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 المعرفة الخادمة 
 روحانية العقل العملي

 هادي قبيسي 
 هادي قبيسي، روحانية العقل، اخلدمة، املعرفة :الكلمات المفتاحية

خالقية اخلدمة أدعية أهل بيت العصمة حمورية أل نصوصعلى قضية املعرفة، كما جند يف  انالحظ يف النص اإلهلي توكيد  
هلل، وكذلك جند يف توجيهاهتم وسلوكهم حمورية اخلدمة يف التعامل مع اآلخرين. فهذان أصالن تكامليان، ينبغي أن 

م مع يف اآلن عينه، لكن هل كل معرفة ميكن أن تنسج اوخادم   اجيدر به أن يكون عارف  إذ يتوفرا يف اإلنسان السالك، 
  ؟وما هي املعرفة اليت تسهم يف تكوين شاكلة اخلادم وروحه ؟صفة اخلدمة وروحية اخلادم

هل حنن عندما نتعلم أو نتباحث أو نبحث أو نناقش أو نتأمل أو حناول العثور على  :وبناء  عليه يكون السؤال
عاىل؟ أم باخلدمة هلل سبحانه وت، هل نشعر وساحةحل ملشكلة ما، وعندما نقوم بسائر اشتغاالت املعرفة يف أي جمال 

 مع هذه املشاعر؟  انشعر بالقدرة والتميز واالستقالل والنمو؟ هل ميكن أن يكون شعور اخلدمة هلل منسجم  
قد حيصل أثناء اخلدمة والسعي بشكل عرضي وتلقائي دون الضروري إىل أن حتقق هذه املشاعر مع اإللفات 

 غفلة عن اهلدف والغاية السامية هبا، ودون تلوث النفس حبالة األنانية والشح،اهتمام وانشغال بتحقيقها، ودون حصول 
فحىت صفة االستقاللية ميكن أن تكون يف لباس حممود، عندما حياول الفرد أن يقدم قيمة إضافية وال يكتفي بالتلقي 

 م. ا هو موجود دون لمل هم اآلخرين، فال يكون همه التفاضل عنهم بل خدمتهواالستفادة مم
عدم حضور  سباب: أوال  أىل عدة إنسجام بني املعرفة واخلدمة، فهذا يعود ما ملاذا افرتضنا احتمال انعدام االأ

ا غياب الث  ث اختالف التصور العمومي عن العاِلم عن التصور العمومي للخادم، امفهوم اخلدمة يف السياق املدرسي، ثاني  
ستخدام الغرضي ا انتشار روحية االوأخي   ،عن حمورية التنشئة السلوكية كذلكمفهوم اخلدمة عن التداول النظري والعملي و 

 والدنيوي للمعرفة يف كثي من الدوائر والصروح. 
جيمع بني هذين األصلني األساسيني، أصل املعرفة وأصل اخلدمة، وهو  انقدم يف معاجلة هذه اإلشكالية مفهوم  
دمة إىل إجياد التكامل بينهما ورعاية اإلنسجام يف سلوك طريق املعرفة واخل حتت مسمى املعرفة اخلادمة، وهو مفهوم يدعو

، فال تكون املعرفة بال خدمة وال اخلدمة بال معرفة. واملعرفة اخلادمة هو إطار نظري ذو برنامج ومؤديات عمالنية، امع  
يات ختلص اإلنسان من بغا امعرَّف   اأفق  فهو يتحرك يف نطاق العقل العملي وفق املنظار اإلسالمي، الذي يريد هلذا العقل 

 حية العبث أو مخول اهلمة. 
إال وأنت حمتاج فيها إىل  .. ما من حركةكة ومنشأ كل طور ومرحلة "يا كميلاملعرفة باألساس أصل كل حر 

ة بال معرفة اهلل ، فاخلدماآلخرين حتتاج كذلك إىل املعرفة، واخلدمة عن جهل ال تزيد يف السي إال بعد  اخدمة  معرفة".
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أو معرفة اآلخرين الذين هم هدف اخلدمة أو معرفة الزمان هي إما ضالة وإما حمدودة. واملعرفة اخلادمة هي معرفة تكونت 
حلاجات املخدومني هتدف لتكامل اخلادم واملخدوم )وتكامل املعرفة اليت تتطور بفعل  اوتشكلت ألجل اخلدمة وفق  

 التفاعل بينهما(.
التقرب منه، هبا هي خدمة اهلل والتوجه إليه و  عندما تكون الغاية اليت يبقى القلب منشغال  الناحية الروحية،  من

ضه حجب العلم  ال تعرت ا وسلسبيال  هذا امليل حنو مالك امللوك هو الذي يؤهلنا لنيل املعرفة اخلادمة اليت تشكل درب  
ف وتكون ذات منفعة لنا ولآلخرين، فال يضيع العمر يف كسب املعار  ا،ا ال حجاب  واملعرفة، وتكون املعرفة فيه جهاد  

وبذهلا لزيادة احلجب مع حمدودية يف النفع لآلخرين يف الوقت نفسه. فهي تنشأ إذن يف مأوى النية والتوجه ال يف مدخل 
ت هنا، بل يف اية ليس، عن طريق العمل والتطبيق، لكن الغاقتدار، وإن كانت تصل إىل هذا املدخل الحق  التدبي واال

 مكان آخر. 
 هلل وللعباد  :مفهوم الخدمة

هي أن نصل إىل تصور خدمة اآلخرين خدمة هلل يف اآلن عينه، وعّبر عن ذلك سيد  الوريقات الغاية النهائية هلذه
ون أعمايل تك حىت ااملوحدين أمي املؤمنني عليه السالم بالدعاء الذي علمه لكميل بن زياد )وحايل يف خدمتك سرمد  

دنيوي أو مادي، بل هي خدمة هلل، كما  ( فال تكون خدمة اآلخرين ألجل مقابل ذايت أواواحد   اوأورادي كلها ورد  
 عبادية صافية.  اسائر األعمال اليت تغدوا أوراد  

اخلدمة لآلخرين هي القيام بالعمل الذي يؤدي إىل استفادة ومنفعة املخدوم، فال يكون العلم والعمل حتت 
ىل املستهدف، بل ينبغي أن تكون تلك اخلدمة مصممة على أساس أن يغدو إيصال اخلدمات إعنوان اخلدمة عند جمرد 

 اآلخرين، حينذاك ميكن ا يف نقلها إىلها والتفاعل معها، راغب  ا على االستفادة منبقيمتها وفائدهتا قادر   ااملتلقي هلا عارف  
 اخلدمة. واجب احلديث عن تأدية

أما خدمة اهلل هي اإلقامة بصدق العبودية بني يديه، وتقدمي فروض الطاعة له واالنصياع حلضوره الذي أحاط 
ه. العبادات إال خدمة املعبود واخلضوع لبكل شيء، وهو أداء األعمال دون شرك يف الغاية والنية، فال دافع لألعمال و 

حلظهم من بني  اإعظام  عليهم و  اعلى التفات ومعرفة بغىن اخلالق املوجد خلدمة عباده، وأنه متح هلم شرائع عبادته تكرم  
 سائر املوجودات. 

