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د هادي فالح د. حممَّ

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

�ص البحث ملخَّ

للعبادات أرسار عظيمة، ويس��عى كلُّ عاملٍ مش��تغٍل بالعرف��ان، والكتب العرفانيَّة 
أن يتناول األرسار امل��ا ورائية للعبادات، كأن يكتب يف أرسار الصالة، وأرسار الصيام، 
ة، وقد الحظ السيد ابن طاووٍس وجوَد الُبعِد الِعرفاينِّ يف  وأرسار العبادات بصورة عامَّ
عبادات وأدعيَّة آل اهلل؛ فسعى يف بثِّها يف مصنَّفاته، وكذا ساَر عىل ُخطاه من جاء 

من بعده مَن الُعرفاء.
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د ابن طاوو�ص اأ�سرار العبادات من منظار ال�سيِّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

Abstract

The worshiping has great secrets, every scientist worked in 

"Mysticism", and the books of mysticism to seek and deal with the 

Theology, like writing about the prayer secrets, secrets of fasting 

and secrets of worshiping in general, Iben Tawoos noticed that 

the existence of the mysticism in the prophet household(A'al Al-

Bait) in their worshiping and prayers (PBUT); Ibn Tawoos sought 

to broadcast it in his works, as well as those who came after him 

and follow his footsteps from the mystical scientists.
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تقدمي

ُتَداوُل مسألة )أرسار الِعبادات( بني الُعرفاء بنحٍو واضٍح، بوصفها من مسائل علم 
العرفان العمّل.

ٌل يف  وُتع��دُّ هذه املس��ألُة من ش��ؤون العرفان، وخصائ��ص الُعرفاء، كم ه��و مفصَّ
آثارهم)2(.

وإْن شاء اهللُ تعاىل نتناول يف هذا البحث اجلَنبة الباطنيَّة للعبادات، واألعمل القلبيَّة 
ة للسيِّد ابن طاووس. يف املنظومة الفكريَّ

يعة، وله  ين ظاهًرا، ويتمثَُّل باألح��كام، ويطلقون عليه الرشَّ  يعتقد الُعرف��اُء أنَّ للدِّ
وهنا الطَّريقة)3(. ما وراء هذا الظاهر باطنًا، وهو حقيقُته ويسمُّ

ويؤم��ن الُعرفاء أنَّ مغزى األحكام ما وراءها، »وإليه االختيار فيم ُتعبَِّد به ِمَن 
الِعبادات«)4(.

ومن هنا عنى العرفاُء باألرسار الباطنيَّة للعبادات، وهلم يف ذلك مؤلَّفات.

انا ب��روٍح منُه أنَّك  ��ا األخ أيَّدك اهللُ، وإيَّ ��ياق يقول الس��يِّد: »واعلْم أهيُّ ويف هذا السِّ
عيَّة، وتبيَّنَت أغراَض واضعي  ��نَن الرشَّ ْلَت السُّ إذا نظرَت أرساَر النَّواميس اإلهليَّة، وتأمَّ

النَّواميس كان هذا الذي ذكرُت لك«)5(.

عاء، والعبادة يف مصنَّفاهتم، ول�ُهْم  ين الِكباُر إىل مسألة أرسار الدُّ كم أشار علمُء الدِّ
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دة يف هذا املجال. بيانات متعدِّ

يعة، وبراجمها باملعنى العامِّ هلا جنْبٌة  والباعُث هلُم عىل ذلك أنَّ كثرًيا من تعاليم الرشَّ
ة. ٌة، تكمُن وراء ُصورهتا الظاهريَّ باطنيٌَّة عباديَّ

وتأثَّر ابُن طاووس بالُعرفاء يف هذه املسألة، وهذا يظهُر عرَب ما كتبه من األرسار)6( يف 
كوع)8(،  األدعية، والعبادات، ومثال عىل ذلك ما ذكرُه يف أرسار األذان واإلقامة)7(، والرُّ

جود)9(، وغرِي ذلك)10(. والسُّ

 وعرض ابُن طاووٍس يف كتابه )غياث ُسلطان الورى لسّكان الثَّرى()11( لطائف من 
ة عني للعارفني)12(. ل يف ما خيصُّ الصالَة، وما أملح إليه من معاٍن، فيها ُقرَّ شأهنا الّتأمُّ

وُنطالع يف هذا الكتاب أيًضا املعايَن الباطنيَّة، واألرساَر لألذان، وهو قريٌب ملا ذكره 
يف )مفتاح الفالح(؛ فراِجع)13(.

ة لثمرة املهجة( حتت عن��وان )العبادات كلمت نافعات  ك��م ذكر يف )كش��ف املحجَّ
كاُة، واحل��ّج، واجلهاد- طرًفا من  ياُم، والزَّ الُة، والصِّ ألهل الس��عادات()14(- هي: الصَّ

أرسارها لولده)15(.

يام، وم��ا له من أرساٍر  ، والعقلَّ للصِّ ��ح البنه فيم وّضح��ه العمَق القلب��يَّ ووضَّ
باطنيَّة)16(.

