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المقّدمة

الحمد هلل رّب العالمين، و�ضّلى اهلل على �ضّيدنا محّمد P وعلى اآله الطيبين الطاهرين، 

وبعد. 

كتب االإمام الخميني } في االأخالق وفي تهذيب الّنف�س، فاأفا�س على طاّلب المعارف 

الحّقة واأ�ضحاب الّطريقة الو�ضطى ما اأنار به دروب �ضيرهم. وتوّغل }  في اأعماق الّنف�س 

الب�ضرّيـــة، فا�ضتخـــرج منها ما يخلب االألبـــاب. وارتقى }  في مراتـــب المعنوّيات، ف�ضار 

قدوة ال�ّضالكين ومنار العارفين.

هكـــذا اأ�ضحى االإمام }  في هذا الّزمـــان رمًزا عظيًما للّروحانّية االأ�ضيلة التي تمتزج 

بالجهـــاد والوعـــي وُبعد الّنظر؛ و�ضـــار مدر�ضًة تاأخذ باأيدي الباحثين مـــن بداية الم�ضير واإلى 

قمم المجد والعظمة.

المهتّمون ببرامج ال�ّضير وال�ّضلوك، والعاملون على مناهج االأخالق والّتهذيب، والم�ضتغلون 

بتربية الّنفو�س وتهذيبها، كّل هوؤالء وجدوا �ضاّلتهم في هذه المدر�ضة ال�ّضامخة التي اّت�ضعت 

لتلقي بظاللها الوارفة على جميع ق�ضايا الّنف�س والّروح، وتجيب عن جميع اأ�ضئلة الباحثين.

هـــذا ما يتعّرف اإليه كل من يطالع كتابات االإمـــام ويكت�ضفه كل ذي دراية واهتمام؛ ولكن 

مـــاذا عن الذيـــن ال عهد لهـــم بالمطالعة؟ اأو اأولئـــك الذين تحجزهم م�ضاعـــب الم�ضطلح 

والمتابعـــة؟ هـــل يجوز اأن يبقوا عـــن هذه المعـــارف ال�ّضامية بعيدين؟! ومـــن في�س روح اهلل 

محرومين؟!
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• م لهم باأ�ضهل الّطرق واأي�ضر ال�ّضبل؟ 	 اأال يمكن اأن ُتقدَّ

• وهل يوجد مثل المنهاج الّتعليمّي من و�ضيلة تحّل المع�ضالت وتزيل الم�ضكالت؟!	

الأجـــل هذا وغيره؛ بادر مركز نون للتاأليـــف والترجمة اإلى نقل ن�ضو�س االإمام الّرائعة من 

م�ضادرها االأ�ضيلة وو�ضعها في قوالب جديدة؛ ت�ضّهل على طاّلبنا االأعّزاء عملّية التعّرف اإلى 

المدر�ضـــة االأخالقّية ال�ّضلوكّية الفريدة لالإمام الخمينّي}، وهذه القوالب هي التي تعتمد 

المنهجّيـــة الّتحليليـــة المنطقّية التي يقوم بهـــا الّذهن ال�ّضليم عند تعامله مـــع ق�ضايا الّنف�س 

وتهذيبها.

اإّن اأي مهتـــّم بتهذيـــب نف�ضـــه وتزكيتها ال بـــّد له اأن يتعـــّرف على اأمرا�ضهـــا اأّواًل ليتخّل�س 

منهـــا، ومن ثّم اأحوالها الكاملة وف�ضائلهـــا ليتحّلى بها ثانًيا؛ ولهذا، قمنا بو�ضع هذه االأبحاث 

االأخالقّيـــة فـــي ق�ضميـــن. االأّول مـــا ذكره االإمـــام في جميـــع كتاباتـــه وكلماته حـــول اأمرا�س 

القلـــب ورذائل االأخالق وحاالتهـــا ال�ّضلبّية وجاءت تحت عنـــوان »م�ساوىء الُخل���ق«. والثاني 

كلماتـــه} حـــول الف�ضائل االخالقية والكماالت النف�ضية وجـــاءت تحت عنوان؛ »محا�سن 

الُخلق« وبالّرغم من الغنى الملحوظ في هذا المجال، تبقى بع�س الّرذائل واالأمرا�س مّما لم 

يتعّر�س له االإمام}، اأو اكتفى باالإ�ضارة اإليه في طّيات االأبحاث االأخرى.

وال �ضّك باأّن ال�ّضير العلمّي في كّل مر�س يقت�ضي التعّرف اإليه جّيًدا وقبل اأّي �ضيء، وال�ّضعي 

لتحديـــده ب�ضورة علمّية دقيقة ليعين الّذهن على الّتعامل معه علميًّا وتحقيًقا، فّتت�ضع الفائدة 

وتعظم.

واإّن من اأهم طرق التعّرف اإلى االأمرا�س معرفة عوار�ضها مّما يظهر في الّنف�س و�ضلوكّياتها 

ا اإّن مـــن طبيعة االأزمات  واأحوالهـــا، فيتمّكـــن المهتّم بتهذيب نف�ضه مـــن اكت�ضافها. وخ�ضو�ضً

االأخالقّية اأن تخفي نف�ضها وتت�ضّتر تحت اأوهام االأنانّية وحّب الّنف�س.

وهـــذا ما يقودنـــا اإلى درا�ضة اآثار كّل مر�ـــس ونتائجه على م�ضتوى الفـــرد اأو المجتمع، في 

الحيـــاة والعمل دنيا واآخرة، ليكون اأبلغ في الّتوّجه اإلى �ضرورة الق�ضاء عليه والتخّل�س منه اأو 

معالجته.

فيبـــداأ الحديث عن العالج بذكـــر االأ�ضباب والعوامل التي اأّدت اإلى ت�ضـــّكل هذه الّرذيلة اأو 

تلـــك؛ الأّن اأ�ضـــل العالج في الّرجوع اإلى ال�ّضبـــب والمن�ضاأ و�ضّد بابـــه اأو الق�ضاء عليه. وفي كّل 
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عـــالج نجد اأهمّية المعرفة واالعتقاد ونـــدرك اأّن البداية ينبغي اأن تكون في العلم الّنافع، الأّن 

االنتقال اإلى العمل ال يمكن اأن يتحّقق دون ركيزة علمّية متينة.

وقـــد اعتمدنا نف�س ال�ّضير الّتحليلـــّي في الف�ضائل مع فارق يرتبـــط بالّتعامل معها مقارنًة 

بالّرذائل.

ويّميز هذا الكتاب العديد من الخ�سائ�ص، منها:

• �ضعينا في هذا الكتاب اإلى تحقيق الغر�س االأ�ضا�ضّي من تدوين الكتب االأخالقّية؛ وهو 	

اأن تكـــون فر�ضة مهّمة للّتاأثيـــر في الّنفو�س ال مجّرد و�ضفة طّبّيـــة دقيقة. ولهذا، كان 

علينا اأن نحافظ على الّن�ّس االأ�ضلّي لالإمام الخميني  }، دون اأي تدّخل.

• توثيـــق ن�ضو�س االإمـــام بعد مزجها في مو�ضوع كل در�ـــس؛ ليت�ضنى لالأ�ضتاذ والباحث 	

المراجعة في الم�ضدر عند الحاجة.

• وقـــد قمنا با�ضتق�ضاء كل مـــا ذكره االإمام اأو كتبه فيما يرتبط بـــكّل رذيلة اأو ف�ضيلة، 	

لكّننا لم نتمّكن من اإدراجها كّلها واإاّل الحتاج االأمر اإلى كتاب اأكبر حجًما بعّدة مّرات 

ما يوؤّثر �ضلبًا على تدري�ضه واعتماده في المناهج الّتعليمّية.

• قمنا بانتقـــاء اأهّم ما يرتبط بالم�ضاألة المطروحة تاركين الفر�ضة لكّل من يرغب في 	

ال�ّضباحة في بحر معارف االإمام وتعاليمه.

• اأدرجنا نهايـــة كل در�س المفاهيم الرئي�ضة لما طرحه االإمام في المو�ضوع المطروح، 	

وهي عبارة عن خال�ضة وزبدة اأفكار االإمام.

• اأدرجنـــا نهاية كل در�س مجموعـــة من االآيات ال�ضريفة، واالأحاديـــث في نف�س مو�ضوع 	

الدر�س، الإغناء المادة اإ�ضافة اإلى ما ذكره االإمام} من اآيات وروايات.

اإّن مركـــز نون، واإذ يقّدم الأ�ضاتذتنا الكرام وطاّلبنا االأعّزاء مثل هذا المتن الّتعليمّي على 

اأمـــل اأن ي�ضاهم بقّوة في تفعيل تناول المو�ضوعـــات االأخالقّية، يرّحب بكّل مالحظة اأو انتقاد 

يتقـــّدم بهذا العمل نحو المزيد مـــن الّدّقة العلمّية والّروح الّتعليمّية، وي�ضكر كل من �ضاهم في 

اعداد هذا العمل واإي�ضاله اإلى خواتيمه الطيبة.

والحمد هلل رب العالمين





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

الدرس األول

  الرياء )1( 
حقيقته، تشّكله وأنواعه

يتعّرف اإلى معنى الّرياء، خطورته وعاقبته.   1

يبّين من�ضاأ الرياء وكيفّية ت�ضّكله في الّنف�س.   2

يذكـــر عالمـــات المرائـــي وكيفّيـــة اكت�ضافها في    3

الّنف�س.





تمفيق
 في مراتبها االأولى، واأدرك االإن�ضان مخاطر الّرذائل االأخالقّية ومهالك 

)1(
اإذا تحّققت اليقظة

االأمرا�ـــس القلبّيـــة، ولو باالإجمـــال، �ضيّتجه ال محالة نحـــو التعّرف اإليها من اأجـــل معرفة اأحوال 

نف�ضـــه. ومـــا يحتاجه في هذه المرحلـــة هو الّطبيب الحـــاذق الخبير الذي يعلم اأ�ضـــرار الّنفو�س 

وبواطنها، ثّم ي�ضعى بكّل جهده لتطبيق ما يتعّلمه منه على نف�ضه، وينتقل بعدها اإلى العالج.

وقـــد علمنـــا اأّن هذا الّطريق مي�ّضـــر لكّل مـــن اأراد اهلل، وطلب االآخرة، و�ضعـــى لها �ضعيها 

. فمـــن اأهّم عالمات �ضالك طريـــق االآخرة: حر�س �ضاحبه على معرفة 
)2(

{ ے  ۓ    }

عيوب نف�ضه ونقائ�ضها؛ الأّنه يعلم اأّنها مورثة لّل�ضقاء االأبدّي، ويظهر هذا الحر�س في اهتمام 

ال�ضالك بما يوّجه اإليه من ن�ضائح وانتقادات.

اإّن ال�ّضالـــك اإلـــى اهلل يجعـــل كّل �ضيء فـــي خدمة �ضيره اإلـــى اهلل؛ فكيـــف اإذا كان الكالم 

�ضادرًا من عارٍف... باهلل كاالإمام الخميني}، هناك �ضُيقبل بالقلب والّروح على كّل كلمة 

يقولهـــا، ويغو�س فـــي اأعماقها؛ الأّن فيها نجاتـــه وخال�ضه، وعندها �ضتتفّجـــر ينابيع الحكمة، 

وتهطل اأمطار المعرفة، لتغ�ضل ما علق في قلبه من اأدران الّرذائل وكدوراتها. وكم �ضمعنا عن 

اأنا�س، كانت جملة واحدة �ضادرة من قلب ولّي من اأولياء اهلل كفيلة بتغيير حياتهم.

هس
ّ
معنى الّرياء وكيهّية نشوئه في الن

من المعلوم اأّن جميع الملكات النف�ضّية والُخلقّية لي�ضت �ضوى تجّليات العقائد الّرا�ضخة في 

الّنف�ـــس. وبدورها تظهر هذه االأخالق ـ بح�ضنها وقبحها ـ في �ضلوك االإن�ضان واأعماله. وعندما 

)1( اليقظة: هي اال�ضتيقاظ من نوم الغفلة، وال�ضحوة من �ضكر الطبيعة، واالإدراك باأن االإن�ضان م�ضافر، واأنه ال ُبدَّ للم�ضافر 
من زاد وراحلة.

)2( �ضورة الليل، االآية 7.
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نربط كّل ُخلٍق بجذوره ومنابته االعتقادّية، ونتعّرف اإلى ظهوراته العملّية وال�ّضلوكّية، نكون قد 

عرفناه كما يجب، واأدركنا حقيقته.

ـــادق Q فـــي الحديـــث الم�ضهـــور الـــذي �ضرحـــه االإمام  ولهـــذا، وجدنـــا االإمـــام ال�ضّ

. فمـــا نعرفه عن 
)1(

ـــاًل فـــي »االأربعون حديًثـــا« يبّيـــن »ُكلُّ ِرَياٍء �ِضـــْرك« الخمينـــّي} مف�ضّ

فـــات الحميدة اأو العقائد  الحة اأو ال�ضّ الّريـــاء مـــن اأّنه »اإظهار واإبراز �ضيء مـــن االأعمال ال�ضّ

الح  حيحة للّنا�س، الأجل الح�ضول على منزلة فـــي قلوبهم واال�ضتهار بينهم بال�ضّ الحّقـــة ال�ضّ

، كما عّرفه 
)2(

واال�ضتقامـــة واالأمانـــة والتدّيـــن، مـــن دون اأن تكون هناك نّيـــة اإلهّية �ضحيحـــة«

االإمـــام؛ لي�ـــس �ضوى ظهور لم�ضكلة اأكبـــر واأعمق، م�ضكلة يفهمها اأهل االإيمـــان جّيدًا، ويعلمون 

مدى خطورتها ووخامتها. وكّل من كان في قلبه ذّرة اإيمان �ضيهوله هذا االأمر وي�ضعقه. فحال 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ال�ّضـــرك، كما قال اهلل تعالـــى: { 

، وحقيقة ال�ّضرك كما قال عّز من قائل: {ڦ 
)3(

{ ۇ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
. فمن مات على ال�ّضرك ُحرم المغفرة التي ال ي�ضتغني عنها اأحد من 

)4(
ڄ ڄ ڄ}

.
)5(

العالمين في يوم الح�ضاب، وهو الخائب االأكبر، لقوله تعالى: { ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ}

بهـــذه الهـــّزة يتنّبه اأهل االإيمـــان، ويتوّجهون اإلى ما يمكـــن اأن تخفيه هذه الحالـــة ال�ّضلوكّية، 

الّنا�ضئـــة مـــن ملكة نف�ضّية را�ضخة، ويعلمون اأّنهم اأمام م�ضكلٍة، اإذا بقيت ولم تتم اإزالتها، ف�ضوف 

تق�ضي على جميع االأعمال وتحبطها، مهما كانت هذه االأعمال ح�ضنة اأو �ضالحة، قال اهلل تعالى: 

.
)6(

{ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ}

يقـــول االإمام الخميني }: »... لقد �ضمعَت في االأحاديث ال�ضريفة اأّن المرائي م�ضرك؛ 

اإّن مـــن يرائي بيـــن النا�س بريا�ضتـــه الدينيـــة واإمامته وتدري�ضـــه و�ضومه و�ضالتـــه وباأعماله 

)1( ال�ضيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طبع دار الكتب االإ�ضالمية، طهران، الطبعة الرابعة، 1407هـ، ج2، �س293، 
باب الّرياء، ح3.

)2( روح اهلل المو�ضـــوي الخمينـــي، االأربعـــون حديًثـــا، ترجمـــة محمـــد الغـــروي، دار الّتعـــارف للمطبوعـــات، الطبعـــة 
الخام�ضة،1996م،  �س 55.

)3( �ضورة الن�ضاء، االآية 48.
)4( �ضورة لقمان، االآية 13.

)5( �ضورة طه، االآية 111.
)6( �ضورة الّزمر، االآية 65.
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ّ
 الرياء   ل كديدتهت تشك

.
ال�ضالحة الأجل الح�ضول على المنزلة في قلوبهم، فهو م�ضرك«)1(

و�ضـــواء كان هذا االإظهار اأمام االأنظـــار واالأب�ضار حيث ُي�ضّمى لغًة وا�ضطالًحا بالّرياء، اأم 

اأمام االأ�ضماع واالآذان حيث ُي�ضّمى بال�ّضمعة، فاإّنه من �ضجرة واحدة. 

يقول االإمـــام الخمينّي}: »اعلم، اأّن ال�ّضمعة - وهي عبارة عن اإي�ضال خ�ضال الّنف�س 

ــ من �ضجرة الّرياء الخبيثة؛ ولهذا ال�ّضبب  اإلى اأ�ضماع الّنا�س الجتذاب قلوبهم والأجل اال�ضتهارـ 

.
)2(

ذكرناها مع الرياء في باب واحد، ولم نعمد اإلى ذكر كّل واحدة منهما ب�ضورة منف�ضلة«

وهكـــذا يريدنا هـــذا الّطبيب ال�ّضفيق اأن نتعـــّرف اإلى اأ�ضل الم�ضكلـــة. وبكلماته التي تنفذ 

اإلى اأعماق القلوب الم�ضتعّدة، يوقظ فينا حالة الّتوّجه اإلى خطٍر عظيم: »اأّيها الم�ضكين، اأنت 

فـــي ح�ضـــرة اهلل جّل جالله، وفي مح�ضر المالئكة المقّربيـــن، تعمل خالف ر�ضا اهلل تعالى، 

والعبادة التي هي معراج القرب من اهلل، توؤّديها الأجل الّنف�س االأّمارة بال�ّضوء والأجل ال�ّضيطان، 

وعندهـــا ال ت�ضتحي اأن تكذب في العبادة عّدة اأكاذيب فـــي ح�ضرة الرّب والمالئكة المقّربين 

ا، وال تخجل بعـــد كّل ذلك! بماذا تختلف  وتفتـــري عـــّدة افتراءات، وتمّن وتعجـــب وتتدّلل اأي�ضً

عبادتي هـــذه وعبادتك عن مع�ضية اأهل الع�ضيان، واأ�ضّدها الّريـــاء؟! فالّرياء �ضرٌك، وقبحه 

نا�ضـــٌئ من اأّنك لم توؤدِّ العبادة الأجل اهلل. جميـــع عباداتنا �ضرك مح�س وال اأثر فيها للخلو�س 

واالإخال�ـــس، بـــل حّتى اأّن ر�ضا اهلل ال ي�ضتـــرك في الّدافع اإلى اإنجاز هـــذه العبادة، فهي الأجل 

.
)3(

ال�ّضهوات واإعمار البطن والفرج فح�ضب«

وخامة أمر الّرياء وشّقة خهائه 
ال يختلـــف المرائـــي عن غيره بح�ضـــب الظاهر، بل قد يكون اأكثر ن�ضاطـــًا وعماًل، لكّنه في 

ا مهلـــًكا، ال يمكن اإاّل ل�ضاحبـــه اأن يكت�ضفه. اإّن الّريـــاء يحكي عن عالقة  باطنـــه يعي�ـــس مر�ضً

�ضّيئة مع اهلل تعالى، مع اأّنه قد يظهر ب�ضورة ُح�ضن الُخلق اأمام الّنا�س، فلماذا ُعدَّ الرياء من 

االأمرا�س القلبية المهلكة؟

)1( االأربعون حديًثا، �س 75.
)2( )م.ن(، �س 80.
)3( )م.ن(، �س 96.
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غالًبـــا مـــا يركن المتدّينـــون اإلى اإيمانهـــم باعتبار اأّنـــه المنجي االأّول واالأ�ضا�ـــس، وال �ضّك 

بـــاأّن اأ�ضـــل الق�ضّية �ضحيح؛ ففي الحديـــث اأّنه: »ل يدخل الّنار من  في قلب���ه مثقال ذّرة من 

. لكّنهم في كثير من االأحيان ال يلتفتون اإلى عن�ضرين اأ�ضا�ضيين في ق�ضّية االإيمان: 
اإيمان«)1(

ا بـــل م�ضتودًعا )اأي  الأّول: اأّن االإيمـــان قـــد يكون على �ضبيـــل اال�ضتعارة، فال يكون م�ضتقرًّ

. ومثل هذا 
)2(

علـــى نحو الوديعة(، حّتى اإذا ماتوا �ُضلب منهم كمـــا جاء في االأحاديث ال�ّضريفة

االإيمـــان الـــذي ال قرار له وال ثبات يزول عند االمتحانات االأ�ضا�ضّيـــة، ويكون الّرياء الّنابع من 

�ضجرة ال�ّضرك الخبيثة كتلك الح�ضرة التي تنخر في اأ�ضول االإيمان حّتى تق�ضي عليه.

ا اأو �ضعيًفا اإلى الّدرجة التي ي�ضعب معها �ضدور االأعمال  الّثاني: اأّن االإيمان قد يكون �ضكليًّ

الخال�ضـــة هلّل، ونحن لم نوؤمر �ضوى باالإخال�ـــس، لقوله تعالى: {... ۉ  ۉ  ې  ې  

. فمـــا كان �ضـــّر وجودنـــا فيـــه 
)((

ې  ېى   ى  ائ  ائ     ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ}
، وهو االإخال�س هلل في العبادة، ال يتحّقق مع هذا 

)((
{ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ}

ورّي. ومن المعلـــوم اأّن الّرياء ال يكون اإاّل ب�ضبب �ضعف اإيمان االإن�ضان  االإيمـــان ال�ضكلّي اأو ال�ضّ

بالّتوحيد الذي يعني انح�ضار التاأثير باالإله الواحد. 

يقـــول االإمام الخميني }: »وهذا االإيمان الذي يمتلكه هو �ضورة بال معنى، وج�ضد بال 

روح، وق�ضر بال لب، وال يكون مقبواًل عند اهلل تعالى، كما اأ�ضير اإليه في حديث مذكور في كتاب 

َنا  : اأَ الكافـــي، عن علي بن �ضالم، قال: »�َسِمْع���ُت اأبا َعْبِداهلل  Q يقوُل: قاَل اهلل عزَّ وجلَّ

.
ُخْيُر �َسِريٍك، َمْن اأَ�ْسَرَك َمِعي غيِري ِفي َعَمٍل َعِملَْه َلْم اأَْقَبْلُه اإّل َما َكاَن ِلي َخاِل�ساً«)5(

»وبديهـــّي اأّن االأعمال القلبّية، في حال عدم خلو�ضها، ال ت�ضبح مورًدا لتوّجه الحّق تعالى، 

ولن يتقّبلها، بل �ضيوكلها اإلى من اعتقد المرائي بتاأثيره اإلى جانب اهلل تعالى، وقد كان يعمل له 

)1( ابـــن اأبـــي الحديد المعتزلي، �ضرح نهج البالغة، ن�ضر مكتبة اآيـــة اهلل المرع�ضي النجفي، قم، الطبعة االأولى، 1404هـ، 
ج 11، �س 193.

ْوَن  )2( »اإِنَّ اهلل َخلَ���َق َخْلق���اً ِلْلإِيَم���اِن َل َزَواَل َل���ُه َوَخلَ���َق َخْلقاً ِلْلُكْف���ِر َل َزَواَل َلُه َوَخلََق َخْلقاً َبْيَن َذِلَك اأََع���اَرُه اْلإِيَماَن ُي�َسمَّ
اْلُمَعاِريَن اإَِذا �َساَء �َسلََبُهْم«. الكليني، الكافي، ج2، �س 418.

)3( �ضورة التوبة، االآية 31.
)4( �ضورة الذاريات، االآية 56.

)5( الكافي، ج 2، �س295.
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ة  والأجـــل الح�ضول على المنزلة في قلبه مراءاًة و�ضمعًة. اإًذا، فاالأعمال القلبّية ت�ضبح مخت�ضّ

بذلك ال�ّضخ�س، وتخرج من حّد ال�ّضرك، وتدخل اإلى الكفر المح�س، بل يمكن القول اإّن هذا 

ا، فهذا الم�ضكين  ال�ّضخ�ـــس هـــو من جملة المنافقين. وكما اأّن �ضركه خفيٌّ فنفاقـــه خفيٌّ اأي�ضً

يت�ضـــّور اأّنه موؤمٌن ولكّنه م�ضرٌك منذ البدايـــة، وفي الّنتيجة هو منافق، وعليه اأن يذوق عذاب 

.
)1(

المنافقين، وويٌل للذي ينتهي عمله اإلى النفاق«

اإّن الم�ضكلـــة العاّمة في االأمرا�ـــس االأخالقّية كّلها هي خفاوؤها ودّقة اأمرها؛ ولهذا احتجنا 

اإلـــى الوعظ والّتذكير والمراقبة الّدقيقة والمحا�ضبة، يقـــول االإمام}: »كثيرًا ما يّتفق اأن 

ا عن كون الّرياء قد ت�ضّرب اإلى اأعماله، واأّن اأعماله  يكون ال�ّضخ�س المرائي نف�ضه غافاًل اأي�ضً

�ضارت رياًء وهباًء؛ اإذ اإّن مكائد ال�ّضيطان والّنف�س من الدّقة والخفاء، و�ضراط االإن�ضانّية من 

ا. اإّنه  الّرهافـــة والّظلمـــة، بدرجة ال ينتبه منهـــا االإن�ضان اإلى ما هو فيه، اإن لم يكـــن حذًرا جدًّ

يح�ضـــب اأّن اأعماله هلّل، ولكّنها تكون في الواقـــع لل�ّضيطان؛ ولّما كان االإن�ضان مجبواًل على حّب 

.
)2(

الّنف�س، فاإّن حجاب حّب الّنف�س ي�ضتر عنه معايب نف�ضه«

ومـــا اأجمـــل ما قاله اأمير الموؤمنين Q فـــي هذا المجال، لّما �ضئـــل: اأَيُّ اْلَخْلِق اأَْعَمى؟ 

.
َقاَل: »الَِّذي َعِمَل ِلَغْيِر اهلِل، َيْطُلُب ِبَعَمِلِه الثََّواَب ِمْن ِعْنِد اهلِل َعزَّ َوجّل«)3(

الحة ليحبطها،  اإّن هـــذا المر�ـــس المهلك الخبيث الـــذي يت�ضّلل اإلى جميـــع اأعمالنـــا ال�ضّ

ي�ضـــري خفيـــًة وال ُي�ضمع له ح�ضي�ٌس اأو ُيرى له اأثٌر كمـــا جاء ب�ضاأن ال�ّضرك الخفّي من اأّنه اأخفى 

. وُيفهم من هذا الكالم 
)4(

خرة ال�ضّماء مـــن دبيب الّنملة ال�ّضوداء في الليلة الّظلماء على ال�ضّ

�ضـــرورة الغو�س في اأعماق الّنف�س وعدم الّت�ضاهل ب�ضاأن حاالتها الباطنّية؛ الأّنه �ضيكون كحال 

من ركن واطماأّن اإلى العدّو المهلك. 

)1( االأربعون حديًثا، �س 57.
)2( )م.ن(، �س 70-69.

)3( ال�ضيـــخ ال�ضـــّدوق، من ال يح�ضره الفقيه، تحقيـــق وت�ضحيح علي اأكبر غفاري، ن�ضر موؤ�ض�ضـــة الن�ضر االإ�ضالمي التابعة 
لجماعة المدر�ضين بقم، الطبعة الثانية، 1413هـ، قم، ج4، �س 381.

)4( عن النبي P اأنه قال: »دبيب ال�سرك في اأمتي كدبيب النملة ال�سوداء على ال�سخرة ال�سماء في الليلة الظلماء«. 
]منتخب االأنوار الم�ضيئة، �س 16[.
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يقول االإمام الخمينّي }: »اإًذا، اأّيها العزيز، كن دقيًقا في اأعمالك وحا�ضب نف�ضك في 

كّل عمل، وا�ضتنطقها عن الّدافع في االأعمال الخّيرة، واالأمور ال�ّضريفة، فما الذي يدفعها اإلى 

ال�ّضـــوؤال عن م�ضائل �ضالة الليل اأو على ترديد االأذكار؟ هل تريد اأن تتفّهم اأحكام �ضالة الليل 

وتتعّلمهـــا قربة اإلى اهلل، اأو تريد اأن توحي اإلـــى الّنا�س باأّنك من اأهل �ضالة الليل؟ لماذا تريد 

اأن تخبـــر النا�ـــس باأّي اأ�ضلوٍب كان، عن الّزيارة للم�ضاهد الم�ضّرفة، وحّتى عن عدد الّزيارات؟ 

دقات التي تعطيها في الخفاء؟ وتحاول اأن تتحّدث  لمـــاذا ال تر�ضى اأن ال يّطلـــع اأحٌد على ال�ضّ

عنهـــا ليّطلـــع عليها الّنا�س؟ اإذا كان ذلـــك هلل، وتريد اأن يتاأ�ّضى به الّنا�ـــس باعتبار اأّن »الّدال 

مير النقّي والقلب الطاهر!  علـــى الخير كفاعله« فاإّن اإظهاره ح�ضٌن، وا�ضكر اهلل على هذا ال�ضّ

... ولكّننـــا نعلـــم اإجمـــااًل اأّن اأعمالنا لي�ضت خال�ضـــة هلل، واإاّل فاإذا كّنا عبـــاًدا هلل ُمْخل�ضين، 

ه عهًدا اأن لي�س  فلمـــاذا تكون لل�ّضيطان علينا هـــذه ال�ّضيطرة وبهذا القدر؟ مع اأّنه اأعطـــى لربِّ

لـــه �ضلطـــان على عباد اهلل المخل�ضين، واأّنه ال يمّد يده اإلى �ضاحتهم المقّد�ضة، وعلى حّد قول 

 الكبير }: فاإّن ال�ّضيطان كلب اأعتاب الح�ضرة 
)1(

�ضيخنا)ال�ضيخ محمد علي ال�ضاه اآبادي(

االإلهّيـــة، فال ينبح في وجه مـــن كانت له معرفة باهلل ولن يوؤذيه؛ وكلب الّدار ال يطارد معارف 

�ضاحـــب الـــّدار. ولكّن ال�ّضيطان ال ي�ضمح بالّدخول لمن لي�ضت لـــه معرفة ب�ضاحب الدار. اإًذا، 

اإذا راأيت اأّن لل�ّضيطان �ضاأًنا معك و�ضيطرة عليك، فاعلم اأّن اأعمالك غير خال�ضة، واأّنها لي�ضت 

)1(  )1293  - 1369 هــــ.(، ُولـــد في مدينـــة اأ�ضفهان، در�س المقّدمات عند والده واأخيه، ثـــّم �ضافر اإلى العا�ضمة طهران 
عام 1304ه؛ ودر�س فيها الفقه واالأُ�ضول والفل�ضفة والعرفان، ثّم �ضافر اإلى النجف االأ�ضرف الإكمال درا�ضته الحوزوية، 

ثـــّم ذهب اإلـــى �ضامّراء المقّد�ضة؛ لح�ضـــور درو�س ال�ضيخ محّمد تقي ال�ضيـــرازي، ثّم عاد اإلى اإيران بنـــاًء على اإ�ضرار 

والدتـــه بالعـــودة، ف�ضكن طهران واأخذ يوؤّدي وظائفه الدينية في م�ضجد �ضراج الملـــك. ثّم ذهب اإلى قم المقّد�ضة عام 

1347ه؛ للتدري�ـــس فـــي حوزتها الفتية اآنذاك، وبقي فيها �ضبع �ضنوات، ثّم عاد اإلى طهران عام 1354ه للتدري�س فيها. 
مـــن تالمذته: االإمام الخميني، ال�ضّيد �ضهاب الدين المرع�ضي النجفي، ال�ضّيد محّمد الوحيدي، ال�ضيخ ها�ضم االآملي، 

ال�ضّيـــد م�ضطفى ال�ضفائي الخون�ضاري، ال�ضيـــخ محّمد علي المدّر�س الخياباني، ال�ضّيد علـــي البه�ضتي، ال�ضّيد محّمد 

�ضادق اللوا�ضاني، ال�ضّيد اإبراهيم العلوي الخوئي، ال�ضيخ مو�ضى المازندراني، ال�ضيخ عبد الح�ضين القّمي، ال�ضيخ علي 

محّدث زاده، ال�ضّيد ح�ضن االأحمدي، ال�ضيخ خليل الكمرئي، ال�ضيخ ح�ضن اليزدي. يقول االإمام الخميني}عنه: »لم 

اأَر طـــول عمـــري مثل لطافة وظرافة اآية اهلل ال�ضاه اآبادي«. من موؤّلفاته: مفتاح ال�ضعادة في اأحكام العبادة، �ضرح كفاية 

االأُ�ضـــول، �ضذرات المعارف، االإيمان والرجعة، االإن�ضان والفطرة، منـــازل ال�ضالكين، ر�ضحات البحار، القراآن والعترة 

ة، ر�ضالة العقل والجهل، حا�ضية على نجاة العباد.  )باللغة الفار�ضية(، اأربعة ر�ضائل في النبّوة والوالية العاّمة والخا�ضّ

ُتوّفي } في الثالث من �ضفر 1369ه بالعا�ضمة طهران، وُدفن بجوار مرقد ال�ضّيد عبد العظيم الح�ضني} في 

الري جنوب العا�ضمة طهران.