، خدمة اآلخرين هي معراج روحاين تكاملي للسالك حني تغدوينشأ التكامل بني اخلدمة هلل واخلدمة لعباده 
حبيث يتنزل إىل اآلخرين وحاجاهتم وينشغل هبمومهم ويعرفها ويتنكب مسؤولية العثور على احللول احلقيقية الواقعية هلا، 

من  كي خيلصهم، وإمنا يبذل اجلهد لوال حيتفظ مبسافة طبقية عنهمألنه حريص عليه ما عنتم باملؤمنني رؤوف رحيم، 
 التيه والضعف أو الضالل.

عن أبو بكر  ال  يف حقائق القرآن نق عرائس البيانوقد ذكر روزهبان البقلي الشيازي يف اجلزء األول من كتابه 
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بن طاهر: أشار احلق إىل إخالص عباده املخلصني، بأهنم بذلوا حملبوهبم قلوهبم باإلميان بالغيب، وبذلوا له نفوسهم 
، وبذلوا له ما ملركهم، فلم يبخلوا عليه بشيء من ذلك، 1{َويُقميُموَن الصَّاَلةَ بقوله سبحانه وتعاىل: }باخلدمة والعبودية، 

 .2{ونَ َومممَّا َرَزقْ َناُهْم يُنفمقُ بأهنا عواٌر يف أيديهم، وهو تعاىل املالك هلا وهلم على احلقيقة بقوله، } اعلم  
 دمة، فهي مستعارة، ونية اخلدمة والقدرة عليها هي عطيةاإلنسان خادم هلل وليس خادم مستقل حيمل صفة اخل

إهلية، فال ميكن لإلنسان أن يدعي امتالك الصفة بذاته، أما اإلنسان الفطري الذي ِل يدخل يف مسار املعرفة النظرية 
م والقيمة، اوتعقيدات مراتب السلوك واجلهل املركب، فهو يقوم باخلدمة لآلخرين دون ادعاء أو تكلرف أو الشعور باملق

 وهذه هي املرتبة املتوخاة من اخلدمة هلل واإلنسان.
أنت أيها العزيز، أحدثك وأنا القاصر عن القيام مبا ألفت إليك، وأذكر نفسي قبل أن أذكرك، بأنك ال ميكنك 

عمة إهلية ن، فتحصيل النية الصافية يف خدمة اآلخرين ابنفسك، وال تستطيع أن تقوم باخلدمة منفرد   اأن تكون خادم  
 أو مقابل. اهلل، وِل يطلب على تلك اخلدمة أجر   اورلمة ربانية، حيصل عليها من طلبها بإصرار وصفاء ونذر نفسه خادم  

عندما يقوم خبدمة وينتج املعرفة اليت توصل إىل  اق، هو أن يدرك اإلنسان،ومن شروط سلوك هذا الدرب الش
ري هلذه اخلدمة واآلذن فيها، وهذا اإلدراك هو معيار لصفاء هذه املعرفة هذه اخلدمة، أن اهلل سبحانه وتعاىل هو اجمل

 وهذه اخلدمة.
ستقاللية وخرقت بالدة العندية وتعلقت بأطراف الربوبية وتنسمت األلطاف واعلم أنك إن خرجت من وهم اال

وتشغفه ليد الرأفة واملدد  الغييب اإلهلية يف معرض افتقارك وحمض احتياجك، لعرفت افتقار النوع اإلنساين وتعلقه باملدد
اإلهلي، وانفتح لك الباب لتستشعر آالم املعذبني والتائهني وتتلمس احتياج املفتقرين، ولوددت بذل ما يف يديك يف 

 سبيل خدمتهم وخالصهم.
يف االستغناء  ايف سلوك سبيل العبودية على قدراتك الذاتية، راغب   ابأستار األنانية معتمد   اوأما إن كنت متعلق  
عاء، فأنت طالب دىل دار اخلدمة شاق عليك فهو دار ممنوع فيه رفع راية االإن العبور إوالتجلد يف حمضر احلبيب، ف

لنفسك وِل تزل نزيل حمطة السعي وِل تقف أثر العارفني الذين يرددون بلسان اإلمام "إهلي كيف أعزم وأنت القاهر 
 وكيف ال أعزم وأنت اآلمر".

د يد اخلدمة لآلخرين من ِل يستشعر االحتياج لرب العاملني، وكيف يرأف مبرضى األرواح واألبدان فكيف مي
من ظن الغىن عن عطف املالك الديان يف طب القلب الوهلان، وكيف ينفق يف حب األقران من كان طلبه الغىن، وظن 

س نعمة أفاضها عليه، ولي ملا لديه ال وصيٌ أنه وصل اىل ما هو عليه بقدرته "إمنا أوتيته على علم عندي" فهو مالك 
يف سبيل األخوة  عن بذل النفس بفضله وخيه، باخال   ايستزيد بسيه اعتداد   لذاالكرمي، فهي رهن الزكاة واإلنفاق، 
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 وسائر العباد.
أن  ييف بداية الطريق، إن تشكيل املعرفة لصاحل النفس وتكوينها ألجل تكامل الذات يف املرحلة األوىل، ينبغ

كل املعرفة ألمره وتوجيهه وتشريعه، وعندما يكون تش اله وخضوع   ايكون على بساط خدمة اهلل سبحانه وتعاىل، تعبد  
لتكون يف خدمة  االذاتية هو يف سياق اخلدمة هلل، يصبح اإلنسان واملعرفة املتشكلة يف عقله وقلبه وروحه أكثر استعداد  

يف العقل والقلب والروح املعرفة باهلل، وهي مقدمة لكي تكون اخلدمة عن بصية، اآلخرين. اإلقامة يف خدمة اهلل توجد 
 وتكون خدمة هلل يف نفس الوقت الذي تكون فيه خدمة لآلخرين. 