واقتفى اب��ُن طاووٍس طريقَة الُعرفاء يف الفلس��فِة الباطنيَّة يِف نِط��اق العبادات)17(، 
َ ذلك عىل هنجهم. وفرسَّ

كم الح��ظ ابن ط��اووٍس وجوَد الُبع��ِد الِعرف��اينِّ يف عبادات وأدعيَّ��ة آل اهلل؛ 
فسعى يف بثِّها يف مصنَّفاته، وكذا ساَر عىل ُخطاه َمن َجاء ِمن بعده ِمن الُعرفاء)18(.
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 ويمكُن عدُّ أهمِّ أعمل ابن طاووٍس العرفانيَّة ما صنَّفه من كتاٍب يف هذا املِضمر، وهو 

، وطريقة خمصوصٍة. عوات()19(؛ إذ كتبه بأسلوٍب خاصٍّ الة وأنوار الدَّ )أرسار الصَّ

ة هي عامٌل أس��اٌس، وباعٌث رضوريٌّ لتغيرِي   وم��َن الواضح أنَّ النُّص��وص العباديَّ
يعة، ومفتاح  ث من الباطن، وكان بش��كلٍ عامٍّ يتعاطى مع كتاب )مصباح الرشَّ ما تلوَّ

. احلقيقة( بنحٍو جلٍّ

ادق؛  م »ع��ِن اإلمام الصَّ وُينق��ُل عنه حديًث��ا يف هذا املضمر أنَّ الكتاب املتقدِّ
��ه كتاٌب لطيٌف، رشي��ٌف يف التَّعريف بالتَّس��ليك إىل اهلل، واإلقبال عليه، والظَّفر  فإنَّ

باألرسار التي اشتملْت عليه«)20(.

وها نحُن نعِرُض هنا نظَر ابن طاووٍس ألرسار العبادات عرَب عنوانات، وهي:

1. مكانُة اأ�سرار العبادات:

ولَج ابُن طاووٍس ملا وراء الظَّاهر، وأعرب عن وجوِد أرساٍر للعبادة، وبعٌض منها 
ُكشف من زاويٍة خاّصٍة.

ة من قلب، وروح  ولُيعل��ْم أنَّ للعبادة واألدعية الّدينيَِّة حقائَق متع��ددة؛ فهي معربِّ
��طور للمتتبِّع؛  النب��ّي، وأهل بيت��ه، ومنه يظهر م��ا فيها من أرساٍر تل��وُح ما بني السُّ

فْلُيتفطَّْن.

وينب��ه الس��يِّد للحص��ول عىل تل��ك اللئ��ايل، واألرسار ُيف��رض بالطَّال��ب هلا من 
، ويف هذا املضمر يقول: ماٍت، وإالَّ فهي للخواصِّ مقدِّ

ابه ما يتطلَّع كلُّ أحٍد عىل حقيقة معناه«)21(. »إنَّ أرسار خواصِّ اهلل ونوَّ

ومن ُهنا ال يمكن أن يكون كلُّ شخٍص مستودًعا لألرسار إالَّ املطَّلع عىل الغايات، 
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وبتعبرِي ابن طاووس:

 »ف��إنَّ أرسار العب��ادات ال يعلمه��ا مجيًع��ا ]مجيعه��ا[ إالَّ املطَّل��ُع ع��ىل الغاي��ات 
]الغائبات[)22(، وإليه االختيار فيم تعبَّد به من العبادات«)23(.

ويف نصٍّ آخَر:

��ا تعيني وجه اختيار اهلل من العبد أن تكوَن خدمُته له بجنٍس من الطَّاعات،  »أمَّ
ٍ يف بعض األوقات؛ فهذا طريقٌة عن العامل بالغائبات عىل لس��ان رس��له  وعىل وجٍه متعنيَّ
»صىلَّ اهلل عىل نبيِّنا وآله وعليهم الس��الم«، وعىل لس��ان مالئكته، ومن شاَء من خاّصته 

لوات«)24(. عليهم أفضل الصَّ

ٍة؛ ففي نظرهم أدعيَّة،  كم حظيْت مس��ألُة أرسار العبادات لدى العرفاء بأمهيٍَّة خاصَّ
ة  ��ب؛ لِ�م فيه��ا من لطائف املع��ارف احلقَّ ��ة مث��اُر للَحرية، والتعجُّ وعب��ادات األئمَّ

اإلهليَّة)25(.

ويِف ه��ذا املِضمر إنَّ كش��َف األرسار مبدُأ املعارف، وتتج��ىلَّ أعظم وأدقُّ األرسار 
 

م��ا كان بني احلقِّ امُلطلق، وأحبائه، وأصفيائه، وأيًضا هذه األرسار تفس��ُح إلطاللٍة 
عىل املعرفِة الغيبيَِّة)26(.