25 له وأنواعه 
ّ
 الرياء   ل كديدتهت تشك

ا، فلماذا ال تجري ينابيع الحكمة من قلبك على ل�ضانك، مع اأّنك  هلل تعالـــى. واإذا كنت مخل�ضً

تعمـــل اأربعين �ضنة قربة اإلى اهلل ح�ضب ت�ضّورك؟ فـــي حين اأّنه ورد في الحديث ال�ضريف عن 

الّر�ضـــا، عن اآبائه R، قال: قال ر�ضـــول اهلل P: »ما اأَخلَ�َص َعْبٌد هلِلِ َع���زَّ وجلَّ اأَْرَبِعيَن 

. اإًذا، فاعلم اأّن اأعمالنا غير خال�ضة 
)1(

َباحاً اإِلَّ َجَرْت َيَناِبيُع الِحْكَمِة ِمْن َقْلِبِه َعلَى ِل�َساِنِه« �سَ

.
)2(

هلل، ولكّننا ال ندري، وها هنا الّداء الذي ال دواء له!«

كيف نعرف الّرياء في أنهسنا؟
ا وموؤ�ّضًرا دقيًقا لمعرفة اأحوال قلوبنا الخفّية فيما  بهذا يقّدم لنا االإمام} معياًرا مهمًّ

يتعّلـــق بالّرياء الـــذي قد نعمى عنه. فاإّن من ظـــّن اأّنه خُل�س من الّرياء، يجـــب اأن تتجّلى فيه 

مجموعة من االآثار الّنابعة من االإخال�س. فكّل من عمل بال رياء ولو الأربعين �ضباًحا �ضتجري 

ينابيـــع الحكمة من قلبه علـــى ل�ضانه، و�ضتظهر المعارف المحكمة فـــي منطقه وبيانه. وحيث 

ر وتاأّمل الكت�ضاف مدى  اإّننـــا ندرك هذه الحالة الّظاهرة اإن ُوجدت، فال نحتاج اإلى كثير تب�ضّ

ابتالئنا بذلك المر�س المهلك! 

وي�ضتمّر االإمام} في تقديم العون لنا لنغو�س في عملية اكت�ضاف هذه الحالة الخفّية، 

فيقول: »ولّما كانت هذه ال�ضّيئة الخبيثة الرياء �ضديدة الخفاء، غابت حّتى عن االإن�ضان نف�ضه، 

ـــا؛ ولهذا ذكروا لها عالمة،  بحيـــث يكون في الباطن من اأهـــل الّرياء وهو يتوّهم عمله خال�ضً

وبوا�ضطـــة تلك العالمة يّطلع االإن�ضـــان على �ضريرته، وينه�س لمعالجتهـــا، وهذه العالمة هي 

اأّن االإن�ضـــان ي�ضاهـــد في نف�ضه عزوًفا عـــن الّطاعات عندما يكون وحـــده، واإذا تعّبد فمع كلفة 

اأو مـــن منطلق العادة، ال يكون ذات اإقبال وتوّجه، بـــل ياأتي بالعبادة مقّطعة االأو�ضال من غير 

كمـــاٍل وتمام، ولكن عندما يح�ضـــر في الم�ضاجد والمجامع، وفي المحافـــل العاّمة يوؤّدي تلك 

العبـــادة في الّظاهر بن�ضاٍط و�ضروٍر وح�ضور قلب، ويميـــل اإلى اإطالة الّركوع وال�ّضجود، ويوؤّدي 

الم�ضتحّبـــات اأداًء ح�ضًنـــا مع توفير كاّفة اأجزائها و�ضروطها. اإّن االإن�ضان اإذا كان منتبًها بع�س 

ال�ضـــيء، لي�ضاأل نف�ضه عن �ضبـــب مثل هذا الت�ضّرف، ولماذا تن�ضـــب �ضباكها با�ضم التقّد�س، 

)1( العالمـــة المجل�ضـــي، بحار االأنوار، دار اإحيـــاء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانيـــة، 1403هـ، ج70، �س242، كتاب 
االإيمان والكفر، باب االإخال�س، ح1.

)2( االأربعون حديًثا، �س 74.
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لمّوهت على االإن�ضان، وقالت: بما اأّن العبادة في الم�ضجد اأعظم ثواًبا اأو اأّن في �ضالة الّجماعة 

كذا من الّثواب، ي�ضتّد الّن�ضاط، اأّما اإذا �ضّليت منفرًدا وفي غير الم�ضجد، فيكون االهتمام من 

اأجـــل اأّنه: »ُي�ضتحـــب اأداء العمل اأمام الّنا�س ب�ضورٍة ح�ضنة لكـــي يقتدي به االآخرون ويرغبون 

فـــي الديـــن«. اإّنها الّنف�ـــس تخدع االإن�ضـــان باأّية و�ضيلة كانـــت؛ ولهذا ال يفّكر فـــي العالج. واإّن 

المري�س الذي يعتقد نف�ضه �ضالًما، ال ُيوؤمل له ال�ّضفاء... اإّن االإتيان بالم�ضتحّبات في الخلوات 

م�ضتحـــب، فلمـــاذا ترغب الّنف�س دائًما فـــي اأن توؤّديها في العلن؟ اإّنـــه يبكي من خوف اهلل في 

المحافـــل العاّمة بحرقـــة واألم، ولكّنه في الخلوات، مهما �ضغط علـــى نف�ضه ال تندى عينه. ما 

الـــذي حـــدث لكي يذهب عنه خـــوف اهلل اإال بين الّنا�س؟ ت�ضمع له فـــي ليالي القدر وفي جموع 

الّنا�ـــس الح�ضرات والّنحيب والحرقة والبكاء، ي�ضّلي مئة ركعـــة، ويقراأ دعاء الجو�ضن الكبير 

غير، وعّدة اأجزاء من القراآن المجيد في و�ضط الّجموع، دون اأن يتلّكاأ اأو يح�ّس بالّتعب.  وال�ضّ

اإذا كانـــت اأعمـــال االإن�ضـــان الأجل ر�ضـــا اهلل فقـــط، اأو ال�ضتح�ضال رحمتـــه، اأو خوًفا من 

الّنـــار و�ضوًقـــا اإلى الجّنة، فلماذا يرغب في اأن يمدحه الّنا�س على كّل عمل عمله؟ فنجد اأُذَنه 

متوّجهًة اإلى األ�ضن الّنا�س، وقلبه عندهم، لكي ي�ضمع من يمدحه بقوله: ما اأ�ضّد تدّين والتزام 

هذا االإن�ضان! وما اأحر�ضه على اأداء الفرائ�س في مواعيدها، والم�ضتحّبات في اأوقاتها! واإّنه 

اإن�ضـــاٌن م�ضتقيـــٌم و�ضـــادٌق في معامالتـــه! اإن كان اهلل هـــو الهدف في عملك فمـــا هذا الميل 

المفـــرط نحـــو الّنا�ـــس؟! واإن كانت الجّنة والّنار همـــا اللتان تدفعانك اإلـــى العمل، فما الذي 

لنـــا هذا االنحراف؟! انتبـــه، فاإّن هذا الحّب هو من �ضجرة الّريـــاء الخبيثة نف�ضها، فا�ضَع ما 

.
)1(

ا�ضتطعت الإ�ضالح نف�ضك من مثل هذا الحّب، اإذا كان ذلك ممكًنا«

درجات الرياء وأنواعه
والأجـــل اإعانتنا على اكت�ضاف هـــذا المر�س الخبيث الذي يعتمد علـــى الت�ضّلل خفيًة ل�ضلب 

االإيمـــان والق�ضاء عليه في قلوبنا، يذكـــر االإمام الخمينّي} درجات واأنواع للّرياء. فبع�س 

النا�س يت�ضّورون اأّن الّرياء ال يكون اإاّل في اإظهار االأعمال الح�ضنة، ويغفلون عن اإمكانية الّرياء 

والّتظاهـــر بالخ�ضال والعقائـــد. كيف ال، والمرائي يّتبع كّل ما يجلب لـــه ح�ضن الّذكر والّثناء 

والمكانة في قلوب الّنا�س!

)1( االأربعون حديًثا، �س 79.
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اأولي�ضت العقائد الحّقة من االأمور التي تلفت اأنظار المهتّمين؟! اأال يحّب الّنا�س من يّت�ضف 

بح�ضن �ضمائل االأخالق وحميدها؟

اإّن المرائي الذي ا�ضتحكمت في نف�ضه حالة ال�ّضرك، و�ضار يعتقد بتاأثير الّنا�س في حياته 

وم�ضيره، لن يترّدد في الّتظاهر باأّي �ضيء يجذب القلوب بنظره، حّتى لو كان عقيدة الّتوحيد.

يقول االإمام الخمينّي}: اإّن للّرياء اأنواع ثالثة، لكّل منها درجتان:

1. المقام األول
»وله درجتان، الأولى: وهي اأن يظهر العقائد الحّقة والمعارف االإلهية؛ من اأجل اأن ي�ضتهر 

بيـــن الّنا�ـــس بالّديانة، ومن اأجل الح�ضول على منزلة في القلوب، كاأن يقول: »اإّني ال اأعتبر اأّن 

هنـــاك موؤّثـــًرا في الوجود اإاّل اهلل«، اأو اأن يقول: »اإّنـــي ال اأتوّكل على اأحد �ضوى اهلل«، اأو اأن يثني 

علـــى نف�ضه كنايًة اأو اإ�ضارًة بامتالك العقائد الحّقة، وهـــذا االأ�ضلوب هو االأكثر رواًجا. فمثاًل، 

عندمـــا يجـــري حديث عن التوّكل اأو الّر�ضـــا بق�ضاء اهلل، يجعل ال�ّضخ�ـــس المرائي نف�ضه في 

�ضلك اأولئك الّجمع، بوا�ضطة تاأّوهه اأو هّز راأ�ضه. 

الثاني���ة: وهـــي اأن يبعد عن نف�ضه العقائد الباطلة، وينّزه نف�ضه عنها؛ الأجل الح�ضول على 

الّجاه والمنزلة في القلوب، �ضواء اأكان ذلك ب�ضراحة القول، اأم باالإ�ضارة والكتابة. 

2. المقام الثاني
ا مرتبتان، اإحداهما: اأن ُيْظهِر الخ�ضال الحميدة والملكات الفا�ضلة.  وفيه اأي�ضً

واالأخرى: اأن يتبّراأ مّما يقابلها، واأن يزّكي نف�ضه للغاية نف�ضها التي اأ�ضبحت معلومة.

3. المقام الثالث
 وهو الّرياء المعروف عند الفقهاء، ر�ضوان اهلل عليه، وله اأي�ضًا نف�س تلكما الّدرجتين.

اإحداهم���ا: اأن ياأتـــي باالأعمـــال والعبادات ال�ضرعّيـــة، اأو اأن ياأتي باالأمـــور الّراجحة عقاًل، 

بهـــدف مـــراءاة الّنا�س وجلب القلـــوب، �ضواء اأتى بالعمـــل نف�ضه بق�ضد الّريـــاء، وبكيفّيته، اأو 

�ضرطه، اأو جزئه، بق�ضد الّرياء على ال�ّضكل المذكور في الكتب الفقهّية. 
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.
)((

ثانيهما: اأن يترك عماًل محّرًما اأو مكروًها بنف�س الهدف المذكور«

المـــراوؤون ال يختلفـــون فيما بينهم فـــي دوافع الّتظاهـــر والمـــراءاة، واإن ا�ضتعملوا لجذب 

القلـــوب اأموًرا مختلفة، كما اأّنهم جميًعا م�ضتركون في االعتقاد باأّنهم يوؤّثرون في القلوب دون 

اهلل، لكـــّن االآثار التـــي تترّتب على اأنواع رياءاتهـــم تتفاوت من حيث المخاطـــر والّنتائج على 

�ضعيد الّدنيا واالآخرة، فرديًّا واجتماعيًّا.

)1( االأربعون حديًثا، �س 55  - 56.
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المهاهيم الرئيسة

فات الحميدة اأو  الحـــة اأو ال�ضّ 1. الريـــاء عبارة عن اإظهـــار واإبراز �ضيء من االأعمال ال�ضّ

حيحـــة، للّنا�س الأجل الح�ضول على منزلة فـــي قلوبهم واال�ضتهار  العقائـــد الحّقة ال�ضّ

الح واال�ضتقامة دون اأن تكون هناك نّية اإلهّية �ضحيحة. بينهم بال�ضّ

2.  الّريـــاء ال يكـــون اإاّل ب�ضبب �ضعف اإيمان االإن�ضـــان بالّتوحيد الذي يعني انح�ضار التاأثير 

باالإلـــه الواحد، ونحـــن لم نوؤمر �ضـــوى باالإخال�س، وهذا االإخال�ـــس ال يتحّقق مع هذا 

ورّي. االإيمان ال�ّضكلّي وال�ضّ

3. االأعمال القلبّية، في حال عدم خلو�ضها، ال ت�ضبح مورًدا لتوّجه الحّق تعالى ولن يتقّبلها 

بـــل �ضيوكلهـــا اإلى من اعتقد المرائـــي بتاأثيره اإلى جانب اهلل تعالـــى؛ فت�ضبح االأعمال 

ة بذاك ال�ّضخ�س وتخرج من حـــّد ال�ّضرك وتدخل اإلى الكفر المح�س،  القلبّيـــة مخت�ضّ

ويمكن القول اإّن هذا ال�ّضخ�س هو من جملة المنافقين.

4. مـــن عالمات الخال�س من الّرياء تجّلي االآثار النابعة من االإخال�س في االإن�ضان ومنها 

اأن تجري ينابيع الحكمة من قلبه على ل�ضانه.

5.  مـــن عالمات الريـــاء: اأّن االإن�ضان ي�ضاهد في نف�ضه عزوًفا عـــن الّطاعات عندما يكون 

وحـــده وين�ضـــط اإذا كان بين النا�ـــس،  يرغب فـــي اأن يمدحه الّنا�س، يرغـــب في تاأدية 

العبادات في العلن، يبكي من خوف اهلل بين الّنا�س وال تندى له عين في الخلوات.

6.  للّرياء درجات: 

المقـــام االأول: اأن يظهر العقائـــد الحّقة والمعارف االإلهيـــة، اأو اأن يبعد عن نف�ضه العقائد 

الباطلة وينّزه نف�ضه عنها، الأجل الح�ضول على الجاه والمنزلة.

المقام الثاني: اأن يظهر الخ�ضال الحميدة والملكات الفا�ضلة، اأو اأن يتبّراأ مما يقابلها. 

المقام الثالث: اأن ياأتي باالأعمال والعبادات ال�ضرعّية، اأو اأن ياأتي باالأمور الّراجحة عقاًل، 

اأو اأن يترك عماًل محّرًما اأو مكروًها بهدف مراءاة الّنا�س وجلب القلوب.
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:
���ي اأَُع���وُذ ِب���َك اأَْن َتْح�ُس���َن ِفي لَِمَع���ِة اْلُعُي���وِن َعَلِنَيِت���ي، َوَتْقُبَح ِفَيم���ا اأُْبِطُن َلَك  »اللَُّه���مَّ اإِنِّ

ْبِدَي ِللنَّا�ِص  ِلٌع َعلَْيِه ِمنِّي، َفاأُ �َسِريَرتِي، ُمَحاِفظاً َعلَى ِرَياِء النَّا�ِص ِمْن َنْف�ِسي ِبَجِميِع َما اأَْنَت ُمطَّ

.
باً اإَلى ِعَباِدَك، َوَتَباُعداً ِمْن َمْر�َساِتَك«)1( َي اإَِلْيَك ِب�ُسوِء َعَمِلي، َتَقرُّ ْف�سِ ُح�ْسَن َظاِهِري، َواأُ

اآليات الكريمة:
1. {ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  

.
)2(

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ}
{ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

.
)3(

ڍ  ڌ   }
الروايات الشريفة: 

ِ اإَِذا َكاَن 
َّ

ْرَبَعٌة: َيْحِر����صُ ِفي اْلَعَم���ِل هلِل
َ
���ا َعَلَمُة اْلُمَراِئ���ي َفاأ مَّ

َ
1. عـــن ر�ضـــول اهلل P: »اأ

ْمِرِه َعلَى اْلَمْحَم���َدِة، َوُيْح�ِسُن 
َ
َح���ٌد، َوَيْك�َس���ُل اإَِذا َكاَن َوْحَدُه، َوَيْحِر�ُص ِف���ي ُكلِّ اأ

َ
ِعْن���َدُه اأ

 .
�َسْمَتُه ِبُجْهِده «)4(

 َيْوَم 
َ
ْنَيا، َلِقَي اهلل  اْلُقْراآَن ُيِريُد ِبِه �ُسْمَع���ًة َواْلِتَما�َص الدُّ

َ
2. عـــن ر�ضول اهلل P: »مْن َقَراأ

اْلِقَياَم���ِة َوَوْجُه���ُه َعْظ���ٌم َلْي����َص َعلَْيِه َلْح���ٌم، َوُزجَّ اْلُق���ْراآُن ِفي َقَف���اُه َحتَّى ُيْدِخلَ���ُه النَّاَر، 

 .
َوَيْهِوَي ِفيَها َمَع َمْن َهَوى«)5(

)1( ال�ضيد الر�ضي، محمد بن ح�ضين، نهج البالغة، تحقيق وت�ضحيح: �ضبحي ال�ضالح، دار الهجرة، قم، الطبعة االأولى، 
1414هـ، �س524.

)2(  �ضورة الن�ضاء، االآية 142.
)3( �ضورة الماعون، االآيات 4 - 7.

)4( بحار االأنوار، ج1، �س 121.
)5( الحـــر العاملـــي، محمد بن الح�ضن، و�ضائل ال�ضيعـــة، موؤ�ض�ضة اآل البيتR، قم، الطبعـــة االأولى، 1409هـ، ج6، �س 

183، باب اأنه ي�ضتحب لحامل القراآن مالزمة الخ�ضوع وال�ضالة وال�ضوم، ح8.
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ْرُك  َغُر«. َقاُلوا: َوَما ال�ضِّ �سْ
َ

ْرُك اْلأ َخاُف َعلَْيُكُم ال�سِّ
َ
ْخَوَف َما اأ

َ
3. عن ر�ضول اهلل P: »اإِنَّ اأ

َياُء، َيُقوُل اهلل َتَعاَلى َي���ْوَم اْلِقَياَمِة اإَِذا َجاَزى  َغـــُر؟ َقاَل َر�ُضوُل اهلِل P: »ُه���َو الرِّ �ضْ
َ
ااْلأ

ْنَي���ا، َفاْنُظُروا َهْل َتِجُدوَن  ْعَماِلِه���ْم: اْذَهُب���وا اإَِلى الَِّذيَن ُكْنُتْم ُتَراوؤُون ِفي الدُّ
َ
اْلِعَب���اَد ِباأ

 .
ِعْنَدُهُم اْلَجَزاء«)1(

4. عـــن االإمام علي Q، في و�ضف الموؤمن: »ل َيْفَع���ُل �َسْيئاً ِمَن اْلَحقِّ ِرَياًء َوَل َيْتُرُكُه 

ُه َقْوُل َمْن َجِهلَُه  ا َل َيْعلَُموَن َل َيُغرُّ  ِممَّ
َ
ا َيُقوُلوَن َوا�ْسَتْغَفَر اهلل َي َخاَف ِممَّ َحَياًء اإِْن ُزكِّ

.
َوَيْخ�َسى اإِْح�َساَء َما َقْد َعِملَهُ «)2(

5. َعـــْن االإمام اأبي َجْعَفٍر الباقر Q: »الإْبقاُء َعلَى الَعَم���ِل اأ�َسدُّ ِمَن الَعَمِل«. قاَل: َوَما 

ِ َوْحَدُه ل �َسريَك َلُه، 
ّ

لٍَة، َوُيْنِفُق َنَفَق���ًة هلِل ُجُل ِب�سِ ُل الرَّ االإْبقـــاُء َعَلـــى الَعَمِل؟ قاَل: »َي�سِ

.
َفُكِتَب َلُه �ِسّراً، ُثمَّ َيْذُكُرها َفُتْمحى َفُتْكَتُب َلُه ِعلَنيًة، ُثمَّ َيْذُكُرها َفُتْكَتُب َلُه ِرياًء«)3(

ْيَء ِمَن  ُجِل َيْعَمُل ال�سِّ ْلُتُه َعِن الرَّ
َّ
6. عـــن زرارة، عن االإمام اأبي جعفر الباقر Q: »�َساأ

ْن 
َ
َح���ٍد اإِّل َوُهَو ُيِحبُّ اأ

َ
�َص، َما ِمْن اأ

ْ
ُه ذِل���َك، قاَل: »ُثمَّ ل َباأ الَخْي���ِر، َفَي���َراُه اإِْن�س���اٌن، َفَي�َسرُّ

.
َنَع ذِلَك ِلذِلَك«)4( َيْظَهَر َلُه ِفي النَّا�ِص الَخْيُر، اإِذا َلْم َيُكْن �سَ

َقرَّ ِبَها ُمِحَيْت، 
َ
7. عن االإمام ال�ضادق Q: »َمْن َعِمَل َح�َسَنًة �ِسّراً ُكِتَبْت َلُه �ِسّراً، َفاإَِذا اأ

 .
َقرَّ ِبَها َثاِنياً، ُمِحَيْت َوُكِتَبْت ِرَياًء«)5(

َ
َوُكِتَبْت َجْهراً، َفاإَِذا اأ

.
َياُء َمَع اْلُمَناِفِق ِفي َداِرِه ِعَباَدٌة، َوَمَع اْلُموؤِْمِن �ِسْرك«)6( 8. عن االإمام ال�ضادق Q: »الرِّ

ى النَّا�َص، َوَيْك�َسُل 
َ
ذا َراأ 9. عـــن اأمير الموؤمنين Q: »ثلُث علماٍت ِلْلُمَراِئي، َيْن�َسُط اإِ

 .
ُموِرِه«)7(

ُ
ْن ُيْحَمَد ِفي َجِميِع اأ

َ
اإِذا َكاَن َوْحَدُه، َوُيحبُّ اأ

)1(  المحقـــق النوري، ح�ضين بن محمد تقي، م�ضتدرك الو�ضائـــل، موؤ�ض�ضة اآل البيتR، قم، الطبعة االأولى، 1408هـ، 
ج1، �س 107.

)2( الكافي، ج2، �س 111.
)3( )م.ن(، ج2، �س 296.

)4( )م.ن(، ، ج2، �س 297.
)5( م�ضتدرك الو�ضائل، ج1، �س 114.

)6( )م.ن(، ج12، �س 254.
)7( الكافي، ج2، �س295.
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َل َمْن ُيْدَعى َيْوَم اْلِقَياَمِة َرُجٌل َجَمَع اْلُقْراآَن، َوَرُجٌل ُقِتَل  وَّ
َ
10. عن ر�ضول اهلل P: »اإنَّ اأ

ْنَزْلُت 
َ
َعلِّْمَك َما اأ

ُ
َلْم اأ

َ
، َوَرُجٌل َكِثيُر اْلَماِل، َفَيُقوُل اهلل َعزَّ َوَجلَّ ِلْلَقاِرِئ: اأ ِ

َّ
ِفي �َسِبيِل اهلل

، َفَيُقوُل: َما َعِمْلَت ِفيَما َعِلْمَت؟ َفَيُقوُل: َيا َربِّ ُقْمُت  َعلَى َر�ُسوِلي؟ َفَيُقوُل: َبلَى َيا َربِّ

ْطَراِف النََّهاِر، َفَيُقوُل اهلل َتَعاَلى: َكَذْبَت، َوَتُقوُل اْلَمَلِئَكُة: َكَذْبَت، 
َ
ِبِه ِفي اآَناِء اللَّْيِل َواأ

 .
ْن ُيَقاَل ُفَلٌن َقاِرٌئ، َفَقْد ِقيَل َذِلك«)1(

َ
َرْدَت اأ

َ
َوَيُقوُل اهلل َتَعاَلى: اإِنََّما اأ

 .
َم اْلَجنََّة َعلَى ُكلِّ ُمَراٍء َوُمَراِئَية«)2(  َحرَّ

َ
11. عن ر�ضول اهلل P: »اإِنَّ اهلل

)1( م�ضتدرك الو�ضائل، ج1، �س 111.
)2( )م.ن(، ج1، �س 106.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

  الرياء )2( 
أهم آثاره وسبل معالجته

يتعـــّرف اإلى مخاطـــر الّرياء بالعقائـــد واالأخالق    1

واالأعمال وتاأثيرها على اإيمان االإن�ضان وم�ضيره.

يبّين دور الّتوحيد في التخّل�س من الّرياء.    2

الح ومراقبة    3 يتعـــّرف اإلى دور الّذكر والعمـــل ال�ضّ

النف�س في التخّل�س من الّرياء.

الدرس الثاني





تمفيق
ال �ضّك باأّن اأخطر االآثار الّنا�ضئة من االأخالق واأ�ضّدها فتًكا هو ما يظهر في الحياة االآخرة. 

ومن المعلوم اأّن تلك الحياة تبداأ من اللحظة التي يغم�س االإن�ضان فيها العين عن هذه الحياة 

الّدنيـــا. وكّلما كان الخلق الفا�ضد اأ�ضّد ف�ضـــاًدا، فاإّن اآثاره وتجّلياته االأخروّية تبقى وت�ضتمر مع 

�ضاحبه. 

اإّن بع�ـــس الحاالت والملكات النف�ضانّية تكون عذاًبا ل�ضاحبها في القبر وعالم البرزخ، ثّم 

تزول اآثارها ال�ّضديدة بعد كل تلك العذابات البرزخّية، اإن بقي من االإيمان �ضيء ليوم الح�ضر 

االأكبر والعر�س على اهلل تعالى.

اإاّل اأّن بع�س هذه الملكات الباطنّية، وبح�ضب ما يبدو من طبيعته، ال تزيله تطهيرات ذلك 

العالـــم، بل يبقى را�ضًخا في الّنف�س اإلى تلك المرحلـــة الّنهائّية من الح�ضاب. وال�ضبب  - بكّل 

ا لالإيمان في جوهـــره. وما كان كذلك، فاإّنه يظهر ب�ضورة موجود  و�ضـــوح  - اأّنه يكون مناق�ضً

يعمل على ن�ضف االإيمان واإزالته من القلب. ولي�س الّرياء �ضوى اأحد هذه العوامل البغي�ضة؛ الأّنه 

�ضرك في الحقيقة... وال�ّضرك ياأبى اأن يجتمع مع االإيمان.

اآلثار الوخيمة للّرياء

1. على  الدين والمعتقد
ال �ضّك اأّن لكّل خلق اآثاًرا في الّدنيا؛ الأّن طبيعة االأخالق والملكات النف�ضّية تاأبى اإاّل الّظهور 

ب�ضـــورة االأعمال وال�ّضلوكّيات التي هي من �ضنخ هذا العالم االأدنى. واإّن اأخطر االآثار الدنيوّية 

لالأمرا�ـــس القلبّية هو مـــا يهّدد دين الّنا�س وعقيدتهم وحياتهـــم المعنوّية. وعندما نتاأّمل في 

ماهّيـــة الّرياء، نجده ي�ضّوب �ضهامـــه القاتلة على الّدين والمعتقد ب�ضـــورة مبا�ضرة. فالّدين 
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كان و�ضيبقـــى رغم كّل االإ�ضاءات )من االأ�ضدقاء واالأعـــداء( اأقد�س ق�ضّية في حياة الب�ضرّية. 

وعندمـــا يتّم تحريفه اأو العبث به اأو تفريغه مـــن م�ضمونه ومحتواه الّروحّي العظيم، فاإّن هذا 

�ضيت�ضّبب باأ�ضرار ال يمكن و�ضفها.

المراوؤون الذين ال هّم لهم �ضوى الظهور والبروز والمنزلة والمكانة، لن يجدوا اأقد�س واأنبل 

مـــن الّدين لبلوغ ماآربهم. اإّن المرائين اأ�ضخا�ـــسٌ يمار�ضون طقو�س الّدين ويتظاهرون 

وال �ضّك  - محرومون من روح هذه المنا�ضك وثمارها الطّيبة؛ الأّن  بمنا�ضكه، لكّنهم  - 

االأعمـــال بالّنوايا، والنّية ال�ضالحة تنبع من االعتقـــاد ال�ضحيح والّدافع الح�ضن. ولّما 

كانـــت الّثمار الطّيبة موقوفة علـــى اأن يخل�س العبد بعمله وال يطلب به �ضوى اهلل تعالى 

والّثواب عنـــده، فاإّن المرائي محروٌم؛ الأّنه فقد روح العبادة والنّية الخال�ضة، و�ضتكون 

ـــا للّدين والعقيدة، واإن كان ب�ضـــورة الّدين. فهل  الّنتيجـــة اأّنهـــم يقّدمون اأمًرا مناق�ضً

يوجد خطر على الّدين اأكبر من ذلك؟!

يقول االإمام الخميني}: »اعلم اأّن الّرياء في اأ�ضول العقائد والمعارف االإلهّية اأ�ضّد من 

جميع اأنواع الّرياء عذاًبا واأ�ضواأها عاقبًة، وظلمته اأعظم واأ�ضّد من ظلمات جميع اأنواع الّرياء. 

و�ضاحـــب هذا العمل اإذا كان في واقعه ال يعتقد باالأمـــر الذي يظهره، فهو من المنافقين؛ اأي 

اإّنه مخلَّد في الّنار، واإّن هالكه اأبدّي، وعذابه اأ�ضّد العذاب. 

واأّمـــا اإذا كان معتقًدا بما يظهر، لكّنه يظهره مـــن اأجل الح�ضول على المنزلة والّرتبة في 

قلـــوب الّنا�س، فهـــذا ال�ّضخ�س، واإن لـــم يكن منافًقـــا، اإاّل اأّن رياءه يوؤّدي اإلـــى ا�ضمحالل نور 

االإيمـــان فـــي قلبه، ودخول ظلمة الكفر اإليه، فاإّن هـــذا ال�ّضخ�س يكون م�ضرًكا في الخفاء؛ الأّن 

المعـــارف االإلهّيـــة والعقائـــد الحّقة، التي يجب اأن تكـــون خال�ضة هلل، ول�ضاحـــب تلك الّذات 

المقّد�ضة، قد حّولها ـ المرائي ـ اإلى الّنا�س، واأ�ضرك فيها غيره، وجعل ال�ّضيطان مت�ضّرًفا فيه، 

.
)1(

فهذا القلب لي�س هلل«

)1( االأربعون حديًثا، �س 56.
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2. في األمور المعنوّية واألخالقّية
فهذا حال الّرياء في العقائد والق�ضايا االإيمانية، فهو االأخطر على دين المرء والّنا�س؛ الأّن 

العقائد هي االأ�ضول التي ُتبنى عليها اأركان الّدين وعمارته ال�ّضامخة. واإذا تزلزلت، فلن يبقى 

لتلـــك الفروع واالأغ�ضـــان اأّي تاأثيٍر ُيذكر. ويليه خطًرا الّرياء فـــي االأمور المعنوية االأخالقية، 

حيث يقول االإمام}: »اعلم اأّن الّرياء في هذا المقام ]اإظهار الخ�ضال الحميدة والملكات 

ـ من الّدفع نحو الكفـــر ـ اإاّل اأّنه، بعد االلتفات 
)1(

الفا�ضلـــة[، واإن لـــم يكن بحجم المقـــام االأّول

ا فـــي هذا المقام اإلى الكفر، في�ضبح واحًدا في  اإلـــى مو�ضوعه، قد يف�ضي بعمل المرائي اأي�ضً

.
)2(

النتيجة مع عمل المرائي في ذلك المقام، مقام الّرياء في العقيدة«

3. في األعمال
 ثم ياأتي خطر الرياء في االأعمال، حيث يقول االإمام}: »اعلم اأّن الّرياء في هذا المقام 

]االأعمـــال والعبادات[، اأكثر من المقامات االأخـــرى �ضيوًعا، اإذ اإّننا ـــ نحن العاّمة من الّنا�س  
- بالعمـــوم ل�ضنـــا اأهاًل لذينك المقامين ]العقائد واالأخالق[؛ ولهـــذا ال يدخل ال�ضيطان اإلينا 

مـــن ذلك الطريق، ولكـــن بما اأّن معظم الّنا�س المتعّبدين، هم مـــن اأهل المنا�ضك والعبادات 

الظاهرية، فاإّن ال�ضيطان اأكثر حّرية في التالعب بهم، في هذا المقام ومن خالل العبادات. 

