بيان سامحة آية اهلل اجلوادي اآلميل بمناسبة ذکری صدراملتاهلنی

اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
بسم اهلل الرمحن الرحيم
«احلمد هلل رب العاملنی صّی اهلل عّی مجيع األنبياء املرسّنی األئمة اهلداة املهدينی ال سيام خاتم األنبياء
خاتم األ صياء(عّيهام آالف التحية الثناء) ،هبم نتولی من أعدائهم نتربء إلی اهلل».
قد مکم أنتم أهیا املثفوون يا اهل النخبة يا طّلب احلوزة اجلامعة مکرم عندنا ،أعامل عبادات مجيعکم يف
هذا الشهر أملآلن برک ًة إنشاءاهلل سبحانه تعالی مفبولتان عند الذات الفدسی اإلهلية.
قبل الور د يف اإلبّلغ تصل نکتة احدة مطّب احد حول الضيافة اإلهلية إلی سمعکم هي :أن اهلل سبحانه
تعالی يف زمان الشهر املبارک شهر الصيام :شهر رمضان يضيف عباده يف أرض الوحی يضيف احلجاج
املعتمرين لکن قال سبحانه تعالی أنتم معرش ضيوف الرمحن يف هذا الزمان أ يف تّک األرض تستطيعون أن
تکونوا مضيونی لی ،أنا اهلل ضيف جيد أيض ًا مضيف جيد ،إذا أنتم ضيويف فإنی استطيع أن أکون ضيو ًا لکم أنتم
تفدر ن أن تکونوا مضيونی لی « َأنَا ِعنْدَ اْلُْنْك ِ ِ
وُبم» 1إذا احرتمنا الضيافة يف تّک األرض يف هذا الزمان املبارک
َِسة ُق ُل ُ ُ
َ
دخّنا مفر العبد الصالح نجد قّب ًا منکرس ًا ،إذا کان عند ٍ
أحد قّب منکرس کان مضيو ًا له سبحانه تعالی ،اهلل
سبحانه تعالی ضيف لفّب منکرسَ « ،أنَا ِعنْدَ اْلُْنْك ِ ِ
وُبم».
َِسة ُق ُل ُ ُ
َ

يف جريان هذا الوري

املنحو

(کر نا) الفّوب الکثرية من النا

إنکرست ،نحن راجون من اهلل سبحانه

تعالی أن يتفبل ضيافة هذه الفّوب املنکرسة هذه األدعية اخلالصة هلذه األيام املبارکة (شهر رمضان) أن يزيح اهلل
سبحانه تعالی يبيد يعدم بأحسن ٍ
جه هذا املرض من فوق هذه األرض التي هي مسکن البرش أن يوفق اهلل
سبحانه تعالی العّامء األعزاء من عّم الطب يف کشف هذا الد اء ،بربکة هذا النظام اإلسّلمی تنجو اجلامعة
البرشية مع الد اء املنکشف بربکة النظام اإلسّلمی.
أما حول املرحوم صدر املتأهلنی فأنتم مستحور ن أن املرحوم صدر املتأهلنی مع ضّ النظر من تّک البحو
العفّية التي هي موجودة يف کتاب األسوار سائر املخطوطات املکتوبات ،رشح املرحوم کتاب ـ أصول کايف ـ
لّمرحوم الشيخ الکّينی ،النفطة املهمة يف إنتخاب رشح أصول الکايف هي أن املرحوم الکّينی يف اخلطبة املمّوة برک ًة
التي طبعت يف املجّد األ ل من أصول الکايف التي رشح هذه اخلطبة رشح ًا کام ً
ّل املرحوم مري داماد يف کتاب
ِ
ِ
ِ
یت و ُ له الثواب
(الر اشح السام ية) 1آخر سطر من هذه اخلطبة هذه «إِ ْذ کان ا ْلع ْفل هو ا ْلف ْطب الذي عّيه املْدار بِه ْ
عّي ِه ا ْل ِعفاب»؛ 2يعني  :أن قطب ثفافة اإلسّلم العفل .قطب التع وّم قطب التعّيم عاملية اإلسّلم هو :العفل ،إذ
عّمنا يف زيارة اجلامعة الکبرية األئمة املعصومون عّيهم السّلم ،أمر ذلک الوجود املبارک حورة اإلمام اهلادی عّيه
السّلم :ملا صّتم إلی مراقد األئمة عّيهم السّلم بعد عرض احلوائ ُ العامة يف تّک املراقد ،اعرضوا عّيهمَ « :أنی
ُمقق َْل ِا َح َّق ْقت ُْم ُم ْبطِل َْل ِا َأ ْب َط ْلت ُْم» 3إنی عّی احلق معکم أتکّم إنی مثبت کل کّلم باطل معکم أقرره ال أقبّه،
َ ُ ...