واّتب��ع الس��يُِّد الع��ارُف اخلمينّي أثَر ابن ط��اووٍس يف كيفيَّة ُص��دور األدعية من 
األولياء امُلخَلصني، يقول السيَّد اخلمينّي يف هذا املوضوع:

»هناك من أفنى نفَسُه يف احلقِّ تعاىل، وملْ يَر سواُه؛ صدرت هذه األدعية الكريمة يف 
حِو قبل املحِو، أْو بعد املحِو، والفناء يف ذاته امُلقّدس��ة، وال متتدُّ أيدينا إىل غري  ح��ال الصَّ

أولياء اهلل اخلُّلص«)27(.
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ويعدُّ السيُِّد اخلمينيُّ أدعية املعصومني باًبا للمعارف، يقول يف هذا األمر:

»ينبغ��ي نيُل املعارف من األدعية، وال يمكن نيُلها عرَب األخبار التي كان امُلخاَطُب 
هبا عموم النّاس.

وُيفرض تعّلُم املعارف من األدعية؛ ألنَّ طرَف اخلطاب فيها احلقُّ س��بحاَنه؛ ولذا 
نرى مُجَل الُفصوص مع معنى األدعية مطابًقا...«)28(.

ويف موضٍع آخٍر يقول:

ة،  َة املعصومني بدًءا بعلِّ ابن أيب طالٍب وانتهاًء بُمنقذ البرشيَّ »ونفخ��ُر أّن األئمَّ
ماِن، احل��ّي النَّاظَر عىل األم��ور بقدرة اهلل الق��ادر »عليهم  ح��رة امله��دّي صاح��َب الزَّ
ُتنا، ونفخ��ُر أنَّ األدعية اخلاّلقَة التي ُتس��ّمى بالقرآن  ��الم« هم أئمَّ آالف التحّي��ات والسَّ
عبانيَّة، ودعاِء احلسنِي بن  تنا الشَّ  »الّصاعد«، هي من أئّمتنا املعصومنَي، نفخُر بمناجاِة أئمَّ

حيفُة الفاطميَّة  ��د، والصَّ ة التي هي زبوُر آِل حُممَّ ��جاديَّ حيفة السَّ ع��ّل يف عرفة، والصَّ
.)29(»هراء املرضية هي الكتاب امُللَهم من قبل اهلل تعاىل للزَّ

ة الُعرف��اء يف أرسار العبادات ه��و األدعيُة،  وممَّ��ا ينبغي التَّنبي��ُه له أنَّ أس��اَس نظريَّ
.وأهل بيته ، والعباداُت، واإلشاراُت للنّبيِّ

��تاَر عِن األرسار بمنِّه وفضِله،  ويعتقد ابُن طاووٍس أنَّ اهللَ تعاىل يزيُح ألولياِئِه السِّ
ويشهُد عىل هذا النَّقُل، والعقُل)30(، وهو ال ُيعدُّ نحًوا من الوحي، يقول ابن طاووس:

»أقول: واعلْم أنَّ إلقاَء هذه األرسار يف الس��نَّة إىل ويلِّ األمر ما هو من الوحي؛ ألنَّ 
الوحي انقطع بوفاة النبّي؛ وإنَّم هو بوجه من وجوه التَّعريف...«)31(.

انيََّة. ة األطهار، وخزائن أرساره األرساَر الربَّ وأهلم النبّي األعظم األئمَّ
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»أّن��ه صدَر عِن النب��ّي األعظم املؤّي��د باأللط��اِف، والوحي، بالِعناي��ة اإلهليَّة، 
ينيَّة والُدنيويَّة«)32(. انيَّة، واملصالح الدِّ واالطِّالع عىل األرسار الربَّ

وقاَل يف موضٍع آخر:

»واعلْم أنَّ يف هذه القنوتات إش��اراٍت منهم إىل ما كانْت حياهُتم عليه يف تلك 
ُد بعَدهم م��ن تأخرِي دولتهْم، وإظهاِر التأملُّ من دفعهم  األوق��ات، وإىل معرفتهم بم يتجدَّ
��وا عليه كثرًيا من ذوي  م��ن إمامتِهْم، وعن ف��رض طاعتهم، وفيها مَن األرسار ما قد دلُّ

األبصار«)33(.

ويعلُِّق ابُن طاووٍس عند حديثه عن دعاء اإلمام اجلواد؛ فيقول:

ته«)34(. ُه مْن أرسار اهلل عنَد خاصَّ »إنَّ

وي��رى أنَّ الباَب ل��ألرسار مؤصٌد، وال يدخل��ه إالَّ مِن اخت��ارُه اهللُ تعاىل، ويتمُّ 
.أو املالئكة أو األولياء ،ا عن طريق النبي ذلك؛ إمَّ

»... وأّم��ا تعي��ني وج��ِه اختي��ار اهللِ من العب��د أن تكون خدمُته ل��ه بجنٍس من 
ٍ يف بعض األوقات؛ فهذا طريق��ة عن العامل بالغائبات عىل  الطَّاع��ات، وعىل وجٍه متعنيَّ
��الم«، وعىل لسان مالئكته، ومن شاء  لس��ان ُرسلِه »صىلَّ اهلل عىل نبيِّنا وآله وعليهم السَّ

لوات«)35(. من خاّصته، عليهم أفضل الصَّ

 ومذه��ُب ابن طاووس يف بي��ان أرسار العب��ادات، وصدور الربامِج م��َن الُعرفاء، 
:قال ،وما يتعّلق بذلك، له إشارٌة يف ما ورد عن أهل البيت

»ال��ذي روين��اُه ع��ن س��لفاِئنا الطَّاهرين العارف��ني بتأوي��ِل الق��رآن، وأرسار ربِّ 
العاملني«)36(.
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ويقوُل يف أرسار األذان واإلقامة:

»مها مسنوناِن، وفيهم أرساٌر«)37(.