كمـــا اأّن مكائـــد النف�س في هذه المرحلـــة اأكثر، وبتعبيٍر اآخر: بمـــا اأّن عاّمة الّنا�س يفوزون 

بالجّنـــة باالأعمـــال الج�ضمانّية، اإّنهـــم يح�ضلون على الّدرجـــات االأخروّيـــة بممار�ضة االأعمال 

الح�ضنـــة وترك االأعمال ال�ضّيئة، فاإّن ال�ضيطان يدخل عليهم مـــن هذا الّطريق نف�ضه، وي�ضقي 

جـــذور الّرياء والتمّلق في اأعمالهم، فتفّرع وتورق، ويبـــّدل ح�ضناتهم �ضّيئات، ويدخلهم جهّنم 

ودركاتها عـــن طريق المنا�ضك والعبادات، ويحّول االأمور التي يريدون اأن يعّمروا بها اآخرتهم 

اإلى اأدوات لتخريبها ـ االآخرة ـ فيجعل المالئكة ما هو ـ االأعمال ـ من العلّيين باأمر من اهلل في 

�ضّجين. 

)1( اأي الرياء في اأ�ضول العقائد والمعارف االإلهّية.
)2( االأربعون حديًثا، �س 65.
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فعلـــى الذيـــن يملكون هذا الجانب فقط، وال زاد لهم �ضـــوى زاد االأعمال، عليهم اأن يكونوا 

حذريـــن كّل الحـــذر، لئـــاّل يفقدواـ  ال �ضمح اهللـ  الـــّزاد والّراحلة كليهمـــا، وي�ضبحوا من اأهل 

جهّنـــم، وال يبقى لهم طريق نحو ال�ّضعادة، وتغلق في وجوههم اأبواب الجّنة، وتفتح لهم اأبواب 

.
)1(

النار«

اإّن المرائـــي خا�ضـــر؛ الأّن الم�ضـــرك ال ي�ضيب خيـــًرا، وكيف ينال الخيـــر، والخير كّله عند 

اهلل؟! ومـــا يناله اأهـــل ال�ّضرك لي�س �ضوى �ضراب نح�ضبه نحن الظماأى ماًء. والخ�ضران المبين 

هـــو خ�ضـــران الّدين ومحـــق االإيمـــان وزوال االآثـــار الطّيبة للعقائـــد الحّقة، كما اأ�ضـــار االإمام 

الخمينـــّي} اإلى اأّن رياء المرائي يوؤّدي اإلى ا�ضمحالل نور االإيمان في قلبه، ودخول ظلمة 

الكفر اإليه.

2. على اآلخرة
الّنا�ـــس يراقبون اأهـــل الّدين والّديانة ويتوّقعـــون اأن تظهر االآثار الطّيبـــة في حياتهم وفي 

نفو�ضهـــم، وكثيـــٌر من هـــوؤالء اإّنما يلتحقون بقافلة اأهـــل االإيمان والّدين من خـــالل هذه االآثار 

والّنتائـــج. واإذا لم يجدوا هذه االآثار والّثمار فـــي العاملين، ف�ضوف تخبو بهجة الدين و�ضياوؤه 

فـــي نفو�ضهم، وي�ضعف توّجههم اأو اإقبالهم عليـــه. فالمرائي ال يكتفي بتدمير نف�ضه، بل ينتقل 

اإلـــى قطـــع الّطريق على الّنا�س مـــن اأن يعرفوا المعنوّيـــات الحقيقّية. المـــراوؤون بالّدين، هم 

اأبعـــد ما يكون عن نتائـــج الّدين الحّق، ولن تكون لهم في الّدنيا �ضوى الحياة ال�ضقّية والّنفو�س 

اّدون عن �ضبيل  عيفـــة الّتعي�ضة، وفي االآخرة العذاب االأليم، ونار الجحيم. فهوؤالء هم ال�ضّ ال�ضّ

اهلل واإن كانوا غافلين. 

يقول االإمام الخميني }:

»اأّيهـــا الم�ضكين، اإّنك والأجل محّبـــٍة ب�ضيطة، جزئّية، ومنزلٍة عديمـــة الفائدة بين العباد، 

تجاوزت تلك الكرامات وفقدت ر�ضا اهلل، وعّر�ضت نف�ضك لغ�ضب اهلل، لقد ا�ضتبدلت االأعمال 

التـــي كان ينبغي اأن تهّيئ بها دار الكرامة في االآخـــرة، وتوّفر الحياة ال�ضعيدة الدائمة وت�ضل 

بوا�ضطتها اإلى اأعلى عّلّيين في الجنان، ا�ضتبدلتها بظلمات ال�ّضرك والّنفاق، واأعددت لنف�ضك 

)1( االأربعون حديًثا، �س 69.
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ين«، بال�ضورة التي وردت  الح�ضـــرة والّندامة والعذاب ال�ّضديد، وجعلت نف�ضك من اأهـــل »�ِضجِّ

ِب���يُّ P: اإِنَّ  فـــي الحديث ال�ضريف فـــي الكافي عن االإمـــام ال�ضادقQ: »َقاَل: َق���اَل النَّ

، اُجَعلوَها  ذا �َسَع���َد ِبَح�َسَناِتِه، َيُقوُل اهلل َعزَّ َوَجلَّ َع���ُد ِبَعَمل الَعْبِد ُمْبَتِهَجاً ِبِه، َفاإِ الَملَ���َك َلَي�سْ

... اإّننا هنا، وفي هذا الحـــال، ال ن�ضتطيع اأن نت�ضّور 
ياَي اأََراَد ِبَه���ا«)1( ���ُه َلْي�َص اإِ ي���ٍن؛ اإِنَّ ِف���ي �ّسجِّ

»�ضّجين«، وال اأن نفهم ديوان عمل »الُفّجاِر«، وال اأن نرى �ضور هذه االأعمال، وهي في �ضّجين... 

و�ضنـــرى حقيقة االأمر فـــي اأحد االأيام، ولكن عندها تق�ضر اأيدينا عن العمل، وال �ضبيل حينئٍذ 

.
)2(

للنجاة«

ص من هذا المرض الدل(ّي؟
ّ
كيف نتخل

اإّن المبـــداأ االأّول فـــي معالجة االأمرا�س القلبّية هو تحديـــد اأ�ضبابها ومنا�ضئها. ومن حاول 

التخّل�ـــس مـــن خلٍق رذيل اأو ملكة نف�ضّية فا�ضدة دون اأن يزيـــل اأ�ضبابها، كان كمن يطّهر اأر�س 

بيتـــه المتنّج�ـــس ب�ضبب بالوعـــة البيت الخربـــة دون اأن ي�ضلحها، فكّلما طّهـــر االأر�س ونّظفها 

عادت البالوعة لتن�ضح بالمياه الّنج�ضة.

اإّن جميع االأمرا�س القلبّية تن�ضاأ من عقائد فا�ضدة، ترجع كّلها اإلى الكفر والتنّكر لح�ضور 

عيفة. هـــذه النف�س التي تت�ضّكل من  اهلل فـــي حياتنا، وتنمو هذه الملـــكات في بيئة الّنف�س ال�ضّ

مجموعة من العقـــد النف�ضّية، واأ�ضهرها عقدة الحقارة وذّلة الّنف�س مقابل النا�س واالإح�ضا�س 

بالدونّيـــة تجاههم، ويوؤّججها حّب الّدنيا ويغّذيها، حّتى تظهر في االأعمال وال�ّضلوكّيات... اأّما 

ال�ّضيطان ـ عدّو االإن�ضان المبين ـ فاإّنه يقوم بتزيينها، لتغدو حاجة �ضرورّية وهدًفا اأ�ضا�ضيًّا... 

وَرٍة، َراأْ�ُسَها اْلِكْبُر، َوَعْيُنَها  ْنَيا ِبَمْنِزَلِة �سُ ادقQ: »الدُّ وفي م�ضباح ال�ّضريعة عن االإمام ال�ضّ

َها اأَْوَرَثْتُه اْلِكْبَر، َوَمِن ا�ْسَتْح�َسَنَها اأَْوَرَثْتُه  َياء... َفَمْن اأََحبَّ َمُع، َوِل�َساُنَها الرِّ ُذُنَها الطَّ اْلِحْر�ُص َواأُ

.
َياء«)3( َمِع، َوَمْن َمَدَحَها اأَْلَب�َسْتُه الرِّ َلى الطَّ اْلِحْر�َص، َوَمْن َطلََبَها اأَْوَرَدْتُه اإِ

)1( الكافي، ج2، �س 295.
)2( االأربعون حديًثا، �س 62.

)3( م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 37. 
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وبمعرفـــة كيفّيـــة ت�ضّكل الّرياء وا�ضتداده في الّنف�س، يمكـــن اأن يتمركز العالج حول االأمور 

االآتية:

1. اإ�ضالح العقيدة وتر�ضيخ الحّق في القلب: تقوية االإيمان.

2. تقوية الّنف�س بالمجاهدة والّريا�ضة ال�ّضليمة: التخّل�س من العقد.

3. اجتناب مزالق ال�ّضيطان، واال�ضتعاذة منه: �ضّد باب االإغواء.

العالج العلمي
اأّمـــا العـــالج العلمّي الذي يدور حول اإ�ضالح �ضبكة معتقداتنـــا، فاإّنه يرتبط ب�ضكٍل اأ�ضا�ضّي 

بمواجهـــة ال�ّضرك، من خالل تر�ضيخ حقيقة الّتوحيد في القلب؛ الأّن القلب اأمير البدن، واأ�ضل 

جميع التوّجهات والّتعّلقات، وما لم تدخل عقيدة الّتوحيد اإليه، فلن يكون االإن�ضان ماأموًنا من 

الوقوع في الّرياء وحبط االأعمال. 

1. االعتقاد بأّنه ال مؤّثر في الوجود إّلا اهلل
افي، لن يكون االإن�ضان  »فما لم تكتب عبارة »ال اإله اإاّل اهلل« بقلم العقل على لوح القلب ال�ضّ

موؤمًنـــا بوحدانّية اهلل. وعندما ترد هـــذه العبارة الّنورانية االإلهّية علـــى القلب، ت�ضبح �ضلطة 

ا اآخر موؤّثًرا في مملكة الحّق، وال  القلـــب لذات الحّق تعالى، فال يعـــرف االإن�ضان بعدها �ضخ�ضً

يتوّقـــع من �ضخ�س اآخـــر جاًها وال جالاًل، وال يبحـــث عن المنزلة وال�ّضهـــرة عند االآخرين وال 

ي�ضبـــح القلب مرائًيا وال مخادًعا حينئٍذ. واإذا راأيتم ريـــاًء في قلوبكم، فاعلموا اأّن قلوبكم لم 

ا اآخر اإلًها وموؤّثًرا في هذا  ت�ضّلم للعقل، واأّن االإيمان لم يقذف نوره فيها، واأّنكم تعّدون �ضخ�ضً

.
)1(

العالم، ال الحّق تعالى، واأّنكم في زمرة المنافقين اأو الم�ضركين اأو الكّفار«

ويقـــول في مكاٍن اآخر: ادخل فـــي قلبك باأّية و�ضيلة كانت التوحيد العملي، وهو اأّول درجات 

التوحيد، واجعل قلبك موؤمًنا وم�ضلًما، واختم على قلبك بهذه الكلمة المباركة بالختم ال�ضريف 

»ال اإلـــه اإال اهلل« واجعـــل �ضورة القلب �ضـــورة كلمة التوحيد، واأو�ضله اإلـــى درجة »االطمئنان«، 

ار. اأزل هذا  وافهمـــه اأّن الّنا�س ال يملكون الأنف�ضهـــم نفًعا وال �ضّرا، فاهلل وحده هو الّنافع وال�ضّ

)1( االأربعون حديًثا، �س 58 - 59.
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 .
)1(

العمـــى عن عينك، واإال ف�ضتكون ممن يقـــول: {... حئ  مئىئ  يئ    جب   حب   خب    }

وتح�ضـــر يوم ك�ضف ال�ضرائـــر اأعمى. واعلم اأّن اإرادة اهلل تعالى قاهـــرة لجميع االإرادات، واإذا 

اطمـــاأّن قلبك بهذه الكلمة المباركة، وت�ضّلم لهذه العقيدة، فاالأمل اأن ينجز عملك، وت�ضتاأ�ضل 

.
)2(

جذور ال�ضرك والرياء والكفر والنفاق من قلبك«

2. االعتقاد بأّن اهلل هو مالك القلوب والمتّصرف الوحيد بها
»نذكـــر هنا اأمًرا ناأمل اأن يكون موؤّثًرا في عالج هذا المر�س القلبّي، �ضواء في هذا المقام 

اأو فـــي المقامات االأخرى، وهـــذا االأمر مطابٌق للبرهان ـ الدليـــل ـ والمكا�ضفة والعيان واأخبار 

المع�ضومين وكتاب اهلل، وللعقل حيث ي�ضّدق عقول الّنا�س. وهو اأّنه نتيجة الإحاطة قدرة اهلل 

تبـــارك وتعالى بجميـــع الموجودات، وب�ضطه ل�ضلطانه على جميـــع الكائنات، واإحاطة قيمومته 

بجميـــع الممكنـــات، فـــاإّن قلوب العبـــاد جميًعا تكـــون تحت ت�ضّرفـــه وبيد قدرتـــه وفي قب�ضة 

�ضلطانـــه، وال يت�ضـــّرف، ولن يت�ضـــّرف، اأحد في قلوب العبـــاد بدون اإذنه القيومـــّي واإجازته 

التكوينّيـــة. وحّتى اأ�ضحاب القلوب اأنف�ضهم لي�ضت لهم القدرة على الت�ضّرف في قلوبهم بدون 

اإذن من اهلل تعالى، وبهذا المعنى وردت كلمات اإ�ضارة وكناية و�ضراحة في القراآن وفي اأخبار 

عيف  . اإًذا، فاهلل تعالى هو مالك القلب والمت�ضّرف فيه، واأّما العبد ال�ضّ
)3(
R اأهـــل البيت

العاجز فال ي�ضتطيع اأن يت�ضّرف بقلبه بدون اإذنه، بل اإّن اإرادته قاهرة الإرادتك والإرادة جميع 

الموجـــودات. اإذًا، فريـــاوؤك وتمّلقك، اإذا كانا الأجل جذب قلوب العبـــاد، ولفت نظرهم، ومن 

الح، فاإّن ذلك خارٌج كلّية  اأجـــل الح�ضول على المنزلة والّتقدير في القلوب واال�ضتهـــار بال�ضّ

عـــن ت�ضّرفك، وهو ت�ضّرف اهلل، فاإله القلوب و�ضاحبهـــا يوّجه القلوب نحو من ي�ضاء، بل من 

الممكن اأن تح�ضل على نتيجة عك�ضّية. وقد راأينا و�ضمعنا اأّن اأ�ضخا�ضًا متمّلقين ومنافقين مّمن 

لم تكن لهم قلوب طاهرة، قد افُت�ضحوا وبان زيفهم، ففر�س عليهم عك�س ما اأرادوا الح�ضول 

عليه من النتائج في نهاية االأمر. لقد وردت االإ�ضارة اإلى هذا المعنى في الحديث ال�ضريف في 

)1( �ضورة طه، االآية 125.
)2( االأربعون حديًثا، �س 75 - 76.

ْحمِن ُيَقلِِّبه َكْيَف َي�َساء«]�ضحيح م�ضلم، ج 18, �س 51[، {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ  َبَعي الرَّ )3( »َقْلُب الُموؤِْمِن َبْيَن اإِ�سْ
ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ} ]�ضورة الق�ض�س، االآية 68[. 
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 :  الكافـــي: »ع���ن جّراٍح الَمدائني، َعْن اأب���ي َعْبِداهلل ]ال�سادق[ Q في َق���ْوِل اهلِل عزَّ وجلَّ

ُج���ُل  )1(، ق���ال  Q: الرَّ
{يت  جث مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس   }

َيْعَم���ُل �َسْيئ���اً ِم���َن الثَّواِب، لَ َيْطلُب ِبِه َوْجَه اهلِل، اإِنَّما َيْطُلُب َتْزِكَي���َة النَّا�ِص، َي�ْسَتهي اأَْن َي�ْسَمَع 

���ذي اأَ�ْسَرَك ِبِعَبادِة َرّب���ه، ُثمَّ قال: »َما ِمْن عب���د اأَ�َسرَّ َخْي���راً َفَذَهَبِت الأَّياُم  ب���ه النَّا����ُص، َفه���ذا الَّ

ّياُم اأَبداً َحتَّى ُيْظِهُر اهلل َلُه  اأََب���داً حت���ى ُيْظِه���َر اهلل َلُه َخْيراً، َوَما ِمْن َعْبٍد اأ�سرَّ �َسّراً َفَذَهَبِت الأَ

.
)3(

»
�َسراً«)2(

العالج العملي
العالج العملّي الـــذي ينطلق من المجاهدة والّتعامل مع الّنف�س بحذٍر �ضديد واّتهاٍم دائم، 

فينبغـــي اأن ي�ضـــل اإلى اأعماق الم�ضكلـــة؛ الأّن المرائي اإّنما ي�ضعر بالحاجـــة اإلى مدح الّنا�س له 

وتقّبلهـــم ب�ضبب ما يراه من �ضعة وذّلة فـــي نف�ضه تجاههم. وهذه الم�ضكلة ال ترتبط باالإدراك 

فقـــط، بـــل تكون متجـــّذرة في بع�ـــس االأحيان بحيـــث ال ينفع فـــي اقتالعها �ضـــوى المجاهدة 

الم�ضتمـــّرة القائمة على الّزهد بما عند الّنا�س واال�ضتغناء عنهم. فالمجاهد لنف�ضه قد ي�ضعر 

في بداية الّزهد اأّنه يكاد يخ�ضر كّل �ضيء، ويمتلكه اإح�ضا�س باأّنه فارٌغ تماًما، لكّنه �ضيًئا ف�ضيًئا، 

�ضي�ضتعذب هذا اال�ضتغناء، ويجد فيه حالوة ال نظير لها. فالعالج العملي يرتكز ب�ضكل اأ�ضا�ضي 

على عملية المجاهدة والمراقبة الدائمة للنف�س عند اأداء التكليف ال�ضرعي: 

1. الّذكر والعمل الّصالح
اإّن العالج العملّي للرياء يدور حول تثبيت الّنف�س على المعتقدات الحّقة؛ واأهّمها االعتقاد 

باأّن الخير كّله بيد اهلل، واأّن الّنا�س جميًعا محتاجون اإليه: {ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  

. واإذا كان االعتقـــاد المقابـــل را�ضًخا في الّنف�س، وقد داومت عليه 
)4(

ھ  ھ   ے        ے}
عمـــًرا طوياًل، فال ينبغي اأن نتوّقع اأّنه بمجّرد ح�ضـــول االعتقاد ال�ضحيح، �ضتزول تلك االآثار 

والعوامل دفعًة واحدة.

)1( �ضورة الكهف، االآية 110.
)2( الكافي، ج2، �س294. 

)3( االأربعون حديًثا، �س 60 - 61.
)4( �ضورة فاطر، االآية 15.
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عقيـــدة الّتوحيد الحّقة �ضتكون بمنزلة المـــاء الّطاهر الذي ينّظف القلب من خالل الّذكر 

الح الموافق لـــه. ولكي تزول اأدران ال�ّضرك وقذاراته من القلب، فاإّن  الـــذي ير�ّضخ بالعمل ال�ضّ

االأمر يتطّلب وقًتا متنا�ضًبا مع �ضّدة الت�ضاق تلك القذارات بوعاء القلب.

يقـــول االإمـــام }: »واترك كّل عمـــل فيه �ضبهة الّريـــاء والتمّلق، ولـــو كان عماًل �ضريًفا 

هـــا في الخفاء مع  ا. واإذا راأيت اأّنـــك ال ت�ضتطيع اأداء الواجبـــات باإخال�س في العلن، فاأدِّ جـــدًّ

اأّنـــه ُي�ضتحـــب االإتيان بها في العلن. وقليـــل ما يّتفق اأن يقع الّرياء فـــي اأ�ضل الواجب، واالأغلب 

اأن يقـــع فـــي الخ�ضو�ضّيـــات والم�ضتحّبات واالإ�ضافـــات، وعلى اأّية حال، طّهـــر قلبك من دن�س 

ال�ّضرك بجّد ومجاهدة �ضديدتين، لئال تنتقل من هذا العالم ـ ال �ضمح اهلل ـ واأنت بهذه الحال 

ال�ضّيئـــة من دون اأن يكون لك اأمل بالّنجاة اأبدا، ويكـــون الحّق المتعال غا�ضًبا عليك، كما ورد 

فـــي الحديث ال�ّضريـــف المنقول في )الو�ضائل( عن )قرب االإ�ضنـــاد(، ب�ضند مّت�ضل اإلى اأمير 

الموؤمنين Q، اأّنه قال: »َقاَل ر�ُضول اهلِلP: »مْن َتزيَّن للنَّا�ص ِبَما ُيحبُّ اهلل، وبارَز اهلِلِ 

؛ وفي هذا الحديث ال�ّضريف 
َباٌن َلُه ماِقٌت«)1( في ال�سرِّ بما َيكَرُه اهلل َلِقي اهلَل، وُهَو َعلَْيِه َغ�سْ

احتمـــاالن: الأّول: هو ذلـــك الذي يظهر للّنا�س االأعمال ال�ضالحـــة ويخفي االأعمال القبيحة، 

واالآخر: هو ذلك الذي يظهر للنا�س هيكل العمل وفي الباطن يق�ضد الرياء، وكلتا ال�ضورتين 

ي�ضملهما الرياء؛ الأّن االإتيان بالواجبات والم�ضتحّبات، بغير ق�ضد الّرياء ال ي�ضتوجب الغ�ضب، 

بل يمكن القول: اإّن المعنى الثاني اأف�ضل؛ الأّن الّتجاهر باالأعمال القبيحة اأ�ضّد، وعلى كّل حال، 

ال �ضمـــح اهلل اأن يكون مالك الملـــوك واأرحم الراحمين غا�ضًبا على االإن�ضـــان »اأَُعوُذ ِباهلِل ِمْن 

.
ِب الَحِليِم«)2( َغ�ضَ

2. المراقبة والمحاسبة
»راقب قلبـــك وانتبه له، واأخ�ضع اأعمالك وتعاملك وحركاتك و�ضكناتك للمالحظة، وفّت�س 

.
)3(

في خبايا قلبك، وحا�ضبه ح�ضاًبا �ضديًدا، مثلما يحا�ضب �ضخ�س من اأهل الّدنيا �ضريكه«

)1( و�ضائل ال�ضيعة، ج1، �س68.
)2( االأربعون حديًثا، �س 76 - 77.

)3( )م.ن(، �س 76.
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3. التّضرع إلى اهلل وطلب العون منه
الت�ضـــّرع وطلب التوفيق مـــن اهلل هو اأ�ضا�س وركيزة البرنامـــج ال�ضرعي للتخّل�س من هذه 

الموبقـــة، فالظفر بنعمة االأخال�س والخال�س من اآفة الرياء هو من التوفيقات االإلهية والنعم 

الربانيـــة علـــى عبده الموؤمـــن. يقول االإمام الخمينـــي}: »اطلب مـــن اهلل الرحيم في كّل 

ـــا في الخلـــوات، وبت�ضّرع وعجز وتذّلـــل، اأن يهديك بنور الّتوحيـــد، واأن ينّور  حيـــن، وخ�ضو�ضً

قلبك ببارقة غيب الّتوحيد في االإيمان والعبادة، حّتى تعلم اأّن جميع العالم الواهي وكّل ما فيه 

ال يكـــون �ضيئـــًا، وا�ضاأل الّذات المقّد�س بكّل ت�ضّرع اأن يجعـــل اأعمالك خال�ضة واأن يهديك اإلى 

عيف  طريق الخلو�س والوالء. واإذا واتتك حالة ال�ضمّو الروحّي، فاذكر بالّدعاء هذا العبد ال�ضّ

العاطـــل الخالي من الحقيقة الـــذي �ضّيع عمره في الهوى، واأ�ضبح قلبه، ب�ضبب كدر المعا�ضي 

واالأمرا�ـــس القلبّيـــة، بحيث لم تعد توؤّثر فيه اأّية ن�ضيحـــة وال رواية وال برهان وال دليل وال اآية، 

لعّلـــه يجد بدعائكـــم طريق النجاة، فاإّن اهلل ال يـــرّد دعاء الموؤمن فـــي ح�ضرته، بل ي�ضتجيب 

.
)1(

دعاءه«

)1( االأربعون حديًثا، �س 76.
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المهاهيم الرئيسة

1. اإّن اأخطـــر االآثـــار الّنا�ضئة من االأخـــالق واأ�ضّدها فتًكا هو ما يظهر فـــي الحياة االآخرة، 

وكّلمـــا كان الخلق الفا�ضد اأ�ضّد ف�ضاًدا، فاإّن اآثـــاره وتجّلياته االأخروّية تبقى وت�ضتمر مع 

�ضاحبه.

2. اإّن اأخطر االآثار الدنيوّية لالأمرا�س القلبّية هو ما يهّدد دين الّنا�س وحياتهم المعنوّية. 

وعندمـــا نتاأّمـــل في ماهّية الّريـــاء، نجده ي�ضـــّوب �ضهامه القاتلة علـــى الّدين ب�ضورة 

مبا�ضـــرة، وذلك الأّن المرائي محـــروٌم من االآثار الطّيبة للعبـــادة الأّنه لم يخل�س النّية 

ا للّدين ب�ضورة الّدين. هلل، ويكون بذلك يقّدم اأمًرا مناق�ضً

3. الّرياء في العقائد والق�ضايا االإيمانية، هو االأخطر على دين المرء والّنا�س الأّن العقائد 

هي االأ�ضول التي ُتبنى عليها اأركان الّدين وعمارته ال�ّضامخة.  

4. من�ضـــاأ الريـــاء هو: االعتقاد الفا�ضد بوجود موؤّثر غيـــر اهلل تعالى، ال�ّضعور بالحاجة اإلى 

مـــدح الّنا�ـــس له وتقّبلهم ب�ضبب ما يـــراه من �ضعة وذّلة في نف�ضـــه تجاههم، ال�ّضيطان 

الذي يزّين هذه الحاجات لت�ضبح �ضرورّية. 

5. العـــالج العلمـــّي للريـــاء يكـــون ب�ضـــكٍل اأ�ضا�ضـــّي بمواجهة ال�ّضـــرك، من خـــالل تر�ضيخ 

حقيقـــة الّتوحيـــد في القلب باأّنه ال موؤّثر في الوجـــود اإاّل اهلل وباأّن اهلل هو مالك القلوب 

رف الوحيد بها. والمت�ضّ

6. العـــالج العملـــي للرياء يكـــون عبر المجاهـــدة الم�ضتمّرة القائمة علـــى الّزهد بما عند 

الّنا�س واال�ضتغناء عنهم، طلب المنزلة في قلوب االآخرين على اأ�ضا�س االأحكام االإلهّية، 

رع اإلى اهلل وطلب العون منه والمراقبة والمحا�ضبة وذلك  الح، الت�ضّ الّذكر والعمل ال�ضّ

ا. لترك كّل عمل فيه �ضبهة الّرياء والتمّلق ولو كان عماًل �ضريًفا جدًّ

7. طلب المنزلة في قلب االإن�ضان الكامل واأولياوؤه تعّد من الكماالت االأخروّية.



ة؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام الخمينّي }46 دراسات أخالقيَّ

شواهق من وكي الّقرا

دعاء:
َما َغاٍز َغَزاُهْم  يُّ ْطَراِف اْلُم�ْسِلِميَن... واأَ »اللَُّه���مَّ ا�ْسَغِل اْلُم�ْسِرِكيَن ِباْلُم�ْسِرِكيَن َعْن َتَناُوِل اأَ

ْتَباِع �ُسنَِّتَك ِلَيُكوَن ِديُنَك الأَْعلَى َوِحْزُبَك الأَْقَوى  ِم���ْن اأَْه���ِل ِملَِّتَك، اأَْو ُمَجاِهٍد َجاَهَدُهْم ِم���ْن اأَ

ُه  َياَء، َوَخلِّ�سْ ْجِح... َواْعِزْل َعْنُه الرِّ ُه ِبالنُّ ْمَر، َوَتَولَّ ���ِه اْلُي�ْسَر، َوَهيِّْئ َلُه الأَ ���َك الأَْوَفى َفلَقِّ َوَحظُّ

.
ْمَعِة، َواْجَعْل ِفْكَرُه َوِذْكَرُه َوَظْعَنُه َواإَِقاَمَتُه ِفيَك َوَلَك«)1( ِمَن ال�سُّ

اآليات الكريمة:
1. { ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى      ائ   ائ  ەئ  ەئ   

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
.

)2(
یی  ی    ی  جئ   حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب}

الروايات الشريفة: 
ْن َل 

َ
َم���ا النََّجاُة ِف���ي اأ 1. عـــن الر�ضـــول االأكـــرم P: »�ُسِئ���َل ِفيَم���ا النََّجاُة َغ���داً، َفَق���اَل: اإِنَّ

 َيْخَدْعُه َوَيْخلَْع ِمْن���ُه اْلإِيَماَن، َوَنْف�َسُه 
َ
���ُه َمْن ُيَخاِدِع اهلل  َفَيْخَدَعُك���ْم؛ َفاإِنَّ

َ
ُتَخاِدُع���وا اهلل

َم���َرُه اهلل، ُثمَّ ُيِريُد ِبِه 
َ
؟ َقاَل: َيْعَمُل ِبَما اأ

َ
َيْخ���َدُع َل���ْو َي�ْسُعُر. ِقي���َل َلُه َفَكْيَف ُيَخ���اِدُع اهلل

���ْرُك ِب���اهلل، اإِنَّ اْلُمَراِئَي ُيْدَعى َي���ْوَم اْلِقَياَمِة  َي���اِء، َفاإِنَُّه ال�سِّ  ِف���ي الرِّ
َ
ُق���وا اهلل َغْي���َرُه؛ َفاتَّ

ْجُرَك، َفَل 
َ
�ْسَم���اٍء: َيا َكاِفُر، َيا َفاِج���ُر، َيا َغاِدُر، َيا َخا�ِسُر، َحِبَط َعَمُلَك َوَبَطَل اأ

َ
ْرَبَع���ِة اأ

َ
ِباأ

 .
ْن ُكْنَت َتْعَمُل َلُه«)3( ْجَرَك ِممَّ

َ
َخَل�َص َلَك اْلَيْوَم، َفاْلَتِم�ْص اأ

اِلَح َحْرُث  ْنَي���ا، والَعَمَل ال�سَّ 2. عن اأميـــر الموؤمنين Q: »اإِنَّ الَماَل َوالَبِنيَن َحْرُث الدُّ

َرُكْم ِمْن َنْف�ِسِه، َواْخ�َسْوُه  اْلِخ���َرِة، َوَق���ْد َيْجَمُعُهَما اهلل لأْقَوام، َفاْحَذُروا ِمَن اهلِل َما َحذَّ

َخ�ْسَيًة َلْي�َسْت َبَتْعِذير، َواْعَمُلوا في َغْيِر ِرَياء َوَل �ُسْمَعة; َفاإِنَُّه َمْن َيْعَمْل ِلَغْيِر اهلِل َيِكْلُه 

.
اهلل اإَِلى َمْن َعِمَل َلُه«)4(

حيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤهQ الأهل الّثغور. )1(  االإمام ال�ضّجادQ، ال�ضّ
)2( �ضورة البقرة، االآية 264.

