أن الرج�وع إلى الل�ه واإلحس�اس بالحاجة إليه
إحياء لنقص اإلنس�ان ،وكمال لله س�بحانه وتعالى .ولتوضيح هذه
الفكرة نأتي بمثال:

إذا اتّص�ل ب�ك ش�خص منكس�ر ،ف�إن احتياج�ه لك ف�ي حالة
انكس�اره دلي�ل على ح ّبه ل�ك ،وحين تلمس ذلك منه ّ
ف�إن مح ّبتك
ل�ه ت�زداد .كذلك ه�ي مح ّبة الل�ه لعبده ،فه�ي تزيد من أث�ر العودة
إليه س�بحانه ،فالربوب ّي�ة والعبود ّية على الس�واء تتضاعفان في حال
الغني وأن�ا الفقير وهل يرحم
انكس�ار العبد وحاجته «م�والي أنت
ّ
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الغني»((( هذه المعادلة وهذا التبادل يجعل المح ّبة تتو ّثق
الفقي�ر إال
ّ
بش�كل أكبر وتنتقش في الروح ،وبتو ّثقها تكون االس�تجابة من لله
سبحانه وتعالى أكثر ،ولذلك» {يبدِّ ُل ال َّله سي َئاتِ ِهم حسن ٍ
َات}.
َُ
ُ َ ِّ ْ َ َ
عودة للرواية...

يقول اإلمامّ E
ثم يعود إلى
أن هذا اإلنس�ان عندما يغلب�ه هواه ّ
الل�ه س�بحانه وتعال�ىُ ،يقيل الل�ه عثرت�ه فيتذكّر ،ويفزع إل�ى التوبة
والمخافة فيزداد بصيرة ومعرفة لما ِزيدَ فيه من الخوف .العودة بعد
حقيقي.
المعصية سبب للزيادة وهذا قانون ر ّباني
ّ

قصر أو أس�اء فيجب أن
عندم�ا يعرف اإلنس�ان أنّ�ه إذا أخطأ أو ّ
يع�ود إلى الله؛ ّ
فإن أصل هذه المعرفة عبود ّية وطاعة ،هذه الثقة في
الله تجديد وتأسيس وتثبيت لعالقة جديدة بالله سبحانه وتعالى.
لنرج�ع إلى اآلي�ة لنثبت ّ
أن قوام العالقة بي�ن العبد ور ّبه مح ّبته،
وه�ذا نوع من التربي�ة ،تقول اآلية{ :فصره� ّن إليك} فاألصل في
الع�ودة واالتّصال واالرتباط كان من إبراهيم ،Eولوال ّ
أن إبراهيم
وقربه ّن إلى ص�دره وجعل بينه وبينه�ا عالقة لما
ص�ر الطي�ور إلي�ه ّ
ّ
اس�تطاع أن ّ
يب�ث فيها الحياة م�ن جديد ،وهذا منطل�ق كيف ّية إفاضة
الحي�اة التي أرادها إبراهي�م .فهو أراد أن يرى كيف ّية إفاضة الحياة ال
مجرد إفاضتها .هذا النوع من اإلحياء هو ما سيظهر جل ّيا في اإلمام
ّ
((( مناجاة أمير المؤمنين.E
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الحج�ة ،Eولعم�ري ...اإلم�ام ال�ذي امتلأ قلبه برؤي�ة النقصان
ّ
والخط�أ والتقصي�ر من قبل الن�اس ومن قبل األ ّمة ومن قبل ش�يعته
وضم�ه وعنايته Eبش�يعته حين يعودون
صره
ّ
كيف س�وف يك�ون ّ
إليه؟

