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 المواطنة الرحمانية

 طريق العارف الواصل إلى  مدينة اهلل

 محمود حيدر

 حممود حيدر، املواطنة الرمحانية، العارف، اهلل، العدل، اخلري.الكلمات المفتاحية: 

العارف الواصل فما وجدنا من عنوان  املواطنة الرمحانية يف مسعىإذا كان لنا من مبتدأ إمجايل نستهل به الكالم على 
واخلرييَّة يف فإهنا صراط املدينة اإلهلية وحافظتها من كل شائبة. نستدل به اىل هذا سوى القول بأهنا اخلريية التامة. 

 حضرة العارف الواصل ليست سوى تلبية العبد ملا قرره اخلطاب اإلهلي من دعوة اىل اخلري األمت بالقول والعمل.. ولذا
ق على هذه املنزلة من اخلريية نعُت"اجلود". أي الدرجة العليا من العطاء الذي جيود به احلق على األصفياء د صدفق

من عباده. أولئك الذين يتلقونه باجلعل املقضي به عن طريق الوحي املتصل. وهو الطريق املمتد من النّبوة اىل الوالية 
تكون اخلريية موصولة مبا سبقها ومبا يليها؛ وما ذاك إال لكوهنا امتدادًا للحقيقة احملمدية  حالذاكمن دون انقطاع. 

خمتزن النبّوة اخلامتة من خري أعلى. فإذا كان لنا  من خرييّة إال ما يف السارية عرب الزمن. فليس ما مبقام العارف الواصل
خريية تتسامى فيها  مهيد لدولة احلق يف عامل اخللق. ذلك بأهنامن تعريف خلريية السعاة اىل مدينة اهلل، لقلنا إهنا الت

 السياسة املسّددة بالوحي على االنتفاع الدنيوي املثقل بالطغيان وشرور األعمال. 

أيضاً، تصري اخلريية التامة يف سياسة العارف الواصل نقيضة الدنيوية اليت سكن إليها  هذه النشأةعلى 
}أَتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو :بقوله م احلق سبحانه يف سورة البقرةالقرآن. أولئك الذين ساءهلعونة يف أصحاب الشجرة املل

ٌر اْهِبطُوْا ِمْصرًا فَِإنَّ َلُكم مَّا َسأَْلُتمْ  فلئن كانت الدنيوية يف القول اإلهلي، داّلة على النقصان {، َأْدَنى بِالَِّذي ُهَو َخي ْ
تأسيساً على هذه اجلدلية ينتهض و تلك املوصلة اىل الكمال والتسامي وعمران األرض.  هي والفساد، فاخلريية املتعالية

 مبدأ أصيل من املبادئ اليت تنبين عليها اهلندسة الكلية ملدينة اهلل يف عامل اخللق.

 العارف الواصلعلى خلقه، فإن اخلريية يف سياسة  احلق  به  ف  لطَّ وألن اخلري األعلى هو مصدر كل خري ت  
عن  ان ما متيز به خريية الواصل .وختامها التوحيد. وما بني املنطلق واخلتام سفر ممتد يف دنيا اخللقمنطلُقها التوحيد 

فإهنا أعم من هذه الدائرة وأمشل،  .تنحصر بالدائرة األخالقية كما قد يُظن   هنا ال ، اخرييات الكثرة اآلدميةسواها من 
ذلك بأهنا فيٌض متأٍت من اخلري األعلى الذي يعطي بال سؤال، وال يرد . املرتتبة عليهانظراً وعماًل، فضاًل عن النتائج 

وألن اخلري األعلى يفرتض اإلميان  .وهنا بالذات يغدو فعل التخل ق فرعًا للخريية وفعاًل من أفعاهلا. الطالب إن سأل



2 
 

أي ان يعرف فال بد لكل عارف يبتغي الطلب والوصول، من مجع هذين املقامني معًا . واملعرفة يف درجتهما القصوى
 .لكي يتفق له السبب املوصل اىل اخلريية التامةالعارف مقامه حىت يدرك حمله من اإلعراب اإلهلي، و 

احلق، ظهر على التناسب بني غاية احلق يف اخللق، وحق اخللق يف االهتداء اىل  ُمْنب نية وملا كانت اخلريية
تظهر -القرآن الكرمي  يقررهاكما   -فالغاية اإلهلية . املنفسح الذي يفضي اىل التعرف على سياسة اإلمام واألخذ هبا
وهذا الظهور هو نفسه الذي يرتجم والدة اخلري . يف الواقع من خالل عمل األنبياء والرسل والقديسني واألولياء

بالظاهر من تلك الغاية، فقد مضت يف سفر  احلكماء والعرفاء صفوة منوحيث مل تكتف ال. يف عامل اخللق فائضال
 .أو جوهر الدين" احلقيقة الدينية"بـ  وهذا ما اتفق اجلميع على تسميته. ال يتوقف من أجل التعرف على حقائقها

مدينة اهلل جمرد هجرة  حنوهجرة العارف الواصل  ال تكونتأسيساً على يقينه باملهمة اإلهلية، توحيداً ومتهيداً، 
فهي هجرة اىل الوالية معنوي وروحاين ذي غائية بيِّنة وواضحة لدى صاحبها،  سفرحقيقتها يف  وامنا هي. فيزيائية
 .تاريخ اإلنساناألعظم يف  متهيداً عقلياً ومعنوياً وتارخيياً لظهورهاتشكل  يف اآلن عينه، هيو  ،اإلهلية