)3( و�ضائل ال�ضيعة،ج1، �س 96.
)4( نهج البالغة، �س 64.
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3. عـــن ر�ضـــول اهلل P: »اإّن الّنار واأهلها يعّجون من اأه���ل الّرياء، فقيل: يا ر�سول اهلل، 

 .
وكيف تعّج الّنار؟! قال: من حّر الّنار التي يعّذبون بها«)1(

4. عـــن االإمام الّر�ضا Q: »َوْيَحَك َي���ا اْبَن َعَرَفَة، اْعَمُلوا ِلَغْيِر ِرَي���اٍء َوَل �ُسْمَعٍة؛ َفاإِنَُّه 

اُه اهلل، اإِْن  َحٌد َعَمًل اإِلَّ َردَّ
َ
َمْن َعِمَل ِلَغْيِر اهلِل َوَكلَُه اهلل اإَِلى َما َعِمَل. َوْيَحَك، َما َعِمَل اأ

 .
)2(» َخْيراً َفَخْيٌر َواإِْن �َسّراً َف�َسرٌّ

 : ِبي َجْعَفٍر الباقر Q: »�ُسِئَل َر�ُسوُل اهلِل P َعْن َتْف�ِسيِر َقْوِل اهلِل َعزَّ َوَجلَّ
َ
 5. عن االإمام اأ

لَّى  {يت  جث  مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس   }، َفَقاَل: َمْن �سَ

اَم ُمَراَءاَة  ى ُم���َراَءاَة النَّا�ِص َفُهَو ُم�ْسِرٌك، َوَمْن �سَ ُم���َراَءاَة النَّا����ِص َفُهَو ُم�ْسِرٌك، َوَمْن َزكَّ

َمَر 
َ
ا اأ النَّا����ِص َفُه���َو ُم�ْسِرٌك، َوَمْن َحجَّ ُمَراَءاَة النَّا�ِص، َفُهَو ُم�ْسِرٌك، َوَمْن َعِمَل َعَمًل ِممَّ

.
اهلل ِبِه ُمَراَءاَة النَّا�ِص َفُهَو ُم�ْسِرٌك َوَل َيْقَبُل اهلل َعَمَل ُمَراٍء«)3(

���وُم َوُي�َسلِّي  ُج���ُل ِمنَّا َي�سُ 6. عـــن اأميِر الموؤمنيـــن Q: »ُقْلَنا: َيا َر�ُس���وَل اهلِل P، الرَّ

َحُدُكْم ِعْنَد 
َ
���َك ُمَراٍء، َفَق���اَل َر�ُس���وُل اهلِل P: »َفْلَيُق���ْل اأ ْيَط���اُن، َفَيُق���وُل اإِنَّ ِتي���ِه ال�سَّ

ْ
َفَياأ

 .
ْعلَُم«)4(

َ
�ْسَتْغِفُرَك ِلَما َل اأ

َ
ْعلَُم، َواأ

َ
َنا اأ

َ
�ْسِرَك ِبَك �َسْيئاً َواأ

ُ
ْن اأ

َ
ُعوُذ ِبَك اأ

َ
َذِلَك: اأ

ًة ُمَباِلغاً  ْذَكُر ِبَها؛ َفَمَكَث ُمدَّ
ُ
 ِعَباَدًة اأ

َ
ْعُبَدنَّ اهلل

َ
نَّ َرُجـــاًل ِمْن َبِني اإِ�ْضَراِئيَل َقاَل: »َلأ

َ
7. ُرِوَي اأ

ْقَبَل َعلَى 
َ
اَع���اِت، َوَجَعَل َل َيُم���رُّ ِبَمَلإٍ ِمَن النَّا����ِص اإِلَّ َقاُلوا: ُمَت�َسنٌِّع ُم���َراٍء، َفاأ ِف���ي الطَّ

ْن َتْعَمَل هلِلِ 
َ
ْتَعْبَت َنْف�َس���َك َو�َسيَّْعَت ُعُمَرَك ِف���ي َل �َسيْ ٍء، َفَيْنَبِغ���ي اأ

َ
َنْف�ِس���ِه، َوَق���اَل: َق���ْد اأ

، َفَجَعَل َل َيُمرُّ ِبَمَلإٍ ِمَن النَّا�ِص اإِلَّ َقاُلوا: َوِرٌع  ْخلَ�َص َعَملَُه هلِلِ
َ
َتُه َواأ َر ِنيَّ �ُسْبَحاَنُه، َفَغيَّ

 .
)5(» َتِقيٌّ

)1( م�ضتدرك الو�ضائل، ج1، �س 107.
)2( الكافي، ج2، �س 294.

)3( و�ضائل ال�ضيعة،ج1، �س 68.
)4( بحار االأنوار، ج69، �س 303.

)5( )م.ن(، �س 304.
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ْظَهَر 
َ
 َعزَّ َوَجلَّ ِباْلَقِليِل ِم���ْن َعَمِلِه، اأ

َ
َراَد اهلل

َ
ِبي َعْبِد اهلل ال�ضادِق Q: »َم���ْن اأ

َ
8. َعـــْن اأ

َراَد النَّا�َص ِباْلَكِثيِر ِمْن َعَمِلِه ِفي َتَعٍب ِمْن َبَدِنِه َو�َسَهٍر ِمْن 
َ
َراَد، َوَمْن اأ

َ
ا اأ ْكَثَر ِممَّ

َ
اهلل َلُه اأ

 .
ْن ُيَقلِّلَُه ِفي َعْيِن َمْن �َسِمَعُه«)1(

َ
َبى اهلل َعزَّ َوَجلَّ اإِلَّ اأ

َ
َلْيِلِه، اأ

ْن ُيْظِه���َر َح�َسناً َوُي�ِسرَّ �َسيِّئاً؟! 
َ
َحُدُكْم اأ

َ
َنُع اأ ِبـــي َعْبِد اهلِل ال�ضادق Q: »َما َي�سْ

َ
9. َعـــْن اأ

نَّ َذِلَك َلْي�َص َكَذِلَك، َواهلل َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل: {وئ  وئ      
َ
َلْي����َص َيْرِج���ُع اإَِلى َنْف�ِسِه َفَيْعلََم اأ

َ
اأ

 .
ْت َقِوَيِت اْلَعَلِنَيُة«)2( حَّ ِريَرَة اإَِذا �سَ ۇئ  ۇئ    ۆئ}، اإِنَّ ال�سَّ

)1( الكافي، ج2، �س 296.
)2( )م.ن(، �س 295.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

  العجب )1( 

حقيقته، آثاره وعالماته

يبّيـــن المعنى الّدقيـــق للعجب والفـــرق بينه وبين    1

الفرح باهلل.

يتعـــّرف اإلى اأهّم االآثار التي تنجم عن العجب في    2

الدنيا واالآخرة.

يعّدد مظاهر العجب وعالئمه التي ت�ضاعدنا على    3

اكت�ضافه في الّنف�س.

الّدرس الثالث





تمفيق
ْن ُيْعَج���ُب ِبَعَمِلِه، َوَل  ـــاِدُق Q اأّنه قال: »اْلَعَج���ُب ُكلُّ اْلَعَجِب ِممَّ ُنقـــل عن االإمام ال�ضَّ

�ْسِد، َوادََّعى َما َلْي�َص  ْعِج���َب ِبَنْف�ِسِه َوَعَمِلِه َفَقْد �َسلَّ َعْن َمْنَهِج الرُّ َي���ْدِري ِب���َم ُيْخَتُم َلُه. َفَمْن اأُ

َل َما ُيْفَعُل ِباْلُمْعَجِب  ِعي ِمْن َغْيِر َحقٍّ َكاِذٌب، َواإِْن َخِفَي َدْعَواُه َوَطاَل َدْهُرُه. َواإِنَّ اأَوَّ َلُه. َواْلُمدَّ

ْوَكَد، َكَما  ُة َعلَْيِه اأَ ْعِجَب ِبِه، ِلَيْعلََم اأَنَُّه َعاِج���ٌز َحِقيٌر َوَي�ْسَهَد َعلَى َنْف�ِسِه ِلَيُكوَن اْلُحجَّ َن���ْزُع َم���ا اأُ

َها النَِّفاُق َوَماوؤَُها اْلَبْغ���ُي َواأَْغ�َساُنَها اْلَجْهُل  ْر�سُ َه���ا اْلُكْفُر َواأَ ُفِع���َل ِباإِْبِلي����َص. َواْلُعْجُب َنَباٌت َحبُّ

َلَلُة َوَثَمُرَها اللَّْعَن���ُة َواْلُخُلوُد ِفي النَّاِر... َفَمِن اْخَتاَر اْلُعْجَب َفَقْد َبَذَر اْلُكْفَر  َواأَْوَراُقَه���ا ال�سَّ

.
َوَزَرَع النَِّفاَق، َوَل ُبدَّ َلُه ِمْن اأَْن ُيْثِمَر«)1(

وعن االإمام ال�ضادق Q: »من اأُعجب بنف�سه هلك، ومن اأُعجب براأيه هلك، واإّن عي�سى 

ب����ن مري����م Q قال: داوي����ت المر�سى ف�سفيتهم ب����اإذن اهلل، واأبراأت الأكم����ه والأبر�ص باإذن 

اهلل، وعالجت الموتى فاأحييتهم باإذن اهلل، وعالجت الأحمق فلم اأقدر على اإ�سلحه!، فقيل: 

ي����ا روح اهلل، وم����ا الأحم����ق؟ قال: المعجب براأي����ه ونف�سه، الذي يرى الف�س����ل كّله له ل عليه، 

.
ويوجب الحّق كّله لنف�سه ول يوجب عليها حّقاً، فذاك الأحمق الذي ل حيلة في مداواته«)2(

اأمـــا مـــن �ضاهد في نف�ضه خيًرا فليحمد اهلل وي�ضكره، وليفـــرح بذلك كما يفرح اإذا �ضاهده 

. وهذا لي�س من 
)3(

في غيره: {ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ}

العجـــب فـــي �ضيء. وعليه، اإذا ت�ضـــاوى فرحك بف�ضل اهلل عليك مع فرحـــك بهذا الف�ضل على 

غيرك، فاعلم اأّنك ممن �ضلم من العجب اإن �ضاء اهلل. 

)1( م�ضتدرك الو�ضائل، ج1، �س 140. 
)2( )م.ن(، �س 138. 

)3( �ضورة يون�س، االآية 58.
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واإذا اأدركنــــا هــــذه الحقيقــــة، علمنا اأّن م�ضكلــــة المعجب بذاته اأو بعملــــه هي عندما يرى 

مــــا عنده من نف�ضــــه. فيح�ضبها من�ضاأً للفعــــل و�ضبًبا للّتاأثير واالإيجــــاد، ولي�س هذا �ضوى عين 

ال�ّضرك.

اإّن حقيقـــة الّتوحيـــد تقول: اإّنه مـــا من موجٍد اأو موؤّثٍر اأو فاعٍل فـــي الوجود اإاّل اهلل، واإّن 

تاأثير االإن�ضان اأو فاعلّيته لي�ضت اإاّل من اهلل وباهلل، فال حول وال قّوة اإاّل باهلل. اأّما االإعجاب 

بالّنف�ـــس فاإّنه ينبع من االعتقاد بفاعلّيتهـــا و�ضببّيتها على نحو اال�ضتقالل، وح�ضولها على 

االأ�ضيـــاء على نحو اال�ضتحقاق الذاتّي. فمن عرف اأ�ضـــل العجب الذي هو ال�ّضرك، ال �ضّك 

باأّنـــه �ضوف يعرف �ضبب وخامتـــه وخطورته. وهل يوجد ما هو اأخطر من ال�ّضرك على دين 

المرء واإيمانه؟!

ماهّية العرب
هذه االإ�ضارات وغيرها تحّثنا على معرفة هذا المر�س المهلك الذي لن تنفع معه االأعمال 

الحـــة مهما بلغت. ومن كان مـــن العاملين المجاهدين الم�ضّحيـــن المتفّوقين وهو يهمل  ال�ضّ

معالجـــة هـــذه الموبقة، فاإّن اأمره يكون كمن يعين عدّوه علـــى نف�ضه؛ فاإّنه كّلما زاد من ذخيرة 

اأعمالـــه الح�ضنـــة، زاد من قّوة مر�ضه، حّتى يق�ضي عليه وال يبقي لـــه خيًرا. ففي تعريف هذه 

الّرذيلة الموبقة.

 يقـــول االإمام }: الُعْجب هو عبارة ح�ضب مـــا ذكره العلماء )ر�ضوان اهلل عليهم( عن 

الح وا�ضتكثـــاره وال�ّضرور واالبتهاج به، والتغّنج والدالل بوا�ضطته، واعتبار  »تعظيم العمل ال�ضّ

ـــر ... واأّما ال�ّضرور بالعمل مع الّتوا�ضـــع والخ�ضوع هلل تعالى و�ضكره  االإن�ضـــان نف�ضه غير مق�ضّ

. ينقل المحّدث 
)1(

علـــى هذا الّتوفيـــق وطلب المزيد منه، فاإّنه لي�س بعجب، بل هو اأمٌر ممدوح«

العظيـــم، موالنا العاّلمة المجل�ضّي طاب ثراه، عن المحّقق الخبير والعالم الكبير ال�ضيخ بهاء 

الدين العامل )ر�ضوان اهلل عليه(، اأّنه قال: »ال ريب في اأّن من عمل اأعمااًل �ضالحة من �ضيام 

االأّيـــام، وقيام الليالي، واأمثال ذلك يح�ضل لنف�ضه ابتهاٌج. فاإن كان من حيث كونها عطّية من 

اهلل له، ونعمة منه تعالى عليه، وكان مع ذلك خائًفا من نق�ضها �ضفيًقا من زوالها، طالًبا من 

)1( ال�ضيخ الّنراقي، جامع ال�ّضعادات، ج1، �س 8؛ الفي�س الكا�ضاني، المحّجة البي�ضاء، ج6، �س 672 - 277.
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اهلل االزديـــاد منهـــا، لم يكن ذلك االبتهـــاج ُعجًبا. واإن كان من حيث كونهـــا �ضفته وقائمة به 

وم�ضافـــة اإليه، فا�ضتعظمها وركن اإليها وراأى نف�ضه خارًجا عن حّد التق�ضير، و�ضار كاأّنه يمّن 

 .
)1(

على اهلل �ضبحانه ب�ضببها، فذلك هو الُعْجب«

ورة التي ذكروهـــا �ضحيح، ولكن يجب  »اأقـــول  - واأنـــا الفقيـــر  - اإّن تف�ضير الُعجـــب بال�ضّ

اعتبـــار العمل اأعّم من العمل الباطنـــّي والظاهرّي، القلبّي وال�ضكلـــّي، وكذلك اأعّم من العمل 

ا  القبيح والعمل الح�ضن؛ وذلك الأّن الُعجب مثلما يدخل على اأعمال الّجوارح، فاإّنه يدخل اأي�ضً

علـــى اأعمال الّجوانح فيف�ضدها، وكمـــا اأّن �ضاحب الف�ضيلة الح�ضنـــة يعجب بخ�ضاله، كذلك 

ـــا؛ اأي اإّنه يعجب بخ�ضالـــه، كما �ضّرح بهـــذا الحديث ال�ضريف  يكـــون ذو العمـــل ال�ّضنيـــع اأي�ضً

.
)2(

هما بالّذكر؛ الأّنهما خافيان عن نظر اأغلب النا�س« وخ�ضّ

اإّن م�ضكلـــة العجب لي�ضت في اأن يفرح االإن�ضان بالخيـــر اإذا وجده، اأو اأن يبتهج بالكمال اإن 

اأدركه، بل في اأن يرى ذلك الخير والكمال �ضادًرا من نف�ضه.

ا مهلًكا لي�س الفرح وال�ّضرور بالكماالت، بل اإّن عدم الفرح باأّي خيرـ   العجب الذي ُعّد مر�ضً

واإن قّلـ  من عالمات ال�ّضقاء والحماقة وخبث الّطينة واللوؤم. واإّن الموؤمن ليفرح بالخير القليل 

كما يفرح بالخير الكثير؛ الأّنه يراه من رّبه. فرّبه المتعال عنده محمود، والخير منه ماأمول.

لي�ـــس االإعجاب بالّنف�س ومتعّلقاتها �ضوى دليل على جهـــٍل كبيٍر بحقيقتين اأ�ضا�ضّيتين، قام 

عليهما بنيان �ضالح االإن�ضان.

الأولى: اإّن كل خير وكمال هو من اهلل تعالى دون �ضواه، وهذا العطاء االإلهّي اإّنما يكون 

ل والمّنة؛ الأّنه تعالى قديم المّن واالإح�ضان: »اإِْذ َجِميُع اإِْح�َساِنَك  دائًما على نحو التف�ضّ

.
)3(

ٌل، َواإِْذ ُكلُّ ِنَعِمَك اْبِتَداٌء« َتَف�سُّ

الثانية: اإّن من�ضاأ ال�ضّر الواقعّي هو الّنف�س. واإّن اأ�ضل كّل م�ضيبة تنزل على االإن�ضان من 

اأّن االإن�ضان بذاته لي�س  . ويعني هذا االأ�ضل 
)4(

ذاته: {حت  خت  مت   ىت   يت  جث}

)1( بحار االأنوار، ج69، �س306.
)2( االأربعون حديًثا، �س 84.

)3( ال�ضحيفة ال�ضّجادية، دعاوؤهQ  في االعتراف وطلب الّتوبة من اهلل تعالى.
)4( �ضورة الّن�ضاء، االآية 79.
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 للخير والكمال، بل الكمال فيه عطاٌء من اهلل. وعليه، فالكمال لي�س من اللوازم 
ً
من�ضاأ

هذا  ويرجع  و...  وكنوٌد  وعجوٌل  وظلوٌم  وجهوٌل  كفوٌر  بذاته  هو  بل  لالإن�ضان،  الّذاتّية 

المعنى اإلى اأ�ضٍل ثابٍت في حكمة العقالء، وهو اأّن كّل ما �ضوى اهلل لي�س اإاّل عين الفقر 

وفاقد  وجودّي،  اأمٌر  فالخير  منه؟!  الخير  ي�ضدر  كيف  كذلك  كان  ومن  واالحتياج، 

ال�ّضيء ال يعطيه.

مهاسق العرب واثارم المفلكة
ادرة عن معدن الحكمة  يتفاجـــاأ المرء للوهلة االأولى، وهو يطالع االأحاديـــث ال�ّضريفة ال�ضّ

وبيـــت النبّوة فيمـــا يتعّلق بوخامة اأمر العجـــب، ويت�ضاءل من لم ي�ضل اإلـــى اإدراك روح الّدين 

وجوهـــر االإيمـــان عن ال�ّضبـــب الذي يجعل اإعجاب المـــرء بنف�ضه موؤّدًيا اإلـــى الهالك العظيم، 

رر في اأن يرى االإن�ضان في نف�ضه اأموًرا ح�ضنة كالعقائد الحّقة اأو االأخالق  فهـــو يقول: وما ال�ضّ

الحة، ثّم يفرح بها؟! الفا�ضلة اأو االأعمال ال�ضّ

فالعلمـــاء العارفـــون بالّنف�س واأ�ضرارها، وعلـــى راأ�ضهم االإمام الخمينـــي، يتحّدثون عن 

ال�ّضخ�ضّيـــة التي يتمّلكها االإعجاب بالـــّذات باأّنها مري�ضٌة، واأّن مر�ضها مهلٌك، واأّن الهالك 

هـــو ال�ّضقـــاء االأبدّي. يذكر هوؤالء االأبرار اأّن العجب اآفة االإيمـــان! واأّن اإعجاب المرء بنف�ضه 

يجعلـــه لعبة بيد ال�ّضيطان اّلذي لن ير�ضى باأقّل من اإي�ضـــال االإن�ضان اإلى الكفر باهلل، وهو 

قعر جهّنم. 

فاأحد اآثار العجب، كما يقول االإمام الخميني }: »ما يحبط اإيمان االإن�ضان واأعماله 

ويف�ضدهـــا؛ كمـــا يجيب االإمام Q الراوي عندما ي�ضاأله فـــي هذا الحديث ال�ضريف عن 

.
)1(

الُعْجب الذي يف�ضد العمل، فيحّدد Q اأّن درجة منه هي العجب باالإيمان«

ويعـــّدد االإمام في ن�سٍّ مطّول مجموعة اأخـــرى من مفا�ضد العجب التي هي االآثار النف�ضّية 

والمعنوّية في الّدنيا واالآخرة. ولو تاأّمل االإن�ضان في هذه المفا�ضد الأدرك ما تقّدم حول عالقة 

العجب بتدمير اإيمان االإن�ضان وعالقته باهلل تعالى.

فيما يلي مجموعة من تلك االآثار الوخيمة للعجب يذكرها لنا االإمام }:

)1( االأربعون حديًثا، �س 90.
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1. الهالك
 ،

»ففـــي اأمالي ال�ضدوق، عن اأمير الموؤمنين Q اأّنه قال: »َم���ْن َدَخلَُه الُعْجب َهلََك«)1(

و�ضورة هذا ال�ّضرور ــ الحا�ضل من العجب ــ في البرزخ وما بعد الموت، تكون موح�ضة ومرعبة 

ا، وال نظير لها في الهول. واأو�ضح ما ي�ضير اإلى ذلك قول الر�ضول االأكرم P في و�ضّيته  جـــدًّ

. �ضـــاأل مو�ضى بن عمران )على 
ْوَح�ُص م���ن الُعْجِب«)2( الأميـــر الموؤمنيـــن Q: »ول ِوْحَدَة اأَ

ْنِب الَّذي اإَِذا ارَتَكَبُه اب���ُن اآَدِم ا�ْسَتْحَوذَت َعلَيه،  نبينـــا واآله وQ( ال�ّضيطان: »اأَْخَبْرِن���ي ِباْلذَّ

. وقـــال: قال اهلل تعالى 
ق���ال: اإِذا اأَْعَجَبْت���ُه َنْف�ُس���ه، وا�ْستْكَث���ر َعَملَ���ُه، َو�َسُغر ِف���ي َعْيِنه َذْنُبه«)3(

ر الُمْذِنبيَن  ّديِقيَن« قال: يا رّب، َكْيَف اأَُب�ضِّ ِر الُمْذِنبيَن واأُْنِذِر ال�سِّ لداوود Q: »يا داووَد، َب�سِّ

نب، واأُْنِذِر  ر الُمْذنبيَن اأَِني اأَْقَبُل الّتْوَبَة واأَْعُفو َعِن الذَّ يقين؟ قال: »يا داوود َب�سِّ دِّ واأُْنـــِذر ال�ضِّ

ّل َهلََك)4(. اأعوذ باهلل  ُبِه ِلْلِح�س���اِب اإِ ّل ُيْعَجُب���وا ِباأَْعماِلِه���ْم؛ َفاإِنُه َلْي�َص َعْبٌد اأَْن�سِ يقي���َن اأَ دِّ ال�سِّ

.
ديقين ومن هو اأعظم منهم«)5( تعالى من المناق�ضة في الح�ضاب التي تهلك ال�ضّ

2. استحواذ الّشيطان على اإلنسان
دوق في الخ�ضال م�ضنًدا اإلى االإمام ال�ضادق قال: قال ابلي�س لجنوده:  »ينقـــل ال�ضيخ ال�ضّ

»اإذا ا�ضتمكنت من ابِن اآَدَم ِفي َثالٍث لم اأبال ما عمل؛ فاإنه غير مقبول ِمنُه: اإِذا ا�ْضَتْكَثَر َعَمَلُه، 

.
)7(

»
)6(

َوَن�ِضَي َذْنَبُه، ودخله الُعْجُب«

)1( اأمالي ال�ضدوق، �س532.
)2( )و�ضائل ال�ضيعة، ج61، �س103.

)3( الكافي، ج2، �س314.
)4( )م.ن(.

)5( االأربعون حديًثا،  �س 89.
)6( ال�ضيـــخ ال�ضّدوق، الخ�ضال، تحقيق علي اأكبر غفاري، ن�ضر موؤ�ض�ضة الن�ضر االإ�ضالمي التابعة لجماعة المدر�ضين، بقم 

الم�ضرفة، 1403هـ، باب الثالثة، �س 110، ح 86 

)7( االأربعون حديًثا،  �س 91.
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3. الكفر والّشرك
»ي�ضـــاف اإلى ما �ضمعت من مفا�ضد العجب، اأّنـــه �ضجرة خبيثة، نتاجها الكثير من الكبائر 

ل العجب في القلب، يجّر عمل االإن�ضان اإلى الكفر وال�ّضرك واإلى ما  والموبقـــات. فعندما يتاأ�ضّ

.
)1(

هو اأعظم من ذلك«

4. استصغار المعاصي وعدم الّنهوض إلصالح الّنفس
»ومـــن مفا�ضـــده ا�ضت�ضغـــار المعا�ضي. بـــل اإّن ذا العجب ال ينه�س الإ�ضـــالح نف�ضه، ويظّن 

اأّن نف�ضـــه زكّيـــة طاهرة، فال يخطر بباله اأبًدا اأن يطّهرها مـــن المعا�ضي؛ الأّن �ضتار االإعجاب 

بالّنف�ـــس وحجابه الغليظ يحول بينه وبين اأن يرى معايب نف�ضه، وهذه م�ضيبة؛ اإذ اإّنها تحجز 

االإن�ضـــان عـــن جميع الكماالت، وتبتليـــه باأنواع النواق�ـــس، وتوؤّدي بعمل االإن�ضـــان اإلى الهالك 

.
)2(

االأبدّي، ويعجز اأطّباء الّنفو�س عن عالجه«

5. االستغناء عن الحّق
»ومـــن مفا�ضده االأخرى اأّنـــه يجعل االإن�ضان يعتمد على نف�ضه فـــي اأعماله، وهذا ما ي�ضبح 

�ضبًبـــا في اأن يح�ضب االإن�ضـــان الجاهل الم�ضكين نف�ضه في غًنى عن الحّق تعالى، وال يرى عليه 

ف�ضـــل الحـــّق تعالـــى، ويرىـ  بح�ضب عقلـــه ال�ضغيرـ  اأّن الحـــّق تعالى ملزٌم بـــاأن يعطيه االأجر 

ا ال�ضتحّق الّثواب، و�ضياأتي فيما بعد ذكر هذا  والثـــواب، ويتوّهم اأّنه حّتى لو عومل بالعدل اأي�ضً

.
)3(

االأمر اإن �ضاء اهلل«

6. احتقار عباد اهلل
»ومـــن مفا�ضد العجب االأخرى، اأن ينظر االإن�ضان باحتقـــار اإلى عباد اهلل، ويح�ضب اأعمال 

ا،  الّنا�س ال �ضيء، واإن كانت اأف�ضل من اأعماله؛ فتكون هذه الّنظرة �ضبًبا لهالك االإن�ضان اأي�ضً

.
)4(

و�ضوكة في طريق خال�ضه ونجاته«

)1( االأربعون حديًثا، �س 91.
)2( )م.ن(.
)3( )م.ن(.
)4( )م.ن(.
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7. الّرياء
»ومن مفا�ضده االأخرى، اأّنه يدفع االإن�ضان اإلى الّرياء؛ الأّن االإن�ضان ب�ضورٍة عاّمة اإذا ا�ضت�ضغر 

اأعماله، وجدها ال �ضيء، ووجد اأخالقه فا�ضدة، واإيمانه ال ي�ضتحّق الّذكر، وعندما ال يكون معجًبا 

بنف�ضـــه وال ب�ضفاته وال باأعماله، بل يجـــد نف�ضه وجميع ما ي�ضدر عنها �ضّيًئا وقبيًحا، ال يطرحها 

وال يتظاهـــر بها، فاإّن الب�ضاعة الفا�ضدة تكـــون �ضّيئة وغير �ضالحة للعر�س. ولكّنه اإذا راأى نف�ضه 

كاماًل واأعماله جّيدة، فاإّنه يندفع اإلى الّتظاهر والّرياء، ويعر�س نف�ضه على الّنا�س. ويجب اعتبار 

.
)1(

ا« مفا�ضد الّرياء المذكورة في الحديث الثاني من مفا�ضد العجب اأي�ضً

8. الكبر
»وهنـــاك مف�ضدة اأخرى هـــي اأّن هذه الّرذيلة توؤّدي اإلى رذيلة الكبـــر المهلكة، وتبعث على 

.
)2(

ابتالء االإن�ضان بمع�ضية التكّبر«

ا ب�ضورة مبا�ضرة وغير مبا�ضرة.  وتن�ضاأ من هذه الرذيلة مفا�ضد اأخرى اأي�ضً

يقـــول االإمـــام الخميني}: »فليعلم المعجـــب اأّن هذه الّرذيلة هي بـــذرة رذائل اأخرى، 

ومن�ضـــاأ الأمـــوٍر ي�ضّكل كل واحد منهـــا �ضبًبا للهالك االأبدّي والخلود في العـــذاب... واإّنه حينما 

يغم�س عينيه المادّية الملكوتّية، وي�ضرق عليه �ضلطان البرزخ والقيامة، يرى اأّن حال اأهل كبائر 

المعا�ضي اأف�ضل من حاله، حيث غمرهم اهلل برحمته الوا�ضعة ب�ضبب ندمهم اأو ب�ضبب ما كان 

، وح�ضبها في  لديهـــم من رجاء بف�ضل اهلل تعالى. واأّما هذا الم�ضكين الذي راأى نف�ضه م�ضتقالًّ

باطـــن ذاته غنّية عـــن ف�ضل اهلل، فيرى اهلل تعالـــى يحا�ضبه لذلك ح�ضاًبـــا ع�ضيّرا، ويخ�ضعه 

لميـــزان العدل كما اأراد، ويفهمه باأّنه لم يقم باأّية عبادة هلّل تعالى، واأّن جميع عباداته اأبعدته 

عـــن ال�ّضاحة المقّد�ضـــة، واأّن كّل اأعماله واإيمانه باطٌل وتافه، بـــل واأّن تلك االأعمال والعبادات 

.
)3(

نف�ضها هي �ضبب الهالك وبذرة العذاب االأليم وراأ�س مال الخلود في الّجحيم«

)1( االأربعون حديًثا، �س 91  - 92.
)2( )م.ن(، �س 92.

)3( )م.ن(.
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يطان مصقاق
ّ
الش

بعـــد اأن يبّيـــن لنا االإمـــام الخمينّي} مفا�ضـــد العجب، يقـــّدم لنا ال�ّضيطـــان كنموذج 

لنعتبـــر منه، فيقول: »وكفى بحال ال�ضيطان عبرًة لمـــن يعتبر؛ فاإّن هذا الخبيث المطرود من 

ا هلّل ب�ضبـــب تلك االآفات الّنف�ضّية واالأمرا�ـــس االأخالقّية التي اأهمل  رحمـــة اهلل اإّنما �ضار عدوًّ

معالجتهـــا، فاأورثته العناد والتمّرد على اإرادة الحّق تعالـــى. يقول االإمام: »اإّن التوجه للّنف�س، 

واالأنانّية، واالإّنية، والعجب، ت�ضتّد في الجهل كّلما تقّدم في المراقي الجهلّية؛ ولذلك لم تثمر 

�ضـــالُة ال�ّضيطان على مدى اأربعة اآالف �ضنة �ضوى تر�ضيخ االأنانّية والعجب والّتفاخر فيه، حتى 

اآل بـــه الحال اإلى الّتجّري واإطالق قول: {ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ} في االإجابة عّما اأمر 

بـــه الحـــّق تبارك وتعالى، فَعِمـــَي عن روؤية نورانّيـــة اآدم Q ب�ضبب غرقه فـــي غاية الّجهل 

والعجـــب وحّب النف�س، ووقع ب�ضبب ذلك في قيا�ـــس المغالطة. واإذا كان قد �ضجد اأربعة اآالف 

�ضنـــة فاإّن هذه ال�ضجدة بحّد ذاتها كانت هي عبـــادة هوى وبدافع حّب الّنف�س. من هنا، كانت 

نتيجة عبادات اإبلي�س طوال تلك المّدة الّتوّجه للّنف�س واالأنانّية والعجب، وكانت عاقبته اأن قال 

فـــي الرّد على اأمر الحّق تبارك وتعالى: {ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  }، وب�ضبب حّب النف�س 

.
)1(

واالأنانّية والّتفاخر كان ن�ضيبه الّطرد من ح�ضرة القد�س ومقامه«

تحذيٌر وتن(يه
ويعـــود االإمـــام لينّبهنا من مكائد ال�ّضيطان وحبائله، فيقول: »يـــا اأيها االأخ، كن حذًرا تجاه 

مكائـــد الّنف�س وال�ّضيطان، واعلـــم اأّنه لن يدعك اأّيها الم�ضكين تـــوؤّدي عماًل واحًدا باإخال�س، 

وحّتـــى هذه االأعمال غير الخال�ضـــة التي تقّبلها اهلل تعالى منك بف�ضله، ال يدعك - ال�ّضيطان 

- ت�ضـــل بها اإلـــى الهدف. فيعمل عماًل تحبط به اأعمالك كّلها، وتخ�ضر حّتى هذا الّنفع ب�ضبب 

هـــذا العجب والتدّلل في غير موقعه. وب�ضرف الّنظر عن ُبعد الو�ضول اإلى اهلل ور�ضاه، فاإّنك 

.
)2(

لن ت�ضل اإلى الجّنة وال اإلى الحور العين، بل تخّلد في العذاب وُتعّذب بنار الغ�ضب كذلك«

)1( روح اهلل المو�ضـــوي الخميني، جنود العقل والجهـــل، دار المحّجة البي�ضاء، الّطبعة االأولى، 2003 م ترجمة موؤ�ّض�ضة اأم 
القرى، �س 54.