ويف موضٍع آخَر:

»وإْذ قْد ذكْرنا بعَض ما روينا مْن أرسار األذان، واإلقامة«)38(.

ْل  ويالحُظ عىل مس��لك اب��ن طاووس يف بي��ان أرسار العبادات، واألدعي��ة مل يتقوَّ
اته، واس��تند يف م��ا أورده عىل الق��رآن الكريم، والرواي��ات واألدعية، وعبادة  من عنديَّ

املعصومني، ومنه نتجِت الربامج العرفانيَّة.

دد: يقول ابن طاووس يف هذا الصَّ

ة  ة يف االستِخارات ما يفهم منه قوَّ »لقد وجدت من دعوات النبّي، واألئمَّ
ا  العناي��ة من��ه، ومنهم صلوات اهلل عليهم هب��ا، وتعظيمهم هلا حتَّى لق��د وجدُت أهنَّ
ا من أهمِّ  ��مء، وأهنَّ  ل�مَّ ُأرسَي به إىل السَّ ها إىل النبيِّ م��ن مجل��ة أرسار اهلل التي أرسَّ
، وعىل آبائه الطاهرين دعاُء  ، ووجدُت أنَّ آخر مرسوٍم خرَج عن موالنا املهديِّ املهامِّ

ٌة بالغٌة عند العارفني«)39(. االستخارة، وهذا حجَّ

روط: 2. ال�سُّ

يشرط رشطني لإلفصاح عن أرسار العبادات لآلخرين:

ُل: يتعلَّق باملتكلِّم، وهو أن يكون مأذوًنا بذلك. ط األوَّ الشَّ

ة  امع، وهو أن يكون من أهِل االستقامِة، والتَّوفيِق، وثمَّ ُط الثَّاين: يتعلَُّق بالسَّ والشَّ
وجود مصلحة لبيان األرسار له.

طنِي: وإْن شاَء اهللُ سنبحُث هنا الرشَّ
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ل: الإذُن رُط الأوَّ ال�سَّ

يعتق��ُد ما موجود من تش��ابه يف اللفظ، واملعنى يف بع��ض األدعية يضمُّ يف طيَّاته 
أرساًرا.

عوات املذكورِة مش��اهبُة لفظ، أو معنى ألجِل ما عرفته من  »وربَّم جاء يف بعض الدَّ
ه عنه، وبإذنه، وإذن رس��وله يف زماٍن دون  األرسار املذُكورة التي يذكُرها خواصُّ

زمان، وإلنساٍن دون إنساٍن«)40(.

وأومأ ابُن طاووٍس يف مصنَّفاته إىل أنَّ لديه إذًنا يف بيان بعِض األرسار)41(، وأش��ار 
عاء؛ فراِجْع)42(. الة، والدُّ ث عن أرسار الصَّ لذلك عندما حتدَّ

الك،  ، واخلُطوة األساِس للسَّ ، والعملِّ ة يف العرفان العلميِّ وُتعدُّ ِمَن املسائل املهمَّ
؛ فهو يطَّل��ُع عىل أحواله، ويتابع س��لوك  أخ��ُذ اإلذِن م��َن اهلل تعاىل، أو بوس��اطة امُل��ريبِّ
»امُلري��د«، وحركاتِه، وس��كناته؛ ولعلَّ اب��ن طاووٍس يِف قولِه »بعض م��ا فتح اهلل ممَّا 
م، وكان يعدُّ االستخارَة نحًوا من اإلذن، وكثرًيا   أنش��أُته«)43(، ُيش��ري هلذا املعنى املتقدِّ

ٌة. ما يعتمُد عليها، ومعه فاإلذن يف نظره له أمهيٌَّة خاصَّ

رُط الثَّاين: ال�ستقامُة ال�سَّ

ال ينبِغ��ي اإلفص��اُح ع��ن أرسار العبادة أليِّ أح��ٍد؛ وإنَّم ُتعطى ألهِل االس��تقامة، 
»فلنذُك��ْر ما نريُد ذكرُه ممَّا حيتاُج إليه أهُل االس��تقامة«)44(؛ فيذكر بعَض النُّكات للُعرفاء 

حول األذان واإلقامة؛ فيقول:

»ويق��ول كّل كلم��ٍة منه��م بالص��دق وموافق��ة الرسي��رة للعالنيَّة ع��ىل صفة أهل 
االستقامة«)45(.
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ُث ب��األرسار أن يالح��ظ أهليَّة  ويعتق��د اب��ُن طاووٍس أّن��ه ال بدَّ أن يك��ون امُلتحدِّ
ا؛ »فإْن أدركَت يا ولدي موافقَة توفيقك لكشف  الس��امع، وجدارته، وهذا أمٌر مهمٌّ جدًّ

األرسار عنك«)46(.