إن ال�ذي يفه�م معنى اآليات القرآن ّية وقصص األنبياء س�يعرف
أن دور اإلم�ام Eه�و اإلحي�اء ،والتنبيه م�ن الغفل�ة ،والتطهير من
األوس�اخ ،وصياغ�ة نف�س اإلنس�ان لتقبل الحي�اة الجدي�دة ،وهذا
ال يك�ون إال بمح ّب�ة تبدأ م�ن اإلم�ام .Eوإذا كان إبراهيم قد رعى
طي�وره م�دّ ة قصي�رة م�ن الزمن وحين ّ
ب�ث فيه�ا الحياة أتته س�عي ًا؛
فكي�ف بصاح�ب األمر Eالذي م�ا ّ
انفك يرعى ش�يعته خالل هذه
ِ
وكون ه�ذا االرتباط العميق
الق�رون الط�وال ،وقد أنس بهم وتع ّلق ّ
بينه وبينهم؟!

وه�ذا ل�ه أثر علين�ا ،ومن آث�اره أن المالح�ظ قلة ظاه�رة ا ّدعاء
المهدوية في أوس�اطنا نحن الش�يعة ،ب�ل تكاد تنعدم ،م�ع اعتقادنا
بالحج�ة ،وذل�ك ألنّنا ال يمك�ن أن ّ
نضل ع�ن إمامنا الذي
الج�ازم
ّ
الحب ّ
ويغذي هذه العالقة ،بل يمكن أن ندّ عي أننا نعرفه
يرعى هذا
ّ
ّ
ونشخصه.

كيف يمار�س الإمام Pعنايته ب�شيعته؟

قد ُيس�أل :كيف يق�وم Eبتوثيق هذه العالق�ة؟ وكيف يمارس
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عنايته بنا وتغذية ح ّبنا له؟

والج�واب :نحن قلنا في بداية الحدي�ث أنّنا ال يمكن أن نعرف
كيف يحيي الله الموتى ،وغير مأمورين بمعرفة ذلك ،فكذلك أيضا
الحجة Pعالقتنا به،
نحن غير مأمورين أن نعرف كيف يدير إمامنا
ّ
وكيف ّ
يغذي ح ّبنا له ،ألنّها مسألة خارجة عن إمكان ّية إحاطتنا بها.

ّ
كل ما علينا فعله هو أن نعلم ونؤمن بأنّه يرعانا ،أ ّما كيفية رعايته
فلا يمكن لنا إدراكها ،تمام�ا كما نؤمن بالحياة بعد الموت ونجهل
الكيف ّي�ة ،نحن مأمورون أن نس� ّلم ّ
بأن هذا اإلم�ام Eيرعانا بعنايته
ويحي�ي ه�ذه القل�وب الميت�ة ،وبه يملأ الل�ه س�بحانه وتعالى ّ
كل
الوجود حياة.

الولي
المحاضرة الثالثة :جذب ّ

َ ّ َ
ْ ىَ
َ َ حُ ْ
{ِإَوذْ قَ َال إب ْ َراهِ ُ
ب أرِ يِن كيْف تيِـي ال َم ْوت
ر
يم
ِ
ِ
ّ َ ْ َ َّ َ ْ
َ
ىَ
َ
َ َ َََْ ُْ
َ
كن يِلطمئِن قل يِب
قال أولم تؤمِ��ن قال بَل ولَـ ِ
َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ً ّ َ َّ َ رُ ْ ُ َّ يَ ْ َ َُّ
ي فصه��ن إِلك ثم
ق��ال فخذ أربع��ة مِن الط رِْ
ً
ْ َ ْ لَ ىَ لُ ّ
ّ ْ ُ َّ ُ ْ ُ َّ ْ ُ
ك َج َ
��م ادع ُه َّن
��ل ِمنهن جزءا ث
ب
اجع��ل ع ِ
ٍَ
َ
َّ
َْ َ َ َ ْ ًَ ْ
َهّ
اعل ْ
الل َعز ٌ
كيم}[سورة
ن
أ
م
يأت ِينك سعيا و
يز َح ِ
ِ
البقرة ،اآلية.]260 :