 وأركانهاالتامة مرتكزات الخيرية 

تأسيسًا على ما مرَّ معنا مما ختتزنه شخصية العارف الواصل من مقامات التوحيد والعمل بأركان الدين القّيم 
 .اليت تقوم عليها املواطنة اإلهلية ومراتب حتق ِقهاالعامة املرتكزات  يا، نأيت يف ما يلي اىل تظهريومقاصده العل

 لبيان التوحيد العارف الواصل بما هو شارح: المرتكز األول -

فضاًل عن كون العامل باألركان واملقتضيات يستمد صفاته وأفعاله من اآليات البيِّنات، إال أنه يبقى حمتاجاً 
وملا كانت املخاطبة اإلهلية للعال مني جرت . إىل تفسري مقاصدها، واستيضاح طبقاهتا املعرفية من ويٍل مبني وشارح أمني

، يف خالل حقبة زمنية دامت ثالثة وعشرين عاماً، فهذه املخاطبة، وحبكم (ص)لنيبعرب الوحي املتنّزل على قلب ا
اء من سلسلة احلقيقة تتواصل من بعد ذلك عن طريق األوليقانون االعتناء اإلهلي بزمن اإلنسان، سوف تستمر و 

 .احملمدية على مدار األزمنة املتعاقبة

 من حقيقة الربوبية املقرونة بالعبودية التامة. منطلقة، الواصلالعارف فلسفة التدبري عند  انكيف وسيظهر لنا  
صفة العبدانية. وهي الصفة األمت لتحقق عبادة  إلجناز البديل احلضاري، العارف الواصلصفات سنرى ان أمسى و 
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على اهلل اليقني الكامل، حيث يصل العابد بالعبدانية إىل مقام التصديق التام، وهو مقام احلمد. حيث احلمد مقصور 
 املوحَّدين بالنعيم األبدي. وإمنا ألنه احلق األحد الصمد.  وهباتِِه ووعودهألنه اهلل. وهو غري مرتبط بعطاياه 

هو عني العلم باهلل. ما يعين أن احلم د ال يُدر ُك إال بتعّرف  العارف الذي اتصف بالعبدانيةفاحلمد عند 
فمىت  بالعبدانية كمقام أعلى يف معراج التعبد. ح ِظيال يفلح هبا إال من مرتبة من التعّرف . وتلك احلامد على احملمود

 امليثاق املربميبتدئ السري يف حركة اإلحياء املستأنف حلضارة العاملني، تأسيساً على العبدانية  بلغ العارف الواصل مقام
 بني احلامد واحملمود.

عرفـُُتك"، ينبغي النظر يف عبدانية العابد من خالل وحىت يُعرف احلق بذاته حق املعرفة على قاعدة، "بك 
االعتناء باخللق. وما ذاك إال لتصري املعرفة باهلل معرفة مبخلوقاته بالتبعية. حيث ال انفصال حالئٍذ بني حق اهلل وحق 

شيء يف أمر ال ومًا عبارة عن االرتباط بهي معرفته لذاته يف تبعيتها. والتبعية عم اإلنسان. ذلك ألن حقيقة العبدانية
أن يرتبط التابع بشيء حتصل له به فائدة أكرب من تعنّي  ويف مقام التبعية للحق األعلى،هبذا الشيء.  الّ يتم حصوله إ

وجوده وحتقق سلوكه. فتكون العبدانية يف هذه احلال، معرفة االرتباط الذي حيصل به التعني  الوجودي والتحقق 
 .1تسمية هذا االرتباط باسم "التبعية األصلية" السلوكي. ويصطلح اهل املعرفة على

سبيل اهلجرة اىل عامل الناس. ومن  ة احلمد لذات اهلل"، ينفسح للعارفتأسيسًا على هذه املنزلة من "عبداني
اىل رحاب الدفع األحسن. أن ميضي اىل جتاوز معضلة التدافع السليب اإليذائي  له فضاء احلمد بالذات سوف يتاح

 منوعات بني بّينات على قاعدة التعّرف البنَّاءاآليات ال تظهرُهُ احلال  السبيل اىل املواطنة الرمحانية. وهذاوتلك فاحتة 
ِه ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنْ َثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َبآِئَل لِتَ َعاَرفُ ۤوْا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم َعنَد ٱللَّ }ا.الكثرة البشرية واختالفاهت

 .2{َأتْ َقاُكْم ِإنَّ ٱللََّه َعِليٌم َخِبيرٌ 

يف املتضمَّن من اآلية ربٌط ذايت بني نشأة اخللق وقانون التعّرف، مث تنتهي إىل ربطهما بالتكرمي والتقوى. وكل 
الطريق الذي يسلكه العارف الواصل على العدل واللطف والدفع األحسن هو  املؤسَّس   ذلك على أساس أن التعّرف  

 .اىل مدينة اهلل

                                                           
 .82 فحةصال (1997 ،دار اهلادي)بريوت: ترمجة عبد املنعم اخلاقاين  ،العدل اإللهي، مرتضى مطهري - 1
 .13، اآليةالحجراتسورة  - 2
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سيكون ملسار التعر ف ان يرتسخ يف أرض العال مني عرب حركة تسري يف جوهر العالقة اليت ال تنفصم بني 
احلق واخللق. اما ميدان هذا الس ر يان فهو يف احلّيز الذي يشهد فيه احلق على حركة العامل وأفعال العال ِمنْي. وهو ما 

أن يدل، ويبنّي، هي ، املشاركة يف التمهيد ملدينة العدل اىللساعي اصطلح عليه بعامل الشهادة. ولذا فإن مهمة الويل  ا
 ويعّلم، ويقيم الوزن بالقسط بني الناس تبعاً للمخطط اإلهلي يف التاريخ البشري ولوازمه..