ي األرسار إالَّ أنَّه يعلِّق  ا لتلقِّ ��امع مستحقًّ والالفُت للنَّظر أنَّ الس��يِّد مع كون السَّ
اإلفصاح عنها بحسب املصلحِة، يقول:

وايَة ختتصُّ بوقٍت دون  »نذكر بعَضها بحسِب املصلحِة«)47(، »أقول: ولعلَّ هذه الرُّ
وقٍت، وعىل حاٍل دون حاٍل، وال إنساٍن دون إنساٍن«)48(.

ويعتقُد أيًضا أنَّ تعليَم األدعية بمقدار األفراد، وقابليَّتهم)49(.

م��ع أنَّ ابن ط��اووس مل ُيعّرْف أهَل االس��تقامة بطريقٍة واضح��ٍة، ولكن يمكن أن 
ة، يقول يف هذا السياق: نلمَس امليزاَن، واملعياَر هلْم من آثار األئمَّ

 ،ة ، واألئمَّ ة واإلمامة عىل قاعدة تعريِف النّبيِّ »ثمَّ يس��لك به سبيل معرفة النبوَّ
��المة،  ومن س��لك س��بيلهم من أهل االس��تقامة؛ فهذا كان كافًي��ا ملن يريد حتصيل السَّ

نيا، ويوم القيامة«)50(. وسعادة الدُّ

وممَّا ينبغي االلتفاُت له أنَّ األش��خاص الذين يمتلكون أرسار العبادة ال بدَّ هلم من 
إذٍن لنقلها للغري، ويفرض أن يكونوا من أهل االستقامة والتَّوفيق، وهناك مصلحٌة من 

ه هبا؛ فال تغفْل. األدالء هلم باألرسار، وإالَّ فال جيوز التفوُّ

مان يف العبادات 3. �سرُّ عالقة الزَّ

تها، ومعه  مانيَّة يف الِعبادات، ورمزيَّ بنيَّ ابُن طاووٍس يف ما كتبه أمهيََّة امُلناس��بات الزَّ
مانيَّة، ورّسها عند ابن طاووس. ة هذه الفقرة العالقات الزَّ ستكون حموريَّ
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وايات؛ فكانْت  مان يف األدعية، كم ورَد من أرساٍر يف الرُّ ل�مَّ كان ملتفًتا ألمهيَّة الزَّ
ٍة، وأس��بوعيٍَّة، ويوميٍَّة،  ٍة، وش��هريَّ ��مة عىل س��نويَّ تصانيُفه عىل هذا الضوء؛ فنراها مقسَّ
»وكانوا قدوًة ملِن اقتدى بآثارهم، واهتدى بأنوارهم«، ومن هنا اس��تنَد  من أّن هناك 

مان واألدعية بسرية املعصومني، قال: عالقًة بني الزَّ

��ا تعينُي وجِه اختيار اهلل من العبد أن تكون خدمُته له بجنٍس مَن الطَّاعاِت،  »أمَّ
ٍ يف بعض األوقات؛ فهذا طريقة عن العامل بالغائبات عىل لس��ان رس��له  وعىل وجٍه متعنيَّ
ته  »صىّل اهلل عىل نبّينا وآله وعليهم الّس��الم«، وعىل لس��ان مالئكته، ومن شاء من خاصَّ
عليه��م أفضل الّصل��وات«)51(، »إّن��م نذكر ها هنا رواي��ة تتضّمن س��بَب تعيني أوقات 

ه«)52(. الفرائض؛ لينكشَف بذلك وجهه ورسُّ

انيًَّة لكلِّ بداية ش��هر؛ فإِنَّه يض��مُّ أرساًرا، »واعلْم  ويؤم��ن م��ن أّن هناك عنايًة ربَّ
ٍة، منها تعرفنا بأوائل  ة، ومبارٍّ علويَّ أّن اهلل تفّض��َل علينا بأرساٍر ربانيَّة، وأنواٍر حُممديَّ

هور«)53(. الشُّ

مان،  كم أّكد الس��يُِّد يف كتابيه )اإلقبال(، و)فالح الّسائل(، وغريمها أمهيَّة عالقة الزَّ
��فر »ينبغي أن حيمل مع��ه لنهاره يف  وأرسار العب��ادات؛ ول��ذا نراُه ي��ويص ملن قصد السَّ

أسفاره كتاب األرسار امُلودعة يف ساعات الليل، والنَّهار«)54(.