ّ
حل �إ�شكال
قبل أن أبدأ يجب أن أجيب على بعض اإلشكاالت التي اعتبرت
المهدي
حمل اآلية فوق ما تحتمل ،وط ّبقها قسر ًا على اإلمام
ّ
الطرح ّ
صلوات الله وسالمه عليه ،ودفعا لهذا اإلشكال أقول:

ش�ك ّ
ّ
أن التفس�ير والمع�ارف اإلله ّي�ة منظوم�ة متكامل�ة
ال
ومتداخل�ة ،وال يمكنني أن أقف على ّ
كل مف�ردة وأب ّينها ،يكفي أنّنا
إذا رجعنا إلى كتب التفاس�ير س�نراها تتحدّ ث عن هذا اإلحياء على
أنّ�ه نم�وذج للبعث والمع�اد ،وال يخفى ّ
أن ظهور اإلمام هو ش�رط
المهدي
من أش�راط الس�اعة ،ومرحلة من مراحل المع�اد ،فاإلمام
ّ
األئمة الذين
معصوم سيعيش في مجتمع معصوم ،وليس هو كباقي ّ
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ٍ
سيحول الكون ك ّله إلى مرحلة
عاص .اإلمامE
عاشوا في مجتمع
ّ
محمد صادق الصدر وفق نظر ّيته في تفس�ير
العصم�ة [يرى الس� ّيد ّ
التاري�خ ّ
أن الذي يتناس�ب مع الحكمة اإلله ّية هو وج�ود ع ّلة غائ ّية
للك�ون ،وهي وصوله ال�ى الكمال الممكن لهّ ،
وأن كمال البش�ر ّية
المستهدف وفق هذه النظر ّية هو الوصول للمجتمع المعصوم](((.
اإلمام Eس�وف يرتفع ّ
بكل هذه الدنيا وما فيها من موجودات
وكائنات بحيث ال تعود هناك فاصلة بين عالم األرض وعالم الجنّة،
فلا يعود هن�اك داع لوجود الدني�ا ،بل يصبح أصل اس�تمرار الدنيا
مما
نوع ًا من اللعب واللهو ،وهذا يخالف مقتضى الحكمة اإلله ّيةّ ،
يس�تدعي ختام ه�ذا العالم .فزوال الدني�ا وفناؤها ليس ق�رار ًا إله ّيا
تكويني تسير إليه البشر ّية وفق تخطيط
جعلي
سير
ّ
ّ
مفاجئ ًا ،وإنّما هو ٌ
إلهي[ .بعد أن تقوم الدولة العالم ّية على يد اإلمام
المهدي Eسوف
ّ
ّ
يب�دأ إنت�اج المجتمع المعص�وم عن طريق العدل الش�امل ،وتطبيق
أحكام الش�ريعة اإلسلام ّية ،وبع�د أن يتح ّقق المجتم�ع المعصوم
يج�ري العم�ل على الحف�اظ عل�ى المجتم�ع المعص�وم وتكامله
تدريجي يحدث عن
وصوال إلى مجتمع م�ا بعد العصمة ،وهو أمر
ّ
الطبيعي أن يستمر المجتمع
طريق التربية المركّزة ،ويكون التسلسل
ّ
المعص�وم ف�ي التكامل ،حتّ�ى اذا أصبحت المش�اركة الكون ّية تا ّمة
محم�د باقر الصدر في تفس�ير التاريخ ـ د .صائب
((( التخطي�ط
اإللهي ،نظرية الس� ّيد ّ
ّ
عبد الحميد.
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اندمج�ت البش�رية بالكون العا ّم ،واس�تنفدت أغراضه�ا على وجه
األرض ،حيث يصبح الجيل األخير ك ّله كالمالئكة تماما ،ال حاجة
النس�بي
لهم بالبقاء على س�طح األرض ،وبذلك يحصل االنفصال
ّ
بين البشر وبين األرض](((.