هذه اجلمّة ما تعّمها األفراد العاديون مل جیمعوها ،نعم هذه اجلمّة تعّمها اخلاصون من تّلمذة األئمة عّيهم
السّلم ،مثل الکينی الذي يفول :قطب الثفافة لِّمّة اجلامعة عفل تّک املّة اجلامعة ،املرحوم صدر املتأهلنی فتح
هذا املطّب.
لو أرس املحور الفطب کان يف أ ٍ
رس ض لل مل يذق تّک املّة اجلامعة طعم احلرية مل يغمّ تّک املمّکة من
فيّ فوز نجاح احلرية عينها .املرحوم الکّينی قال :قطب الثفافة لّجامعة املّة هو عفل تّک املّة «إِ ْذ کان ا ْلع ْفل
ِ
ِ
یت و ُ له الثواب عّي ِه ا ْل ِعفاب» ،املرحوم صدر املتأهلنی من جهة جعل قطبية العفل
هو ا ْلف ْطب الذي عّيه املْدار بِه ْ
العّم بواسطة السعی اإلجتهاد من جهة ثانية قبول النوي من بّد تبعيده إلی مکان آخر من جهة ثالثة حتمل
املنافيات عدم املّلئامت لّورد من الصديق اهل املعرفة ،فتح يد العّم رجّه ،بالتأکيد فتح يد العّم رجّه.
معنی حرية اليد الرجل لّعفل العّم هو :أن بعّ النا

جعل العّم يف دائرة املاهية ،تّک املاهية العرضية،

باملتعارف بالعادة يعتفد ن أن العّم جزء مفولة «الکيف» ،يعتفد بعّ آخر أن العّم من مفولة «املضاف» ذات
إضافة ،مثل الوخر الرازی ،اآلخر ن جعّوا العّم صاحب ماهية .األ ل ليس لّعّم طريق يف دائرة اجلوهر جعّوا
العّم يف حد العرض ،الثانی أن األعراض التسعة بعضها ضعيف بعّ آخر أضعف من بعّ ،جعّوا العّم
يف العرض األضعف باسم اإلضافة أ کيوية ذات إضافة ،مثل ذلک من العبارات ،جعّوا العّم يف قيد املاهية من
جهة ،من جهة أخری ملا أراد ا أن يتکّموا حول العّم أظهر ه يف لبا

الوجود الذهنی ،تکّمهم عّمی لکن

توکرهم جود ذهنی ،کم فرق بنی العّم بنی الوجود الذهنی ،الورق بنی العّم الوجود الذهنی هو الورق بنی
السامء األرض! الوجود الذهنی هو جود ذهنی ،العّم جود خارجی ،لکن موطن العّم هو النوس ،صوة

الفدرة هلا جود خارجی موطنها النوس ،صوة العدل هلا جود خارجی موطنها النوس ،العّم ليس من سنخ
الفدرة العدل ،بل العّم من سنخ الثفافة له جود خارجی لکن مسکنه النوس ،کم فرق بنی الوجود الذهنی
الوجود العّمی!
إذا أراد ا أن يعرفوا العّم يفولون« :العّم هو صورة احلاصّة من الشیء لدی العفل» 1،إن هذا املعّوم ليس بعّم
جود ذلک جود ذهنی ال هذا الوجود ،جود عّ ٍم ليس ذلک املعّوم ،املعّوم عّم نحن عندنا عّم بتّک
الصورة ،عّمنا ما هو؟ ليس عّمنا هذه الصورة ،هذه الصورة معّومنا