ويعتق��د أّن للعباداِت مناس��باٍت ُيراعى حاُل اإلنس��ان فيه��ا، وأيًضا يالحظ هبا 
ه ورمُزه؛ »فإّن ألوقات القبول أرساًرا هلل ما ُتعرُف إالَّ باملنقول«)55(؛  مان؛ فله رسُّ الزَّ
ا عىل ما ذهب إليه الش��يخ  واية، وأمَّ مان إالَّ عن طريق اآلي��ة والرُّ ف��ال ُيع��رف أرسار الزَّ
ف عىل بعض األرسار عن طري��ق املعقول حيصل  حس��ن زاده اآلم��ّل من إمكانّية التع��رُّ
��ُع دائرة املراجع يف استلهام األرسار إىل اآلية،  عرب ش��عوٍر، وإدراٍك رمزيٍّ له)56(؛ فتتوسَّ
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واية، واملعقول. والرُّ

مان؛ فيقول: ُ ابن طاووٍس طرًفا من أرسار الزَّ ويبنيِّ

»اعلْم رمحك اهلل أّن كلَّ وقٍت اختاره ]ختتاره[ اهلل لدعوة عباده إىل حبِّه، وُقربه، 
وإس��عاده، وإنجاده، وإرفاده؛ فإنَّ ذلك من أوقات إقبال العبد، وأعياده؛ حيُث ارتضاه 

اهلل املوقوف ]للوفود[ برشيِف بابه، ورشفه بم مل يُكْن يف حسابه«)57(.

مان بأرسار العبادات مثل ليلة 25 من  ويشري إىل نمذج عّدة تظهر فيها عالقة الزَّ
ذي القع��دة، وما فيه��ا من أعمٍل، وبرامج، »ودخول فيم فتحه اهلل يف تلك الليلة من 

األنوار، واألرسار«)58(.

:وقال

»اعلْم أنَّ أوقات العب��ادات، وامُلراد منها هلل يف تلك األوقات مرجعه إىل العامل 
نيا، واملعاد«)59(. بمصالح العباد، وما يكون أنفع هلم يف الدُّ

ويف نصٍّ آخر:

 أق��ول: وينبغ��ي أن يكون م��ع إذكار عقلك، وقلب��ك، ونفس��ك باطِّالع اهلل«
 علي��ك يف ه��ذا ش��هر ذي احلّجة الذي أنع��م اهلل به علي��ك، وجعله رس��واًل هيدي 
ى نعمته بالتَّعظيم، والثَّناء  م��ا فيه من الفضائل ]الفضل[ إليك عىل صف��اِت من يتلقَّ
اجلس��يم، ويتلّق��ى رس��وله بالتَّكري�م، واإلقبال عىل ش��كر م��ا أهداه إلي��ك من الفضل 
العظيم، وأش��غل مجي��ع جوارحك بم خيت��صُّ كّل منها من العبادات حتَّ��ى تكون ذاكًرا 

فات ...«)60(. هللِ يف ذلك العرش فعاًل، وقواًل يف مجيع الترُّ

ويف موضٍع آخَر:
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»... ق��د ذكرنا يف عّدة مواقيٍت معظَّمٍت ما خيت��م زمان تلك األوقات؛ فيعمل عىل 
م��ا ذكرناه، ونذكر هاهنا ما معناه أّن كلَّ وقٍت اخت��صَّ اهلل بخدمته به، وجعله حِمالًّ 
لبس��ط فراش رمحته، وإطالق املواهب ألهل مس��ألته لالبتداء ملن مل يس��أْله من خليقته؛ 
��عادة؛ فكأنَّه قد رسق  فكلُّ من أخرج من ذلك الوقت ش��يًئا يف غري العبادة، وطلب السَّ
ض بم   الوق��ت من م��واله، وهتك احلرمَة، وخرج ع��ن رضاه، ونازع��ُه يف إرادته، وتعرَّ
ال طاق��َة ل��ه ب��ه م��ن نقمت��ه؛ ف��أيُّ إنس��اٍن، أو أيُّ جن��اٍن يك��ون عارًف��ا بمل��ك رقاب 

 

العبيد...«)61(.

��نة ه��ي عبارة ع��ن مراحل، ومن��ازل للتَّكام��ل)62(،   ويذك��ر من أنَّ أش��ُهَر السَّ
وبتعبريه:

��هور التي يأيت ذك��ر عبادهتا، ورشح خرياهتا ه��ي كاملراحل،  »واعل��م أنَّ ه��ذه الشُّ
ائل،  نيا الزَّ ه إىل أن يصَل إىل انقضاء أمر الدُّ واملنازل من حيُث خرج اإلنس��ان من بطن أمِّ
 ويف كلِّ من��زٍل منه��ا ُمذ ارتضاه م��واله لترشيفه بتكليفه ذخائر، وكن��وز، وجواهر بقدر 

ع الظَّاهر...«)63(. ما تضّمنه النَّقُل، والرشَّ

مان بمنزلٍة واحدة، وكذا ال تكون  م يتَّضُح أنَّ السيَِّد ال يعدُّ كلَّ أوقات الزَّ وممَّا تقدَّ
ياق: مناسبًة جلميع األفراد، قال يف هذا السِّ

واي��ة ختتصُّ بوق��ٍت دون وق��ٍت، وعىل ح��اٍل دون حاٍل،  »أق��ول: ولع��لَّ ه��ذه الرُّ
 

وال إنساٍن دون إنسان«)64(.