عندما تكون العبادة وخدمة اهلل ال توجره وتدفع اإلنسان حنو اخلدمة فهي عبادة أنانية وقد تكون عبادة للذات، 
ة.. فيا أيها ء اإلنسان للقيام باخلدمفيها توجه إىل اهلل وخلوص وخروج من رؤية الذات، هتير  وكذلك فإن العبادة اليت

التائق للمناجاة مع احلبيب واملتشوق للقائه واحلضور بني يديه، مد يد اخلدمة لآلخرين بال مقابل، ويا أيها العابد يف 
قي، ك حتظى بأنس العبودية يف حمراب القرب احلقياحملراب، أنظر إىل فقراء هذه الدار وتصدق عليهم دون منة، لعل

وتنسم مبسعى اخلدمة وانتفاء الغاية الذاتية يف تعاملك مع اإلنسان، روح الفناء بني يدي املوجد وشيم العبودية بني يدي 
 سعة ىلمالك امللوك.. وإن لذَّ لك االختالء باحلبيب فإن احلبيب نفسه حيب أن ختدم عياله وأن خترج من ضيق ذاتك إ

 اخلدمة، ولذلك شروط روحية ومعرفية وعملية، فليس كل عطاء خدمة. 
بأغالل األنانية هو قلب يتحسس مشكالت اآلخرين، حىت تلك املشكالت اليت  االقلب الذي ِل يعد مقيد  

وف ر ال يلتفتون اليها أو يدركوها، وهو الذي حيمل الدافع للبحث عن حل تلك املشكالت بغض النظر عن توفر الظ
 املناسبة واملالئمة لذلك السعي، وهو على استعداد للتضحية يف هذا السبيل.

خدمة اهلل تعين العبادة دون رؤية الذاتية، فاخلادم هو من توجه يف عبادته بلسان اإلمام عليه السالم: "إهلي 
حرار حبيث ال يرغب بة األوعبدين لك وال تفسد عباديت بالعجب"، فال يرى أن عمله يستحق عليه املقابل، وهناك مرت

ذلك هو عندما ينتقل باملقابل، ول اباملقابل وهي مرتبة أعلى، لكن اخلادم هو يف احلد األدىن من ال يرى لعبادته استحقاق  
 لذلك حىت. اإىل خدمة اآلخرين ال يطلب املقابل املعنوي أو املادي فال يرى نفسه مستحق  

أشار  ،منازل السائرينيف باب الرياضة يف كتابه املشهور وعلى هذا السبيل أشار الشيخ عبد اهلل األنصاري 
يف رياضة العامة إىل قضية توفري احلقوق يف املعاملة وجعل ذلك مقدمة للمراتب العالية يف الرياضة واليت تتعلق بتحقيق 

ا، إال أننا جنعل خدمة اآلخرين وليس جمرد إيفاء احلقوق مقدمة لنيل خلدمة واخلروج من تعظيم الذات والعبودية هلروح ا
 صفة اخلادم، فالبذل والبحث عن احملتاجني لبذل املقدور عليه ألجلهم هو من باب اخلدمة وليس إيفاء احلقوق. 

 الصفات وجنود العقل 
جود ا من طريق االنسجام مع نظام الو علم يا أخي أن احلياة الطيبة ال تكون مبعاكسة طبيعة اإلنسان وفطرته، وإمنإ

والعودة إىل املنظم والتعرف منه على الغاية والزاد والطريق، وإن من نظام الوجود الذي رمسته يد اجلميل اجلليل سبحانه 
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 بقدر نيته وعزمه يضفي عليه مالك امللوك منو وتعاىل أن يكون لإلنسان فرصة وحظ من صفات اجلمال واجلالل، 
صفاته ما يتناسب وسعته وحتمله ويلبسه رداء من جالله ومجاله، ومن تلك الصفات الغىن والكرم واجلود والعطاء دون 
مقابل والعناية دون طلب األجر، وهذا احلمل لصفات اجلميل هو مبعث انشراح النفس والشعور بالقرب من اهلل والتوافق 

األشياء، ىل حالة الشعور بالغىن والزهد بإاخلي مع الفطرة،  أي مع الذات كما أراد هلا خالقها أن تعّب من حالة الفقر الد
 واالرتقاء من رفقة املوجودات إىل األنس برفقة املوجد جل وعال.

ه هذا أثر يف ر اخلادم يف حمضر اجلليل وهو ال يغيب عنه، وحلضو عندما تصفو الغايات وتستني البدايات يصبح 
هي معرفة  اع  ال يتخلف وال يغفل، واملعرفة اليت يصبو إليها بعقله وقلبه م اسلوكه وعمله، فهو يعمل يف هذا احملضر خادم  

األول تأسيسي يدور مدار خلق دافع اخلدمة وروحها واستمراريتها، والثاين تطبيقي  :خادمة لإلنسان وهي على قسمني
 م باخلدمة لآلخرين.لق بتحصيل مقدمات القيايتع

تعاىل حانه و وجب القيام باخلدمة هلل سبيبدأ اخلادم الطريق من معرفة اهلل ومعرفة احلجة، تلك املعرفة اليت ت
والعبودية له، خدمة خترج اإلنسان من الذاتية واألنانية وتدفعه لالهتمام بشؤون اآلخرين والبحث عن سبل خدمتهم 

ادمة ا ومن  م السعي يف خدمتهم طاعة هلل وعبودية له وبذلك ترتسم دورة املعرفة اخلومعرفة شروط تلك اخلدمة ومتطلباهت
ىل خدمة العباد. ولكل من هذه املدارج األربعة مراتب متفاوتة فكلما ازداد اإلنسان معرفة إ ابتداء من معرفة اهلل وصوال  

 ازداد خدمة، وكلما ازداد خدمة ازداد معرفة.
ع فيها م اهلل عليه يف كتابه األخي جنود العقل واجلهل على قضية فلسفية معرفية، تتقاطيطل اإلمام اخلميين سال

ة، وعندما عن صفاء الباطن واختمار الفطر  االصفات الفطرية األخالقية وإمكانية املعرفة واإلدراك، فيكون اإلدراك نات  
دمة، فإذا كان م، لنضع املعرفة يف إطار أخالقيات اخلنتبصر يف عالقة املعرفة باخلدمة نكون يف حماولة اقتفاء ألثر اإلما

للعقل جنود وللجهل جنود، فالعقل يبصر ويدرك ويتحرك من خالل صفاء الفطرة، وحياة العقل هي حتقق الصفات 
نس يالفطرية وجنود العقل هي الصفات الفطرية احلسنة واألمساء اإلهلية احلسىن، فاملعرفة اخلادمة هي اليت حيتازها من ِل 

احلب الفطري الّبيء الذي يعطي ويقدم دون مقابل ودون أغراض مستبطنة أو معلنة، نفسية أو مادية، ظاهرية أو 
خفية. فالصفات الفطرية اليت تنتج العقل املتزن والسليم املدرك للحقائق، هي نفسها الصفات اليت تعطي لإلنسان 

 لوك يف طريق ذات الشوكة يف سبيل اآلخرين. منحى اخلدمة وحب اآلخرين واهلجرة من بيت النفس والس
املعرفة اليت تتصف مبنحى اخلدمة أي تتحقق فيها الصفات اإلهلية هي معرفة تتعامل مع حقيقة اإلنسان ألهنا 