عناية العارف بشؤون املواطنة الرمحانية كباب اىل مدينة اهلل أمرًا عارضاً، وامنا مع هذا البعد املتعايل ال تعود 
. فحق االنسان غري منقطع عن حق اهلل. واإلحالة اىل احلق االول، جيعل حق االنسان تدخل يف صميم سياسته اإلهلية
لو أقمنا ما مرَّ و يغدو كل حق يف عامل الكثرة البشرية موصواًل بعامل األحدية.  وهكذامرتبة من مراتب احلق تعاىل. 

عن العروة لدى العارف الواصل لوجدنا كيف تكشف الرؤية املتبصِّرة  ،الرشاد احلضاريالسعي اىل حتق ق معنا يف سياق 
مع التأكيد على أن صالت الوصل، بناء على هذه الرؤية، تتأتى من قيومية اهلل  قى بني حق اهلل وحقوق الناس.الوث

اىل  فلسفية ورؤيتهاحضارة الغرب احلديثة منظومتها العليها  اإلنسان احملض اليت ابتنت على الوجود، ال على حمورية
 .3العامل

 المرتكز الثاني: إصالح العالم

إصالح عامل الكثرة، وسبيله اىل ذلك العودة اىل املبدأ. وما دام   األصلية يف مهمة العارف الواصل هيغاية ال
كل شأن بالنسبة إليه متعلق بالتوحيد فال مناص من الرجوع اليه تعاىل يف كل شأن متعلق بتدبري االجتماع اإلنساين. 

قول املأثور يرتجم أصل بالرجوع اىل البدايات". وهذا ال وهو ما يبّينه املوّحدون يف قوهلم: "إن بلوغ النهايات تكون
 
 
ل والعشق لدى كل خملوق للرجوع اىل أصله ومبدئه. وبعبارة اخرى هو أصل عودة كل غريب اىل وطنه. وعند يْ امل

اد مهمة املكلَّف تظهري هذا االعتقما جوهر و  مل كل ذرات الوجود ومنها اإلنسان؛األولياء ان هذا امليل اىل املبدأ يش
. والعزم عند األولياء يعد أول منازل السري اىل اهلل عرب إصالح شؤون اخللق. ذلك ما ألفناه من خالل العزم على إجنازه

العبادة يف اإلجتماع فعلية هذه يفصل بني عبادة احلمد و  العارف الواصل وسياسته الربانية. ذلك بأنه مليف هنج 
 عمال الناس وجتارهبم.اإلنساين. حيث تتمظهر امساء اهلل وصفاته وأفعاله كشواهد وموازين يف أ

ان ينشئ عقدًا رمحانيًا ينتظم صالت الوصل بني الناس يريد العارف الواصل، وهو املؤيد باحلقيقة احملمدية 
 لتبدأ من هنالك هناية تاريخ اإلنزياح عن صراط الوحي. 

                                                           
 .إىل الوجود وحمورية اإلنسان احملض يف تلك الرؤيةسيكون لنا توقف حيال املنظمة املعرفية للعقل الغريب يف ما يتعلق برؤيته  - 3
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ولذلك آثر بيان مقاصد أحوال األمة من بعده.  ستؤول إليهبتبصره الربَّاين عما  والساعي اىل مدينة اهلل يدرك
الوحي، ومعاين مكارم األخالق على االحتفاظ بسلطان احلكم، اللهم إال ما افرتضته الفتنة من أمر مبعروف وهني عن 
منكر. ومرد هذا إىل إدراك اإلمام أن عامل الكثرة هو بطبعه عامل حركة وتغرّي وتبدل. وأن مقتضى مثل هكذا عامل 

يف حلظة ما ميكن ان يتحول اىل  ل. فاخلصيمعق  تة وحد المن تناسب بني حد القدر  د لهيكتظ بآثار اجلاهلية، وال ب
﴿و ال ت ْست ِوي احلْ س ن ُة ويل محيم، ولذلك ال مناص من إقامة هذا التناسب كما هو مقرر يف آية األمر اإلهلي بالدفع، 

يٌم و ال السَّيِّئ ُة اْدف ْع بِالَّيِت ِهي  أ ْحس ُن ف ِإذ ا الَّذِ  او ٌة ك أ نَُّه و يلٌّ محِ  ن ُه ع د  ن ك  و بـ يـْ ا ِإالَّ الَِّذين  ص بـ ُروا و م ا * ي بـ يـْ و م ا يـُل قَّاه 
ا ِإالَّ ُذو ح ظٍّ ع ِظيٍم﴾  4.يـُل قَّاه 

 المرتكز الثالث: الوصل بين الوحي والواقع  

ٌ يف اآليات  ال لبس فيه. وهو تأسيس مننٍب على ركنني التأسيس القرآين لفقه التاريخ لدى العارف الواصل بنيِّ
 أصيلني ال ينفّكان أبداً: ركن الوحي وركن الواقع.

وما كنا لنتغيَّا اإلشارة إىل هذين الركنني األصيلني يف القرآن، لوال أن املنّزل سبحانه سُيظهر لنا حكمته البالغة 
التكوين، مع ما لإلنسان فيها من منازل  يف إتقان صنع العامل، وترتيب حركة الزمان واملكان كأصل من أصول

 ومقامات التكرمي واالستخالف.