)2( االأربعون حديًثا، �س 98.
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المهاهيم الرئيسة

الح وا�ضتكثاره وال�ّضرور واالبتهاج به والتغّنج والدالل  1. الُعْجب عبارة عن تعظيم العمل ال�ضّ

بوا�ضطتـــه واعتبـــار االإن�ضـــان نف�ضه غيـــر مق�ضرٍّ . وهو غيـــر ال�ّضرور بالعمل مـــع الّتوا�ضع 

 تعالى و�ضكره على هذا الّتوفيق وطلب المزيد منه، الذي هو اأمٌر ممدوح.
ّ

والخ�ضوع هلل

2. اإّن م�ضكلـــة العجب لي�ضت في اأن يفرح االإن�ضـــان بالخير اإذا وجده، اأو اأن يبتهج بالكمال 

اإن اأدركه، بل في اأن يرى ذلك الخير والكمال �ضادًرا من نف�ضه.

3. من مفا�ضد العجب واآثاره المهلكة: 

اإحباط اإيمان االإن�ضان واأعماله واإف�ضادها.  - 

الهالك في البرزخ واالآخرة.  - 

ا�ضت�ضغار المعا�ضي وعدم الّنهو�س الإ�ضالح الّنف�س.  - 

احتقار عباد اهلل نتيجة اأّنه يرى اأعمال النا�س ال �ضيء واإن كانت اأف�ضل من اأعماله.  - 

4. من عالمات المعجب اأّنه: 

ا للمدح والّثناء. الحين وم�ضتحقًّ يرى نف�ضه من ال�ضّ  - 

يرى قبائح اأعماله ح�ضنة بينما ال يعير اأهمّية الأعمال الغير التي تكون اأف�ضل واأعظم.  - 

ي�ضيء الظّن بخلق اهلل ويح�ضن الظّن بنف�ضه.    - 

ا هلل ب�ضبب تلك االآفات الّنف�ضّية  5. اإّن ال�ضيطان الخبيث المطرود من رحمة اهلل اإّنما �ضار عدوًّ

واالأمرا�س االأخالقّية التي اأهمل معالجتها، فاأورثته العناد والتمّرد على اإرادة الحّق تعالى.

6. لي�س االإعجـــاب بالّنف�س ومتعّلقاتها �ضوى دليل على جهٍل كبيٍر بحقيقتين اأ�ضا�ضّيتين: االأولى 

اأّن كل خير وكمال هو من اهلل تعالى دون �ضواه، والثانية اأّن من�ضاأ ال�ضّر الواقعّي هو الّنف�س.

7. اإذا ت�ضاوى فرح االإن�ضان بف�ضل اهلل عليه بفرحه بهذا الف�ضل على غيره يكون مّمن �ضلم 

من العجب.

8. المعجـــب بنف�ضـــه ال بّد واأن يعجب بكماٍل ين�ضبه اإليها حّتى لو كان موهوًما. وال �ضّك باأّن 

اأعظم الكماالت والخيرات هو االإيمان باهلل تعالى والعقائد المرتبطة به. 
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:
ٍد َواآِلِه، َواْكِفِني َما َي�ْسَغُلِن���ي اِلْهِتَماُم ِبِه، َوا�ْسَتْعِمْلِني ِبَما َت�ْساأَُلِني  »اللَُّه���مَّ �َس���لِّ َعلَى ُمَحمَّ

اِم���ي ِفيَم���ا َخلَْقَتِني َل���ُه، َواأَْغِنِن���ي َواأَْو�ِسْع َعلَ���يَّ ِفي ِرْزِق���َك، َولَ َتْفِتنِّي  َغ���داً َعْن���ُه، َوا�ْسَتْف���ِرْغ اأَيَّ

.
ِني َولَ َتْبَتِلَينِّي ِباْلِكْبِر، َوَعبِّْدِني َلَك َولَ ُتْف�ِسْد ِعَباَدِتي ِباْلُعْجِب«)1( ِبالنََّظِر، َواأَِعزَّ

الروايات الشريفة:
.

واب، واآفة الألباب«)2( 1. عن االإمام علي Q: »الإعجاب �سّد ال�سّ

.
2. عن االإمام ال�ضادق Q: »ل جهل اأ�سّر من العجب«)3(

.
3. عن االإمام علي Q: »العجب راأ�ص الحماقة«)4(

.
4. عن اأمير الموؤمنين Q: »�سيئة ت�سوءك، خير عند اهلل من ح�سنة تعجبك«)5(

.
5. عن اأبي عبد اهلل Q: »اآَفُة الّديِن الَح�َسد والُعْجُب َوالَفْخُر«)6(

6. عـــن االإمام علي Q من كتابه لالأ�ضتـــر لّما واّله م�ضر: »اإي���اك والإعجاب بنف�سك، 

والّثق���ة بم���ا يعجب���ك منها، وحّب الإطراء؛ ف���اإّن ذلك من اأوثق فر����ص ال�ّسيطان في 

.
نف�سه، ليمحق ما يكون من اإح�سان المح�سنين«)7(

.
7. عن االإمام علي Q: »الإعجاب يمنع الزدياد«)8(

.
8. عن اأمير الموؤمنين Q: »العجب يظهر النقي�سة«)9(

.
9. عن اأمير الموؤمنين Q: »ما اأ�سّر المحا�سن كالعجب«)10(

)1( ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤهQ  في مكارم االأخالق ومر�ضّي االأفعال.
)2( نهج البالغة، �س 397. 

)3( الكافي، ج8، �س 244.
)4( التميمي االأمدي، تحقيق وت�ضحيح ال�ضيد مهدي الرجائي، ن�ضر دار الكتاب االإ�ضالمي، قم، غرر الحكم، �س 309.

)5( نهج البالغة، �س 477.
)6( الكافي، ج2، �س 307.

)7( نهج البالغة، �س 444.
)8( )م.ن(، �س 500.

)9( غرر الحكم، �س 309.
)10(  غرر الحكم، �س 308.
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10. عـــن االإمـــام ال�ضـــادق Q: »اإّن عي�س���ى ب���ن مري���م كان م���ن �سرائع���ه ال�سيح في 

الب���لد، فخ���رج في بع�ص �سيحه، ومعه رجل من اأ�سحاب���ه ق�سير، وكان كثير اللزوم 

لعي�س���ى  Q، فلّم���ا انته���ى عي�س���ى اإلى البحر، ق���ال: ب�سم اهلل ب�سح���ة يقين منه، 

فم�س���ى على ظهر الماء، فق���ال الرجل الق�سير، حين نظر اإلى عي�سى Q جازه: 

ب�سم اهلل ب�سحة يقين منه، فم�سى على الماء ولحق بعي�سى Q، فدخله العجب 

.
بنف�سه... فرم�ص في الماء، فا�ستغاث بعي�سى، فتناوله«)1(

)1( الكافي، ج2، �س 306.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

الّدرس الرابع

 العجب )2( 

تشّكله، أنواعه ودرجاته

  ي�ضـــرح العالقـــة بين �ضعف العقـــل وروؤية الّنف�س    1

وت�ضّكل ال�ضخ�ضّية المعجبة.

 يتعّرف اإلى بع�س االأمور التي ُيعجب بها االإن�ضان.   2

 يتعّرف اإلى درجات العجب.   3





تمفيق
لمـــاذا ي�ضل االإن�ضان اإلى حيث ي�ضبح االإعجاب بالّنف�ـــس ملكًة را�ضخًة في نف�ضه، فت�ضتقّر 

فة المهلكة؟ وكيف يتجاوز المرء كّل هذه الحقائق ال�ّضاطعة، وي�ضتغرق في الّنظر  فيه هذه ال�ضّ

اإلى نف�ضه بعين االإعجاب والّزهو والفرح ذاهاًل عّما �ضواها؟!

لقـــد ذكرنا �ضابًقـــا اأّن جميع االأمرا�ـــس والم�ضـــكالت االأخالقّية واال�ضّطرابـــات النف�ضّية 

ترجـــع اإلى م�ضكلة عقائدّية ترتبط بفهـــم ح�ضور اهلل في هذا الكون والحياة الّرحبة، وترتبط 

بال�ّضعـــور القلبّي بذلك. فمن عجـــز عن اإدراك جمال ح�ضور اهلل المطلـــق مع كّل هذه االآيات 

، ومن 
)1(

الالمتناهية: {وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ}

لـــم ينقل هذا االإدراك اإلى حالة االإيمان القلبّي والثبات المعنوّي، فاإّنه �ضوف يقع في ال�ّضرك. 

وال�ّضـــرك عبارة عن االعتقاد بتعّدد االأ�ضباب وراء هذه الّظواهر الوجودّية والفعلّية في االآفاق 

وفي االأنف�س، في الحياة االجتماعّية وفي االأحداث الكونّية.

2 الشخصية المعر(ة بنهسفا؟
ّ
كيف تتشك

عيفـــة �ضرعـــان مـــا ت�ضتجيب لدعوة ال�ّضـــرك، فيرى كّل مـــن يعي�س العقد  اإّن الّنفو�ـــس ال�ضّ

النف�ضّيـــة، اال�ضتقاللّيَة والغنى في نف�ضه وذاته؛ والأجل تثبيت هذه الفكرة، يبداأ بن�ضبة الكمال 

الذي يراه في نف�ضه اإلى نف�ضه، ويعتقد باأّن الّتاأثير والفعلّية وال�ّضببّية نابعة من ذاته. 

فاإذا اجتمع ال�ّضرك مع حّب الّنف�س وروؤيتها م�ضتغنيًة م�ضتقّلًة، توّلدت منه الحاالت النف�ضّية 

البغي�ضة كالكبر والعجب والّرياء وغيرها. 

)1( �ضورة ف�ضلت، االآية 53.
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غيرة كبيرة، وبذلك يرى نف�ضه من  يقول االإمام الخمينّي}: »يرى االإن�ضان اأعماله ال�ضّ

ا للّثنـــاء وم�ضتوجًبا للمدح على تلك االأعمال  ة اهلل ويرى نف�ضه م�ضتحقًّ ال�ضالحيـــن ومن خا�ضّ

الحقيرة الّتافهة، بل ويحدث اأحياًنا اأن تلوح لنظره قبائح اأعماله ح�ضنًة، واإذا ما راأى من غيره 

الحة بالقبح،  اأعمااًل اأف�ضل واأعظم من اأعماله فال يعيرها اأهمّية، وي�ضف اأعمال الّنا�س ال�ضّ

واأعماله ال�ضّيئة القبيحة بالح�ضنة. ي�ضيء الّظّن بخلق اهلل ولكّنه يح�ضن الظّن بنف�ضه، وب�ضبب 

غير الممزوج باآالف القذارات المبعدة عن اهلل، اأّن اهلل مديٌن له  حّبـــه لنف�ضـــه يرى بعمله ال�ضّ

.
)1(

واأّنه ي�ضتوجب منه الّرحمة«

اإّن العقـــل الذي يدرك حقيقـــة الكمال، ويتعّرف على عّلته و�ضببه الحقيقّي، هو نوٌر اإلهّي ال 

يتعاي�ـــس مع الهوى وحّب الّنف�ـــس. كما قال اأمير الموؤمنين Q: »كم م���ن عقٍل اأ�سير تحت 

. فمن ا�ضتولى علـــى قلبه حّب الّنف�س، تمّلكه الهـــوى؛ فينطفئ ب�ضبب ذلك نور 
ه���وًى اأمي���ر«)2(

العقـــل فيها. وعندما يفقد االإن�ضان هذا الّنور، يح�ضب نف�ضـــه من�ضاأً للكماالت والخيرات، واإن 

كانت محدودة اأو موهومة. 

يقـــول االإمام الخمينـــّي}: »واأّما نحن الم�ضاكين فمن الجهـــل والحجب المتنّوعة التي 

اأم�ضكـــت برقابنا قمنا نتكّبر ونعجب باأنف�ضنا ونتظاهر باأعمالنـــا، فيا �ضبحان اهلل! ما اأ�ضدق 

كالم اأميـــر الموؤمنين Q حيث يقول: »عجب المرء بنف�سه اأحد ح�ّساد عقله)3(. األي�س من 

.
فقدان العقل اأّن ال�ّضيطان يعّمي علينا اأمًرا �ضروريًّا وال نقوم بوزنه في ميزان العقل«)4(

)5(
وعن اأمير الموؤمنين Q: »ر�ساك عن نف�سك، ف�ساد عقلك«.

وفي الكثير من االأحاديثـ  واأ�ضهرها حديث جنود العقل والجهلـ  ا�ضُتعمل الجهل مقابل العقل، 

ال العلـــم. فقد يكون المرء عالًما )وهـــو معنى امتالك المعلومات الكا�ضفة عن الوقائع( وهو لي�س 

عاقاًل. فالعاقل هو الذي ي�ضتفيد من العلم باالآيات لمعرفة �ضاحب االآيات والو�ضول اإليه. 

)1( االأربعون حديًثا، �س 94.
)2( نهج البالغة، �س506.

)3( و�ضائل ال�ضيعة، ج 1، �س 105.
)4( روح اهلل المو�ضـــوي الخمينـــي، معراج ال�ضالكين، بيت الكاتب للطباعة والن�ضر، الطبعة االأولى، 2009 م، ترجمة ال�ضّيد 

عّبا�س نورالّدين،  �س 185.

)5( غرر الحكم، �س307.
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ّ
العرب   ل  تشك

يقـــول االإمام الخميني }: »واإّنما نحن الم�ضاكين الذين قد ران حجاب الّجهل والغفلة 

والعجـــب والمعا�ضـــي على قلوبنـــا وقوالبنا، وَغ�ضي اأب�ضارنـــا واأ�ضماعنا وعقولنـــا وكاّفة قوانا 

المدركـــة، بحيـــث اأخذنا ن�ضتعر�ـــس ع�ضالتنا في مقابل قـــدرة اهلل القاهرة، ونعتقـــد اأّن لنا 

ا�ضتقـــالاًل و�ضيئّية بذواتنـــا. اأّيها »الممكن« الم�ضكيـــن الّجاهل بنف�ضك وبعالقتـــك باهلل! اأّيها 

»الممكن« ال�ضّيئ الحظ الغافل عن واجباتك اإزاء مالك الملوك! اإّن هذا الّجهل هو �ضبب جميع 

مـــا يلحقك من �ضوء الّتوفيق، وهو الذي ابتالنا بجميع هـــذه الّظلمات والمكّدرات. اإّن الف�ضاد 

قـــد ين�ضاأ من االأ�ضا�س، واإّن تلّوث الماء قد يكون من الَمعين. اإّن عيون معارفنا عمياء، وقلوبنا 

.
ميتة، وهذا �ضبب جميع الم�ضائب، ولكّننا مع كّل ذلك ل�ضنا حّتى ب�ضدد اإ�ضالح اأنف�ضنا«)1(

اأما حّب الّنف�س، فاإّنه ين�ضاأ من روؤيتها في عين الغنى واال�ضتقالل، �ضواء في الوجود )بمعنى 

اأّن وجوده الحالّي ال ينبع من م�ضدٍر اآخر( اأو كمال الوجود )بمعنى اأّن كماالت نف�ضه كالقدرة 

والعلم والحياة تنبع من ذاته(. والأن االإن�ضان مفطوٌر على حّب الكمال، فمن ظّن اأّن نف�ضه هي 

الكمال اأو المن�ضاأ وال�ّضبب للكمال، اأحّبها وع�ضقها. فيع�ضق كّل ما يتعّلق بها وهو جاهل اأو غافل 

عن اأّن حقيقة كّل خير واأ�ضل كّل وجود وكمال هو اهلل تعالى. 

يقـــول االإمام الخمينـــّي}: »اعلم اأّن رذيلة الُعجب تن�ضاأ من حـــّب الّنف�س؛ الأّن االإن�ضان 

مفطـــوٌر على حـــّب الّذات، فيكـــون اأ�ضا�ـــس جميع االأخطـــاء والمعا�ضـــي االإن�ضانّيـــة والّرذائل 

.
)2(

االأخالقية، حّب النف�س«

لي�ـــس العلم بذاته ـــ مهما كان �ضريًفا ـــ �ضمانًة لعدم وقوع المرء بالعجب المهلك المف�ضد، 

وكذلك العبادة، مهما كانت �ضحيحًة اأو كثيرة. فعندما ال يكون العقل حا�ضًرا، ين�ضرف وهم 

االإن�ضـــان اإلـــى ن�ضبة هذه االأمور ال�ّضريفـــة اإلى �ضببها القريب اأو عّلتهـــا المح�ضو�ضة )اأي نف�ضه 

و�ضفاتـــه واأفعاله(، فيقع هذا الواهم في حالة مـــن الغرور والعجب بنف�ضه؛ الأّن االإن�ضان يحّب 

مع الكمال اأ�ضله و�ضببه، ال بل حّبه للعّلة وال�ّضبب اأعظم من حّبه لالأثر والم�ضّبب.

)1( االأربعون حديًثا، �س 93.
)2( )م.ن(، �س 94.
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وهكـــذا يوّجهنـــا االإمام} اإلـــى من�ضاأ جميع المهلـــكات النف�ضّية والّرذائـــل االأخالقّية، 

ويقـــول}: »وي�ضتفـــاد مـــن االآيات ال�ّضريفـــة اأّن مبداأ عدم �ضجـــود ابلي�س هـــو روؤية الّنف�س 

 اإّن روؤية اإبلي�س لنف�ضه 
)1(

والعجب، فطّبل قائاًل: {ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ ...}

�ضارت �ضبًبا للعجب والكبر، وهذا الكبر �ضار �ضبًبا لال�ضتقالل مقابل الحّق، وع�ضيان االأمر؛ 

.
)2(

ف�ضار مطروًدا من مقام القرب«

وفـــي معر�ـــس الحديث عن اأ�ضول المهلـــكات واالآفات يقول االإمـــام}: »... فكّلما قوي 

ال�ّضلـــوك، يغلب الّنور على الّظلمة وتظهر �ضمات الّربوبّية في ال�ّضالك فت�ضير ت�ضميته حقيقّية 

اإلـــى حـــدٍّ ما، و�ضيًئا ف�ضيًئا ترتحـــل العالمات ال�ضيطانّية بالّتدريج، وهـــي في الّظاهر مخالفة 

نظـــام المدينة الفا�ضلة، وفـــي الباطن العجب واال�ضتكبار واأمثالها، وفـــي باطن الباطن روؤية 

النف�س وحّبها واأمثالها، عن مملكة باطن ال�ّضالك وظاهره، وتحّل مكانها �ضمات اهلل، وهي في 

الظاهر حفظ نظام المدينة الفا�ضلة، وفي الباطن العبودّية وذّلة الّنف�س، وفي باطن الباطن 

.
)3(

حّب اهلل وروؤية اهلل«

فاأ�ضـــل جميع القذارات واالأرجا�س هـــو روؤية الّنف�س المعّبر عنها باالإّنّية، وحّبها. ومن هذه 

االأنانّيـــة تن�ضاأ االأمرا�س والّرذائل االأخالقّية، التي توؤّدي اإلى ارتكاب الّذنوب والمعا�ضي، التي 

عّبـــر عنها االإمـــام بمخالفة نظام المدينـــة الفا�ضلة، الأّن �ضريعة اهلل قامـــت على اأ�ضا�س بناء 

المجتمع االأمثل واالأف�ضل.

أنواع العرب ودرجاته
اإّن الكماالت تتنّوع وتتدّرج، وبتبع ذلك يتدّرج العجب ويتنّوع؛ الأّن المعجب بنف�ضه ال بّد واأن 

يعجب بكماٍل ين�ضبه اإليها حّتى لو كان موهوًما، اإاّل اأّن اأ�ضل الم�ضكلة وحقيقة الم�ضاألة واحدة، 

وال �ضـــّك باأّن اأعظم الكمـــاالت والخيرات هو االإيمان باهلل تعالـــى والعقائد المرتبطة به، وقد 

ُيبتلى بع�س االأ�ضخا�س باالإعجاب بهذا الكمال. 

)1( �ضورة االأعراف، االآية 12.
)2( معراج ال�ضالكين، �س 216.

)3( )م.ن(، �س 243 - 244.
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ومـــن المهـــم اأن ن�ضير اإلى اأّن الكمال قد يكون موهوًما، فبع�ـــس الّنا�س ُيعجبون بكماالتهم 

التـــي هي نقائ�س وقبائح في الحقيقة؛ واإّنما يح�ضل لهم هذا العجب، ب�ضبب اعتبار المجتمع 

اأو البيئة المحيطة بهم تلك العيوب والّنقائ�س والقبائح كماالت. 

يقـــول االإمام الخمينـــي }: »ي�ضل اأهل الكفـــر والّنفاق والم�ضركـــون والملحدون وذوو 

االأخـــالق القبيحة، والملكات الخبيثة واأهل المع�ضيـــة والع�ضيان، اأحياًنا اإلى درجة االإعجاب 

بغرورهم وزندقتهم تلك... ويرون اأّن اأنف�ضهم ت�ضتحق المدح والّثناء، ب�ضبب الّروح الحّرة التي 

لت في قلوبهـــم الخ�ضال القبيحة وال�ضّيئة  ال تعتقـــد بالخرافـــات وال تبالي بال�ّضرائع. لقد تاأ�ضّ

واأ�ضبحـــوا ياأن�ضون بها، وبها امتالأت اأعينهم واآذانهـــم فراأوها ح�ضنة، وت�ضّوروها كمااًل مثلما 

وردت االإ�ضـــارة اإلـــى ذلك في هذا الحديث ال�ّضريـــف، حيث قال: »الُعْج���ُب َدَرَج���اٌت، ِمْنَها اأْن 

، وهذه اإ�ضارة اإلى 
ْنًعا«)1( ُيَزّيَن ِلْلَعْبِد �ُسوَء َعَمِلِه َفَيراُه َح�َسَناً َفُيْعِجُبُه َوَيْح�َسُب اأَنُه ُيْح�ِسُن �سَ

. وقولـــه: »َوَيْح�َسُب اأََنُه ُيْح�ِسُن 
)2(

قـــول اهلل تعالى: {ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ    ...}

ْنًع���ا« ي�ضير اإلى قول اهلل تعالـــى: {گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   �سَ

ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  
.

)4(
»
)3(

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   }
وعليـــه، يبّين االإمام اأّن العجب اأنواع ودرجات. فمنها العجـــب باالإيمان والمعارف الحّقة، 

ويقابله العجب بالكفر وال�ضرك والعقائد الباطلة، ومنها العجب بالملكات الفا�ضلة وال�ضفات 

الحميـــدة ويقابله العجب ب�ضيئات االأخالق وباطل الملكات، ومنها العجب باالأعمال ال�ضالحة 

واالأفعال الح�ضنة ويقابله العجب باالأعمال القبيحة واالأفعال ال�ضّيئة.

عف. واأ�ضّد حاالت العجب هي الحالة  كما اأّن العجب بنف�ضه له مراتب من حيث ال�ضّدة وال�ضّ

التي ي�ضل فيها المعجب بنف�ضه اإلى درجة يمّن في قلبه على ولّي نعمته عّز وجل.

)1( الكافي، ج2، �س 313. 
)2( �ضورة فاطر، االآية 8.

)3( �ضورة الكهف، االآيات 103  - 105.
)4( االأربعون حديًثا، �س 87 - 88.
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فـــاإذا عرفنا مراتب الكمال والخير واأنواعهما ـ ولو باالإجمال ـ، واإذا عرفنا درجات العجب 

واأ�ضّدها:

المّن على اهلل.  -

ثّم الّدالل والتغّنج عليه �ضبحانه،  -

ثّم روؤية اال�ضتحقاق على اهلل عّز وجل،  -

واأدناها روؤية الّنف�س متمّيزة عن �ضائر الّنا�س.   -

اإذا عرفنا مثل هذه االأمور والوقائع، اأدركنا جميع حاالت العجب، و�ضار باإمكاننا اأن نغو�س 

اإلـــى اأعماق اأنف�ضنا، لنكت�ضف هذا المر�س الذي له درجات عديدة من الخفاء، ومع كّل درجة 

من الخفاء والعمق يزداد الهالك.

وهذه هي مراتب العجب كما ذكرها االإمام }:

1. المرتبة األولى: المّن على اهلل
»وهـــي اأ�ضّد المراتـــب واأهلكها، حيث تح�ضل فـــي االإن�ضان ب�ضبب �ضـــّدة الُعْجب حالة يمّن 

معها في قلبه باإيمانه اأو خ�ضاله الحميدة االأخرى على ولّي نعمته ومالك الملوك، فيتخّيل اأّن 

ال�ّضاحة االإلهّية قد اّت�ضعت ب�ضبب اإيمانه، اأو اأّن دين اهلل قد اكت�ضب رونًقا بذلك اأو اأّنه بترويجه 

لل�ّضريعـــة اأو باإر�ضـــاده وهدايته اأو باأمره بالمعـــروف ونهيه عن المنكـــر اأو باإقامته الحدود، اأو 

بمحرابـــه ومنبره، قد اأ�ضفـــى على دين اهلل بهاًء جديًدا، اأو اأّنـــه بح�ضوره جماعة الم�ضلمين، 

اأو باإقامـــة مجال�س الّتعزية الأبي عبداهلل Q قد اأ�ضفى على الّدين جالاًل؛ لذلك يمّن على 

اهلل وعلى �ضّيد المظلومين وعلى الّر�ضول االأكرم P، واإن لم يظهر الأحد هذا المعنى، اإاّل اأّنه 

يمّن في قلبه. ومن هنا، ومن هذا الباب بالّذات، تن�ضاأ المّنة على عباد اهلل في االأمور الّدينّية، 

دقات الواجبـــة والم�ضتحّبة وم�ضاعدتهم،  عفاء والفقراء باإعطائهـــم ال�ضّ كاأن يمـــّن علـــى ال�ضّ

.
)1(

واأحياًنا تكون هذه المّنة خافية حّتى على االإن�ضان نف�ضه«

)1( االأربعون حديًثا، �س 85.



71 لهت أنواعه ودرجاته
ّ
العرب   ل  تشك

2. المرتبة الّثانية: الغنج والّدالل على اهلل
»وهـــي التي يتدّلل فيها االإن�ضان ويتغّنج بوا�ضطة الُعجـــب على اهلل تعالى وهذه غير المّنة، 

ولـــو اأّن بع�ضهـــم لم يفّرق بينهما. اإّن �ضاحب هذا المقام يـــرى نف�ضه محبوًبا هلّل تعالى، ويرى 

بين وال�ّضابقين، واإذا جيء با�ضم ولّي من اأولياء اهلل اأو جرى حديث عن  نف�ضه في �ضلك المقرَّ

المحبوبين والُمحّبين اأو ال�ّضالك المجذوب، اعتقد في قلبه اأّنه من اأولئك. وقد يبدي الّتوا�ضع 

ريـــاًء وهو خالف ذلك، اأو اأّنه لكي يثبت ذلك المقـــام لنف�ضه ينفيه عن نف�ضه ب�ضورة ت�ضتلزم 

االإثبـــات. واإذا ما ابتاله اهلل تعالى ببـــالء، راح يعلن اأّن »الَبالَء ِلْلَوالِء«. اإّن مّدعي االإر�ضاد من 

.
العرفاء والمت�ضّوفة واأهل ال�ّضلوك والّريا�ضة اأقرب اإلى هذا الخطر من �ضائر النا�س«)1(

3. المرتبة الّثالثة: رؤية االستحقاق على اهلل عّز وجّل
»اأن يـــرى العبـــد نف�ضـــه وبوا�ضطـــة االإيمان اأو الملـــكات اأو االأعمـــال دائًنـــا هلّل، واأّنه بذلك 

ا للّثواب، ويرى واجًبا على اهلل اأن يجعلـــه عزيًزا في هذا العالم، ومن اأ�ضحاب  يكـــون م�ضتحقًّ

المقامـــات فـــي االآخرة، ويرى نف�ضه موؤمًنـــا تقيًّا وطاهًرا، وكّلما جاء ذكـــر الموؤمنين بالغيب، 

قال في نف�ضه: »حّتى لو عاملني اهلل بالعدل، فاإّني اأ�ضتحّق الّثواب واالأجر«، بل يتعّدى بع�ضهم 

حـــدود القبح والوقاحة وي�ضّرح بهذا الكالم. واإذا مـــا اأ�ضابه بالء و�ضادفه ما ال يرغب، فاإّنه 

يعتر�ـــس علـــى اهلل فـــي قلبه، ويتعّجب مـــن اأفعال اهلل العـــادل، حيث يبتلي الموؤمـــن الّطاهر، 

ويرزق المنافق، ويغ�ضب في باطنه على اهلل تبارك وتعالى وتقديراته، ولكّنه يظهر الّر�ضا في 

الّظاهـــر، وي�ضبُّ غ�ضبه على ولّي نعمتـــه، ويظهر الّر�ضا بالق�ضاء اأمام الخلق. وعندما ي�ضمع 

اأّن اهلل يبتلـــي الموؤمنين في هذه الّدنيـــا، ي�ضّلي نف�ضه بذلك في قلبه، وال يدري باأّن المنافقين 

 .
ا، ولي�س كّل ُمْبَتٍل موؤمًنا«)2( المبتلين كثيرون اأي�ضً

4. المرتبة الّرابعة: رؤية الّنفس متمّيزة عن سائر الّناس
»هي اأن يرى االإن�ضان نف�ضه ُمتمّيًزا عن �ضائر الّنا�س واأف�ضل منهم باالإيمان، وعن الموؤمنين 

م  بكمال االإيمان، وباالأو�ضاف الح�ضنة عن غير المّت�ضفين بها، وبالعمل بالواجب وترك المحرَّ

)1( االأربعون حديًثا، �س 85 - 86.
)2( )م.ن(،  �س 92.
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عّمـــا يقابل ذلك، كمـــا اأّنه يرى في عمل الم�ضتحّبات والتـــزام الّجمعة والّجماعات والمنا�ضك 

االأخـــرى وترك المكروهـــات يرى نف�ضه اأكمل من عاّمـــة الّنا�س، واأّن له امتيـــاًزا عليهم، فيثق 

بنف�ضـــه وباأعماله، ويرى �ضائر الخلق زبـــًدا ناق�ضين، وينظر اإلى �ضائر الّنا�س بعين االحتقار، 

ويطعـــن بقلبه اأو بل�ضانه في عباد اهلل ويعيبهم، ويبعد كّل �ضخ�سٍ ب�ضورٍة ما عن �ضاحة رحمة 

اهلل، ويجعل الّرحمة خال�ضة له والأمثاله.

ومثل هذا االإن�ضان ي�ضل اإلى درجة بحيث يناق�س كّل عمٍل �ضالٍح يراه من الّنا�س، ويخد�ضه 

بقلبـــه علـــى نحو ما، ويـــرى اأعماله خال�ضة من ذلـــك االعترا�س والّنقا�ـــس، وال يرى االأعمال 

الح�ضنة من الّنا�س �ضيًئا، ولكن اإذا �ضدرت هذه االأعمال نف�ضها عنه يراها عظيمة، اإّنه يعرف 

.
جّيًدا عيوب الّنا�س وهو غافٌل عن عيوبه«)1(

)1( االأربعون حديًثا، �س 86 - 87.
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المهاهيم الرئيسة

1. جميـــع االأمرا�ـــس والم�ضـــكالت االأخالقّية واال�ضطرابـــات النف�ضّية ترجـــع اإلى م�ضكلة 

عقائدّيـــة ترتبـــط بفهم ح�ضـــور اهلل في هذا الكـــون والحياة الّرحبـــة؛ فمن عجز عن 

اإدراك جمال ح�ضور اهلل المطلق، ومن لم ينقل هذا االإدراك اإلى حالة االإيمان القلبّي 

والثبات المعنوّي، فاإّنه �ضوف يقع في ال�ّضرك.

2. اإذا اجتمـــع ال�ّضـــرك مع حـــّب الّنف�س وروؤيتها م�ضتغنيـــة وم�ضتقّلة توّلـــدت منه الحاالت 

النف�ضّية البغي�ضة كالكبر والعجب والّرياء وغيرها.

3. الـــذي ي�ضتولى علـــى قلبه حّب الّنف�ـــس، يتمّلكه الهوى؛ فينطفئ ب�ضبـــب ذلك نور العقل 

 للكماالت والخيرات، واإن 
ً
فيهـــا. وعندما يفقد االإن�ضان هذا الّنـــور، يح�ضب نف�ضه من�ضاأ

كانت محدودة اأو موهومة.

4. من�ضـــاأ الُعجـــب هـــو:  حّب الّنف�ـــس الذي ين�ضـــاأ بدوره من روؤيـــة الّنف�س فـــي عين الغنى 

واال�ضتقالل �ضواء في الوجود. 

5. اأنواع العجب هي: 

• العجب باالإيمان والمعارف الحقة، ويقابله العجب بالكفر وال�ضرك والعقائد الباطلة	

• العجب بالملكات الفا�ضلة وال�ضفات الحميدة ويقابله العجب ب�ضيئات االأخالق.	

• العجب باالأعمال ال�ضالحة واالأفعال الح�ضنة ويقابله العجب باالأعمال القبيحة.	