جود هذه الصورة ليس بعّ ٍم ،هذا جود

ذهنی ،يف أثر عدم نيل املحففنی يف أثر عدم جود قسم الوّسوة العفل هذان األمران ربطا شدا يد جناح
العّم ،األ ل أّنم اعتفد ا أن العّم من سنخ املاهية حرص ه يف زمرة األعراض ،الثانی أّنم إذا أراد ا أن يتکّموا
عن العّم تکّموا عّمي ًا لکن توکر ا بالوجود الذهنی ،الکّلم کّلم العّم لکن يتکّمون عن الوجود الذهنی.
إذا قالوا العّم ما هو؟ يفولون يف اجلواب« :الصورة احلاصّة من الشیء لدی العفل» هذا املطّب معّوم حمرز أن
الشیء املعّوم له جود ذلک الوجود جود ذهنی.
بناء ًا عّی هذا يف أثر الغوّة من بعّ املعر فنی صار العّم مغّوالً مفيد ًا ،هذا من جهة ،من جهة أخری يف
جريان اليوم احلارض جعّوا العّم مغّوالً مفيد ًا بفيد آخر ،يعتفد ن أن العّم إنام هو لرفع حاجات املعيشة احلياة
يفولون :ال عمل لنا بالواقع ،نحن نريد أن ينحل مشکّتنا هبذا العّم نحن ليسوا بصدد کشف احلفيفة ،نحن نريد
أن ينحل مشکّتنا بواسطة الرحّلت اجلوية الرحّلت البحرية الرحّلت الربية الصحرا ية ،هندسة األبنية التي

لنا تنحل ،مسئّة الزراعة التي لنا تنحل ،نحن نعتفد أن العّم سيّة أداة آلة لرفع احلاجات البرشية ،أما العّم
بأی مفدار يکشف عن الواقع أ ال يکشف؟ هل يف دائرة حسنا نفدر عّی حتصيل اجلزم أ يف حد الظن احلسبان؟
يفولون :ال یصل لدينا مشکّة ،نحن نحل عمّنا مشکّتنا هبذا العّم.
بنائ ًا عّی هذا يف سالف الزمان قيد ا ربطوا العّم أجلهت ِ
نی ،يف اجلريان احلارض جعّوا العّم يف هذا البحث ،إذا
کان العّم جلهة رفع املشکّلت يف الوقت إذا مات اإلنسان ليس عنده حينئذ مشکّة ،ليس له عمل ،ليس له زراعة،
ليس له رعی ماشية ،ليس له صنعة حرفة ،ال حاجة إلی العّم يف ذلک الوقت هذا املوجود األبدی موجود صور
اليد .نحن البد من أن نوکر أکثر من هذا حول حريمنا دائرتنا ،هو أنا لنا جود أبدی ،املوجود األبدی ليس له
سنة ال شهر ،املوجود األبدی خیرج من اجلّد ال يبّی ،املوت هو خر ج من اجلّد ليس يبّی ،فعّی هذا األسا
نفول :إن الذي دخل السجن بأيدی األقرباء د ن الغرباء أ الذي صار أسري ًا کان حمتاج ًا إلی إطّلقه حريته ،هذا
العّم الذي ضل قيد بيد الغربی أ ضري الغربی يفول الشخص :نحن نريد العّم جلهة رفع احلاجات ال جلهة کشف
الواقع احلفيفة ،معناه أن هذا الشخص من جهة قيد ربط العّم.
کثري من العّامء املتکّمنی احلکامء سعوا إجتهد ا أن يکون الفسم الثانی له عّم له اقعية ،األ ل يبنی
الواقعية ،الثانی أنه موجود جمرد ،الثالث أنه معنا إلی األبد ،الرابع أننا إلی األبد نعيش مع العّم ،اخلامس أن
هذا العمل فعّه اآلخر ن ،لکن صدر املتأهلنی سعی أکثر من اآلخرين جلهة إطّلق حترير العّم يف هذا الفسم
الثانی.

أما ذان العمّلن الفويان الّذان عمّهام املرحوم صدر املتأهلنی فهو أن املرحوم أخرج العّم من دائرة األعراض
التسعة ،إضافة عّی ذلک أنه أطّق حرر العّم من عنوان املاهية ،أذعن املرحوم أن العّم نحو جود ،حيث
کان العّم نحو جود مل يکن العّم من سنخ املاهية ،حيث مل يکن العّم من سنخ املاهية فهو ليس بجوهر ال
ٍ
عرض ،إذا مل يکن العّم من سنخ اجلوهر العرض مل يمکن العّم احلصولی بذلک العّم ،إذا البد من إلواء الوجود
اخلارجی ،البد من احلضور عنده يصري عامل ًا ،إال فهذه احلر ف (عنی) (الم) (ميم) ليست بامهيات ،فهي
ليست بجوهر ال عرض ،عمّوا هذا يف بحث العّم بان العّم سنخ جود مفول بالتشکيک ليس من سنخ
املاهية ،عمّوا ذلک اإلبتکار العميق حيث فصّوا العّم من حد الوجود الذهنی ،اعتفد ا أن العّم جود ،هذا
(عنی الم ميم) لوظ له موهوم هذا املوهوم له مصداق ذلک املصداق موجود يف النوس ال يف الذهن ،ليس
لّعّم إرتباط بأی نحو من األنحاء بالوجود الذهنی ،حذار حذار ان يتکّم احد عّمي ًا يوکر جود ًا ذهني ًا.
املرحوم صدر املتأهلنی أظهر العّم هبذه الصورة فهو أخرج العّم من بئر املاهية املظّمة