وقف عند ظاهر يدرك ذوات اآلخرين الفطرية واحلقيقية، وال تتيف يدرك ذاته احلقيقية الفطرية، فناتة من عقل وقلب صا
اإلنسان، بل هي مقدمة لتأدية واجب اخلدمة تاه قلبه وروحه ووجوده احلقيقي، دون اإلخالل بتوازن العواِل اليت يتشكل 

 منها. 
مارسة والقدرة، وعندما ملالعقل العملي وعقل التدبي هو تلي الصفات الرلمانية يف الدافع واجلاللية الفعالة يف ا
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و إحدى حمطات العقل العملي هفيوضع يف مكانه ضمن املعرفة اخلادمة، فهو يؤدي إىل صالح الفرد واجلماعة والبشرية، 
 نية واجلاللية، فهو عقل الوالية، وليس أداة التسلط والتحكم. إلتقاء الصفات الرلما

ات خرين، فتكون العبادة يف مراحلها األوىل ألن الصفعدم حتقق الصفات الفطرية هو الذي مينع من خدمة اآل
األخالقية اليت هي جنود العقل واليت تفتح باب معرفة اإلنسان على اهلل واحلجة والعاِل هي تشكل دوافع للخروج من 

نسان ان، واإلنسبيت النفس وخدمة اآلخرين، ولذلك فان عدم حتقق اخلدمة سببه عدم حتقق تلك الصفات يف اإل
نسان معرض عن االزدياد يف املعرفة اإلهلية من باب ترك األنانية يف خدمة اآلخرين. فبقدر إي يعرض عن اخلدمة هو الذ

 زوال رؤية الذات وإدراك واحدية املؤثر يصبح اإلنسان واسطة فيض الكرم وبقدر ظهور نور اهلل يف قلبه يغدو سبيال  
 لظهور النور لدى املخدومني.
يف خدمة اهلل سبحانه وتعاىل وهو يرى أن هذا العاِل بني يدي اهلل وهو حاضر يف تلك اإلنسان الذي أقام 

السكينة  يريده، هو حصل على ءاخلدمة، هو إنسان ِل يعد يبحث عن أنانيته وال عن حاجاته ألنه حصل على كل شي
عر برعاية اهلل ضورها وتوفرها ويشوالطمأنينة والكفاية والراحة، وكل ما لدى اهلل سبحانه وتعاىل من القدرة هو يشعر حب

خرين وخدمة للبحث عن حاجات اآل له وقرب اهلل منه، فال يعود يبحث عن ذاتياته، فيبدأ بالبحث ويصبح مؤهال  
 اآلخرين.

، أال ترى أنه يرأف بك، ويريد أن ينبهك إىل حظك، أو ال ترى أنه يذكر ما أنظر يف كالم الواعظ متأمال  
ينتهي كل  بالزمان الذي تنفقه، والعمر الذي تصرفه، كيال اقد عثرت به، وليحيي فيك شعور  هتاب كي ال تستيقظ و 

شيء وأنت صفر اليدين، وقد طرق الواعظ الزاهد باب قلبك بعنف كي تستطيع عبور الطريق الوعر الذي سيوصلك 
ل كاهلك ال يكون لرتاب الذي يثقإىل دار األمان وشاطئ السكينة، فترتك النوم والغفلة وتبدأ السي احلثيث، فنفض ا

بدون والدة متكررة متجددة، والدة روحية معرفية، والوالدة ال تكون إال مبوت العالئق الرتابية وغواشي النشأة الدنيوية، 
 رفع الدالء من البئر العميق.عبء موت لعمري هو باب للحياة، وعطش أشبه ب

أن ما تدىل يف السماء أو جرى مع املاء أو حلرق يف اهلواء من جامد األكوان أو ناطقها، كان  تأمل يف حقيقةو 
لك وجوده وألجلك كان نوره، لتصل جبهدك وعزمك وإقالة عثرتك من الكرمي جل شأنه إىل سدرة السعادة ومنتهى 

تولدت منه   بك إىل فطرة اجلمال الذي اي  اإلكتمال، وما تزهيدك مبناصب الدنيا وتسفيه أصنام اإلجالل واالعتبار إال س
 .الوجود ستكتفي به وتشفى بلقياه كل األلوان واألشكال، فعندما تصل إىل منبع

وتبني يا أخاه أن املقامات االعتبارية الظاهرية ال تُوجد السكينة والطمأنينة الباطنية، بل هي تُوجد احلاجة 
الدائمة واملستمرة هلذا املقام، حبيث إذا زال تقدير اآلخرين أصبحت النفس يف إسار الذل الظاهر، بعد أن كانت يف 

ح واملقام، وإن اإلقامة يف دار اخلدمة أرقى مبا ال يقاس من ذل دار إسار الذل اخلفي، الذي هو االفتقار للتقدير واملد 
الرئاسة وضغائنها وشحنائها ومنافساهتا وقلقها وغمومها وإفتقار املتنكب للمواقع واملناصب إىل الكثي من الشكليات 
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د أن يفقد لبية ال ظاهرية بعواملاديات والسلوكيات الفارغة الظاهرية، على أن هذه اإلقامة أو املغادرة ميكن أن تغدو ق
 العاِل املادي كل تأثي له يف القلب.

قال فريد الدين العطار يف منطق الطي: "واجب عليك أيها الشجاع أن تتخلى عن الروح، حىت ميكن القول 
روح لإن كنت بال أحبة، فكن كالرجال وانثر روحك الغالية، وإن تنثر ا ابأنك خليق بالعمل، فالروح ال تساوي شيئ  

بالرجال، فما أكثر ما سينثره عليك األحبة من األرواح!" فحىت لو كنت تريد حب الناس، فاحملبوب عند ذوي  امتشبه  
 الفطرة الصاحلة، ليس املرتئس وال الوصويل وال املتعايل وال املتكسب خبدمتهم، فاحلب ال يكون إال ملن خلع جبة األنانية.

 موقعها من المعارف األخرى 
الذي نطرحه كبديل عن العقل العملي املادي الذي يسلخ اإلنسان من أبعاد وجوده وخيتزله يف بعد وحيد خانق،  اإلطار

هو إطار يتعدى العلوم اإلنسانية، إىل العلوم مبختلف أصنافها، حبيث تكون تطبيقات اإلطار تصب يف مصلحة اإلنسانية 
 له. ال مصلحة العاِلم أو اجلهات الداعمة واملوجهة

 اجملال الديين، وصف اإلمام اخلميين الويل الفقيه بأنه العارف بالزمان املدرك للسبل والسياسات واملؤامرات يف
بزمانه بقدر ما  اللخدمة، وبالقدر الذي يكون اإلنسان عارف   والعلوم الطرائقية العمالنية املختلفة، حبيث يكون مؤهال  

ة ما اتسعت قدرته على اخلدمة ونشر اخلي، وهذا ما جيعلنا على مساف استطاع تقمص حياة األفراد واجملتمعات، وبقدر
غي بعيدة من األطروحة العمالنية التطبيقية اليت ميثلها اإلمام يف فكره وتربته، وحيدد لنا موقع املفهوم اجلديد من املسار 

 التارخيي. 
األكرم  لقلب اجلامع للصفات للنيبمعرفة الشريعة عند العارف اخلادم، هي معرفة الكشف الذي تنزل على ا

صلوات اهلل عليه، وهي أصول املعارف اخلادمة لإلنسان، لكنها إن ِل تكن متصاحبة مع الصفات الفطرية للعقل النقي 
والصايف، فإهنا تفقد إمكانية أن تكون خادمة، كما تنتفي عن حاملها صفات اخلدمة، فهو من جهة لن يفكر يف خدمة 

املعرفة إىل خدمة، كما أنه عند تلقيها كان ينظر إىل البعد الرتاكمي للمعرفة، وِل جيعل عقله وقلبه  الناس وحتويل هذه
 وعاء  يستوعب املنحى اخلدمي يف تلك املعارف.