فلو كان لنا أن نتأّول اإلعتناء الرمحاين بأزمنة البشرية، لوجدناه ساريًا يف اآليات، ول ت ناه ت إلينا حّقانية 
 االرتباط الوطيد بني السنن اإلهلية وحركة التاريخ.

ز املنجزات املعرفية اليت حققها العارف الواصل يف رحلة التعّرف على الوصل بني الوحي والواقع هو أحد أبر 
الغاية من سّنة التكليف. ففي أحكام هذه السّنة وقوانينها سنشهد على ضرٍب من متامخة إهلية ال تربح الوطن الكوين 

 انية لعامل األشياء.لإلنسان. وهو ما ميكن اإلصطالح عليه بالعناية الرحيمية للعامل اآلدمي، بعد العناية الرمح

هذه املتامخة اإلهلية هي حقيقة عيانية يف عقل الواصل وفؤاده. بل هي داخلة يف ما تسمية املنظومة العرفانية بـ 
 ."العلم احلضوري"
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لقد وصف اهلل تعاىل نفسه يف القرآن الكرمي بصفتني متالزمتني )الرمحن، الرحيم( ومها لفظتان مشتّقتان من 
تدبَّر هلا أمرها ومتنحها العناية، ومتسك  لتمايز بينهما: فإن الرمحة الرمحانية، عامة وشاملة لكل املوجوداتالرمحة، وأما ا

ا نال من الرمحن حظ الوصل من اتصف هبفإن هبا لئال يناهلا الفساد واالهندام. وللرمحانية هبذه التدبريات صفة الوصل. 
ف جزاء ما أحسن من فإمنا هي ألطاف واعتناءات خاصة يستحقها املكلَّ . وأما الرمحة الرحيمية: واصالً  فصار بتأييده

جل أعمال. إال أهنا لطف خاص، يعمل وفق قوانني خاصة معينة، وليس قانوناً عامًا للطبيعة. وقد بُِعث  األنبياء من أ
إلمدادات الغيبية اخلاصة. وتد رجًا منهما حُتّصل ا -الدفع واحلّث  -. وهبذين األمرين دفع البشر وحثِّهم على الوصل

ووصل ما أمر فمن توفَّر له اليقني بالغيب وعمل بأحكام الشريعة، وألزم نفسه مكارم األخالق وجاء اهلل بقلب سليم، 
 ربط احلقَّ تعاىل على فؤاده وأمّده من غيبه مبا ينبغي له من توفيقات.اهلل به أن يوصل، 

َوَوَجَدَك َعاِئاًل * َوَوَجَدَك َضاًّلا فَ َهَدى* ْم َيِجْدَك يَِتيًما َفآَوى﴿َألَ والقرآن الكرمي يقول خبصوص النيب)ص(: 
 .وهو نوع من طلب املدد من الغيب6﴿ِإيَّاَك نَ ْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُن﴾ويف الفرائض اخلمسة:  5فََأْغَنى﴾

النجاح والتوفيق، وحينًا آخر لكن حتصيل املدد الغييب، يظهر حيناً، بصورة توافر الشروط والظروف لتحقيق 
ذلك بأن الشروط اليت ذكرها القرآن . ومع ذلك فإن األلطاف الغيبية ال تتحقق عبثاً . بصورة إهلامات وتوجيهات

ن تفصحان عن اشرتاط واآليتان اآلتيتا. الكرمي لتحقق املدد الغييب هي شروط متصلة بقابليات اإلنسان واستعداده
 :حصول الفيض بالقابلية

. إبالغ بأن إحراز النصر أّّن كان شكله ونوعه، 7﴾مُكْم َويُ ثَبِّْت َأْقَداَمكُ وا اللََّه يَنُصرْ ِإن تَنُصرُ ﴿: األوىل يف
علة بأن ذلك . سواء ع بالتنبيه والتصويب، أو بالتمك ن والغلبة، إمنا هو أمٌر مسبوق باإلنعطاف الكامل حنو احلق

املدد واالستجابة، أما التمهيد إىل هذه الغاية فهي األخذ مبا مّر معنا من  النصر مشروطة بنصرة اهلل اليت تسبق
 . موجباب

                                                           
 .8إىل  6 اآليات، الضحى سورة 5
 .5اآلية ، الفاتحةسورة   6
 .7اآلية  ،محمدسورة   7



7 
 

ُهْم ُسبُ َلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِنيَن﴾: ويف الثانية وهذه اآلية كسابقاهتا،  .8﴿َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن َّ
يفضي  على أفئدة الطالبني وعقوهلم. وهو ما اشرتطت العمل واجملاهدة والنية الصادقة اليت تسبق هبوط النور اهلادي

 حبسب املنهجية القرآنية، إىل التأكيد على حقيقتني:

ة واملصادفة. كما يف قوله ال تقبل الفراغ والعبثيقوانني كلية يف غاية اإلحكام، و األوىل: أن للتاريخ ضوابط و 
 .9حِوياًل﴾﴿فَ َهْل يَ ْنظُُروَن ِإًّلَّ ُسنََّة اأَلوَّلِيَن فَ َلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه تَ ْبِدياًل َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه تَ تعاىل: 

 .والثانية: أن لإلنسان باختياره وإرادته الفعل احلاسم يف النقالت احلضارية، وحتوالت التاريخ 