ي�أتينك �سعي ًا� ..إلى قلب البحث
{ َي ْأتِين ََك َس ْعي ًا}

حديثن�ا اآلن ف�ي قل�ب البحث ،وف�ي المعنى ال�ذي انتزعنا منه
الش�عار (يأتين�ك س�عي ًا) ،وس�نب ّين هنا وظيف�ة اإلم�ام Pالتي هي
مقتض�ى ّ
الصر
بث الحياة الماد ّية والمعنو ّي�ة في الموتى ،والتي هي ّ
والض�م واالنس�جام ،أو قول�وا ه�و أن يدخل Eفي
واالحتض�ان
ّ
األش�ياء ال بالممازج�ة ويخ�رج عنه�ا ال بالمزايلة ،وهذا ش�أن من
شؤون الوالية.
بعض اآليات تعتبر مقطوعة واحدة وتفهم ضمن س�ياق واحد،
واآلي�ات الت�ي بين أيدينا من ه�ذا النوع ،وإذا أردن�ا أن نعرف بداية
المقطوع�ة القرآني�ة الت�ي تنتمي إليه�ا اآليات س�نجدها بادئ�ة بآية
الكرسي،
الكرس�ي ،مما يجعل اآلية التي نحن بصددها تطبيقا آلية
ّ
ّ
تتضم�ن انبث�اق الوالية وخ�روج الن�اس من الظلم�ات إلى
والت�ي
ّ
الن�ور .يقول تعالى{ :ال َّله ولِي ا َّل ِذي�ن َآمنُوا ي ْخ ِرجهم ِمن ال ُّظ ُلم ِ
ات
َ َ ُ ُ ُ ْ َ
َ
ُ َ ُّ
((( المصدر السابق.

46

ي�أتينك �سع ًيا

(ولي) الذين آمنوا ولم تقل
إِ َلى النُّور}[س�ورة البقرة ،اآلي�ة ]257 :فالله
ّ
اآلي�ة أنّه خالقهم أو ر ّبهم ،وذلك ّ
ألن كيف ّية إخراجهم من الظلمات
الكرسي.
سر عظمة آية
ّ
إلى النور ال تكون إال بالوالية ،وهذا هو ّ
تت�درج المقطوعة في تطبيقات إخ�راج الناس من الظلمات
ث�م
ّ
ّ
قصة
ثم تص�ل إلى ّ
إل�ى النور ،فتتح�دّ ث عن ّ
قصة النب�ي عزيرّ ،E
نب�ي الله إبراهيم Eالت�ي تعدّ تطبيقا ًللوالية على يد خليل الله ،في
ّ
بسر الوالية.
إحيائه الموتى ّ
موسع ،لك ّن الخالصة
ال نتمكّن من عرض هذا البحث بشكل ّ
هي ّ
والئي إلبراهيم.E
أن اآلية تتك ّلم في شأن
ّ

قد يرد إش�كال مف�اده ّ
أن إبراهي�م كان يريد أن ي�رى كيف يحيا
الم ّي�ت حتّى يص�ل إلى رؤية البعث فحس�ب ،فمن أي�ن جاء معنى
الوالية؟

والج�واب هو أن آليات اآلية ال تس�اعد على هذا الفهم ،فاآلية
�م ا ْد ُع ُه� َّن َي ْأتِين َ
َ�ك َس� ْعي ًا} متحدّ ثة عن حي�اة تجعل هذه
تق�ول { ُث َّ
ّ
والعش ،بل هي
الطيور ال تحيا من أجل أن تبحث عن الكأل والماء
تحيا كي تبحث عن إبراهيم وتعود إلى أحضان ول ّيها الذي أحتضنها
لزمن .وهذه هي آثار العناية الوالئية .ومن نفس هذا المنطلق نقول
ـه َّم اِ ْن َ
حال َب ْيني و َب ْينَ ُه ا ْل َم ْو ُت ا َّلذي َج َع ْل َت ُه َعلى
في دعاء العهد « َال ّل ُ
ِع ِ
ِ
ش�اهر ًا َس ْيفي
باد َك َحتْم ًا َم ْق ِض ّي ًا َف َا ْخ ِر ْجني ِم ْن َق ْبري ُم ْؤت َِزر ًا َك َفنى
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مج�رد ًا َقنات�ي م َلبي ًا د ْعو َة الدّ اع�ي فِي ا ْل ِ
حاض ِر َوا ْلب�ادي» فالموالي
ُ ِّ َ َ
ُ َ ِّ
يأتي ساعي ًا بين يدي إمامه طالب ًا للتكليف.