عف، هي: 6. للعجب مراتب من حيث ال�ضّدة وال�ضّ

• المّن على اهلل: وهي اأ�ضّد المراتب واأهلكها، يمّن فيها االإن�ضان في قلبه باإيمانه اأو 	

خ�ضاله الحميدة االأخرى على ولّي نعمته ومالك الملوك.

• بين وال�ّضابقين.	 الغنج والدالل على اهلل:  يرى االإن�ضان نف�ضه محبوًبا هلل تعالى، وفي �ضلك المقرَّ

• روؤيـــة اال�ضتحقاق: يـــرى العبد نف�ضه وبوا�ضطة االإيمان اأو الملـــكات اأو االأعمال دائًنا هلل، 	

ا للّثواب، ويرى واجًبا على اهلل اأن يجعله عزيًزا في هذا العالم. واأّنه بذلك يكون م�ضتحقًّ

• روؤيـــة النف�ـــس متمّيزة: يرى نف�ضه اأكمـــل من عاّمة الّنا�س، واأّن لـــه امتياًزا عليهم، 	

فيثق بنف�ضه وباأعماله، ويرى �ضائر الخلق زبًدا ناق�ضين.
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شواهق من وكي الّقرا

الروايات الشريفة:
1. عن االإمام علي Q: »ما لبن اآدم والعجب؛ اأّوله نطفة قذرة، واآخره جيفة مذرة، 

 .
وهو بين ذلك يحمل العذرة«)1(

���ْن َيْرُج���و الآِخ���َرَة ِبَغْيِر  ن يعظـــه: »َل َتُكْن ِممَّ
َ
لـــه اأ

َ
2. عـــن االإمـــام علـــي Q لرجل �ضاأ

 .
َذا ابتلي«)2( اْلَعَمِل... ُيْعَجُب ِبَنْف�ِسِه اإَِذا عوِفَي، َوَيْقَنُط اإِ

اَلِتِه َخاِليًا  ُجُل َيُكوُن ِفي �ضَ ٌر، الرَّ َنا َحا�ضِ
َ
ِبي َعْبِد اهلِل ال�ضادق Q، ِقيَل َلُه، َواأ

َ
3. َعْن اأ

ُه َما َدَخلَُه  رُّ ���ُه َفَل َي�سُ ٍة ُيِريُد ِبَها َربَّ َلِتِه ِبِنيَّ َل �سَ وَّ
َ
َفَيْدُخُلـــُه اْلُعْجـــُب، َفَقاَل: »اإَِذا َكاَن اأ

 .
ْيَطاَن«)3( َلِتِه َوْلَيْخ�َساأِ ال�سَّ َبْعَد َذِلَك، َفْلَيْم�ِص ِفي �سَ

.
4. عن اأمير الموؤمنين Q: »ثمرة العجب البغ�ساء«)4(

5. َعـــْن َر�ُضـــوِل اهلِل P: َقـــاَل اهلل َتَعاَلـــى: »اإِنَّ ِمْن ِعَب���اِدي اْلُموؤِْمِني���َن َلَم���ْن َيْجَتِهُد ِفي 

ِعَباَدِت���ي، َفَيُق���وُم ِم���ْن ُرَق���اِدِه َوَلِذي���ِذ ِو�َس���اِدِه َفَيْجَتِهُد ِل���َي اللََّياِل���َي، َفُيْتِع���ُب َنْف�َسُه ِفي 

َعا����ِص اللَّْيلََة َواللَّْيلََتْيِن َنَظراً ِمنِّي َلُه َواإِْبَق���اًء َعلَْيِه، َفَيَناُم َحتَّى  ِرُب���ُه ِبالنُّ �سْ
َ
ِعَباَدِت���ي، َفاأ

َخلِّ���ي َبْيَنُه َوَبْيَن َم���ا ُيِريُد ِمْن 
ُ
ِب���َح، َفَيُق���وُم َوُه���َو َماِق���ٌت ِلَنْف�ِس���ِه َزاِرٌئ َعلَْيَه���ا، َوَلْو اأ ُي�سْ

ِتيِه 
ْ
ْعَماِل���ِه، َفَياأ

َ
���ُرُه اْلُعْجُب اإَِل���ى اْلِفْتَن���ِة ِباأ ِعَباَدِت���ي َلَدَخلَ���ُه اْلُعْج���ُب ِم���ْن َذِل���َك، َفُي�َسيِّ

نَُّه َقْد َفاَق 
َ
ْعَماِلِه َوِر�َس���اُه َعْن َنْف�ِسِه، َحتَّى َيُظ���نَّ اأ

َ
ِم���ْن َذِل���َك َم���ا ِفيِه َهَلُكُه ِلُعْجِب���ِه ِباأ

نَُّه 
َ
���ي ِعْنَد َذِلَك، َوُه���َو َيُظنُّ اأ يِر، َفَيَتَباَعُد ِمنِّ اْلَعاِبِدي���َن َوَج���اَز ِف���ي ِعَباَدِتِه َح���دَّ التَّْق�سِ

.
)5(» ُب اإَِليَّ َيَتَقرَّ

)1( غرر الحكم، �س 308.
)2( نهج البالغة، �س 497. 

)3( الكافي، ج3، �س 268.

)4( غرر الحكم، �س 309.
)5( الكافي، ج2، �س 60.
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اَك َواْلُعْجَب َو�ُسوَء اْلُخُلِق َوِقلََّة  ِة: »اإِيَّ ِد ْبِن اْلَحَنِفيَّ ِمِنيَن Q اِلْبِنِه ُمَحمَّ ِميِر اْلُموؤْ
َ
6. عن اأ

اِحٌب، َوَل َيَزاُل َلَك َعلَْيَها  ���ُه َل َي�ْسَتِقيُم َلَك َعلَى َهِذِه اْلِخ�َساِل الثََّلِث �سَ ْب���ِر، َفاإِنَّ ال�سَّ

 .
ِمَن النَّا�ِص ُمَجاِنٌب«)1(

.
7. عن اأمير الموؤمنين Q: »بالر�سا عن النف�ص، تظهر ال�سواآت والعيوب«)2(

.
8. عن اأمير الموؤمنين Q: »من كان عند نف�سه عظيماً، كان عند اهلل حقيراً«)3(

)1( م�ضتدرك الو�ضائل، ج1، �س 136.
)2( غرر الحكم، �س 308.

)3( )م.ن(.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

الدرس الخامس

 العجب  )3(  

الطرق السليمة في معالجة العجب

يبّيـــن دور معرفـــة النف�س والتوحيـــد واالإيمان في    1

التخّل�س من العجب.

يتعّرف اإلى خطط ال�ّضيطان وكيفّية مواجهته.   2

يبّيـــن اأهمّيـــة �ضلـــوك طريـــق العبودّيـــة ودوره في    3

التخّل�س من العجب.





تمفيق
ينغـــرز مر�ـــس العجب في القلب بحيـــث ي�ضعب اكت�ضافه في حاالت عديـــدة. ويمتزج هذا 

المر�ـــس مع اأمور تجعـــل �ضاحبه يظّن اأّن الفرح بالنف�س محمود ومطلـــوب. وهنا تاأتي معرفة 

�ضيـــرة اأوليـــاء اهلل الكامليـــن لت�ضيء على هذه الق�ضيـــة فتهدينا اإلى تفا�ضيـــل دقيقة ال يمكن 

تلم�ضها ب�ضهولة.

اأما من تعّرف اإلى التوحيد وعلم معنى رجوع الكل اإلى اهلل، فاإّنه لن يرى لفعله مهما بلغ تاأثير 

اًل من اهلل وكّل الخير منـــه. وكيف ال تكون الف�ضائل  اإال بـــاهلل. وكيـــف ال تكون ال�ضالحـــات تف�ضّ

والكمـــاالت مح�ـــس المّنة منه تعالى وكّل �ضيء قائم به. فهل ي�ضّح اأن ُيعجب المرء بما لي�س له؟ 

وهل يمكن اأن ُيعجب المرء بنف�ضه وهو يعلم اأّن كّل كمال وخير و�ضالح وقّوة مواهب اإلهّية؟!

العلم والمعرفة أساا العالج
اإّن العلـــم المرتكز على العقـــل ي�ضّكل نور المعرفة التي تهدي اأ�ضحـــاب الّنفو�س الطّيبة اأو 

ا  - اإلى كّل خير. واإّن اأّول اأثر جميل للمعرفة الحّقة هو انبعاث االإن�ضان  الّطاهـــرة  - ولـــو ن�ضبيًّ

للتخّل�س من ظلمات رذائل االأخالق وكدوراتها.

يقـــول االإمام الخمينّي }: »فـــاإذا عرف - االإن�ضان - هذه المفا�ضـــد ب�ضورة �ضحيحة 

والحظهـــا بدّقـــة، ورجع اإلى االأخبـــار واالآثار الـــواردة ب�ضاأنها عن الر�ضـــول االأكرم P واأهل 

البيـــت R ذلـــك فمن المحّتم اأن يعتبر االإن�ضان نف�ضه ملزًمـــا بالّنهو�س الإ�ضالح الّنف�س، 

وتطهيرها من هذه الّرذيلة وا�ضتئ�ضال جذورها من باطن الّنف�س، لئال ينتقل - ال �ضمح اهلل- 

.
)1(

فة« اإلى العالم االآخر، وهو بهذه ال�ضّ

)1( االأربعون حديًثا، �س 92.
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ولّمـــا عرفنـــا االآثار ال�ضّيئة والّنتائج الموبقـــة لهذه الّرذيلة، واأدركنا اأّنهـــا من اأهّم اأ�ضباب 

الّطرد من محّل القرب، وجب علينا اأن ننه�س للتخّل�س منها مهما كّلف االأمر.

معرفة أولياء الله واالرت(اط بفم
اإّن لمعرفة اأولياء اهلل واالرتباط المعنوّي بهم اأكبر االأثر في اإيقاظ االإن�ضان من الغفلة عن 

وجـــود رذيلة العجب واآثارها. فلو تاأّملنا في اأحـــوال الذين بلغوا اأعلى مراتب القرب والكمال، 

فـــي نظرتهم اإلـــى اأنف�ضهم، وفي اعترافهـــم بعجزهم وذّلهم، وفي �ضـــّدة توا�ضعهم لعباد اهلل 

مهما كانوا، لكان ذلك كافًيا لكي ال ن�ضمح الأنف�ضنا بالتبّجح باأّي خيٍر نناله اأو كماٍل ن�ضل اإليه. 

1. اعترافهم الّدائم بالّتقصير
ـــرورة اأّن اأعمالنـــا واأعمال جميـــع الب�ضر  يقـــول االإمـــام الخمينـــّي}: »اإّنا نعلـــم بال�ضّ

العادّييـــن، بل اأعمال جميع مالئكة اهلل والّروحانيين في ميزان اأعمال ر�ضول اهلل P واأئّمة 

الهـــدى R لي�س لها قدٌر مح�ضو�س، وال ُتعّد �ضيًئـــا، وفي الوقت نف�ضه االعتراف بالّتق�ضير 

واإظهـــار العجز عن القيـــام باالأمر من اأولئك االأعاظـــم متواتٌر، بل فوق حـــّد الّتواتر، وهاتان 

رورّيتان تنتجـــان لنا اأاّل نفرح ب�ضيء من اأعمالنا، بـــل علينا اإذا قمنا بالعبادة  الق�ضّيتـــان ال�ضّ

والّطاعـــة طول عمر الّدنيا اأن نكون خجلين وننّك�س روؤو�ضنا في مح�ضره. ومع هذه الحال فقد 

تمّكـــن ال�ّضيطـــان في قلوبنـــا و�ضيطر على عقولنـــا وحوا�ّضنا، بحيث ال نخـــرج بنتيجة من هذه 

.
)1(

رورّية، بل تكون اأحوال قلوبنا على العك�س« المقّدمات ال�ضّ

»الويل لمن يعامله الباري تعالى بعدله، فاإذا ما عومل الّنا�س مثل هذا الّتعامل ما نجا اأحٌد 

 -  R  مـــن االأّولين واالآخريـــن. اإّن مناجاة �ضفوة اهلل ـ من االأنبيـــاء واالأئّمة المع�ضومين

م�ضحونـــٌة باالعتـــراف بالّتق�ضيـــر والعجـــز عن القيـــام بالعبودّيـــة. وعندما يعلـــن ر�ضول اهلل 

محمـــد  P اأف�ضـــل الكائنـــات، واأقربها اإلـــى اهلل قائاًل: »َم���ا َعَرفناَك ح���قَّ مْعِرَفِت���َك، وما 

؛ فماذا �ضيكون حـــال �ضائر الّنا�س؟... نعم اإّنهـــم العارفون بعظمة 
َعَبْدن���اَك ح���قَّ ِعباَدِت���َك«)2(

اهلل تعالـــى، العالمون بحقيقة ن�ضبة »الممكن« اإلى »الواجب« اإّنهم يعلمون اأّنهم لو ق�ضوا جميع 

)1( معراج ال�ضالكين، �س 185.
)2( مراآة العقول، ج8، �س 146.
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اأعمارهم في الّدنيا بالعبادة والّطاعة والّتحميد والّت�ضبيح، لما اأّدوا �ضكر ِنَعم اهلل، فكيف يمكن 

اأداء حـــّق الّثنـــاء على ذاته و�ضفاتـــه المقّد�ضة؟ اإّنهم يعلمون اأن لي�ـــس لموجوٍد �ضيء؛ فالحياة 

والقـــدرة والعلم والقـــّوة و�ضائر الكماالت االأخـــرى هي ملٌك لكماله تعالـــى، و»الممكن« فقير، 

بـــل فقٌر مح�س ي�ضتظّل بظّلـــه تعالى، ولي�س بم�ضتقلٍّ بذاته. اأّي كمـــاٍل يملكه »الممكن« بنف�ضه 

لكـــي يتظاهـــر بالكمال؟ واأّية قـــدرة يمتلكها لكي يتاجـــر بها؟ اأولئك العارفـــون باهلل وبجماله 

وجاللـــه �ضاهدوا �ضهود عيان نق�ضهم وعجزهـــم و�ضاهدوا كمال »الواجب« تعالى، واإّنما نحن 

الم�ضاكين الذين قد ران حجاب الّجهل والغفلة والعجب والمعا�ضي على قلوبنا وقوالبنا وَغ�ِضي 

اأب�ضارنا واأ�ضماعنا وعقولنا وكاّفة قوانا المدركة، بحيث اأخذنا ن�ضتعر�س ع�ضالتنا في مقابل 

.
)1(

قدرة اهلل القاهرة، ونعتقد اأّن لنا ا�ضتقالاًل و�ضيئّية بذواتنا«

2. ميزة عباداتهم وضرورة التأّسي بهم
»اأنـــت تظـــّن اأّنك بهذه االأعمـــال المتف�ّضخـــة المتعّفنة الهزيلـــة الممزوجـــة بالّرياء وطلب 

ال�ّضمعة واألف م�ضيبة اأخرى التي تحول دون قبول العبادات كّلها، تظّن اأّنك بها ت�ضتحّق االأجر 

من الحّق تعالى اأو اأّنك اأ�ضبحت بها من المحّبين والمحبوبين. اأّيها الم�ضكين الّجاهل باأحوال 

المحّبيـــن! يـــا �ضّيئ الحّظ الذي لـــم يّطلع على قلوب المحّبين، وعلى لهـــب �ضوقها تجاه الحّق 

�ضبحانـــه، اأّيهـــا الم�ضكين الغافـــل عن حرقة المخل�ضين ونـــور اأعمالهم! اأوتظـــّن اأّن اأعمالهم 

ـــا مثل اأعمالي واأعمالـــك؟! اأوتتوّهم اأّن ميزة �ضالة اأميـــر الموؤمنين Q عن �ضالتنا  اأي�ضً

 اأكثـــر اأو اأن قراءتـــه اأ�ضّح اأو اأّن �ضجـــوده اأطول واأذكاره 
)2(

{ اأّنـــه  Q كان يمـــّد {ڄ

واأوراده اأكثـــر؟! اأو اأّن ميـــزة ذلـــك الّرجل العظيم في اأّنه كان ي�ضّلي عـــّدة مئات من الّركعات 

ـــا؟! اأو تظّن اأّن مناجاة �ضّيد ال�ّضاجدين علّي بـــن الح�ضين هي مثل مناجاتي ومناجاتك؟!  ليليًّ

ورة من اأجـــل الحور العين والكمثـــرّي والّرّمان من ِنَعم  واإّنـــه كان يتحّرق ويت�ضـــّرع بتلك ال�ضّ

كان  المحّبيـــن  اأّن  لـــو   -   
)3(

جب} يئ   ىئ     مئ      {حئ    -  Pالجّنة؟! اأق�ضم به

بع�ضهـــم ظهيًرا لبع�ـــس االآخر، واأرادوا اأن يتفّوهوا بكلمة »ال اإلـــه اإال اهلَل« مّرًة واحدًة بمثل ما 

)1( االأربعون حديًثا، �س 92 - 93.
)2(  �ضورة الفاتحة، االآية 7.
)3( �ضورة الواقعة، االآية 76.
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ا اأن ال اأكون على  كان يقولهـــا اأميـــر الموؤمنين  Q لما ا�ضتطاعوا. فكم اأكون تعي�ًضـــا و�ضقيًّ

.
)1(

خطى علّي Q، واأنا من العارفين لمقام والية علي Q؟«

هس
ّ
معرفة كديدة الن

1. أعمالنا هي محض المّنة اإللهّية
يقـــع العديد من المتدّينين في حالة العجب عندمـــا ي�ضتغرقون في في�س ع�ضمة اهلل التي 

تقيهم من �ضّر الوقوع في المعا�ضي الكبيرة، فيح�ضبون اأنف�ضهم في مقعد �ضدٍق ال يزول. ومثل 

هذه الحالة قد تجّرهم اإلى االعتقاد باأّن كّل خير نالوه هو من الّنف�س؛ فيغفلون عن حقيقتها، 

. وال يخفى اأّن هذا الظّن واالعتقاد 
)2(

التـــي هي عين العجز والفقر، وما يمكن اأن ينجم عنهما

هـــو الحجـــاب االأكبر عن �ضهود ح�ضور اهلل تعالى، فهذا هو ال�ّضقـــاء المبين الذي يح�ضل من 

االإعرا�س عن ذكر رّب العالمين.

وفـــي غمرة هـــذه الم�ضاعر والّظنـــون، تتنّزل الّرحمة علـــى العباد، لتعّرفهـــم على حقيقة 

نفو�ضهـــم وما فيها، فيخّلي الـــّرب المتعال بينها وبين اآثارها ويرفع عنهم �ضتار الع�ضمة الذي 

غفلـــوا عنـــه، فاإذا بهـــم يرتكبون ما ا�ضتقبحـــوه �ضابًقـــا، ويجترحون ما ا�ضتبعـــدوه قباًل، وفي 

الحديث عن اأبي عبد اهلل ال�ضادق Q: »اإّن اهلل علم اأن الّذنب خيٌر للموؤمن من العجب، 

.
ولول ذلك ما ابُتلي موؤمن بذنب اأبًدا«)3(

ويقول االإمام الخميني }: »قد يبتلي اهلل �ضبحانه الموؤمن بالمع�ضية لكي ي�ضبح اآمًنا 

.
من العجب، وكذلك الّر�ضول االأكرم P يعتبر العجب من المهلكات«)4(

والموؤمن من يعتبر باأحوال نف�ضه، التي هي اآيات رّبه، وها هو اأمير الموؤمنين Q يقول: 

. ولو تدّبر االإن�ضان بما 
»عرف���ت اهلل �سبحان���ه بف�سخ العزائم، وحّل العقود، ونق�ص الهم���م«)5(

)1( االأربعون حديًثا، �س 98 - 99.
)2( {ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے} �ضورة فاطر، االآية 15.{ٿ  ٹ  ٹ} �ضورة الن�ضاء، 

االآية 28.

)3( الكافي، ج2، �س 313.
)4( االأربعون حديًثا، �س 90.

)5( نهج البالغة، �س 511.
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الحة، حيث تخرج هذه االأعمال من بين اآالف الموانع  يجـــري عليه، وكيف يوّفق لالأعمال ال�ضّ

والمعيقات التي لو ا�ضتخدم الب�ضر جميع عقولهم لما ا�ضتطاعوا اأن يتوّقعوا حدوثها ف�ضاًل عن 

توّقيها قبل اأوانها، لعلم اأّن كّل عمٍل �ضالٍح �ضدر منه، بل كّل خير ناله اأو كمال و�ضل اإليه، اإّنما 

ل من اهلل تعالى... فكم هو مغروٌر وجاحٌد من لم يتدّبر ويعتبر. هو مح�س الّتف�ضّ

2. أعمالنا فاقدة لالستحقاق
م العقـــل قلياًل في االأفعـــال العبادّية  الحـــة، ولنحكِّ »فلنفّكـــر االآن قليـــاًل فـــي اأعمالنا ال�ضّ

ادرة عّنا، ولننظر اإليها بعين االإن�ضاف، لنرى هل اأّننا ن�ضتحّق بها المدح والّثناء والّثواب  ال�ضّ

والّرحمـــة، اأو اأّننـــا جديرون باللوم والعتاب والغ�ضب والّنقمة؟ واإذا ما اأحرقنا اهلل ب�ضبب هذه 

االأعمال، التي نراها ح�ضنة، بنار القهر والغ�ضب اأال يكون ذلك عداًل؟

اإّني اأحّكمكم في هذا ال�ّضوؤال الذي اأطرحه، اأريد منكم الجواب عليه باإن�ضافـ  بعد اإعمال 

ادق الم�ضّدق،  الفكـــر والّتاأّمل ـ. وال�ّضوؤال هو اأّنه اإذا اأخبركـــم الّر�ضول االأكرم P، وهو ال�ضّ

اإّنكم اإذا عبدتم اهلل طوال عمركم واأطعتم اأوامره وتركتم �ضهوات الّنف�س ورغباتها، اأو تركتم 

عبادتـــه وعملتم على خالف توجيهاته �ضبحانه وتعالى، وعلى اأ�ضا�س رغبات الّنف�س و�ضهواتها 

طيلة حياتكم، اإذا اأخبركم الر�ضول Pباأّنكم �ضّيان ـ في كلتا الحالتين ـ لن تختلف درجاتكم 

في االآخرة، اإّنكم على كّل حال الّناجون و�ضتذهبون اإلى الجّنة وتاأمنون من العذاب، فال فرق ـ 

ح�ضب الفر�سـ  بين اأن ت�ضّلوا اأو تزنوا، ولكن مع ذلك يكون ر�ضا اهلل تعالى في عبادته والّثناء 

عليـــه وحمـــده، واالبتعاد عن ال�ّضهـــوات والّرغبات الّنف�ضانّية في هذا العالـــم، مع عدم االإثابة 

علـــى الّطاعة، فهل كنتم ت�ضبحـــون من اأهل المع�ضية اأو من اأهل العبـــادة؟ هل كنتم تتركون 

ال�ّضهوات وتحّرمون على اأنف�ضكم اللذات الّنف�ضّية من اأجل ر�ضا اهلل تعالى والّرغبة فيه، اأو ال؟ 

هل كنتم باقين من المتو�ّضلين اإليه تعالى بالم�ضتحّبات والّجمعة والّجماعات؟ اأو كنتم تغرقون 

فـــي ال�ّضهوات وتالزمون اللهو واللعـــب والمالهي وغير ذلك؟ اأجيبـــوا باإن�ضاف ودون تظاهر 

ورياء. اإّنني اأعلن عن نف�ضي وعّمن هو على �ضاكلتي باأّنا كّنا ن�ضبح من اأهل المع�ضية، ونترك 

الّطاعات ونعمل بال�ّضهوات الّنف�ضّية.

وبعـــد ما تقّدم، ن�ضتنتج اأّن جميع اأعمالنا هي من اأجل اللذات الّنف�ضّية ومن اأجل االهتمام 
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بالبطـــن والفرج. اإّننا ُعّباٌد للبطن وُعّباٌد لل�ضهوة، ونترك لّذة �ضغيرة، للّذة اأعظم، واإّن وجهة 

الة التي هي معـــراج القرب اإلى اهلل  اأنظارنـــا وقبلـــة اآمالنا هي فتـــح ب�ضاط ال�ّضهـــوة. اإّن ال�ضّ

نوؤّديهـــا قربًة لن�ضاء الّجّنة، وال عالقة لهـــا بالقرب اإلى اهلل، وال عالقة لها بطاعة االأمر، وهي 

بعيـــدٌة اآالف الفرا�ضـــخ عن ر�ضـــا اهلل... اأفينبغي اأن تمّن بهذه االأعمـــال على اهلل وهي جميًعا 

الأجـــل الّنف�س ومـــن اأجل عبادتها، وتعّدها عبـــادة هلل؟... األ�ضتم كاذبين حينمـــا تقولون: اإّننا 

الة اأو الأجـــل التقّرب لن�ضاء  ن�ضّلـــي تقّرًبـــا اإلى اهلل تعالـــى؟ اأالأجل التقّرب اإلـــى اهلل هذه ال�ضّ

الجّنـــة واإ�ضبـــاع ال�ّضهوة؟ اأقولها �ضراحًة، اإّن جميع عباداتنا هـــذه لهي من كبائر الّذنوب عند 

العرفاء باهلل واأولياء اهلل. 

الة م�ضتحقٌّ للعذاب، وم�ضتوجٌب ل�ضل�ضلة طولها �ضبعون  ... اأّيهـــا الم�ضكين، اأنت بهذه ال�ضّ

ذراًعـــا. فلماذا اإًذا تح�ضـــب نف�ضك دائًنا هلل، وتهّيئ لنف�ضك بهذا التدّلل والُعْجب عذاًبا اآخر؟ 

اعمـــل االأعمـــال التي اأُمرت بهـــا، واعلم اأّنها لي�ضت الأجـــل اهلل، واعلـــم اأّن اهلل يدخلك الّجّنة 

لـــه وترّحمـــه، واأّن اهلل تعالـــى خّفف عن عبـــاده ل�ضعفهم بالّتجاوز عن نـــوٍع من ال�ّضرك  بتف�ضّ

واأ�ضـــدل عليهم بغفرانه ورحمتـــه حجاب �ضتره، فحاِذْر اأن يتمّزق هذا الحجاب، وليبَق حجاب 

غفـــران اهلل علـــى هذه ال�ّضّيئات التـــي اأ�ضميناها عبادة... وعليـــه، اإذا ا�ضتدعى العمل الُعجب 

والتدّلـــل والتغّنج، فافعـــل. واإذا ا�ضتدعى الخجل والتذّلل واالعتـــراف بالّتق�ضير فيجب عليك 

بعـــد كّل عبـــادة اأن تتوب من تلك االأكاذيب التي قلتها فـــي ح�ضرة اهلل تعالى، ومّما ن�ضبته اإلى 

.
)1(

نف�ضك دون دليل«

فمن عرف نف�ضه في حقيقتها، وتعّرف على اأحوال ومقامات اأولياء اهلل في عالقتهم باهلل، 

واأدرك حقيقـــة الّتوفيق ومبدئّيـــة الخير والكمال وم�ضدره الواقعـــّي، وفهم معنى الّتوحيد في 

فـــات، يكون قد اأ�ّض�س فـــي نف�ضه القواعد المعرفّية المتينة للبدء بمواجهة و�ضاو�س اإبلي�س  ال�ضّ

وخطراتـــه. وال �ضـــّك باأّن هدف اإبلي�س من كّل هذه الو�ضاو�س التـــي تزّين لالإن�ضان ما عنده اأن 

ُيعجـــب بعملـــه، فيغفل عن تلك الحقائق الكبرى التي تكفـــي كّل واحدٍة منها لطرد العجب من 

الّنف�س اإلى االأبد.

)1( االأربعون حديًثا، �س 94 - 97.
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ة الشيطانت وكيف نواجفه
ّ
معرفة خط

»اإّن ال�ّضيطـــان ال يمكـــن اأبًدا اأن يعهـــد اإليكم، اأنتم المّتقون الخائفـــون من اهلل، مهّمة قتل 

الّنف�ـــس اأو الّزنا، اأو اأن يقترح على ال�ّضخ�ـــس الذي يتمّتع بال�ّضرف وطهارة الّنف�س، ال�ّضرقة اأو 

قطع الّطريق، فال يمكن اأن يقول لك منذ البداية باأن ُمنَّ على اهلل بهذه االأعمال، اأو �ضع نف�ضك 

فـــي زمرة المحبوبيـــن والمحّبين والمقّربين من الح�ضرة االإلهّيـــة. واإّنما يبداأ االأمر بالخطوة 

االأولـــى، ثّم ي�ضّق طريقه في قلوبكم، فيدفعكـــم نحو الحر�س ال�ّضديد على التزام الم�ضتحّبات 

واالأذكار واالأوراد. وفـــي غ�ضون ذلك يزّين اأمامكم بمـــا ينا�ضب حالكم، عماًل واحًدا من اأهل 

المع�ضيـــة، ويوحي لكم باأّنكم بحكـــم ال�ّضرع والعقل اأف�ضل من هذا ال�ضخ�ـــس، واأّن اأعمالكم 

ل  موجبة لنجاتكم، واأّنكـــم بحمد اهلل طاهرون بعيدون عن المعا�ضي ومبّروؤون منها، فيتح�ضّ

من هذه االإيحاءات نتيجتان: 

االأولى: هي �ضوء الّظن بعباد اهلل. 

واالأخرى: الُعجب بالّنف�س، وكالهما من المهلكات ومن معين المفا�ضد. 

قولوا لل�سيطان والنف�ص: قد تكون لهذا ال�ّضخ�س المبتلي بالمع�ضية، ح�ضنات، اأو اأعمال 

اأخرى؛ في�ضمله اهلل تعالى بها بوافر رحمته، ويجعل نور تلك الح�ضنات واالأعمال منارًا يهديه، 

فيـــوؤول عملـــه اإلى ح�ضـــن العاقبة. ولعّل اهلل قد ابتلـــى هذا ال�ضخ�س بالمع�ضيـــة لكي ال ُيبتلى 

بالُعجـــب، الذي يعّد اأ�ضواأ من المع�ضية. مثلما ورد في الحديث ال�ضريف المنقول في الكافي، 

عن اأبي عبد اهلل]ال�ضادق[ Q، قال: »اإِنَّ اهلَل َعِلَم اأن الذنب َخْيٌر ِلْلُموؤِْمِن ِمَن الُعجِب، 

 ولعّل عملي اأنا يـــوؤول اإلى �ضوء العاقبة ب�ضبب �ضوء 
ول���ول ذل���َك ما اْبَتلى موؤِمن���اً ِبَذْنٍب اأَبداً«))(

الظّن هذا. وكان �ضيخنا الجليل العارف الكامل ال�ضاه اآبادي  - روحي فداه - يقول: 

»ال تعيبـــوا علـــى اأحد، حتى في قلوبكم، واإن كان كافرا، فلعـــّل نور فطرته يهديه، ويقودكم 

تقبيحكـــم ولومكم هذا اإلى �ضـــوء العاقبة، اإّن االأمر بالمعروف والّنهي عن المنكر غير التعبير 

القلبـــي«، بل كان يقول: »ال تلعنوا الكّفار الذيـــن ال يعلم باأّنهم رحلوا عن هذا العالم، وهم في 

حال الكفر، فلعلهم اهتدوا في اأثناء الرحيل فت�ضبح روحانّيتهم مانعًا لرقّيكم«.