تتشكل املعرفة اخلادمة يف حضن خدمة اهلل، ومن  م إدراك املتطلبات واإلطار املعريف، ومن  م ربط معرفة الواقع 
ض املباشر بالرؤية الكونية، ومن  م حتصيل املعرفة بالواقع وتبني اختالف املعرفة الزمنية عن املعرفة اليقينية، ومن بعدها خو 

 حتاجني واملخدومني وملس حقيقة ظروفهم وجوانب حياهتم. غمار التجربة العملية واملعايشة للم
هلذه املعرفة املكرسة للخدمة مصادر تنبع منها وترفدها، أوهلا معرفة اخلادم األول، وهو اإلمام املعصوم املنزه عن 

خلدمة، ومآل ا طلب الذاتيات العامل الستنقاذ النفوس الفانيات من الفنت املدهلمة واخلطوب املهمة، ومبعرفته ندرك روح
املخدومني وكذلك بالءات اخلادم وكمال اخلدمة. واملصدر الثاين معرفة اخلدمة يف احلاجة اليت تسدها، وكيفيات ترميمها، 

در ذلك مبعرفة الزمان املؤايت وكسب التجارب واخلّبات من اآلخرين وبالتجربة. املص اوالعقبات اليت تعرتض ذلك مرفق  
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وأصحاب احلاجات مبعرفتهم هلا، ومنظارهم يف رؤية اجلمال، وهواجسهم وحتسساهتم واملؤثرات األخي معرفة املخدومني 
 اخلارجية يف بيئتهم وعليها.

 أين نحن منها؟
نعاين من ثالثة عوائق أساسية متنعنا من توفي املعرفة اخلادمة، أوهلا املسافة بني املعرفة واخلدمة واملخدومني، فألسباب 

اعل ضوعات ذات حيثية ذاتية تتوسع وتتعمق، وتتولد فيها ومنها االشكاليات واألسئلة حمفزة بالتفخمتلفة أصبحت املو 
املدرسي واملابني مدرسي، حبيث ميكن للباحث أو العاِل أن يسكن يف العاِل املدرسي بأولوياته وقضاياه وصراعاته، وال 

لذي نشأ ة عن الئحة االهتمامات وعن النسق املعريف اخيرج اىل العاِل االجتماعي الذي تبقى أولوياته وقضاياه أجنبي
عليه وانشغل به، فرتاكمت لديه ثقافة ومعرفة وتنكب هم قضايا علمية ليست جاهزة للتحول اىل خدمة لآلخرين خارج 

يف  و يف االرتقاء يف السلم املهين، واستخدمتأالصرح املدرسي، فوظفت تلك املعارف يف خدمة املسار األكادميي 
صراعات املدرسية وتأثرت هبا، ومن املشاكل األخرى كذلك توظيف املعرفة يف خدمة املنظومة االستهالكية والقوى ال

 الرأمسالية املشغلة هلا،  فيتم من خالل هذا السياق التعامل مع املعرفة كمورد أو كسلعة ألجل املنفعة الدنيوية.
مة خاص، وكقيمة ذاتانية فردية، صحيح أن للمعرفة قي مثة إشكال آخر هو التعامل مع املعرفة كمكسب فرداين

ذاتية ترتقي هبا عن ان تكون اداة فحسب غي اهنا ال تكتفي بالبقاء يف شرنقة الفرد حيث تكمن خماطر أن تستغل 
لتحقيق مصاحل موهومة وغي حقيقية، فهي بقيمتها الذاتية تنطلق لكي تتكامل وتكون خادمة لآلخرين، وما دمنا ندور 

عن االستفادة من تلك  ايف فلك املعرفة األداتية أو املعرفة الذاتانية فلن نصل إىل املعرفة اخلادمة، ويظل اإلنسان حمجوب  
 املعارف.

بح سلوك لالستغراق يف اجملال النظري، يص ايف بعض التجارب واجملاالت نعاين من ضعف العقل العملي، نظر  
ا إال ما صادف يولد مثر   وال ال يسقي حقال   ا، فتبقى املعارف هنر  اوعسي   اشائك   اطريق حتويل املعرفة إىل طور اخلدمة أمر  

اإلنسان با فرع آخر لالستغراق يف معارف النظر وهو إهمال املعرفة الظاهرية مروره العفوي، ويضاف إىل هذا النقص أيض  
ي متآخية مع ا عن حالة املخدوم، فبقيت معرفتنا به سطحية غواليت تساعدنا يف تشكيل صورة أكثر قرب   اوجمتمع   افرد  

حاله وتقلباته، وعندما جئنا لنقدم له اخلدمة كنرا بالفعل نقدم خدمة لشخص آخر هو الذي تصورناه يف ذهننا وله حال 
هو ذلك الذي حاولنا حتليله عن بعد من خالل املقررات املعرفية أو النظريات خمتلف عن حال املخدوم الفعلي، أو 

 العلمية.
 مجاالت المعرفة الخادمة

املعرفة اخلادمة إطار فلسفي عام ميكن أن يطال جماالت خمتلفة يف املوضوع والسنخية، فيمكن أن نتحدث عن معرفة 
ل يقرتب  خادم طبيب دوار بطبه ال يكتفي بنقل الدواء للمرضى بخادمة يف جمال العلوم الدينية حتول املبلغ الديين إىل

. اشفيق   اوأخ   ارفيق   امنهم ويضع الدواء يف املكان والتوقيت والكم والتوجيه املناسب ويشرف على متاثل املريض للشفاء أب  
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وميكن لنا أن نتحدث عن معرفة خادمة يف جمال العلوم اليت تتطرق لظاهر احلياة اإلنسانية، فتوفق بينها وبني حاجات 
إلنسان، وفق املعايي ااحلقيقة الباطنية وتسخرها ألجل قيامة اجملتمع اإلنساين التكاملي املتوازن واملتدرج يف هداية وسلوك 