مان بأرسار العبادات أحياًنا قد ال تكون واضحة؛ كوضع  ونّبَه عىل أّن عالقة الزَّ
ْل)65(. األشهر رجب، وشعبان، وشهر رمضان عىل التَّوايل متَّصلة؛ فالحْظ وتأمَّ

ل يوم منه طرًفا من ُحرمة هذا  ل ليلة من رجب، وأوَّ »اعل��م أّننا كنَّا قد ذكرن��ا يف أوَّ
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��هر، واحلمء الذي جعله اهلل ممّا ال يس��هل عىل العارف به اخلروج عنه، وأنت إْن  الشَّ
خول يف حرم امللوك، ومِحاهم لرعاياهم، وبني اخلروج عن  كنَت ُمس��لًم تد فرًقا بني الدُّ

فهم به، وحفظهم بسببه، ووقاُهْم«)66(. احِلمى، واحلرِم الذي رشَّ

��ه ب��نيَّ يوم اخلامس ع��رش من رجب، وما فيه م��ن أرساٍر، وأفرد ل��ه عنواًنا،  وأنَّ
وك��ذا ليايل القدر )19، 21، 23من ش��هر رمضان امُلبارك(، وما فيه��ا من أرساٍر إهليَّة، 
»وج��دُت يف األخب��ار أنَّ كلَّ ليلٍة من هذه الثَّالث املذكورة فيه��ا أرساٌر هلل، وفوائد 

للعباد ]العبادة[ مذخورة«)67(.

ث عن عيد الفطر، قال: كم حتدَّ

»اعل��ْم أنَّ هنار ي��وم العيد فتُح باٍب س��عيد، وتدي��د فضل جديٍد مل جي��ِر مثُله منذ 
س��نٍة ماضيٍة، ويميض؛ ف��ال يعوُد مثُله إىل نحِو س��نٍة آتيٍة، وما خْيفى ع��ىل ذوي األلباب 
��عادات هلا حقُّ التَّعظيم،  أنَّ فتح األبواب التي تكون يف األوقات املتباِعدات بزيادة السَّ
واالح��رام، وح��قُّ االعراف لصاحب اإلنعام، ولزوم اآلداب يف س��ائر األس��باب مع 

مالك يوم احلساب«)68(.

 )ويف هناية امَلطاف؛ فإنَّ مس��ألة )أرسار العبادات من منظاِر الس��يِّد ابن طاووس
، وما هذه  ��ه موضوٌع غضٌّ س��ائل؛ فإنَّ ح��ريٌّ هبا أن ُتكتب هبا الكتُب، واألطاريح، والرَّ

املقالة إالَّ خطوٌة يف هذا الطَّريق.
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هوام�ص البحث

ف والعرفان اإلس��المّي، مؤلِّف كتاب )ِعرفان الس��يِّد ابن طاووس(  ص يف التصوُّ )1( دكتور متخصِّ
باللغة الفارسيَّة.

يَّ��ة، وجمموعة رس��ائل ابن ع��ريّب، وفصوص احلكم، ومصب��اح اإلنس،  )2( راج��ع: الفتوح��ات املكِّ
وإحي��اء العلوم، ومؤلَّفات عالء الدولة )فارس��يَّة(، ورشح مصباح الرشيع��ة للكياليّن )فاريّس(، 
ومفتاح احلقيقة للسيِّد حيدر اآلمّل، وتفسري املحيط، له أيًضا، و أرسار الصالة للملكّي التربيزّي، 
��حر للسيَّد  واملراقبات له أيًضا، ورّس الصالة، وآداب الصالة، واألربعون حديًثا، ورشح دعاء السَّ

اخلمينّي.
)3( الحظ: فالح السائل ونجاح املسائل: 125.

)4( إقبال األعمل: 308.
)5( فرج املهموم: 116.

��ة لثمرة املهج��ة: 192-200، وهنج الدعوات ومنه��ج العبادات: 348،  )6( الحظ: كش��ف املحجَّ
وأيضًا ما كتبه يف فالح السائل من أرسار الصالة وغريها.

)7( انظر: املصدر نفسه: 108.
)8( الحظ: املصدر نفسه: 110.

ة لثمرة املهجة: 200-199. )9( راجع: كشف املحجَّ
)10( املصدر نفسه: 197

)11( وهو يف قضاء ما فات من الصلوات عن األموات. انظر: الذريعة: 73/16. د. عّل األعرجّي.
)12( انظر: فالح السائل: 127.

)13( املصدر نفسه: 114.
ة لثمرة املهجة: 200-199. )14( راجع: كشف املحجَّ

د(. )15( ال خيفى عليك من أنَّ الكتاب املشار إليه هو )وصيَّة السيِّد ابن طاووس لولده حممَّ
)16( راجع املصدر نفسه: 200.