)1( الكافي، ج2،  �س 313. 
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وعلى اأّي حـــال، فاإّن الّنف�س وال�ّضيطان، يدخالنكم في المرحلة االأولى من الُعجب، وقلياًل 

قلياًل ينقالنكم من هذه المرحلة اإلى مرحلة اأخرى، ومن هذه الّدرجة اإلى درجة اأكبر اإلى اأن 

ي�ضال باالإن�ضان في الّنهاية اإلى المقام الذي يمنُّ فيه على ولّي نعمته ومالك الملوك، باإيمانه 

.
اأو اأعماله وي�ضل عمله اإلى اأ�ضفل الّدرجات«)1(

وكيق واإليمان به
ّ
معرفة الت

فات يعني اأّنه ال كمال وال كامل في الوجود اإاّل اهلل تعالى، واأّن كّل كمال  اإّن الّتوحيد في ال�ضّ

ل من اهلل تعالى. فمن ا�ضتطـــاع اأن يكتب هذا  نـــراه في اأنف�ضنـــا وفي غيرنا هو مح�ـــس الّتف�ضّ

الّتوحيد بقلم العقل على لوح القلب، فاإّنه �ضيّت�ضل بنبع الّذكر االأكبر الّطاهر المطّهر: {ڈ   

.
)2(

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ}
»وفي هذا المرهم االإلهّي، اأي ال�ضالة التي هي معراج القرب االإلهّي، فاإّن ا�ضتقبال القبلة 

والّتوّجـــه اإلى النقطة المركزيـــة، ورفع اليد و�ضرف الوجه عن الجهـــات المتفّرقة، هو اّدعاء 

بـــاأّن الفطرة قد تيّقظت وخرج نـــور الفطرة من االحتجابات. وهـــذا االّدعاء حقيقي بالن�ضبة 

اإلـــى الكّمل واأ�ضحاب المعرفـــة. واأّما بالن�ضبة لنا اأ�ضحاب الحجاب، فاأدبه اأن نفهم القلب اأّنه 

ال كمال وال كامل في جميع دار الّتحّقق �ضوى الّذات المقّد�ضة الكاملة على االإطالق، فاإّن تلك 

الّذات المقّد�ضة كماٌل بال نق�س، وجماٌل بال عيب، وفعلّيٌة بال �ضوب القّوة، وخيٌر بال اختالط 

بال�ضـــّر، ونـــوٌر بال �ضوب ظلمـــة. وكّل ما في دار الّتحّقـــق من الكمال والجمـــال والخير والعّزة 

والعظمـــة والنورانية والفعلية وال�ضعادة فهو من نور جمال تلـــك الذات المقّد�ضة، ولي�س الأحٍد 

�ضراكـــة مـــع الّذات المقّد�ضة في كمالها الّذاتّي، ولي�س لموجود جمال وال كمال وال نوٌر وال بهاء 

اإاّل بجمـــال تلك الّذات المقّد�ضـــة وكمالها ونورها وبهائها، وبالجملة، اإّن العالم قد تنّور بجلوة 

جمالـــه المقّد�س الـــذي وهبه الحياة والعلم والقدرة. واإال لبقيـــت دار الّتحّقق في ظلمة العدم 

وكمونـــه وبطون البطالن، بـــل من كان قلبه منّورًا بنور المعرفة يـــرى كّل �ضيء غير نور جمال 

.
)3(

الجميل باطاًل وعدمًا معدومًا اأزاًل واأبدًا«

)1( االأربعون حديًثا، �س 88 - 89.
)2( �ضورة االأعراف، االآية 201.

)3( معراج ال�ضالكين، �س 130 - 131.
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التحّرز من التعّين
يقـــول االإمام الخمينّي}: »اعلـــم اأّن النف�س االإن�ضانية الناطقة حقيقٌة، هي  - في عين 

الوحدة وكمال الب�ضاطة - ذات ن�ضاآت؛ عمدتها - بطريق كّلّي ثالث:

الأولى: الن�ضاأة الملكية الدنيوية الظاهرة، ومظهرها الحوا�س الظاهرة، والق�ضر االأدنى 

لها هو البدن الُملكّي.

البرزخي  والبدن  الباطنية،  الحوا�س  ومظهرها  المتو�ضطة،  البرزخية  الن�ضاأة  الثانية: 

والقالب المثالي.

الثالثة: الن�ضاأة الغيبية الباطنية، ومظهرها القلب وال�ضوؤون القلبية.

ون�ضبـــة كّل من هذه المراتـــب اإلى االأخرى ن�ضبة الظاهرية والباطنيـــة، التجّلي والمتجّلي. 

ومـــن هذه الجهة ت�ضري االآثـــار والخوا�س واالنفعاالت من مرتبة اإلى اأخرى. فمثاًل اإذا اأدركت 

حا�ّضـــة الب�ضـــر �ضيئا ما يقـــع منه اأثر فـــي الح�ّس الب�ضـــري البرزخي منا�ضب لتلـــك الن�ضاأة، 

ويقـــع منـــه اأثر في الب�ضـــر الباطني القلبي ينا�ضب تلـــك الن�ضاأة، وهكذا االآثـــار القلبية تظهر 

فـــي الن�ضاأتين االأخيرتين. وهـــذا المطلب م�ضافًا اإلى اأّنه مطابق للبرهـــان القوّي المتين، هو 

مطابق للوجدان اأي�ضًا؛ فلهذا يكون لجميع االآداب ال�ضورية ال�ضرعية في الباطن اأثر، بل اآثار، 

ا اآثار في الظاهر  ولـــكّل من االأخالق الجميلة التي هي من حظوظ مقـــام برزخية النف�س اأي�ضً

والباطن، ولكّل من المعارف االإلهية والعقائد الحّقة في الن�ضاأتين البرزخية والظاهرة اآثار.

وكمـــا اأّن لتلك المراتب في الظاهر تاأثيرًا، بل تاأثيـــرات، فلهيئة الظاهر وجميع الحركات 

وال�ضكنات )العادية وغير العادية(، ولجميع التروك واالأفعال اأي�ضا في تلك المراتب تاأثيرات 

عجيبـــة، بحيـــث اإّنه قد ي�ضقط ال�ضالك مـــن االأوج االأعلى اإلى اأ�ضفـــل �ضافلين بنظرة تحقيرية 

واحـــدة اإلى عبد من عبـــاد اهلل، وال ي�ضتطيع جبران هذا ال�ضقوط ل�ضنـــوات مديدة. وحيث اإّن 

قلوبنـــا  - نحن الم�ضاكين - �ضعيفة وعاجزة، ومثل �ضجرة ال�ضف�ضاف ت�ضّطرب من الن�ضيم 

الرقيـــق، وتفقد حالة ال�ضكون، فالـــالزم اأن نراقب الحاالت القلبية حتى في االأمور العادية... 

ونالحـــظ حاالتنا القلبية ونحافظ على القلب. وحيث اإن للنفو�س وال�ضيطان حبائل م�ضتحكمة 

وت�ضويالت دقيقة جّدًا، واالحاطة بها فوق طاقتنا، فال بّد لنا من مواجهتها بقدر قّوتنا وو�ضعنا، 
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ونطلب التوفيق والتاأييد من الحّق تعالى. فنقول بعدما اّت�ضح اأّن للباطن في الظاهر وللظاهر 

فـــي الباطـــن تاأثيرًا، اأّنه ال بّد لالإن�ضـــان الطالب للحّق واالرتقاء الروحانـــي... من هذه الجهة 

ال بـــّد لالإن�ضان اأن يحترز... من مطلق الم�ضي على خـــالف المعتاد والمتعارف...؛ الأّن قلوبنا 

)1(
�ضعيفة وغير ثابتة ب�ضكل ملحوظ، فبمجرد التمّيز والتعّين تزّل وتنحرف عن االعتدال«.

سلوك طريق الع(ودّية
»اإّن قّوة �ضلوك اأّي اإن�ضان بح�ضب قوة هذا التوجه والنظر اإلى عّز الربوبّية وذلك العبودّية، 

بـــل الكمال والنق�ـــس في االإن�ضانية كّلما يكـــون تابًعا لنق�ضانه وكماله. وكّلمـــا كان النظر اإلى 

االإّنية واالأنانية وروؤية النف�س وحّبها في االإن�ضان غالًبا، كان بعيًدا عن كمال االإن�ضانية ومهجوًرا 

من مقام القرب الربوبّي. واإّن حجاب روؤية النف�س وعبادتها الأ�ضخم الحجب واأظلمها، وخرق 

هذا الحجاب اأ�ضعب من خرق جميع الحجب التي يعّد خرقها مقّدمة له، بل اإّن مفتاح مفاتيح 

الغيب وال�ّضهادة وباب اأبواب العروج اإلى كمال الروحانية هو خرق هذا الحجاب. والخروج من 

هـــذا المنـــزل هو اأّول �ضرط لل�ضلوك اإلى اهلل، بل هو الميـــزان في حّقانية الريا�ضة وبطالنها. 

فـــكّل �ضالك ي�ضلك بقدم االأنانية وروؤية النف�س ويطـــوي منازل ال�ضلوك في حجاب االإنّية وحّب 

النف�ـــس تكون ريا�ضته باطلة. ومـــا دام التعّلق بالنف�س والتوّجه اإلى االإنّية موجودين، فال يكون 

م�ضافـــرا، وما دامت بقايا االأنانيـــة اأمام نظر ال�ضالك، وجدران مدينـــة النف�س غير مختفية، 

واأذان اإعالن حّب النف�س م�ضموعا، فهو في حكم الحا�ضر ال الم�ضافر وال المهاجر.

قال االإمـــام ال�ضادق Q: »العبودية جوهرة كنهها الربوبي���ة؛ فما ُفِقد في العبودية 

.
ُوِجد في الربوبية، وما خفي من الربوبية اأ�سيب في العبودية«)2(

»فمـــن �ضعـــى بخطـــوة العبودية وو�ضـــم نا�ضيتـــه ب�ضمة ذّلهـــا �ضيجـــد �ضبيل الو�ضـــول اإلى 

عـــّز الّربوبيـــة، وطريـــق الو�ضول اإلى الحقائـــق الّربوبية هـــو ال�ّضير في مـــدارج العبودية؛ فما 

ُفِقـــد مـــن االإّنّيـــة واالأنانية فـــي عبودّيته يجده فـــي ّظل حمـــى الّربوبية، حّتى ي�ضـــل اإلى مقام 

يكـــون الحـــّق تعالى �ضمعـــه وب�ضره ويـــده ورجله، كمـــا ورد فـــي الحديث ال�ضحيـــح الم�ضهور 

)1( معراج ال�ضالكين، �س 95 - 97.
)2( االإمام ال�ضادقQ )من�ضوب(، م�ضباح ال�ضريعة، موؤ�ض�ضة االأعلمي ـ بيروت، الطبعة االأولى، 1400هـ،  �س7.
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عنـــد الفريقيـــن. فاإذا اأ�ضقـــط العبـــد ت�ضّرفاته و�ضّلـــم مملكة وجـــوده كّلها اإلى الحـــّق وخّلى 

بيـــن البيـــت و�ضاحبه وَفِني في عـــّز الربوبية، فحينئٍذ يكـــون المت�ضّرف في الـــّدار �ضاحبها، 

فت�ضيـــر تدبيراتـــه تدبيرات اإلهّيـــة، فيكون ب�ضره ب�ضـــرًا اإلهّيًا، وينظر بب�ضـــر الحق، ويكون 

ـــا، في�ضمع ب�ضمع الحّق. وبمقدار ما تزداد ربوبّيـــة الّنف�س ويكون عّزها غاية  �ضمعـــه �ضمًعا اإلهيًّ

فـــي نظـــره، ينق�س من عـــّز الربوبيـــة؛ الأّن هذين متقابـــالن »الدنيا واالآخـــرة �ضّرتان«؛ فمن 

.
ـــرورّي اأن يـــدرك ال�ّضالك مقام ذّلـــه، وي�ضع ذّل العبودية وعـــّز الربوبية ن�ضب عينيه«)1(  ال�ضّ

)1( معراج ال�ضالكين، �س23.
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المهاهيم الرئيسة

تاأّملنا  فلو  اأولياء اهلل،  على  التعّرف  العجب  التخّل�س من  تعين على  التي  االأمور  1. من 

اأنف�ضهم، وفي  اإلى  اأعلى مراتب القرب والكمال، في نظرتهم  اأحوال الذين بلغوا  في 

ذلك  لكان  كانوا،  مهما  اهلل  لعباد  توا�ضعهم  �ضّدة  وفي  وذّلهم،  بعجزهم  اعترافهم 

كافًيا لكي ال ن�ضمح الأنف�ضنا بالتبّجح باأّي خيٍر نناله اأو كماٍل ن�ضل اإليه. 

نف�ضه في حقيقتها،  والعجز. ومن عرف  الفقر  باأّنها عين  الّنف�س،  اإن معرفة حقيقة   .2

واأدرك حقيقة الّتوفيق ومبدئّية الخير والكمال وم�ضدره الواقعّي، وفهم معنى الّتوحيد 

بمواجهة  للبدء  المتينة  المعرفّية  القواعد  نف�ضه  في  اأ�ّض�س  قد  يكون  فات،  ال�ضّ في 

و�ضاو�س اإبلي�س وخطراته.

اأّنه ال كمال وال كامل في  فات يعني  اإّن الّتوحيد في ال�ضّ 3. معرفة الّتوحيد واالإيمان به: 

ل  التف�ضّ اأنف�ضنا وفي غيرنا هو مح�س  نراه في  واأّن كّل كمال  تعالى،  اإال اهلل  الوجود 

من اهلل تعالى. فمن ا�ضتطاع اأن يكتب هذا الّتوحيد بقلم العقل على لوح القلب، فاإّنه 

�ضيّت�ضل بنبع الّذكر االأكبر الّطاهر المطّهر: {ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

.
)1(

ک  ک  ک   گ  گ  گ}
4. التح���ّرز م���ن التعّي���ن: الأّن قلوبنا �ضعيفـــة وغير ثابتة ب�ضكل ملحـــوظ، فبمجرد التمّيز 

والتعّين تزّل وتنحرف عن االعتدال.

5. �سل���وك طري���ق العبودّية: فمن �ضعى بخطوة العبودية وو�ضم نا�ضيته ب�ضمة ذّلها �ضيجد 

�ضبيـــل الو�ضول اإلى عّز الّربوبية، وطريـــق الو�ضول اإلى الحقائق الّربوبية هو ال�ّضير في 

مدارج العبودية؛ فما ُفِقد من االإّنّية واالأنانية في عبودّيته يجده في ّظل حمى الّربوبية، 

حّتى ي�ضل اإلى مقام يكون الحّق تعالى �ضمعه وب�ضره ويده ورجله

6. كّلما قوي ال�ّضلوك، يغلب الّنور على الّظلمة وتظهر �ضمات الّربوبّية في ال�ّضالك. فترتحل 

العالمات ال�ضيطانّية بالّتدريج، وهي في الّظاهر مخالفة نظام المدينة الفا�ضلة، وفي 

الباطن العجب واال�ضتكبار واأمثالها، وفي باطن الباطن روؤية النف�س وحّبها واأمثالها.

�ضورة االأعراف، االآية 201.  )1(
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:
»اللَُّه���مَّ اإِن���يِّ اأَُعوُذ ِب���َك ِمْن... الإِْزَراِء ِباْلُمِقلِّي���َن، َو�ُسوِء اْلِولََيِة ِلَمْن َتْح���َت اأَْيِديَنا، َوَتْرِك 

َد َظاِلماً، اأَْو َنْخُذَل َمْلُهوفاً، اأَْو َنُروَم َما َلْي�َص  ْن َنْع�سُ َطَنَع اْلَعاِرَفَة ِعْنَدَنا، اأَْو اأَ ْكِر ِلَمِن ا�سْ ال�سُّ

، اأَْو َنُق���وَل ِف���ي اْلِعْلِم ِبَغْيِر ِعْل���ٍم، َوَنُعوُذ ِبَك اأَْن َنْنَط���ِوَي َعلَى ِغ�صِّ اأََح���ٍد، َواأَْن ُنْعِجَب  َلَن���ا ِبَح���قٍّ

.
ِباأَْعَماِلَنا، َوَنُمدَّ ِفي اآَماِلَنا«)1(

اآليات الكريمة:
ھ      ہ   ہ   ہہ   ۀ   ڻۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   {ں  

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   
.

)2(
ۇ}

الروايات الشريفة:
 .

بر ملك«)3( 1. عن االإمام علي Q: »العجب هلٌك، وال�سّ

2. عن االإمام الباقر Q: »اأّما المهلكات: ف�سحٌّ مطاع، وهًوى مّتبع، واإعجاُب المرء 

 .
بنف�سه«)4(

ْنَب َخْيٌر ِلْلُموؤِْمِن ِمَن اْلُعْجِب، َوَلْوَل  نَّ الذَّ
َ
 َعِلَم اأ

َ
ِبي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: »اإِنَّ اهلل

َ
3. َعْن اأ

 .
َبداً«)5(

َ
َذِلَك َما اْبُتِلَي ُموؤِْمٌن ِبَذْنٍب اأ

4. عن االإمام الر�ضا Q: »اإّن رجًل كان في بني اإ�سرائيل، عبد اهلل تبارك وتعالى 

اإل لِك،  اإل منِك، ول الذنب  اأوتيت  اأربعين �سنة، فلم يقبل منه، فقال لنف�سه: ما 

 .
فاأوحى اهلل تبارك وتعالى اإليه: ذّمك نف�سك اأف�سل من عبادة اأربعين �سنة«)6(

حيفة ال�ضّجادية، دعاوؤهQ في اال�ضتعاذة من المكاره و�ضّيء االأخالق ومذام االأفعال. )1( ال�ضّ
)2( �ضورة التوبة، االآية 25.

)3( بحار االأنوار، ج74، �س 401.
)4( من ال يح�ضره الفقيه، ج4، �س 361.

)5( الكافي، ج2، �س 313.
)6( م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 253.
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 .
5. عن االإمام الباقر Q: »�سّد �سبيل العجب بمعرفة الّنف�ص«)1(

العمل  الذنب فيندم عليه، ويعمل  الرجل ليذنب  »اإّن   :Q ال�ضادق  االإمام  6. عن 

في�ّسره ذلك، فيتراخى عن حاله تلك، فلأن يكون على حاله تلك خير له مّما دخل 

.
فيه«)2(

7. عن االإمام ال�ضادق Q: »يدخل رجلن الم�سجد، اأحدهما عابد والآخر فا�سق، 

العابد  يدخل  اأّنه  وذلك  فا�سق؛  والعابد  والفا�سق �سديق  الم�سجد  فيخرجان من 

الم�سجد وهو مدّل بعبادته ويكون فكره في ذلك، ويكون فكرة الفا�سق في التنّدم 

.
على ف�سقه، في�ستغفر اهلل من ذنوبه«)3(

)1( بحار االأنوار، ج75، �س 164.
)2( الكافي، ج2، �س 313.

)3( بحار االأنوار، ج69، �س 316. 



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

  التكّبر  )1(  
حقيقته، أصنافه ومظاهره

 يتعـــّرف اإلـــى مخاطـــر الكبـــر وتاأثيره علـــى �ضير    1

االإن�ضان الّتكاملّي.

 يبّين معنى الكبر وكيف يتمّيز عن العجب.   2

 يتعّرف اإلى اأ�ضناف المتكّبرين وعالماتهم.   3

الّدرس السادس





أهمّية معرفة مرض الك(ر
عندمـــا ننظر اإلى الئحـــة االأمرا�س القلبّية، قد ال نجد رذيلًة اأقبح واأ�ضنع من الكبر؛ ولهذا 

اأولـــت التعاليم الّدينّية عناية فائقة لمواجهته والحّد منه. ُيعلم ذلك من خالل الحجم الكبير 

للّن�ضو�س ال�ّضريفة ـ قراآًنا و�ضّنًة ـ التي تعّر�ضت لهذه الخ�ضلة الموبقة.

ن�ضتنتـــج مبا�ضـــرًة اأّن الِكبر من اأعظم اأ�ضباب هالك االأفـــراد والمجتمعات. وندرك كيف اأّن 

اأكثـــر الّظلم و�ضفك الّدماء وارتكاب اأب�ضع اأنواع الّجرائم اإّنما كان ب�ضبب هذا المر�س الخبيث؛ 

وب�ضببه ا�ضوّدت �ضفحات الّتاريخ بما يندى له الجبين ويفرح له عدّو االإن�ضانّية االأكبر اإبلي�س لعنه 

اهلل. يقول اأمير الموؤمنينQ: »َفاْعَتِبُروا َبَما اأَ�َساَب الأَُمَم الُم�ْسَتْكِبِريَن ِمْن َقْبِلُكْم ِمْن َباأْ�ِص 

ْولَِت����ِه، َوَوَقاِئِع����ِه َوَمُثَلِتِه، َواتَِّعُظوا ِبَمَثاِوي ُخُدوِدِه����ْم، َوَم�َسارِع ُجُنوِبِهْم، َوا�ْسَتِعيذوا  اهلِل َو�سَ

�َص اهلل ِفي اْلِكْبِر لأَحد ِمْن  ْهِر، َفلَْو َرخَّ ِباهلِل ِمْن َلَواِقِح اْلكْبِر، َكَما َت�ْسَتِعيُذوَنُه ِمْن َطَواِرِق الدَّ

َي  َه اإَِلْيِه����ُم التََّكاُبَر، َوَر�سِ ����ُه �ُسْبَحاَنُه َكرَّ نِبَياِئ����ِه ]َواأَوِلياِئِه[، َولِكنَّ ِة اأَ �����َص ِفيِه ِلَخا�سَّ ِعَب����اِدِه َلَرخَّ

وا اأَْجِنَحَتُهْم  َراِب ُوُجوَهُهْم، َوَخَف�سُ ُروا ِفي التُّ َع، َفاأَْل�َسُقوا ِبالأْر�ِص ُخُدوَدُهْم، َوَعفَّ َلُهُم التََّوا�سُ

َعِفيَن، َقِد اْخَتَبَرُه����ُم اهلل باْل�َمْخَم�َسِة، َواْبَتَلُهْم ِباْل�َمْجَهَدِة،  ِلْلُموؤِمِني����َن، َوَكاُن����وا َقْوماً ُم�ْسَت�سْ

ْخَط ِبالَماِل َواْلَوَلِد  �َس����ى َوال�سُّ ُه����ْم ِباْلَمَكاِرِه، َفَل َتْعَتِبُروا الرِّ َواْمَتَحَنُه����ْم ِباْل�َمَخ����اِوِف، َوَمخ�سَ

ِع اْلِغَنى َوالْفِتقاِر، َفَقْد َقاَل �ُسْبَحاَنُه: {ى   َجْهًل ِبَمَواِقِع اْلِفْتَنِة، َواْلْخِتَباِر ِفي َمَوا�سِ

ائ   ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ    ېئ   ېئ})1(، َف����اإِنَّ اهلَل �ْسْبَحاَن����ْه َيْخَتِبُر 
.

ْعُيِنِهْم«)2( َعِفيَن ِفي اأَ ِعَباَدُه اْلُم�ْسَتْكِبِريَن ِفي اأَْنُف�ِسهْم ِباأَْوِلَياِئِه اْلُم�ْسَت�سْ

)1( �ضورة الموؤمنون، االآيتان 55 و 56.
)2( نهج البالغة، �س290.
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اإّن التكّبر معياٌر مهمٌّ لمعرفة �ضّحة �ضير االإن�ضان التكاملّي. فمن وجد في نف�ضه �ضيًئا منه، 

ولـــو مثقال ذّرة، فهذا يعني اأّن كّل اإنجازاته، ولو بلغـــت مقدار جبال االأر�س ومثاقيلها، لي�ضت 

الح كامن في القرب من اهلل تعالى؛  بـــذات قيمة اأ�ضاًل... اإّن جوهر العبادة وروح العمـــل ال�ضّ

هذا القرب الذي يظهر في قلب االإن�ضان ب�ضورة التذّلل والخ�ضوع والّتوا�ضع والمتربة. 

، والتي هي الّركن الذي 
ـــالة التـــي بها ُتقبل الفرائ�س: »اإن ُقبل���ت ُقبل ما �سواه���ا«)1( فال�ضّ

الحة ُتعـــّد كما يقـــول االإمام: »جوهـــر التوا�ضع  ُي�ضـــاد عليـــه بنيان العبـــادات واالأعمـــال ال�ضّ

. فاإذا لم 
)3(

»
والخ�ضـــوع، ولّبها هو هجران الّنف�س، وال�ّضفر اإلى اهلل.. فهـــي »معراج الموؤمن«)2(

تورث عباداتنا ــ وبعد كّل هذا العمر ــ �ضوى الّتكّبر على بع�س عباد اهلل، والأّي �ضبٍب كان، فهذا 

يعني اأّنها كانت فاقدة للّروح، �ضالة لن تكون مقبولة عند اهلل، ولن ُترفع اإليه. واإذا لم تتقّدم 

�ضالتنا م�ضيرَة اأعمالنا، فلن يكون الأعمالنا اأّي دوٍر في تزكيتنا وتهذيبنا، لهذا كان كّل موؤمٍن 

حري�سٍ على دينه �ضديَد االهتمام في البحث عن هذا المر�س المهلك المحبط.

 ،Q يقول االإمام الخميني }: »روي في الكافي ال�ضريف م�ضندًا عن االإمام ال�ضادق

ق����ال: »فيم����ا اأوح����ى اهلل ع����زَّ وجلَّ اإل����ى داوود Q: »ي����ا داوود، كما اأّن اأق����رب النا�ص من اهلل 

. وفي هـــذا الحديث ال�ضريف كفاية 
المتوا�سع����ون، كذل����ك اأبعد النا�ص م����ن اهلل المتكّبرون«)4(

الأهل اليقظة واأ�ضحاب المعرفة... وال كالم لنا مع الذين يطلبون العلم والعمل من اأجل الدنيا، 

عون اأّنهم يطلبون اهلل الحّق تبارك وتعالى، فعليهم اأن  فح�ضابهم على اهلل الجّبار؛ اأّما الذين يدَّ

يعرفوا ــ من هذا الحديث ال�ّضريف ــ ما ينبغي لهم اأن يعملوه، ثّم يّتخذوا هذا الحديث ال�ّضريف 

ا يعر�ضون عليه نفو�ضهم، فاإذا وجدوا بقّيًة مـــن الّتكّبر في قلوبهم، واأدركوا اأّنهم  معيـــاًرا ومحـــكًّ

مبتلـــون بالّتكّبر العملّي على النا�ـــس، فليعرفوا اأّن اأعمالهم وعلومهم لم تكن خال�ضة هلل تعالى، 

بل كان الهدف منها تلبية اأهواء الّنف�س االأّمارة بال�ّضوء، فلو كانت بهدف التقّرب اإلى اهلل لكانت 

.
)5(

�ضفتهم الّتوا�ضع، وهو اأهّم من كّل اأمٍر في تقريب االإن�ضان اإلى اهلل تعالى«

)1( الكافي، ج3، �س268، باب من حافظ على �ضالته اأو �ضّيعها.
)2( بحار االأنوار، ج79، �س 248.
)3( جنود العقل والجهل، �س 77.

)4( الكافي، ج2، �س123.
)5( جنود العقل والجهل، �س 313 - 314.
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تعريف الك(ر 
اإّن جميـــع الحـــاالت النف�ضّية تكون خفّية على من ال يكترث الأحـــوال قلبه، بل ت�ضبح �ضعبة 

االكت�ضاف كّلما ن�ضي المرء نف�ضه. ومن المعلوم اأّن ال�ّضبب االأّول لن�ضيان الّنف�س هو الغفلة عن 

 .
)1(

اآيات اهلل تعالى التي تذّكرنا باهلل عّز وجّل: {ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   }

اأّمـــا من اجتهد في اإ�ضالح نف�ضه، فاإّن اهلل تعالى �ضيجعل له فرقاًنا ونوًرا يدرك بهما اأ�ضرار 

باطنـــه وكوامن قلبه. واإّن ال�ّضعي للو�ضول اإلى معرفـــة اهلل وحّب اهلل يوؤّدي اإلى هذا الّتوفيق كما 

.
جاء في الحديث: »اإِنَّ اهلَل َتَباَرَك َوَتَعاَلى اإَِذا اأََراَد ِبَعْبٍد َخْيراً َجَعَل ُذُنوَبُه َبْيَن َعْيَنْيِه ُمَمثَّلَة«)2(

واإّن مـــن اأو�ضـــح �ضبل الهداية فـــي الحياة الّدنيـــا اال�ضتنارة بتعاليم االأنبيـــاء وورثتهم من 

العلماء الحكماء؛ فهم اأهل الّذكر، وبهم ي�ضت�ضيء طالب الحّق. وها هو االإمام الخمينّي يمّثل 

فـــي ع�ضـــر الغيبة اأعظم نموذج للمدر�ضـــة االأخالقّية العرفانّية، وقد ترك لنـــا تراًثا غنيًّا في 

المعنويات مليًئا بالحكمة، يمكن اأن ي�ضاعدنا كثيرًا في درا�ضة الحاالت المعنوّية المختلفة.

 ففـــي تعريـــف الكبر، يقول االإمـــام}: »الكبر عبارة عـــن حالة نف�ضّية تجعـــل االإن�ضان 

يترّفـــع ويتعالى على االآخريـــن. ومن اأماراته تلـــك االأعمال التي ت�ضدر عـــن االإن�ضان، واالآثار 

التـــي تبـــدو منه، بحيث ُيقال عنه اإّنه متّكبر. وهذه ال�ضفة هـــي غير الُعجب، بل هي كما �ضبق 

قولـــه، �ضفـــة رذيلة وخبيثة، تنجم عن العجـــب؛ الأّن العجب هو االإعجاب بالـــذات، والكبر هو 

الّتعالي والّتعاظم على الّنا�س. فعندما يتوّهم االإن�ضان اأّن فيه �ضفة من �ضفات الكمال، تنتابه 

حالـــة، هي مزيج من ال�ّضـــرور والتدّلل والتغّنج وغيرها. هذه هي �ضفـــة »الُعجب« ولكونه يرى 

فة التي يتوّهمها في نف�ضه، ينتابه �ضعـــوٌر اآخر هو ت�ضّور التفّوق  االآخريـــن ال يملكـــون تلك ال�ضّ

والتقّدم، وهذا يوؤّدي اإلى الّتعاظم والّترّفع، وهذه هي �ضفة »الِكبر«. اإّن كل هذه الحاالت تكون 

فـــي القلب وفي الباطن، وتظهر اآثارها على الّظاهر، فـــي المالمح وفي االأفعال وفي االأقوال؛ 

وبهذا ي�ضبح االإن�ضان مغروًرا، واإذا ازداد اأ�ضبح معجًبا بنف�ضه، وعندما يطفح اإعجابه بنف�ضه 

.
يتعاظم ويترّفع ويتكّبر«)3(

)1(  �ضورة الح�ضر، االآية 19.
)2( بحار االأنوار، ج74، �س 78، باب ما اأو�ضى به الّر�ضول P اأبا ذّر رحمه اهلل.

)3( االأربعون حديًثا، �س 103.
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المطلـــوب اأن نتعـــّرف على هذا المر�س ونغو�س في دقائقه؛ الأّنه قد يخفى اإلى الحّد الذي 

ال ُيْدَرك معه. فقد �ُضئل االإمام ال�ضادق Q َما َحدُّ اْلِكْبِر؟ قال: »الّرجل  ينظر اإلى  نف�سه  

.
)2 )1(

اإذا لب�ص الّثوب الح�سن ي�ستهي اأن ُيَرى عليه«، ثّم قال :{ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ }

يذكـــر لنا االإمام الخمينـــّي } ب�ضعة نماذج الأحـــوال المتكّبرين تعيننـــا على اكت�ضاف 

خبايـــا هـــذه الّرذيلة الموبقة. ولكن ينبغي اأن نلتفت اإلى اأطوار الكبر حتى نتمّكن من معالجته 

وفـــق االأ�ضول ال�ّضليمة. فعندمـــا نتحّدث عن ال�ّضخ�ضّية المتكّبرة ونتنـــاول باطنها واأخالقها، 

ن�ضتعمل عبارة الِكْبر. وعندما ياأتي الحديث عن �ضلوكها وت�ضّرفاتها ن�ضتعمل كلمة الّتكّبر.

يقول االإمام: »اإذا كان القلُب معيوًبا قد ا�ضتولت عليه اآفات الّتوّجه للّنف�س وعبادتها وحّبها، 

ـــد »الِكْبر«، وهو حالـــة نف�ضّية يرى فيها االإن�ضان نف�ضه كبيـــًرا واأعظم من غيره. فاإذا  فاإّنـــه ُيولِّ

تعامل على وفق ما تقت�ضيه هذه الحالة الّنف�ضّية، وتعالى على عباد اهلل في اأعماله الظاهرية؛ 

ر. اأّما اإذا دفعته هذه الحالة الّنف�ضّية اإلى التمّرد على طاعة الحّق، قيل: ا�ضتكبر. اإذًا،  قيل: تكبَّ

فاال�ضتكبـــار هـــو تمّرٌد وطغياٌن ينتج من حال الِكْبر، وهو �ضـــّد اال�ضت�ضالم الذي هو عبارة عن 

.
)3(

االنقياد الّظاهرّي الّناتج من الت�ضليم الباطنّي القلبّي«

ا في مرحلـــة المجاهدة االأولـــى، وقبل تحقيق  فالِكْبـــر اأمـــٌر باطنّي قد ال يظهـــر، خ�ضو�ضً

الّن�ضـــر الّتام على الّنف�س االأّمارة. حيث يختبئ من جّراء هذه المجاهدة، حتى يظّن المبتلى 

ه قد �ضُلم منه... اأّما اإذا ا�ضتّد اأو اأُهمل اأمره، فاإّنه وال �ضّك �ضيظهر في االأعمال واالأفعال  به اأنٍّ

التي يالحظها الّنا�س عاّمًة.