 اإلسالمية القرآنية.
جند املعرفة اخلادمة يف جمال التجارب املختلفة، من باب حتويل التجارب الواقعية إىل معارف كما ميكن أن 

ا رئيسي   اهم   شكليف خمتلف اجملاالت واليت قد تقابلة للتطوير واإلفادة يف خدمة اآلخرين، فال تبقى حبيسة الصدور. و 
أن منارس ا أن نكتسب املعرفة اليت تؤهلنا للخدمة و للفرد أو حتدد نطاق اشتغاله يف املساحة األوسع من عمره، ميكن لن

 اخلدمة اليت تزيدنا معرفة.
 مشروعها الروحاني

حينما نرى قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله "إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق"، ندرك أن لمل هذه الصفات وحتمل 
مسؤولية تلك الكسوات هي األمانة اليت ُعرضت، ولب تلك الصفات وحمورها صفة الرلمة اليت يغدو هبا اإلنسان واسطة 

مع اجلموع دون أي ميزة، فاخلدمة هي تنزل الكرم اإلهلي على من معدن الرلمة، بعد أن تالشت نفسه واندجمت  خي
الفرد ومن خالله اىل اآلخرين، وهي قيومية تظهر يف صورة اخلدمة، فهو خليفة يقوم بايصال العطايا للبشر حسب  

ليه السالم ع هلي يف القلب واليدان يف العمل، فكما نسمع أبا عبد اهلل احلسنينور اجلمال اإلحبيث أن  سعته ونورانيته،
. "كهلي ترددي يف اآلثار يوجب بعد املزار، فامجعين عليك خبدمة توصلين إلي"إ على جبل عرفة: اإلمام الشهيد مبتهال  

جرة اآلثار والتوجه هي هآلثار فهي طريقة الوصول األقرب، من الرتدد يف ا طلب اإلمام اجلمع باهلل عن طريق اخلدمة بدال  
 إىل اهلل دون غيه.

أي جمال من اجملاالت، إن طلب حتصيل املعرفة اخلادمة، معرفة  ألجل اخلدمة هو سي يف الطريق حنو خلع ففي 
رداء األنانية والتمسك بالعناية الربانية. فهذا الطريق موصٌل إىل مذبح املصلحة العامة الذي تُقدم عليه قرابني املصلحة 

تضحيات ا من خالل التضحيات ونسيان الا وتكرار  ا مرار  تلها عمد  الشخصية والذاتية، وبعد موت النفس واإلقدام على ق
 فيه أنوار قمر الشهادة املتأللئ. ُتشرع أبواب األسرار ويصل اخلادم إىل ليل وادي الفناء الذي تشرق

فاخلواص ليسوا النخبة املتمايزة على اآلخرين، بل هم الذين استطاعوا أن يتلمسوا غاية اخلدمة يف أي ميدان  
نوا، ووظيفتهم هي خدمة العوام بال مقابل معنوي أو غيه. فهم الذين حباهم اهلل حمبته وألبسهم بفيض رلمته من كا

و مهنتهم أصاصهم بغض النظر عن اخت ،صفاته الرلمانية وزينهم بلمحة من ملكاته الربانية فكانوا سبب اخلي يف أرضه
 و اهتماماهتم.أ

 أصل الوالية
 اي منفرد  ، فذلك على خطر، فإن الساالصافية شاق وال يسهل لإلنسان أن يصل إىل مراقيه منفرد  علم أن طريق اخلدمة إ

يفتح أبواب العندية، واملعرفة اخلادمة شرطها األساسي التطهر من وهم التملك وامللكية، وخلع رداء املكانة والسمعة 
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قلب والعقل خارج شعاع مصاحلها الضيقة، فأول الدنيوية، وانشراح الصدر بالفرار من قيود أسر الذات وانطالق ال
ال تكون ألجل كسب مقام للذات بل يكون ذلك عن طريق احلب، الطريق وأصل كل خي هو معرفة اهلل، على أن 

حب األمساء والصفات واألفعال اإلهلية، فيوجد يف النفس حب التشبه هبا والتصرف على أساسها، فال تكون معرفة 
قامات املللنفس ولنيل  ارفة قلبية حبية تدفع من حيملها إىل التشبه باحلبيب، فهي معرفة اهلل ال حب  نظرية سطحية، بل مع

 ا هلل وباهلل، هي معرفة خادمة متواضعة، معرفٌة هي طينة فؤاد اخلادم.بل معرفة حب  عتبارية اال
صل بني األرض السبب املتخّب ذلك الطريق بوعورة مسالكه فستجد أن خي رفيق حبل مددته بينك وبني أو 

هلية والنفحات والسماء فيممت قلبك شطر وجه اهلل الذي إليه يتوجه األولياء ويل اهلل األعظم وواسطة الفيوضات اإل
الرلمانية، ففي ذلك منجاة لك من حبائل االعتماد على النفس واالغرتار هبا، وساتر لك من مخول اهلمة والقعود عن 

دعوى عدم اإلمكان وحبجة الغربة عن حال اإلنسان واالفرتاق عن طريق الّبهان، فمعرفة اإلمام تاوز العقبات املهمة ب
 واقتصاص آثاره وتقصي ملعات أنواره يُبني لك اإلنسانية احلقة يف أوجها والفطرة املختمرة يف أقاصي ألالئها.

هر لصفات اهلل ال مظهر لذاتياته، فهو مظ وهذه النعم الرفيعة تطلب من ويل اهلل ويد اهلل وحجته على عباده،
قام وال رفعة كل ما لديه منة إهلية، فال موِل يصل اىل العجز عن املعرفة، فيى أن   وال يكون ذلك ملن ظن بنفسه القدرة

فهو منبعها  اخلدمة اليت نقدمها للناس هي خدمة متصلة باإلمام لنفسه بنيله املعارف، فال يغيب ورعه عند ظهور املعرفة.
 تصلة به يف استمراريتها ويف صفائها وتنقيتها من الشوائب على طول الطريق الصعب.وم

نطلب ونتوسل من اإلنسان الكامل، ذلك الذي مت فيه حتقق الصفات الراقية يف حدها األقصى، أن يأخذ 
وح اخلدمة ىل ر بأيدينا حنو نيل شيء من صفات اخلدمة، من ذلك اإلنسان الذي مجع كل املعارف والقدرات البشرية إ

علمين رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ألف باب من العلم يفتح يل من كل الشفافة اخلالية من أي غرض، الذي قال "
باب ألف باب"، ويقول عنه صحبه" كان فينا كأحدنا"، وجنده خياطب عثمان بن حنيف "ألروضن نفسي" وهو عامل 