قف أمام هذا اإلشتباه،

ِ
العامل متحرک هبذه احلرکة ،الرجل النائم يف الفافّة العّمية يف السيارة
قال أيض ًا :إن العّم جوال متحرک
العّمية ،يف الطائرة العّمية ،يف الفطار العّمی يف حال السري احلرکة ،قيل له :أنت أهیا النائم يف احلرکة م ِّهد هلذه
احلرکة اجلوهرية يف العّم يف الرجل العامل مکان ًا ،قال هذه األمور هذه األشياء متحرکات متحوالت حتی
تصل إلی ذر هتا ّنايتها هناک تسرتيح .حمل اإلسرتاحة ليس بفرب ،املدفن ليس بمکان لألموات ،حمل اإلسرتاحة
ذلک املکان الذي يصل اإلنسان إلی الثبات ال إلی السکون اهلد ء ،اإلنسان الذي يسکن هیدأ ليس بحی
اإلنسان الذي يثبت حی ،املرحوم صدر املتأهلنی اخرت هذا قال :إن هذه احلرکة اجلوهرية ليست بآلة العمل ،أنتم

سواء کنتم تريد ن أم ال تريد ن يف احلرکة ،لکن إسعوا إجتهد ا أن تدرکوا جيد ًا الرصاط املستفيم الذي هو
عمل الشار  ،اعّموا أن العفل رساج مصباح ليس برصاط ،الرصاط ففط يأتی من ناحية الرش
املهند

ففط من ناحية الرش

ال ضري،

ال ضري ،الرش عنده هندسة ،عنده رصاط ،عنده طريق ،عنده عفل رساج ،عنده

مصباح ،عنده طريق املعرفة ،عنده اخلبري بالطرقات .هذه األمور العظيمة فعّها صدر املتأهلنی.
يف األمس الدابر کان له جريان قّيّو املحبة قضی عيشه حياته يف الغربة ،کان عنده تّلمذة قّيّو املحبة به
هؤالء التّلمذة مل يوتحوا کّلمه کان له أصدقاء قّيّو املحبة به ،کّلم املرحوم صدر املتأهلنی تفريب ًا ملدة أربعة قر ن
کان مستور ًا .نعم! يف هذه األ ساط جاء حکامء عظام ،لکن کان بعضهم خمالو ًا لّمرحوم بعضهم موافف ًا له يف
حد التفية ،بعّ کان موافف ًا يف حد رشح قصري لکّامته ،أما الذي کان ارث ًا لصدر املتأهلنی قدير ًا عّی هذه األعامل
األساسية اإلبتکارات التي جاء هبا املرحوم الذي أخرج العّم من ظّمة بئر املاهية الذي أخرج العّم من ظّمة
بئر العرض الذي أخرج العّم من ظّمة بئر الوجود الذهنی الذي أخرج العّم من السکون اهلد ء إلی احلرکة
فّم يتحفق هذا الوار  ،هذا اإلبتکارات العظيمة فعّها نوس املرحوم صدر املتأهلنی ال ضريه.
املرحوم حرک اجلامعة يف ذلک الوقت ،حول اجلامعة ،کّامت املرحوم هلذا اليوم أيض ًا نافعة ،هي أن العّم
موجود جمرد نحن نستويذ کثري ًا من هذه الکّامت ،الواحدة من تّک الکّامت هذه املشکّلت التي يف دنيانا إال
فالفسم املهم من النوع الذي نأخذه من العّم هو بعد املوت ،نحن املوجود ن عّمنا ازليتنا ابديتنا رسمديتنا