والولي عالقة وجود ّية
العالقة بين الموالي
ّ

وعقلي بي�ن قوله ّ
{صرهن
جل وعلا:
تالزم�ي
هن�اك ارتب�اط
ْ
ّ
ّ
إلي�ك} وبي�ن قول�ه{ :يأتين�ك س�عي ًا} ،ف�إذا حدثت ه�ذه العلقة
واالرتب�اط بي�ن خلي�ل الله ال�ذي قط�ع ّ
كل مراحل الق�رب وامتأل
ص�ر هذه الطي�ور إليه
قلب�ه ح ّبا وعش�قا لل�ه ولخلق الل�ه؛ وبعد أن ّ
(ثم) تفيد التراخ�ي في الزمن ـ ّ
وتعاط�ى معه�ا لزمن ـ حيث ّ
كل
إن ّ
وجودي،
ذلك س�يجعل بي�ن إبراهيم وبين هذه الطيور عالق�ة ربط
ّ
والعالقة الوجود ّية هي نوع راق من االرتباط.

من المعلوم ّ
أن العالقات تختلف وتتباين جدّ ا ،فمنها العالقات
العنصر ّية كم�ا بين االبن وأبيه .فوج�ود األب ع ّلة ضرور ّية لوجود
واقعي بي�ن وجود األب ووج�ود ابنه،
االب�ن ،لك�ن هناك انفص�ال
ّ
فاالب�ن ينفصل ّ
بكل ممارس�اته الحيات ّية عن والده ،فيأكل ويش�رب
ّ
مستقل ،نعم تبقى العلقة العاطف ّية بينه وبين
ويتزوج بش�كل
ويعيش
ّ
والده .لك ّن العالقة الوجود ّية ليس�ت كذلك ،فال يمكن في العالقة
حقيقي
الوجود ّي�ة أن يكون هناك انفصال بين الطرفين ألنّها ارتباط
ّ
الولي والمو ّلى عليه ،وهي ارتباط
واقعي يشكّل نفوذ ًا وامتزاجا بين
ّ
ّ
الول�ي أهل ّية الش�هادة على ّ
كل أفع�ال المو ّلى علي�ه ،وأهل ّية
يعط�ي
ّ
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الشفاعة له في ّ
كل أفعاله.

نجرب
م�ن الصعب بيان عالق�ة
الولي بالمو ّلى علي�ه ،ألنّنا لم ّ
ّ
ه�ذه العالق�ة ،لكنّن�ا متي ّقن�ون ّ
أن قض ّي�ة الوالي�ة ثابت�ة ،ول�م تنت�ه
بانح�راف األ ّمة أو بإقصاء أمير المؤمني�ن ،Eفنحن نعلم ّ
أن والية
أمي�ر المؤمنين هي حقيق�ة نافذة في أصل الوجودُ ،أخذت من عالم
لعلي Eهذه المرتبة ليكون في
ال�ذر ،هذه الحقيقة هي التي تعطي ّ
ّ
ِ
مق�ام {إِ َّن إِ َل ْينَا إِ َيا َب ُه ْم * ُث َّم إِ َّن َع َل ْينَا ح َسا َب ُه ْم}[س�ورة الغاش�ية ،اآليتان:
أن نفه�م ّ
 .]26-25وال يمكنن�ا ّ
الخاص�ة بأهل
المؤهلات
كل ه�ذه
ّ
ّ
البيت Bإال بفهم جوهر الوالية وحقيقتها.