خية يوقظ النائمني يف مسجد الكوفة ويرفع األذان كخادم للمسجد، وكلما عنده وهو اإلمام الكامل، ونراه يف ليلته األ
من نور االمام والقرب منه، وهو أساس اخلي "إن ذكر اخلي كنتم أوله وأصله  امن هذه الصفات ازددنا حظ   ااكتسبنا شيئ  

وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه" وساقية الفيض اإلهلي منه ابتدأ اإلشعاع اإلهلي، وصفة اخلدمة اليت هي انعكاس لصفات 
، وهو الذي جعل ذلك احلمل رلمانية كثية كان أول من لملها يف الوجود سيد ولد آدم النور األول جامع الصفات

، عّب الكشف احملمدي كما يعّب اإلمام اخلميين الذي أخرج العاِل من العدمية إىل نور الوجود، وهو الذي علرم اممكن  
الكائنات العطاء بدون مقابل. ولوال حتقق القابلية عند النور األول حلمل الرسالة، والقيام باخلدمة لعباد اهلل واجتذاهبم 

احلق ومعارج الكمال وجنان السعادات، خدمة أصلها معرفة وباطنها معرفة وهداياها معرفة، لوال حتقق القابلية  إىل صراط
 ولمل األمانة واخلالفة اإلهلية لكانت الكائنات يف العدم ال تزال.

اد إليهم ناجللوس الطويل عند باب األنوار وحفظة األسرار آل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم واالست
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)ورأيي لكم تبع( والتوسل هبم والطلب منهم جيعل املعرفة صافية بعنايتهم وخترج من صفة الغفلة وحروف االحتجاب 
وتغادر دار املصطلحات إىل صحراء األنوار وبساطة روح األخيار، فمن ذلك النور األول كانت العطايا بال مقابل 

بهداهم ن بعده يربوننا على ذلك من خالل استمرار الوحي والرعاية والتعليم، )ف، وهو وأهل بيته مارلماني   اواملفاهيم فيض  
اقتده(، وعبارة ) نور أبصار الورى(  الواردة يف زيارة آل يس هي مبعىن أن كل معرفة حقيقية حتصل بسببه، فاخلروج من 

ن حجب ة الكلية البسيطة، واخلروج ماملعارف العقلية إىل املعارف النورانية يكون عّب معرفة اإلمام الذي هو احلقيق
الكثرة يف املعارف العملية يكون باحلضور يف خدمة اإلمام وحمض التعلق باهلل، ومن ناحية أخرى فإن معرفة الوالية 
التكوينية لإلمام خُترج اإلنسان من الغاية السلطوية الذاتية، هبذه املعرفة يصبح خادما يف ثالث اتاهات: خادم لإلمام 

 ية.ن يدرك حدود سلطته قدرته الذاتهلل وخادم للناس. إدراك سلطة اإلمام الواقعية والتكوينية تعل اإلنسا وخادم
َحةٌ َواْلَمَناُر فَأَْيَن َتْذَهُبوَن َوَأىنَّ تُ ْؤَفُكوَن َواأْلَْعاَلُم قَائمَمةٌ وَ " :ويفم كالم االمي عليه السالم توجيه قريب اآْليَاُت َواضم

ينم َمْنُصوبَةٌ  رَةُ نَبميُِّكْم َوُهْم أَزممَّةُ احلَْقِّ َوأَْعاَلمُ الدِّ َنُكْم عمت ْ َنةُ الصِّْدقم فَأَْنزمُلوُهْم بمَأْحَسنم وَ  فَأَْيَن يُ َتاهُ بمُكْم وََكْيَف تَ ْعَمُهوَن َوبَ ي ْ أَْلسم
 ."َمَنازملم اْلُقْرآنم َورمُدوُهْم ُوُروَد اهلْميمم اْلعمطَاشم 

ملا كنت  امغمور   الصفاهتم، فلو كنت فرد   السيهتم ومتنكب   الراية األطهار خمالف   ن حامال  ولذلك احذر أن تكو 
إال مبقدار تأثيك يف القليل من اآلخرين، أما لمل راية أهل البيت فأمر ثقيل، فاذا كنت سيدا يف مجاعة أو يف  مسؤوال  

 اآلن والسلطة، وإن اشتمل على صفات اجلمال يف قوم فاعلم أن موقع الوالية على خطر، ففيه تتمع صفات اجلالل 
عينه من رلمة وعطف وكرم وخدمة له أجر عليها، فقد صار منارة شاخمة تدل على اجلليل بنور الويل الزاهد املتنزه، وإذا 

 مجحت حنو السلطة واإلمرة وزالت من قلبك الرلمة فأنت دليل إىل مجاع مسائل الدنيا الدنية.
ي صفات اجلمال يف الويل الفقيه من الرلمة والرأفة وهو يف عني السلطة والتأثي واحلضور، ومن هنا رأينا تل

يتجلى مجاله بالرغم من تلي مفاعيل السلطة مثل املصداقية واحلضور والتأثي والشهرة واختاذ القرار، وقد انتقل هذا 
 لناس.رتاش لبساط اخلدمة هلل واألولياء األطهار ولالويل إىل مرحلة االستعداد حلمل هذه األمانة من الصفات من طريق اف

 امعرفة األولياء شرط لتوليهم ومقدمة للقيام خبدمتهم، وكلما ازدادت املعرفة أمكن الوالء وكلما كان الوالء صافي  
من كل  اأمكنت اخلدمة ومتكنت، وهذه املعرفة ال فرق فيها إن كانت عاطفية أو عقالنية أو روحانية أو مزجي   اوعفوي  

ذلك، بل ينبغي أن تتوفر فيها الركائز األساسية اليت وردت يف الزيارة اجلامعة وأوهلا معرفة موقعهم من الرسالة اإلهلية 
ودورهم يف اهلداية، فنبدأ زيارهتم عليهم السالم بقولنا )السالم عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة( فعندهم آثار 

 وهلم فيض اهلداية األول فامدد إليهم يدك وعلق بضياء نورهم قلبك وال تعتمد على الغاصبني التنزيل وهبم بداية الوحي
إلرثهم املدعني ما ليس هلم املنكرين لواليتهم واآلكلني من تراثهم )واصّب نفسك مع الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي 

(، اان أمره فرط  ع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكيريدون وجهه وال تعد عيناك عنهم تريد زينة احلياة الدنيا وال تط
فهذا هو حملهم األول اخلالفة والرسالية واهلداية، والثاين أهنم القدوة الفريدة )املثل األعلى( فال مثال أرقى منهم وال قدوة 



12 
 

كنون صفاهتم  أظهرت مأقرب للحق واخلي واجلمال بقدرهم فتنسم أنوار تلي مجاهلم وجالهلم يف ساحة كربالء اليت
السالم ، وهم حمل تلي اآليات اإلهلية فنسلم عليهم قائلني )بعد انزياح ستائر الرتاب عن أرواحهم فما رأيت إال مجيال  