هاتان احلقيقتان اللتان جتريان جمرى اآليات مجيعاً، تتكامالن وتتضافران معًا وال تنفصالن البتة. فمع تأكيد 
القرآن على السّنة التارخيية غري القابلة للتبديل والتحويل، تبقى حاضرية اإلنسان على أصالتها يف إحداث 

تجلي باهلندسة الكلية للزمن، واإلرادة البشرية اليت تعرب عن بني القضاء اإلهلي املجوهري تساوق إذن، التغيري.هنالك 
ضمن دائرة التكليف. واإلرادة البشرية سارية يف احلركة التارخيية، وتعمل حبرية ضمن واملطابقة والرضة نفسها بالطاعة 

 ، وإال فسدت وآلت إىل اهلالك.قضاء اهللهذه القاعدة الكلية، سوى أهنا ال تتعدى حدود 

قصص القرآين لنا كيف تعاقبت األطوار واألمم واحلضارات بناء على التناسب بني سنن اهلل يكشف ال
الكلية، واحلرية املمنوحة لإلنسان. وهذه الصلة التداولية قائمة يف ما ميكن أن نضعه حتت عنوان "مملكة الضرورة 

لتكوينية للخلق. إال أن "مملكة الضرورة والثبات". وهو ما قصدته اآلية جلهة استحالة التبديل والتحويل يف السنن ا
والثبات" تستبطن احلركة واحلرية اللتني تفضيان إىل إحداث التحوالت يف حياة األفراد واجملتمعات واألمم. فالقانون 
الكلي ال يعدم خصوصية التغيري الذي ميارسه اإلنسان كفرد أو كهوية حضارية. ذلك بأن حسن أو سوء خامتة مجاعة 

ضارة ما، هو أمر موقوف على إدراك أو جهل الصلة اجلوهرية بني الثابت اإلهلي واملتحول البشري. فلما كان ما، أو ح
اهلل خالق كل شيء، وشّرف اإلنسان باالمتياز عن خملوقاته كلها، فقد كلَّفه صناعة التاريخ جاعاًل له نوراً يستهدي به 

 يف صناعته تلك.

﴿يُرِيُد اللَُّه يف حلركة اإلنسان يف الزمان التارخيي. واآلية التالية تبنّي ذلك: واخلطاب اإلهلي حيدد اإلطار املعر 
. واإلنسان تبعًا للخطاب 10َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم﴾ ۗ  لِيُبَ يَِّن َلُكْم َويَ ْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َويَ ُتوَب َعَلْيُكْم 
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الُسّنن يف ثوابتها وحتوالهتا. فلو فعل ذلك واستجاب لدعوة اهلداية والتعّرف، اإلهلي، مطالب بالتعرَّف على حمتوى 
لوقف على حقيقة التكليف املقرونة باحلرية. وحينئٍذ سيكون له أن يتلقى ما هو أصيل ومطابق للسنن الكلية، مث أن 

 يف الزمن البشري. وفقاً ملشيئة احلق تعاىليعمل على إنشاء حضارته اإلنسانية 

وإذا كانت املعرفة البشرية قد أقامت فهم التاريخ وحركته على منازل ومراتب تبعًا ملنهج السببية يف والدة 
األحداث، فقد احتوت كل آية من اآليات على املنازل واملراتب املتصلة بأسباهبا. وليس هذا إال ليكشف حقيقة 

املهمة  وجب على العارف الواصل ان يتحرىحملل بالذات الوصل الوثيق بني الواقع التارخيي ومقاصد الوحي. ويف هذا ا
 . يف مسار التمهيد للمدينة اإلهلية الدقيقة والشاقة اليت يعتزم القيام هبا

عن طريق البيان والربهان والتعلم  عمل العارف الواصلمن أجل ذلك يتبني لنا كيف تظهر تلك املقاصد يف 
ات والتعّرف والتنبيه والتبشري. وهذه املراتب كلها جتتمع يف املقصد األعلى الذي هو اهلداية. وهبذا نستطيع فهم مندرج

هو تدخل يقوم على الدعوة إىل فقه الواقع مبا هو واقع، مث على ضرورة تغيري هذا التدخل اإلهلي يف زمن اخللق. ف
 الواقع.

قد يكون الوجه األكثر داللة والذي ال يغادر منطق السنن الكلية، هو عناية اهلل اخلاصة مبن خترّيهم من 
األولياء. األمر الذي ميكن أن نعرب عنه باهلداية التسديدية، وهي هداية ختتص مبن اصطنعه احلق لنفسه ليقوم بأمر 

ري هذا األمر على نصاب االختصاص واالختيار، فإنه ال خمصوص ال ينبغي إال لواحد بعد واحد من األقلِّني. وإذ جي
. ويف كلتا املنزلتني سيكون للهداية التسديدية اجملعولة ا ظاهرة مبّينة وإما باطنة مسترتةجيري إال تبعًا ملشيئة إهلية، إم

خيي غري مقصوره على توفّر لبعض دون بعض، أسباهُبا املوضوعية. فالدعوة اإلهلية للمختارين من أوليائه إىل التغيري التار 
عامل القوة لدرء الفساد يف األرض، وإمنا أيضًا أساسًا على دعوة الناس إىل مكارم األخالق، يف سياق إحداث ثورة 