ب ا ْل ِع ْل ِم َف ِری َضة»
العائشون مع العّم ،من هذه اجلهة قال اإلسّلم « َط َل ُ

1

أنتم مستحور ن أن حرف «التاء» يف

کّمة «فريضة» تاء املبالغة ،مثل تاء طاضية را ية عّلمة ،إال کان املبتدأ مذکر ًا اخلرب مؤنث ًا هو ال جیوز.
اإلسّلم أکد عّی أن اإلنسان مادام يتنوس البد من أن يکون عامل ًا معنی العّم هو هذا ،بربکة النظام اإلسّلمی
بربکة الدماء الطاهرة من الشهداء کثري من املسائل حّت .أنتم العظامء تکونون من اهل فار

شرياز ،أنتم قبل

اآلخرين مسئولون ،طّلب حوزة عّمية شرياز کذلک طّلب جامعة شرياز عموم ًا تّک املنطفة اخلاصة التي
ختصکم خصوص ًا ارثون هلذه الدقة ،ارثون هلذه احلکمة ،ارثون هلذه املعرفة ،ارثون هلذا الرتا النويس العظيم،
الذي عرب املرحوم الکّينی عن هذا العفل بـ «الفطب الثفايف» لتّک املّة اجلامعة .نحن راجون من اهلل سبحانه
تعالی بربکة هذا الشهر املبارک شهر رمضان أن يکون سعيکم إجتهادکم أنتم السادة النخب املثفوون من
الطّلب احلوز ية اجلامعية بنحو بحيث يکون الفرآن العرتة الطاهرة بواسطة هذا الفطب الثفايف العفّی العّمی
يوم ًا بعد يو ٍم أن ينوتح أکثر فأکثر حتی نفدر عّی فعّية عمّية اآليات التي تفول ﴿لِی ْظ ِه َر ُه َع َلی الدی ِن كُل ِه﴾
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حتففها يف اخلارج.
الوجود املبارک النبی(عّيه عّی آله آالف التحية الثناء) قالِ ْ « :
اْل ْس ََل ُم ی ْع ُلو َو ََل ی ْع َلی َع َلیه»
خربية لکن قاهلا ألفاها بداعی اإلنشاء اإلجیاد إال فاإلسّلم بنوسه
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هذه اجلمّة

حده ال يعّو الزم عّی املثفونی

احلوز ينی النخب اجلامعية أن یرتموا هذا الفطب الثفايف الکّينی بمعنی أن یرتموا هذا العفل من حيث العّم

العفل يترشفون إلی مراقد األئمة املعصومنی عّيهم السّلم عاقّنی عاملنی يف أثناء الزيارة يعرضون عّی األئمة
ُمقق َْل ِا َح َّق ْق ُت ْم ُم ْبطِل َْل ِا
عّيهم السّلم بأنا جئنا إلی زيارتکم بعنوان حمفق لعرض اإلرادة عّيکم املحبة « َأنی َ ُ ...
ُمت َِمل لِ ِع ْل ِمك ُْم» ،نحن راجون من الذات املفدسة اإلهلية أن یوظ یر
َأ ْب َط ْلت ُْم ْ ُ ...

نظامنا قائدنا مراجعنا

د لتنا شعبنا ممّکتنا ،حوزتنا جامعتنا أن یوظ فرد ًا فرد ًا من هذه املّة النويسة الغالية املثفوة أن یوظ مجيعنا
يف ظل الفرآن العرتة ،أر اح املاضنی مثل العّلمة الطباطبائي صدر املتأهلنی مجيع احلکامء مجيع الوفهاء مجيع
الشجعاء ،نرجو أن يکونوا مشمولنی لألدعية اخلاصة لّذات املفدسة اإلهلية األنبياء األ لياء اإلهلية ،فيّ اهلل
رمحته فوزه تشمل أ لئک املذکورين یرش شهدائنا مع شهداء کربّلء ،الشهداء األخري ن أيض ًا يکونون مورد
عناية الذات املفدسة اإلهلية هذه املمّکة التي هي ممّکة اإلمام لی العرص عّيه السّلم تکون حمووظة حتی ظهور
ذلک البدر النوراين حمووظة من کل آفة نکبة ،أنتم العظامء من احلوزة اجلامعة تکونون مشمولنی لعناية خاصة
يل العرص(أر احناه فداه).
«ضور اهلل لنا لکم السّلم عّيکم رمحة اهلل برکاته»