إذن فه�ذا االحتض�ان واالحتواء واالنس�جام ال�ذي حدث بين
يؤه�ل إبراهيم إلحيائها ،ويعطيه
إبراهي�م وطيوره األربعة هو الذي ّ
مكن�ة الوالي�ة الواقع ّية .وهن�اك تالزم بي�ن احت�واء إبراهيم وكمال
مح ّبته الواقع ّية وبين س�عي هذه الطيور إليه بحيث تأتيه تلك الطيور
بمج�رد أن يدعوها .ذلك ألنّها تس�مع صوت إبراهيم في
المق ّطع�ة
ّ
تكويني مغروز ف�ي أعماقها .نعم نحن
فطرته�ا ،وتم ّيز نداءه بش�يء
ّ
ال نع�رف ه�ذا االرتباط ،وال ن�درك كيف ّيت�ه ،وال يمكنن�ا بيانه ،هذا
االرتباط ال يعرفه إلاّ إبراهيم Eألنّه هو الذي عاش�هّ .
كل ما نعرفه
وتوزعت
أنّ�ه نوع ارتباط يجعل تلك الطيور المق ّطعة مهما تبعثرت ّ
بمجرد دعوة منه.
تعود إلبراهيم
ّ
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لي�س في الظهور حيرة وال تيه
الولي والمو ّلى عليه ال يدع مجاالً
ّ
إن ه�ذا النوع من العالقة بين
ّ

للضياع والش�تات .إنّ�ه نوع عالقة تحف�ظ الموالي م�ن التيه ،وهي
ّ
ويشخصه ويسعى إليه.
ولي نعمته
ع ْلقة تجعل الموالي يقصد ّ

يتصوره البعض من ّ
أن الظهور سوف يكون سبب ًا للضياع
لذا ما
ّ
تصور خاطئ ،ذلك ّ
أن اإلمام Eال يظهر إال حين يمتلك
والتيه هو ّ
الناس ميزان ًا للتشخيص ،ويرتقون في وعيهم .فرسول الله وآل بيته
األطه�ار أخوف م�ا يخافون على عم�وم الن�اس ال على خصوص
المؤمنين.

لفظ (الناس) يطلق عادة على الغالب ّية البس�يطة التي ال تستخدم
االجتماعي ،وال
عقولها ،والفئة التي تمش�ي وفق الجريان والتواتر
ّ
تفكّر في المفاس�د والمصالح .ل�ذا حين نزلت آية التبلي�غ { َيا َأ ُّي َها
الر ُس ُ
�ول َب ِّل ْغ َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك َوإِ ْن َل ْم َت ْف َع ْل َف َما َب َّل ْغ َت ِر َس�ا َل َت ُه
َّ
ِ
ِ
َوال َّل� ُه َي ْعص ُم َك م َن الن ِ
َّاس}[س�ورة المائدة ،اآلي�ة ]67 :ألفتت هذه اآلية
حساسة جدّ ًا بحيث ّ
أن رسول الله Aيحذر من تبليغها.
إلى مسألة ّ
رسول الله ال يخاف أحد ًا ،لكنّه يخاف على أذهان العا ّمة ،ويخشى
أرضي .لذلك لم
ونبوته ما داموا يفكّرون بمنطق
أن ينكروا رس�الته ّ
ّ
يكن رس�ول الله Aيريد الجهر بوالية أمي�ر المؤمنين ،ألنّه يخاف
على الناس من منطقهم الضعيف ،وهذه سنّة أهل البيت Bجميع ًا.