ُر َما بَِقْوٍم َحتَّى ي ُ معرفية تقض  عامل املفاهيم واألفكار والثقافة اليت حيملوهنا. كما قوله تعاىل:  ُروا َما ﴿ِإنَّ اللََّه ًّل يُ َغي ِّ َغي ِّ
. وما ذاك إال ألن االنتقاالت احلضارية من الفساد إىل العمران ال تبلغ  غايتها من دون خطٍب جلٍل 11بِأَنْ ُفِسِهْم﴾

أن مثة  -كما مرَّ معنا   –. مبا يعين ﴾مُكْم َويُ ثَبِّْت َأْقَداَمكُ وا اللَّ َه يَنُصرْ ﴿ِإن تَنُصرُ يناسب ما قصدته اآلية الكرمية: 
 بالً شرطياً بني نصر اهلل للخلق  ونصر اخللق هلل. تقا
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وأما مقتضى هذا التقابل الشرطي فهو يف حتصيل التناسب بني إرادة الفاعل واستعداد القابل. وهو احلال 
ل العبد قوانني الزمن الذي هو فيه، وعمل وفقًا هلذه . فلو تعقَّ العارف الواصل بتحصيل التسديدالذي يفلح فيه 

 الرمحن بالوصل واإلستجابة والرحيم باملودة واللطف والتأييد. وأخذ بأحكام الشريعة وكان من املتقني لقابله القوانني 

 المرتكز الرابع: جريان األشياء باألسباب 

أىب اهلل أن جيري األشياء إال باألسباب. فجعل لكل شيء سبباً، وجعل ": يف القول املأثور عن أهل الوالية
ِهل ه، ذلك لكل سبب شرحاً،  وجعل لكل شرح علماً، وجعل لكل علم بابًا ناطقاً، ع ر فه  من ع ر ف ه، وجِهل ه من ج 
 .12"رسول اهلل)ص( وحنن

والبيان القرآين كعنوان للهداية  الكربى باجتاه مدينة اخلالص اإلهلي، يكاشف عن مبدأ السببية يف نظام 
كل حركة يف العامل. لكنه تعاىل وضع قوانني وأنظمة حلركة احلياة. اخللق. فاهلل هو الفاعل احلقيقي، والسبب األصل ل

وليس قانون اجلاذبية على سبيل املثال إال ليتمكن اإلنسان من إدراك سبب التوازن يف نظام الطبيعة، والسعي اىل توفري 
ريان يف عامل املمكنات. الشروط اليت متكنه التكيف مع اجلاذبية وقوانينها الصارمة. يسري هذا على كل حركة وحتول جي

حيث تقوم حياة الكائنات مجيعًا على العلية واملعلولية، وعلى األسباب واملسببات، وكل ذلك حتت قيوميته وفعله 
. فكل ظهور يف العامل منسوب إىل املسبب األول، وكما جعل 13﴾ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ ﴿تعاىل كما يف قوله: 

وانني ثابتة وراسخة يف إطار املنظومة الكربى لعامل التكوين، فقد جعل حلركة اإلنسان يف الزمان االجتماعي اهلل تعاىل ق
ِل اْعَمُلوْا َفَسيَ َرى الّلُه ﴿َوقُ أسبابًا حتكم مسريته يف إطار التكليف، وبالتايل اختياره احلر يف ممارسة هذا التكليف. 

َهاَدِة فَ يُ َنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم ت َ   .14ْعَمُلوَن﴾َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستُ َردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشَّ

 ينفتح أفق جديد من الكالم على وحدة العالقة بني الوحي والواقع. هنا

                                                           
 .93 فحةصال ،1زء اجل ،حبار األنوار للعالمة اجمللسي -وردت عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق  12
 .49اآلية  ،القمرسورة  13
 .105اآلية  ،التوبةسورة  14

http://www.qwled.com/vb/t160113.html#post1981124
http://www.qwled.com/vb/t160113.html#post1981124


10 
 

مقتضى فهم هذه الوحدة أن يُرى إىل حضور الغيب يف الواقع كشأن واحد. وما ذاك إال ألن ركين ْ الوحدة 
ي التكوين والتشريع. 

 
﴿َأًَّل َلُه اْلَخْلُق يعودان إىل مصدر إجيادي واحد، فيؤلفان معًا صراط اهلل احمليط بعامل

ى﴿. 15َواأَلْمُر﴾ َط ْع ي َأ ا الَِّذ ٍء  ُكلَّ   َرب َُّن ْي ىَش َد مَّ َه ُه ُث َق ْل  .16﴾َخ

ني سوف ينتهي 
 
إىل اليقني بوجود  عند العرفاء الواصلنييف املنهج املعريف القرآين أن إحاطة الصراط بكال العامل

طريقني ال يتضادان وال يتناقضان، بل يتكامالن يف ما مياثل "صيغة املثىن"، ومها الصراط التكويين والصراط التشريعي. 
من فضاء هذا املثىن الذي يستمد ح يويته من أنباء الغيب، سوف تُفتح نوافذ التعرف على صلة اهلل بالعامل وقيوميته 

 عليه.