على حمال معرفة اهلل ومساكن بركة اهلل( فال تقعدك اخليبة ونظرة املعجب بنفسه عن احلضور يف ساحة األنوار اليت 
يتقلب  ملعرفته وارتووا من غدير عشقه الالمتناهي، واستقروا يف ثبات املقام األعلى فال فكانوا حمال   أفاضها املوىل عليهم

هبم زمان وال بالء وال شبهة وال يطرأ عليهم النقص أو اخللل،  م التفت إىل أن من طهر مقامهم أن دعوهتم اىل اهلل ال 
طباع وال لقول وهم بأمره يعملون( فال يتخلل قيامهم هلل رين الاىل أنفسهم فهم )عباده املكرمني الذين ال يسبقونه با

غفالت الشهوات وال عالئم الذات وطالئع الرغبات، بل هم يف حبر حب القدمي األول غارقون ويف مساوات عشق 
القادة اهلداة، )األزيل الظاهر والباطن حملقون، وتطلع ملعرفة ما حيملونه من الصفات القيادية واملكرمات الرلمانية وبأهنم 

والسادة الوالة والذادة احلماة( فال خيفى عليهم معرفة طريق أو سبيل أو حل عقدة وكربة وال تتأناهم الفكر عن ورود 
غاية النظر، فعلمهم حاضر ال يتخلف وال ينقص وال يشتبه وال حيتجب، وكان التخصيص االهلي هلم ملا أظهروه من 

ه( فظهرت دمته فنعرفهم )بذلتم أنفسكم يف مرضاته وصّبمت على ما أصابكم يف جنبالعبودية هلل والتفاين يف سبيل خ
صفات الكرم والرلمة يف كربالئكم اليت قدمتم فيها كل شيء، مما أوجب نزاهة مقصدهم وطهارة ذيلهم مبا ال تصل إليه 

ر يف حقكم زاهق واحلق فتهم ف  )املقصرغبات الساعني الصادقني والعارفني املستنيين، ومن  م معرفة آثار توليهم أو خمال
اطل، كثر أو قل، من الب امن احلق، وشيئ   امعكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه( فقد تد عند الكثيين شيئ  

ل اخللق  م قب اولكن احلق يدور معهم وال يتخلف عنهم، وأن سبب ذلك هو التخصيص اإلهلي هلم وأهنم كانوا أنوار  
 فجعلكم بعرشه حمدقني حىت من علينا بكم( فهم أصل وليسوا فرع ووجود ملكويت اة اهلل )خلقكم اهلل أنوار  تنزلوا مبن

منهم، فأدرك  ام وقرب  هل افحسب، فهم أعلى من الزمان واملكان، لكنهم مع الناس وفيهم وقلوهبم تفيض حب   اوليسوا تارخي  
يث املكرمني وأعلى منازل املقربني وأرفع درجات املرسلني ح قيمتهم مقابل كل من سواهم )فبلغ اهلل بكم أشرف حمل

ال يلحقه الحق وال يفوقه فائق(، وبالتايل مقتضيات التويل هلم ومتطلبات إطاعتهم ف  )قليب لكم مسلم ورأيي لكم تبع( 
للعجب  اع  مجبالرأي والسمعة و  اعنهم وال تمح بك الرغائب إىل دار سواهم طمع   افال تأخذك الطرق والسبل بعيد  

والرفعة، ومن  م اعرف واليتهم التكوينية وفردانية باهبم إىل اهلل ف  )بكم ينزل الغيث وبكم ميسك السماء أن تقع على 
األرض إال بإذنه، وبكم ينفس اهلم ويكشف الضر( فهم ضرورة ال رفاهية فرضها اهلل وأكملتها حاجة املخلوقات إليهم، 

م وحضورهم عّب شيعتهم وحمبيهم )ذكركم يف الذاكرين وامساؤكم يف األمساء وأجسادكم و ال تغفل عن استمرارية وجوده
يف األجساد وأرواحكم يف األرواح(، فهم أصل كل لطيفة فطرية وصفة كمالية مودعة يف النفس وتظهر فيهم بكماهلا 

دهم وكماله ع نورهم وأصله عنوإشراقها وفعلها بعد قوهتا وعندما ندرك هذه احلقيقة، نرى أن كل خي يف القلب شعا 
ورفعته فيهم، عندما نلمس ما حيتازونه من خصال مجالية وفرائد كمالية نتشرف ب  )إن ذُكمر اخلي كنتم اولره وأصله وفرعه 
ومعدنه ومأواه ومنتهاه(، وما يفيض كرمهم من أثر يف املوالني )مبواالتكم علمنا اهلل معاِل ديننا وأصلح ما كان فسد من 



13 
 

نا( فعّب اتباعهم يف زمان حضورهم استكملت معاِل الدين وقامت أركانه، ويف مواالهتم زمن غيبة آخرهم واملنصور دنيا
على أعدائهم ينحرف املتويل عن األئمة الذين يدعون إىل النار على كثرهتم وتنوعهم، فال يقع يف اجلهالة والتيه، وعند 

 زمرة ملودة والوالء )أسألك أن تدخلين يف مجلة العارفني هبم وحبقهم ويفاخلتام ضرورة اللجوء والطلب من اهلل يف حفظ ا
 املرحومني بشفاعتهم(.

امليل إىل هذه املشاعل املضيئة وحب صفاهتا وخصاهلا الكمالية اليت وصلت إىل احلدود القصوى واملراتب املثلى 
طريق تراكم وتعزيز  ب وامليل يأيت االلتزام الذي يرسماليت ال حيتمل الفرد العادي حتققها يف املعتاد من التجارب، وبعد احل

وتعميق هذه الصفات يف نفس احملب، وكلما كانت املعرفة متكاملة وتصل إىل األبعاد واألعماق املختلفة كما رمستها 
دوة الكاملة  قالزيارة اجلامعة اليت قدمها لنا اإلمام اهلادي سالم اهلل عليه خطاب تعارٍف واٍف، كلما توسعت املعرفة بال

كلما أتيحت الطرق للقرب والتشبه هبم، وكلما أصبح هناك شبه أكثر هبم، زادت املعرفة هبم لتماثل السنخية، وكذا زاد 
 .اامليل ايض  

النموذج املثايل املتعايل الفريد واألوحدي الذي قدمه أهل البيت عليهم السالم يسمح لنا، عّب االقتداء به، 
هد، يف الظاهر يتعلق باملدى والسعي واجل ادم الوقوف عند حد من حدود اخلدمة، سواء كان حد  باستمرارية التكامل وع

يف الباطن، يرتبط بصفاء النية وإخالص الطوية، وارجاع اخلدمة إليهم، وجعل الوالية هلم عليها يسهل علينا  اأو كان حد  
 وعليه سؤال األنانية. سلوك سبلها القصية، وأما رفض الدخول من باب الوالية ففيه خماطر

  