)17( فالح السائل ونجاح املسائل: 125.
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)18( مثاًل عىل ذلك انظر: أرسار الصالة للملكّي التربيزّي، واملراقبات له أيًضا، ورّس الصالة، وآداب 
حر، ورشح حديث جنود العقل للسيَّد اخلمينّي. الصالة، واألربعون حديًثا، ورشح دعاء السَّ

ه املؤلِّف يف ديباجته بِكاَل االس��مني، وهو الس��يِّد ريّض  )19( أو خمتار الدعوات وأرسار الصالة، س��مَّ
له بعد اخلطبة  ّ املتوىفَّ س��نة 664ه�، ذكر يف أوَّ الدين أبو القاس��م عّل بن موس��ى بن طاووس احِللِّ
ّي ش��يخ الطائفة الطويّس. انظ��ر: الذريعة: 49/2.  ه األمِّ ��ه عم��د إىل تتميم مصباح املتهجد جلدِّ  أنَّ

د. عّل األعرجّي.
)20( األمان من أخطار األسفار واألزمان: 92-91.

)21( إقبال األعمل: 200.
)22( ما موجود يف النصِّ الذي بني أيدينا )الغائبات(، ويبدو أن صاحب البحث آثر كلمة )الغايات(. 

د. عّل األعرجّي.
)23( املصدر نفسه: 309.
)24( املصدر نفسه: 308.

)25( املصدر نفسه: 4.
)26( صحيفة نور: 209/21.

)27( صحيفة اإلمام: 355/20.
)28( الحظ: تقريرات الفلسفة دروس السيِّد اخلمينّي بقلم عبد الغني األردبيّل: 183/1.)فاريّس(.

)29( صحيفة نور: 397-396/21.
)30( فتح األبواب: 107.

)31( اإلقبال: 65.
)32( الطرائف: 451/2.
)33( مهج الدعوات: 69.
)34( املصدر نفسه: 258.

)35( اإلقبال: 65.
)36( سعد السعود: 130.
)37( فالح السائل: 151.

)38( املصدر نفسه.
)39( فتح األبواب: 192.

)40( فالح السائل: 17.
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)41( املصدر نفسه: 7-6.
)42( املصدر نفسه: 9.

)43( املصدر نفسه.
)44( املصدر نفسه: 151.

)45( املصدر نفسه.
ة لثمرة املهجة: 53. )46( . كشف املحجَّ

)47( ينظر: فالح السائل.
ة لثمرة املهجة: 104. )48( كشف املحجَّ

)49( فالح السائل: 151.
)50( اإلقبال: 14.

)51( املصدر نفسه: 110.
ة لثمرة املهجة: 68. )52( كشف املحجَّ

)53( اإلقبال: 529.
)54( املصدر نفسه: 4.

)55( املصدر نفسه: 626.
)56( الحظ: رسالة نور عىل نور: 58.

)57( اإلقبال: 309.
)58( املصدر نفسه.

)59( املصدر نفسه: 537.

)60( املصدر نفسه: 309.

)61( املصدر نفسه: 377.

)62( املصدر نفسه: 529.

)63( املصدر نفسه: 316.

)64( املصدر نفسه: 451.

)65( املصدر نفسه: 982.

)66( املصدر نفسه: 626.
)67( املصدر نفسه: 14.

)68( املصدر نفسه: 682.
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امل�سادر واملراجع

سة تنظيم نرش آثار السيِّد اخلمينّي، طهران.. 1 األردبيّل، عبد الغني، تقريرات فلسفة )فاريّس(، مؤسَّ
اآلمّل، حسن زاده، رسالة نور عىل نور، انتشارات حكمت، قم.. 2
س��ة تنظيم نرش آثار الس��يِّد . 3 اخلمينّي، روح اهلل، صحيفة نور )جمموعة آثار الس��يِّد اخلمينّي(، مؤسَّ

اخلمينّي، طهران.
السيِّد ابن طاووس، عّل بن موسى، سعد السعود للنفوس منضود، دار الذخائر، قم.. 4
الس��يِّد ابن طاووس، عّل بن موس��ى، ف��رج املهموم يف معرفة هنج احلالل م��ن علم النجوم، دار . 5

الذخائر، قم.
ون، . 6 د حسُّ ة لثمرة املهجة، حتقيق: الشيخ حممَّ الس��يِّد ابن طاووس، عّل بن موسى، كش��ف املحجَّ

سة بوستان كتاب، قم. مؤسَّ
السيِّد ابن طاووس، عّل بن موسى، الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف، مطبعة اخليام، قم.. 7
السيِّد ابن طاووس، عّل بن موسى، فالح السائل، دفر تبليغات إسالمي، احلوزة العلميَّة، قم.. 8
س��ة . 9 الس��يِّد اب��ن طاووس، عّل بن موس��ى، مه��ج الدعوات ومنهج العبادات، منش��ورات مؤسَّ

األعلمي.
الس��يِّد ابن طاووس، عّل بن موسى، إقبال األعمل، الطبعة اجلديدة، مكتب األعالم اإلسالمّي، . 10

مركز النرش.
سة أهل البيت، قم.. 11 السيِّد ابن طاووس، عّل بن موسى، فتح األبواب، مؤسَّ