كامل الذي يوفِّره فضاء "املثىن" تستوي الرؤية إىل الكثرة يف الوحي اإلهلي بوصفها سّنة تأسيسًا على الت
ْلِقية. ذلك بأنه مفهوم املثىن يستمد شرعيته املعرفية من سّنة اخللق والتكوين القائمة على قانون الزوجية. وهذا  خ 

َوَهَديْ َناُه ﴿17﴾َوَخَلْقَناُكْم َأْزَواًجا﴿حملكمات القانون بنّي ال ريب يف اخلطاب اإلهلي. فإمنا هو صريح يف اآليات ا
اَها*﴿ 18﴾النَّْجَدْينِ  مث يبنّي كيف جتمع النفس الواحدة الضدين، مث   19﴾*فَأَْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوتَ ْقَواَها *َونَ ْفٍس َوَما َسوَّ

﴿مَّا َخْلُقُكْم َوًّل .كيف تعود إىل ُمصِدرِها األول ليقول  تعاىل واصفًا اخللق وإعادة اخللق على نظام النشأة الواحدة
 .20بَ ْعُثُكْم ِإًّلَّ َكنَ ْفٍس َواِحَدٍة﴾

ملفاتيح املعرفية لفهم مقاصد الكالم اإلهلي. إذ على ا تندرج يف مقدمي يف البيان القرآين قِ لْ والزوجية كقانون خ  
رها يتوقف إدراك احلكمة من خلق عامل الكثرة وصلته بعامل الوحدة. ولنا يف هذا املقام أن نتوجه بعناية خاصة تدب  

ة أن كثرته حلرف "الكاف" املتصل بالنفس الواحدة. فقوله تعاىل )كنفٍس واحدة( إمنا ليبنّي لطفه بالنوع اإلنساين، جله
يف خلقه وحياته ومماته مث بعثه، عائدة إىل جوهر واحد. وما حرف "الكاف" إال لتمييز اهلويات املتكثرة بعضها من 

القرآين، إذن، هو سر  اتصال الكثرة بالوحدة، وهو  ن تنفصل عن مصدرها الواحد. املثىنمن دون ألكن بعض، و 

                                                           

 .54اآلية  ،األعرافسورة  15
 .50اآلية  ،طهسورة  16
 .8اآلية  ،النبأسورة  17
 .10اآلية  ،البلدسورة   18
 .8و 7اآليتان  ،الشمسسورة  19
 .28اآلية  ،لقمانسورة   20
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بالعناية والرمحانية. ولذا فهي تناظر متكافئ يف أصل اجلعل والتكوين  الذي جيعلها آمنة من التشظي والعدم وحمفوظة
 مع حلاظ وجه التمايز يف الكثرة وفق نظام التدافع واخللق املتجدد.

  عامل املثىن منتهاه إىل الوصلوملّا كان كل تناظر يف االثنينية آيٌل إىل االختصام والفرقة، فإن كل تناظر يف
واجلمع. فإذا كان تناظر الزوجية غري املشمولة بالعناية اإلهلية تناظر حمكوم باألنانية والتنافر، فذاك ما ال حمل له يف  

، ففي هذا األخري جندنا يف تناظر خاّلق موصول باأللوهة، وعامل خبرييِّتها. ليس يف هذه الدوحة ما "دوحة املثىن"
ثىن ال تعمل إال وفقًا لقانون اخلريية. فهي مؤيّدة بعناية احلق األعلى وحمفوظة يفضي إىل القطيعة. ذلك بأن زوجية امل

عتنائي من اهلل إىل العامل. ووفق هذا وألهنا كذلك فإن سعيها اىل التكامل والوحدة جيري على خط االمتداد اال .بُسننه
 من التفاعل. ق يف حقل فسيحد مثة عداوة وقطيعة، وإمنا تناظر خالَّ بني قطيب املثىن، ال يعو اخلط الساري 

 الخيِّرة كقانون إلهي المدينةالمرتكز الخامس: 

فقه املثىن املنبين على  ، يفتحعلى خالف ما ذهب إليه النظام الفلسفي الغريب القائم على التناقض التناحري
ام الزوجية، هو فعل متصل عامل الكثرة. ذلك بأن اخللق اإلهلي وفقًا لنظ جتاوز التعقيدات اليت ينطوي عليهاإمكان 

هبا. فالزوجية خلق  د  مساء والصفات املقدسة ومؤيَّ األبالفاعل وقيوميته على ذلك الفعل. وألنه كذلك فهو مغمور ب
 :والرمحانية العدل واللطفبموصول واحد 

 بالعدل: ال ترى يف خلق الرمحن من تفاوت".

هباتني الصفتني اإلهليتني يستوي الزوجان على نشأة  ".خلقه مث هدى وباللطف: ربنا الذي أعطى كل شيء
 اسب التكويين مث ليمضيا باهلداية.التن

يف نظام  بينهمرمحاء  ألرض بنور رهبا، ويصري الناس ا ريية التامة حيث تشرقهلي باخلوعد إ وبالرمحانية:
 املواطنة اإلهلية.

جناز هجرته احلضارية ومقررات القانون بني مسعى اإلنسان ال أما سّنة اإلستخالف فهي حاصل التعادل
كما مرَّ   –اإلهلي. واهلل الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى إمنا كان عطاؤه هبة ولطفًا وأمراً. لكن ليس ألي كان 

 .الصدِّيقنيفلن يتلقاه أو يقرتب منه من مل يكن من   -معنا 
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ف الذين اسُتضِعفوا يف األرض، وكان علة االستخالف، الطاعة واالستحقاق. وكالمها يفضيان اىل استخال
لك"

ُ
ة الوسط، واخذوا بقاعدة ارتكنوا يف املنطقة الوسطى من األمالذين  . اولئك21هلم استحقاق الدخول يف "دورة امل

هو حاكمية رمحانية تتجاوز احلصرية القومية لتنتشر يف  كما تتبنيه سياسة العارف الواصلفاالستخالف   االعتدال.
 فضاء العاملني. 