50

ي�أتينك �سع ًيا

ّ
إن اإلم�ام
المه�دي Eحري�ص عل�ى أن يأتي الن�اس إليه على
ّ
وض�وح وب ّين�ة وبصي�رة ،وما ل�م يصل الن�اس إلى مرحل�ة التأهيل
واالس�تعداد للقبول ّ
ويصرهم
فإن اإلم�ام الحجة ال يزال يحتضنهم
ّ
إلي�ه ،فه�و Eفي حالة تربية لنا آن ًا آن ًا لنصل إلى أن يضع سلام الله
علي�ه يده عل�ى رؤوس العباد فتكتمل عقوله�م ،ويرتفع فهمهم من
الس�ماوي ـ كما يع ّبر الش�هيد
األرض�ي إل�ى المس�توى
المس�توى
ّ
ّ
الصدر Kـ [ورد عن اإلمام الباقر Eأنه قال« :إذا قام القائم وضع
(((
يده عل�ى رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها أحالمهم»
ّ
ألن الناس سوف تصل إلى مرحلة تتعب فيها من التجارب والحلول
األرض ّية ،وعند ذلك تته ّيأ عقولها وقلوبها وحلومها لالكتمال.

الحظوا ما في وضع اليد من الرأفة والرحمة واللطف ...فمثلما
أوصى الله أن يضع اإلنسان يده على رأس اليتيم وله بكل شعرة في
رأس اليتيم حسنة فهذا عين فعل اإلمام Eبشيعته.

التصور العام،
إذن سوف ال تكون هناك فتنة بالمعنى الدارج في
ّ
الحجة Eهو اإلنس�ان الذي محض
والذي س�وف يحارب اإلمام
ّ
علي Eفي جوهر وجوده،
الكفر محض ًا ،الذي أبغ�ض عل ّيا وأبناء ّ
الذي لم يحب ّ
علي .وأ ّما اإلنس�ان الذي يس�عى في
قط عل ّيا وأبناء ّ
ليل�ة الخامس عش�ر من ش�عبان ـ م�ع معرفته أنه س�وف ل�ن يلتقي
باإلم�ام Eـ إلى تغيير جدوله وتأجيل أعمال�ه وعالقاته وروابطه،
((( بحار األنوار ،336/52 ،باب  ،27ج.71
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ال يري�د ف�ي هذه الليلة إال أن يس�معه اإلمام Eفق�ط وفقط ...مثل
هذا اإلنس�ان إذا ظهر له من أحتضنه طوال هذا الوقت لن يخطئه أو
ّ
يضل عنه.

وحي�ن يخرج اإلمام س�نعرف معن�ى اإلحياء ،وس�نعرف معنى
الرعاي�ة الت�ي كان يولين�ا إياها في غيبته .نعم ،قب�ل أن يخرج اإلمام
نح�ن ال نع�رف ذلك ،لكن عندما يخرج ـ وه�ذا وارد في الروايات
ـ عنده�ا س�نعرف ّ
الحجة بن
أن ال�ذي أنقذنا في ذلك الموقف ه�و
ّ
نجانا من الضالل واالنحراف ،والذي أرس�لنا
الحس�ن ،Eوالذي ّ
إل�ى ه�ذا الخطي�ب ،ود ّلنا على ه�ذا الكت�اب ،وهذا العل�م ،وهذه
المعرفة ..،ليس إلاّ
الحجة ،Eهذا ك ّله س�وف ينكش�ف في لحظة
ّ
واحدة مع خروجه.E

وأن ّ
أن ّ
كل كوب م�اء روانا هو ببركت�هّ ،
وس�وف ن�رى ّ
كل نافلة
قمن�ا بها كان�ت ببركته ،وأنّنا ما و ّفقنا لزيارة معصوم إال وهو Eمن
كل الظروف .عندما ينكشف ّ
ه ّيأ لذلك ّ
كل هذا في آن واحد فسوف
تفجر
تنفجر هذه العالقة ،وس�تصبح ثورة في أرواحنا ألنّنا س�نرى ّ
اللطف والرحمة ،ومن أجل ذلك سوف نأتيه (سعيا).

الإتيان غير المجيئ
لطي�ف هو تعبي�ر القرآن ب�ـ (يأتين�ك) ،فاإلتيان غي�ر المجيء.
والترس�ل واالستسالم ،ويع ّبر الشيخ
اإلتيان فيه نوع من االنس�ياب
ّ
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ج�وادي ّ
أن االنجذاب حقيقة ،واإلتيان هو الحركة المع ّبرة عن هذا
االنجذاب.

عندما تنكش�ف لنا ف�ي تلك اللحظ�ات هذه المح ّب�ة والعاطفة
واللطف؛ س�وف ينكش�ف لنا أنّه «إِ ْن ُذ ِك َ�ر َ
أص َل ُه
ُ�م َأ َّو َل ُه َو ْ
الخ ْي ُر ُكنْت ْ
َو َف ْر َع� ُه َو َم ْع ِد َن ُه َو َم ْأوا ُه َو ُمنْتَها ُه»((( ،وس�نعرف حقيقة ما قاله موالنا
محم�د الص�ادق« :Eنحن أص�ل ّ
وعدونا
كل خي�ر...
ّ
جعف�ر ب�ن ّ
أن ّ
أصل ّ
ش�ر .(((»..عندما يرى اإلنس�ان ّ
كل خير أصابه هو من
كل ّ
محمد بن الحس�ن Eفماذا س�تكون ر ّدة فعل الموالي؟ هل سوف
ّ
يتيه ويضيع في الطريق ،وال يجد وس�يلة ويركض وراء هذه الطائفة
أو تل�ك ،وه�ذه الراية أو تلك؟! أو أنّه س�وف يأت�ي كما أتت طيور
إبراهيم وسعت إليه؟!
لق�د أعط�ى الله نبي�ه أبراهي�م األب�وة الواقع ّية للن�اس { ..م ّل َة
ِ
األبوة ليس�ت إال باب ًا
يم[}..س�ورة
ّ
الح�ج ،اآلية .]78 :هذه ّ
ُ�م إِ ْب َراه َ
َأبِيك ْ
من أبواب الرحمة .وإذا خرج اإلمام Eس�وف يعرف اإلنس�ان أنّه
العنصري نوع من الرفق والرحمة والبذل؛ ّ
لألبوة
إذا كان ألبي�ه
فإن ّ
ّ
خاصة.
الواقع ّية والرعاية الواقع ّية من قبل اإلمام Eجذاب ّية ّ
اآلملي :إنّنا ف�ي أكثر من مورد
الجوادي
يقول أس�تاذنا الش�يخ
ّ
ّ
ذرات
الحج�ة Eكما
نتحرك ح�ول اإلمام
ّ
تتح�رك ّ
ّ
ومق�ام س�وف ّ

((( الزيارة الجامعة.
((( الكافي ،الشيخ الكليني ،ج  ،8ص .243 – 242
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تتحرك ّ
ألن وراءها ش�يء يدفعها؛
الحديد نحو المغناطيس ،فهي ال ّ
بل ّ
الم َ
ال
ألن أمامها ش�يء يجذبها «تُرى َأتَرانا ن َُح ُّ
ف بِ َك َو َأن َ
ْت ت َُؤ ُّم َ
ْت االَ ْر َض عَدْ الً.(((»..
َو َقدْ َمال َ
الحجة بن الحس�ن ،Eولن
إذن فلن تكون هناك فتنة في ظهور
ّ
يك�ون هن�اك تيه وضياع ،بل س�يكون هناك انتش�ار للرحمة وللعفو
والمغفرة ،واقتراب من تحويل عالم الدنيا إلى عالم اآلخرة.
رب العالمين.
والحمد لله ّ

((( دعاء الندبة.
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