مستمدة من أصالة الوحي. به تبقى على حيويتها ودميومتها فال هذه املنزلة املتعالية من احلاكمية  ذلك بأن
إىل زوال.  آل أمرهااهلل  حبل ت عنأنفكَّ حضارة  فكلالعنكبوت.  واهنة كبيتيطاوهلا فساد، ومبعزل عنه تصري 

ِت لَبَ ْيُت اْلَعنَكُبوِت َلْو  ﴿َمَثُل الَِّذيَن اتََّخُذوا ِمن ُدوِن اللَِّه َأْولَِياء َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت اتََّخَذْت بَ ْيًتا َوِإنَّ َأْوَهَن اْلبُ ُيو 
 .22َكانُوا يَ ْعَلُموَن﴾

صعود وسقوط احلضارات البشرية يهتدي الواصلون اىل فلسفة تاريخ متعالية تؤسس لفهم من هذه اآلية 
 املتعاقبة.

 مبدأ التناسب بين التكويني والتشريعيالمرتكز السادس: 

سياسة العارف مبدأ التناسب بني سّنة التكوين وسّنة التشريع هي إحدى أظهر مكونات نظرية املعرفة يف 
  -البالغة على وحدة الغيب واحلضور. ذلك أن مقصود الشرائع كلها  برهانه ودليله وحجته الواصل. وهذا املبدأ هو
 .23هو تعريف الطريق إىل اهلل –كما يشري أهل احلكمة 

، سنرى كيف يُرب ُط استبدال األمم واحلضارات بسواها اإلهلي مه العارف الواصل من الكتابما تعلَّ وعلى 
﴿ِإًّلَّ ا تفرتضه شروط جتددها. وذلك واضح يف قوله تعاىل: بسبب من فسادها أو تثاقلها، أو إعراضها عن العمل مب

رَُكْم َوًّلَ َتُضرُّوُه َشْيًئا َواللَُّه َعَلى ُكلِّ شَ  ْبُكْم َعَذابًا َألِيًما َوَيْسَتْبِدْل قَ ْوًما َغي ْ  24.ْيٍء َقِديٌر﴾تَنِفُروْا يُ َعذِّ

                                                           
لك مبا هي سنة إهلية يف مسرية احلضارات اإلنسانية. 21

ُ
 سوف يكون لنا نظر خمصص للكالم على دورة امل
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 .642 فحةصال (2000 ،1 بعةطال ،دار اهلادي)بريوت:  المبدأ والمعاد ،صدر الدين الشريازي 23
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وَما َكاَن رَبَُّك ُمْهِلَك ﴿يف قوله تعاىل:كذلك سنرى يف آية ثانية كيف يُرب ُط سبب اإلهالك بالظلم كما 
ُلو َعَلْيِهْم آيَاتَِنا َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكي اْلُقَرى ِإًّلَّ َوَأْهُلَها َعَث ِفي أُمَِّها َرُسوًّل يَ ت ْ وقوله  25ظَاِلُموَن﴾ اْلُقَرى َحتَّى يَ ب ْ

 .26﴾*َوَأْهُلَها ُمْصِلُحونَ ﴿َوَما َكاَن رَبَُّك لِيُ ْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم : سبحانه

فإذا أخلد اإلنسان لقوانني التشيؤ العلمي الوظيفي مبنهجية معرفية وضعية، مادية أو انتقائية، فإنه يوظف 
يعاكس  وملا كان ذلكاحلضاري وطغيانه يف األرض.  هذه القوانني خارج منطق مبادئها الغائية ويتخذها أرضية لعلوه

الصراع والتضاد والطغيان، مث التدمري الذايت للعلو احلضاري حبكم التناقض  فقد حلة نفسها، القوانني الطبيعي أخالقية
  ن يف أصل تكوينه.الكام

، هو أحد أهم املرتكزات املنهجية يف فهم الثابت بني الغيب والواقع ن فقه املطابقة والتناسبمّر معنا ا
والقرآن الكرمي الذي أنزله احلق تعاىل ليشكل حمور التوسط والوصل بني واملتغرّي والوقوف على احلدود الفاصلة بينهما. 

 اهلل واخللق، هو حقيقة واقعية سارية وهادية يف أي شأن من شؤون اإلنسان.

وخيرجه من عامل الشرور  ،السالم يف األرضاهلداية اىل مدينته، ويهبه  الرمحنيعطيه  الصراط،وإذ يتبع املهتدي 
والطغيان والظلم إىل عامل اخلالص والعدل اإلهلي. وهذه اآلية تتصل وتتكامل مع آيات الوعد اإلهلي بإحياء 

ُنَّ ع ل ى الَِّذين  اْسُتْضِعُفوا يف األ ْرِض احلضارات بعد موهتا وهتالكها، كما يف قوله تعاىل يف آية التوريث: ﴿و نُرِيُد أ ن منَّ
 .27ع ل ُهْم أ ئِمًَّة و جن ْع ل ُهُم اْلو ارِِثني ﴾و جن ْ 

اإلرادة اإلهلية  ، ويظهر األمر حني تتدخلاملآل الذي ميضي إليه تاريخ الشر اىل عمقالقول اإلهلي شري ي
 وجتعلهم ورثة العامل وساداته. ،لتؤيد املصطفني من العباد بنصرها
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