فـــة الّرذيلة ت�ضتدعي جملًة مـــن الّت�ضّرفات عند وجـــود دواعيها. فمن كان يجد  فتلـــك ال�ضّ

فـــي نف�ضه االأف�ضلّيـــة ب�ضبب كماٍل ماـ  واإن كان موهوًماـ  فاإّنه �ضيندفع للت�ضّرف بِكْبٍر وا�ضتعالء، 

عندمـــا يح�ضر عنـــده �ضخ�س ال يمتلك ذاك الكمال. وقد يتوا�ضع في مـــكاٍن اآخر لمن يجد فيه 

درجة اأعلى اأو لمن يرى فيه كمااًل اآخر لي�س موجوًدا عنده. ولهذا، ينبغي اأن نالحظ في كّل �ضفة 

نف�ضّية جوهرها وحقيقتها، ون�ضتخل�س من الّنماذج والحاالت المعرو�ضة الّتعريف الّدقيق لها. 

�ضورة القيامة، االآية 14.  )1(
)2( بحار االأنوار، ج76، �س312.

)3( جنود العقل والجهل، �س 355.



99  التكّ(ر    ل  كديدتهت أ نافه ومباهرم 

أ ناف المتك(رين وأنواعفم
»للكبـــر اأ�ضبـــاٌب عديدٌة ترجع كّلها اإلى تّوهم االإن�ضان الكمال في نف�ضه، مّما يبعث على الُعجب 

.
)1(

الممزوج بحّب الذات، فيحجب كمال االآخرين ويراهم اأدنى منه ويترّفع عليهم قلبيًا اأو ظاهريًا«

»اإن كل هـــذه الحـــاالت تكون فـــي القلب وفـــي الباطن، وتظهـــر اآثارها علـــى الظاهر، في 

المالمـــح وفي االأفعال وفي االأقوال؛ وبهـــذا ي�ضبح االإن�ضان مغـــرورًا واإذا ازداد اأ�ضبح معجًبا 

.
)2(

بنف�ضه، وعندما يطفح اإعجابه بنف�ضه يتعاظم ويترّفع ويتكّبر«

فلنقراأ حول بع�س نماذج المتكّبرين التي يقّدمها لنا االإمام الخميني، ونتاأّمل فيها جّيًدا:

1. علماء العرفان
»قـــد يح�ضل بين علماء العرفان اأن يت�ضـــّور اأحدهم نف�ضه من اأهل العرفان وال�ّضهود ومن 

اأ�ضحاب القلوب وال�ّضوابق الح�ضنى، فيترّفع على االآخرين ويتعاظم عليهم. ويرى اأّن الحكماء 

والفال�ضفـــة �ضطحّيون، واأّن الفقهاء والمحّدثين ال يتجاوزون الّظاهر في نظراتهم، واأّن �ضائر 

النا�ـــس كالبهائم. وينظر اإلـــى عباد اهلل بعين الّتحقير واالزدراء. ويذهب هذا الم�ضكين ينّمق 

الحديـــث عن الفناء في اهلل والبقاء باهلل، ويدّق طبل الّتحّقق. مع اأّن المعارف االإلهّية تق�ضي 

ح�ضن الظّن بالكائنات، فلو اأّنه كان قد تذّوق حالوة المعرفة باهلل لما تكّبر على مظاهر جمال 

اهلل وجاللـــه، بحيث اإّنه في مقـــام العلم والبيان ي�ضّرح خالف حاله، ولكـــّن الحقيقة هي اأّن 

هـــذه المعـــارف لم تدخل قلبه، بل اإّن هذا الم�ضكين لم يبلغ حّتى مقام االإن�ضان، ولكّنه يت�ضّدق 

 .
)3(

بالعرفان، ومن دون اأن يكون له حظُّ من العرفان يتحّدث عن مقام التحّقق«

2. الحكماء
ا اأنا�ًضا، يرون اأّنهم بما يملكون من براهين ومن علم بالحقائق،  »واإّن من بين الحكماء اأي�ضً

وبكونهم من اأهل اليقين باهلل ومالئكته وكتبه ور�ضله، ينظرون اإلى �ضائر الّنا�س بعين الّتحقير، 

وال يعتبـــرون علـــوم االآخرين علوًما، ويـــرون عباد اهلل جميًعا ناق�ضي علـــم واإيمان، فيتكّبرون 

)1( االأربعون حديًثا، �س 106.
)2( )م.ن(، �س 103.

)3( االأربعون حديًثا، �س 106 - 107.
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عليهم في الباطن، ويعاملونهم في الظاهر بكبرياٍء وغرور، مع اأّن العلم بمقام الّربوبّية، وفقر 

الممكن )المخلوق(، يق�ضيان بخالف ذلك. والحكيم من تحّلى بملكة التوا�ضع بو�ضاطة العلم 

.
)1(

بالمبداأ والمعاد«

3. المتصّوفون
ـــا يعاملون الّنا�س  »نجد فـــي الذين يّدعون االإِر�ضاد والّت�ضـــّوف وتهذيب الباطن، اأ�ضخا�ضً

بالّتكّبـــر وي�ضيـــوؤون الظّن بالعلماء والفقهـــاء واأتباعهم، ويطعنون بالعلمـــاء والحكماء، ويرون 

الّنا�ـــس، عـــدا اأنف�ضهم ومن يلوذ بهم، مـــن اأهل الهالك؛ وبما اأّنهم �ضفـــر اليدين من العلوم، 

ي�ضفـــون العلوم باأّنها اأ�ضواك الّطريق، ويرون اأ�ضحابها �ضياطين طريق ال�ّضالك، مع اأّن كل ما 

.
)2(

يزعمونه الأنف�ضهم من مقام يقت�ضي خالف ذلك كّله«

4. علماء الفقه
»نجـــد اأحياًنا بين الفقهاء وعلماء الفقه والحديـــث وطاّلبهما من ينظر اإلى �ضائر الّنا�س 

بعين االحتقار ويتكّبر عليهم، ويرى نف�ضه جديًرا بكّل اإكرام واإعظام، ويعتقد اأّن من المفرو�س 

، وما 
)3(

على الّنا�س اأن يطيعوا اأمره اإطاعًة عمياء، واأّنه {وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ}

مـــن اأحد ي�ضتحـــّق الجّنة، في راأيه، اإاّل هو مـــع اأفراٍد معدودين مثله، وكّلمـــا جاء ذكر طائفة 

مقترًنـــا باأّي علم من العلوم طعن فيهم، من دون اأن يعترف باأّي علٍم �ضوى علمه القليل الذي 

يتمّتـــع به، ويرى اأّن تلك العلـــوم تافهًة وغير نافعٍة ومدعاة للهـــالك، فيرف�س العلماء و�ضائر 

العلـــوم جهـــاًل و�ضفًها، وُيظهر كاأّن تدّينه هـــو الذي يحّتم عليه اأن يحتقرهـــم وي�ضتهين بهم، 

مـــع اأّن العلـــم والّدين منّزهان عن اأمثال هذه االأطوار واالأخالق. اإّن ال�ضريعة المطّهرة تحّرم 

الّت�ضريح بقول من دون علم، وتوجب الحفاظ على كرامة الم�ضلم. اأّما هذا الم�ضكين الذي ال 

معرفة له بالّدين وال بالعلم، فيعمل على خالف قول اهلل ور�ضوله، ثّم يقول اإّن ذلك من �ضلب 

.
)4(

الّدين، مع اأّن �ضيرة ال�ّضلف والخلف من العلماء العظام تكون مغايرة لهذا«

)1( )م.ن(، �س 107.
)2( )م.ن(.

)3( �ضورة االأنبياء، االآية 23.
)4( االأربعون حديًثا، �س 108.
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5. أصحاب العلوم
ا، في الّطّب والّريا�ضّيات والّطبيعة،  »اإّن الكبر منت�ضٌر بين علماء �ضائر العلوم االأخرى اأي�ضً

ا ال يقيمون  ناعات الهاّمـــة، كالكهرباء والميكانيك وغيرهما. اإّنهم اأي�ضً وكذلك اأ�ضحاب ال�ضّ

وزًنـــا للعلوم االأخرى مهما تكن، ويحتقرون اأ�ضحابها، وكّل منهم يح�ضب اأّن ما عنده وحده هو 

العلـــم، وما عنـــد غيره لي�س بعلم، فيتكّبر على النا�س في باطنـــه وظاهره، مع اأّن ما عنده من 

 .
)1(

علم ال ي�ضتدعي مثل هذا الّتكّبر«

6. أهل الّنسك والعبادة
ا على الّنا�س ويتعالى  »وهناك من غير اأهل العلم، مثل اأهل الّن�ضك والعبادة، من يتكّبر اأي�ضً

عليهـــم، وال يعتبـــر الّنا�س حّتى العلماء من اأهل الّنجـــاة، كّلما جرى حديث عن العلم، قال: ما 

فائدة علم بال عمل؟ العمل هو االأ�ضل. اإّنهم يهتّمون بما يقومون به من عمل وطاعة، وينظرون 

بعيـــن االحتقار اإلى جميع الّطبقات، مع اأّن المـــرء اإذا كان من اأهل االإخال�س والعبادة ينبغي 

.
)2(

لعمله اأن ي�ضلحه«

مباهر الك(ر

1. التأّنف من الّناس واإلعراض عنهم
»قـــد ال يهتـــم ]المتكّبر[ باإخفاء تكّبره على من حوله، كما لو كان العنان قد اأفلت من يده، 

فتظهـــر اآثار الِكْبر في اأعمالـــه وحركاته و�ضكناته، كاأن يتقّدم فـــي المجال�س وي�ضبق االآخرين 

فـــي الّدخـــول والخروج، وال ي�ضمح للفقـــراء بح�ضور مجال�ضه، وال يح�ضـــر مجال�ضهم، ويحيط 

نف�ضـــه بهالة من الحرمة، ويظهر الّتعالي فـــي م�ضيته وفي نظرته وفي حديثه مع الّنا�س. يقول 

اأحـــد المحّققين، والذي اأخذنا منه الكثير من اأ�ضول هـــذا البحث وترجمناه: »اإّن اأدنى درجة 

الِكْبـــر فـــي العاِلم هي اأن يدير وجهه عن النا�س كاأّنـــه يعر�س عنهم، وفي العابد هي اأن يعب�س 

في وجوه الّنا�س ويقطب جبينه، وكاأّنه يتجّنبهم اأو اأّنه غا�ضٌب عليهم، غافاًل من اأّن الورع لي�س 

)1( )م.ن(، �س 108.
)2( )م.ن(.
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فـــي تقطيـــب الجبين، وال في عبو�س مالمح الوجه، وال في البعد عن الّنا�س واالإعرا�س عنهم، 

وال فـــي لّي الِجيد، وطاأطاأة الراأ�ـــس، ولملمة االأذيال، بل الورع يكون في القلب، لقد قال ر�ضول 

.
اهلل P: »ها هنا التقوى« واأ�ضار اإلى �ضدره«)1(

2. الّتفاخر بالعلم واألعمال العبادّية
»قد يظهر الكبر على الل�ضان بتبيان المفاخرة والمباهاة وتزكية الّذات. فهذا العابد، وهو 

في مقام الّتفاخر، يقول: اإّنني قمت بكذا عمل؛ فينتق�س بهذا من االآخرين عن طريق اإ�ضفاء 

االأهّمّيـــة على اأعمالـــه. واأحياًنا ال ي�ضّرح بذلـــك، ولكّنه قد يتفّوه بما يوحـــي باأّنه يزّكي ذاته. 

والعالم يقول لالآخرين: ما اأدراك اأنت؟ اإّنني طالعت الكتاب الفالني مّرات عديدة، واأم�ضيت 

�ضنـــوات لدى المجامع العلمّية، وراأيت عدًدا من اأ�ضاطين العلم واأ�ضاتذته، لقد اأجهدت نف�ضي 

 .
)2(

كثيًرا، �ضّنفت واأّلفت الكتب الكثيرة، وما اإلى ذلك«

3. الّتفاخر بالجاه والمال
»ولكن االأحطَّ من هذا واالأحقر مكانة هو ذلك الذي يتكّبر ويتباهى باالأمور الخارجّية، مثل 

المال، والّجـــاه، والخدم، والح�ضم والقبيلة. فهذا الم�ضكين بعيـــد عن الُخلق الب�ضرّي واالأدب 

االإن�ضانّي، فارغ اليد من كّل العلوم والمعارف. ولكن بما اأّن مالب�ضه من اأجود االأ�ضواف، واأباه 

فـــالن بن فالن، فهـــو يتكّبر على الّنا�س. فما اأ�ضيق عقله واأ�ضّد ظـــالم قلبه! اإّنه يقتنع من كّل 

الكماالت باللبا�س الجميل، ومن كّل جمال بالقّبعة والّرداء! يرت�ضي الم�ضكين مقام الحيوانّية 

ورة الخالية من كّل �ضكٍل  ويقبـــل بحّظها، ويقتنع من جميع المقامات ال�ّضامية االإن�ضانّية بال�ضّ

وم�ضمـــون، والفارغة من الحقيقة، ظانًّا نف�ضـــه بهذا اأّنه ذو مقام. وفي الواقع، اإّنه على درجة 

ع  عة ومن عدم اللياقة، بحيث اإّنه اإذا �ضاهد اأحًدا اأعلى منه مرتبة واحدة دنيوّية تخ�ضّ من ال�ضّ

ع العبد ل�ضّيـــده. ال �ضّك اأّن من ال هّم لـــه �ضوى الّدنيا، ال يكـــون اإاّل عبًدا للّدنيا  لـــه كمـــا يتخ�ضّ

.
)3(

والأهلها. واأن يغدو ذلياًل لدى من يتزّلف وي�ضتذّل لديهم«

)1( االأربعون حديًثا، �س 109 - 110.
)2( )م.ن(،  �س 110.

)3( االأربعون حديًثا، �س 118.
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المهاهيم الرئيسة

1. اإّن التكّبر معياٌر مهمٌّ لمعرفة �ضّحة �ضير االإن�ضان التكاملّي. فمن وجد في نف�ضه �ضيًئا 

منه ولو مثقال ذّرة، فهذا يعني اأّن كّل اإنجازاته لي�ضت بذات قيمة اأ�ضاًل، الأّن جوهر 

العبادة كامن في القرب من اهلل تعالى الذي يظهر في قلب االإن�ضان ب�ضورة التذّلل 

والخ�ضوع والّتوا�ضع والمتربة.

2. الكبر عبارة عن حالة نف�ضّية تجعل االإن�ضان يترّفع ويتعالى على االآخرين. وهو �ضفة 

رذيلة وخبيثة، تنجم عن العجب.

نف�ضه  االإن�ضان  فيها  يرى  نف�ضّية  حالة  »الِكْبر«  واال�ضتكبار:  والتكّبر  الكبر  بين  الفرق   .3

كبيًرا واأعظم من غيره، فاإذا تعامل وفق ما تقت�ضيه هذه الحالة الّنف�ضّية وتعالى على 

اإلى  الّنف�ضّية  الحالة  دفعته هذه  اإذا  اأّما  ر.  تكبَّ قيل:  الظاهرية  اأعماله  في  اهلل  عباد 

التمّرد على طاعة الحّق قيل: ا�ضتكبر.

4. اأ�ضناف المتكّبرين:

• علمـــاء العرفان: كاأن يت�ضّور اأحدهم نف�ضه من اأهل العرفـــان وال�ّضهود ومن اأ�ضحاب 	

القلوب وال�ّضوابق الح�ضنى، فيترّفع على االآخرين ويتعاظم عليهم.

• الحكمـــاء: بما يملكون من براهين ومن علم بالحقائق، وبكونهم من اأهل اليقين باهلل 	

ومالئكتـــه وكتبه ور�ضله، ينظرون اإلى �ضائر الّنا�س بعيـــن الّتحقير، وال يعتبرون علوم 

االآخرين علوًما.

• علماء الفقه: يرون اأنف�ضهم جديرين بكّل اإكرام واإعظام، ويعتقدون اأّن من المفرو�س 	

على الّنا�س اأن يطيعوا اأمرهم اإطاعًة عمياء.

• اأ�ضحـــاب العلـــوم: كّل منهم يح�ضـــب اأّن ما عنده وحده هو العلم، ومـــا عند غيره لي�س 	

بعلم، فيتكّبر على النا�س في باطنه وظاهره.

• اأهـــل الن�ضك والعبادة: اإّنهم يهتّمون بما يقومون بـــه من عمل وطاعة، وينظرون بعين 	

االحتقار اإلى جميع الّطبقات.
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:
ِب ِبِه ُثمَّ اأَْتَبْعُت َذِلَك ِبالإَِناَبِة  َح���ٌد ِمْنَك اإلَّ بالتََّقرُّ َلْيَك ِبَما َل َيْقُرُب اأَ ْبُت اإِ »الله���م اإن���ي َتَقرَّ

َق���ِة ِبَما ِعْن���َدَك، َو�َسَفْعُتُه ِبَرَجاِئَك  نِّ ِبَك، َوالثِّ ���ِل َواِل�ْسِتَكاَن���ِة َلَك، َوُح�ْس���ِن الظَّ اإَِلْي���َك، َوالتََّذلُّ

ِلي���ِل اْلَباِئ�ِص اْلَفِقيِر اْلَخاِئِف  َلَة اْلَحِقيِر الذَّ ���ِذي َقلَّ َما َيِخي���ُب َعلَْيِه َراِجيَك َو�َساأَْلُتَك َم�ْساأَ الَّ

���ِر اْلُمَتَكبِِّريَن، َوَل  ذاً، َل ُم�ْسَتِطيًل ِبَتَكبُّ ذاً َوَتلَوُّ عاً َوَتَع���وُّ رُّ اْلُم�ْسَتِجي���ِر، َوَم���َع َذِلَك ِخيَفًة َوَت�سَ

َقلِّيَن، َواأََذلُّ  اِفِعي���َن َواأََنا َبْعَد اأََق���لُّ الأَ ���ِة اْلُمِطيِعي���َن، َوَل ُم�ْسَتِطيًل ِب�َسَفاَعِة ال�سَّ ُمَتَعاِلي���اً ِبَدالَّ

ِة اأَْو ُدوَنَها«. رَّ الأََذلِّيَن، َوِمْثُل الذَّ

الروايات الشريفة:
َوَما  ُقْلُت:  َقاَل:  اْلَحّق،  َو�َسَفُه  اْلَخْلِق  َغْم�ُص  اْلِكْبِر  ْعَظَم 

َ
اأ »اإنَّ   :P 1. عن ر�ضوِل اهلل 

َذِلَك  َفَعَل  َفَمْن  ْهِلِه، 
َ
اأ َعلَى  َوَيْطُعُن  اْلَحقَّ  َيْجَهُل  َقاَل:  ؟  اْلَحقِّ َو�َسَفُه  اْلَخْلِق  َغْم�ُص 

 .
 َعزَّ َوَجلَّ ِرَداَءُه«)1(

َ
َفَقْد َناَزَع اهلل

.
وَرٍة، َراأْ�ُسَها اْلِكْبُر«)2( ْنَيا ِبَمْنِزَلِة �سُ اِدِق Q: »الدُّ  ال�ضَّ

ِ
2. عن االإمام

 ، ِ
َّ

ِة اْلِمَراِء، َواْلَجْهِل ِباهلل اِدِق Q: »اْلَجْهُل ِفي َثَلٍث: اْلِكْبِر، َو�ِسدَّ  ال�ضَّ
ِ
3. َعِن االإمام

 .
وَلِئَك ُهُم اْلَخا�ِسُروَن«)3(

ُ
َفاأ

ُم اْلُعُيوِب، َوُهَو ِحْلَيُة 
َ

ْلأ
َ
ُنوِب، َواأ ْعَظُم الذُّ

َ
ُه اأ اَك َواْلِكْبَر، َفاإِنَّ 4. عن االإمام علي Q: »اإِيَّ

.
اإِْبِلي�َص«)4(

5. عن االإمام الباقر Q: »َما َدَخَل َقْلَب اْمِرٍئ �َسيْ ٌء ِمَن اْلِكْبِر اإِلَّ َنَق�َص ِمْن َعْقِلِه 

 .
ْو َكُثَر«)5(

َ
ِمْثَل َما َدَخلَُه ِمْن َذِلَك، َقلَّ َذِلَك اأ

.
6. عن االإمام علي Q: »احذر الكبر، فاإّنه راأ�ص الّطغيان ومع�سية الّرحمان«)6(

)1( الكافي، ج2، �س 310.
)2( م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 37.

)3( )م.ن(، ج12، �س 28.
)4( )م.ن(، �س 29.

)5( بحار االأنوار، ج75، �س 186.
)6( غرر الحكم، �س 309.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

 التكّبر )2( 

درجات التكّبر  وآثاره

 يتعّرف اإلى درجات الكبر.   1

 يبّين عواقب الكبر الدنيوّية واالأخروّية.   2

 ي�ضرح تاأثير الكبر على تكامل االإن�ضان واإيمانه.   3

الدرس السابع 





تمفيق
يعلم جميع الّنا�س كيف يكون المتكّبر؛ ولهذا فاإّن الّنفور من المتكّبرين اأمٌر عام ال يخت�ّس 

باّتبـــاع دين دون اآخـــر. اإّن كراهية الّتكّبر لهـــي من االأمور الفطرّية التي ُجبلـــت عليها العائلة 

الب�ضرّيـــة قاطبًة. لكّن بع�ـــس درجات الكبر قد تخفى على اأكثر الّنا�س. وما لم يقتلع المجاهد 

ا  كل هذه الّدرجات ويخرج جميع حاالت الكبر من زوايا قلبه، فاإّن هذا المر�س �ضيعود مجددًّ

كال�ّضرطان الخبيث ليفتك بقلبه.

اإّن من اأهم اأ�ضاليب معالجة االأمرا�س االأخالقّية وتوّقيها اأن يتعّرف االإن�ضان اإلى عواقبها، 

ـــا االأخروّية الأّنها �ضتكون م�ضيره الّنهائي. وكثيرة هي الم�ضاكل واالأزمات التي نعاني  خ�ضو�ضً

منهـــا فـــي حياتنا وتجعل عي�ضنا ممتزًجا باألوان الّتعب وال�ّضقـــاء ب�ضبب تغلغل هذا المر�س في 

الّنف�س وا�ضتراكه في تكوين الكثير من الّدوافع والغايات.

درجات الك(ر
ر عليه، درجات:  يبّين االإمام الخمينّي اأّن للكبر، من منظور المتكبَّ

1. الّتكّبر على اهلل تعالى
»فهو اأقبحها واأ�ضّدها هلكة، وياأتي على راأ�س درجات الكبر، وتراه في اأهل الكفر والجحود 

ومّدعي االألوهية، وقد تراه اأحياًنا في بع�س اأهل الّدين وال ينا�ضب ذكره هنا. وهذا هو منتهى 

.
)1(

الجهل وعدم معرفة »الممكن« حدود نف�ضه وعدم معرفة مقام »واجب الوجود««

)1( االأربعون حديًثا، �س 105.
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R 2. التكّبر على األنبياء والرسل واألولياء
»كثيًرا ما كان يح�ضل في زمان االأنبياء قال تعالى على ل�ضانهم: {... ڍ  ڍ  ڌ    

، وقـــال تعالى على ل�ضان اآخرين منهم: {... ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   
)1(

{...

ا  ، وفي �ضدر االإٍ�ضالم وقع الكثير من الّتكّبر على اأولياء اهلل، وفي هذا الّزمان اأي�ضً
)2(

ۇ   }
.

)3(
نجد نماذج منه في بع�س المح�ضوبين على االإ�ضالم«

3. الّتكّبر على أوامر اهلل تعالى
... وهو يظهر في بع�س العا�ضيـــن، كاأن يمتنع اأحدهم عن 

)4(
»يرجـــع اإلى الّتكّبر علـــى اهلل

الة الأّن ال�ّضجود ال يليق  الحـــّج بحّجة اأّنه ال ي�ضت�ضيغ منا�ضكه من اإحرام وغيـــره. اأو يترك ال�ضّ

بمقامـــه، بل قد يظهر ذلك اأحياًنا عند اأهـــل الّن�ضك والعبادة واأهل العلم والّتدّين، كاأن يترك 

االأذان تكّبـــًرا، اأو ال يتقّبـــل مقولة الحّق اإذا جاءت مّمن هو قريب له اأو دونه منزلة. فقد ي�ضمع 

االإن�ضان قواًل من زميٍل له فيرّده ب�ضّدة ويطعن في قائله، ولكّنه اإذا �ضمع ذلك القول نف�ضه، من 

ا في قبول الّثاني.  ا اأي�ضً ا فـــي رّد االأول وجادًّ كبيـــر فـــي الّدين اأو الّدنيا، َقِبَلُه. بل قد يكون جادًّ

ـــا هـــذا �ضاأنه ال يكون من طاّلب الحّق، بل يكـــون تكّبره قد اأخفى عنه الحّق، واأعماه  اإّن �ضخ�ضً

ا من يترك تدري�س علم اأو كتاب  تمّلقه لذاك الكبير واأ�ضّمه. ومثل هذا الّتكّبر يّت�ضف به اأي�ضً

باعتباره ال يليق به، اأو يرف�س تدري�س اأ�ضخا�س ال مركزّية لهم، اأو الأّن عددهم قليل، اأو يترك 

�ضـــالة الجماعة في م�ضجٍد �ضغيـــٍر وال يقتنع بعدد من الماأمومين، حّتـــى واإن علم اأّن في مثل 

تلك الجماعة ر�ضا الحّق تعالى. وقد ت�ضبح هذه الحال من الّدّقة بحيث اإّن �ضاحبها ال يدرك 

اأّن عملـــه هـــذا يرجع اإلى الكبر، اإاّل اإذا تدارك االأمـــر باإ�ضالح نف�ضه، وتخّل�س من مكائد هذه 

 .
)5(

الحال«

)1( �ضورة الموؤمنون، االآية 47.
)2( �ضورة الّزخرف، االآية 31.
)3( االأربعون حديًثا، �س 105.

)4( )م.ن(، �س 104.
)5( )م.ن(، �س 105 - 106.
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4. الّتكّبر على عباد اهلل تعالى
... واأقبحه التكّبـــر على العلماء باهلل، 

)1(
»ويـــراه اأهـــل المعرفة راجًعا اإلى الّتكّبـــر على اهلل

ومفا�ضـــده اأكثـــر من كّل �ضـــيء واأهّم. ومن هذا التكّبـــر رف�س مجال�ضة الفقـــراء، والتقّدم في 

المجال�ـــس والمحافـــل، وفي الم�ضي، وفـــي ال�ضلوك. وهذا النـــوع من التكّبر رائـــج و�ضائع بين 

مختلف الطبقات، ابتداًء من االأ�ضراف واالأعيان والعلماء والمحّدثين واالأغنياء حتى الفقراء 

.
)2(

والمعوزين، اإاّل من حفظه اهلل من ذلك«

اإًذا، كّلمـــا عُظـــم �ضـــاأن من نتكّبـــر عليه، وارتفعـــت اأهمّية مـــا نتكّبر ب�ضببه)وهـــو الكمال 

المزعوم( �ضار اأمر الكبر اأعظم؛ ولهذا كان التكّبر بالعقائد والمعارف االإلهّية على اهلل اأ�ضّد 

الّدرجات �ضوًءا. وهذا ما بلغه اإبلي�س في تكّبره؛ الأّنه واجه رّبه المتعال بعقائد حّقة. 

ا بح�ضب ما ُيتكّبر  ر عليه، فاإّنه ي�ضتّد كذلك اأي�ضً وكما اأّن الكبر ي�ضتّد وخامة بح�ضب المتكبَّ

به. وفيما ياأتي ن�ضتعر�س درجات متعّلقات الكبر.

دات الك(ر
ّ
درجات متعل

يقـــول االإمام الخمينـــي }: »فال بّد اأن نعـــرف اأّن للكبر درجات ت�ضبـــه الّدرجات التي 

ذكرناهـــا في العجب. وي�ضـــاف عليها درجات اأخرى ذات �ضلة بالعجـــب اأعر�ضنا عن ذكرها 

هناك لعدم اأهّمّيتها، ولكّننا نتعّر�س اإليها هنا لكونها مهّمة، فنقول: 

ا �ضّت:  اأّما الّدرجات التي ورد �ضبيهها في العجب، فهي اأي�ضً

1. الكبر ب�ضبب االإيمان والعقائد الحّقة، ويقابله الكبر ب�ضبب الكفر والعقائد الباطلة. 

االأخالق  ب�ضبب  الكبر  ويقابله  الحميدة،  فات  وال�ضّ الفا�ضلة  الملكات  ب�ضبب  الكبر   .2

الّرذيلة والملكات القبيحة.

المعا�ضي  ب�ضبب  الكبر  ويقابله  االأعمال،  من  الحات  وال�ضّ العبادات  ب�ضبب  الكبر   .3

.
)3(

وال�ّضّيئات من االأعمال«

)1( االأربعون حديًثا، �س 105.
)2( )م.ن(، �س 106.

)3( االأربعون حديًثا، �س 104.
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ا  اإّن �ضـــوء وقبـــح تلك الّدرجـــة يّت�ضح بالّنظر اإلى االآثـــار الدنيوّية التي تنجـــم عنها )فرديًّ

ـــا(. فـــال �ضـــيء اأ�ضّر علـــى حياة االإن�ضان مـــن اأن ينظـــر اإلى اأعظـــم االأ�ضياء نظرة  واجتماعيًّ

ا�ضتعـــالء، وهـــو بذاته لي�س �ضيًئا مذكورا، ثّم تراه ي�ضتعمل اأقد�ـــس االأمور للتكّبر. ولو ا�ضتفحل 

اأمره و�ضار حاكًما اأو قدوة ومثاًل اأعلى الأّدى اإلى ن�ضف المنظومة القيمّية ال�ّضامية من جذورها، 

هـــذه المنظومـــة التي ت�ضّكل الحجر االأ�ضا�ـــس لحركة االإن�ضان المهتدية فـــي الحياة. واإذا كان 

اهلل تعالـــى اأعظم معروف في الوجود، ثّم �ضاع هـــذا المعروف وُفقد، فهل نتوّقع اأن يبقى من 

معـــروف؟! اإّن االألوهّية هي االأمر الّجامع لكّل �ضفات العظمة والّجمال على نحو االإطالق، فلو 

ا�ضتعلت الب�ضرّية عليها، لفقدت اأّية قيمة اإيجابّية في حياتها. وها هو ر�ضول اهلل P يبّين اأّن 

اأحـــّط ما ي�ضـــل اإليه المجتمع هو عندما ي�ضيع بين المعروف والمنكر فال يتمايزا: »َكْيَف ِبُكْم 

اُنُكْم، َوَلْم َتاأُْمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَلْم َتْنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر؟!«، َفِقيَل َلُه:  اإَِذا َف�َسَد ِن�َساوؤُُكْم َوَف�َسَق �ُسبَّ

؟! َقاَل: »َنَعْم، َو�َسرٌّ ِمْن َذِلَك، َكْيَف ِبُكْم اإَِذا اأََمْرُتْم ِباْلُمْنَكِر َوَنَهْيُتْم  ِ َوَيُكـــوُن َذِلَك، َيا َر�ُضوَل اهللَّ

، َوَيُكوُن َذِلَك؟! َقاَل: »َنَع���ْم، َو�َسرٌّ ِمْن َذِلَك، َكْي���َف ِبُكْم اإَِذا  ِ َع���ِن اْلَمْع���ُروِف« ِقيَل: َيا َر�ُضـــوَل اهللَّ

.
َراأَْيُتُم اْلَمْعُروَف  ُمْنَكراً َواْلُمْنَكَر َمْعُروفاً؟«)1(

���ي َي���ْوَم اْلِقَياَمِة  وفـــي حديـــٍث اآخر عنـــه P اأّن المتكّبرين هـــم الّثرثـــارون، »اأَْبَعَدُكْم ِمنِّ

.
الثَّْرَثاُرونَ  َوُهُم اْلُم�ْسَتْكِبُروَن«)2(

إلى أين يؤّدي الك(ر؟

1. انسداد طريق الّتكامل
لـــو تاأّملنا في قول اهلل تعالى: {ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   
، لـــكان هذا 

)3(
ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ        ڳ   ڳ  ڳ  ڱ}

كافًيـــا في معرفة م�ضاوئ الكبـــر واآثاره الهّدامة. فالتكّبر الذي ُيعّد ا�ضتفحااًل للكبر في الّنف�س 

)1( الكافي، ج5، �س 59.
)2( و�ضائل ال�ضيعة، ج15، �س 378.

)3( �ضورة االأعراف، االآية 146.
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والباطـــن، يحرم االإن�ضان من الفر�ضة الوحيدة للو�ضول اإلـــى كماله والغاية التي ُخلق الأجلها. 

فـــكّل هذا الوجود يمّثل اآيات اهلل الداّلة عليـــه، والتي هي و�ضيلة �ضفرنا اإليه. اإّن كّل االإمكانات 

الروحّية والمعنوّية والخيالّية والح�ّضّية التي اأُعطيت لالإن�ضان هي من اأجل اأن يتفاعل مع اآيات 

اهلل، في�ضـــل بذلـــك اإلى معرفته. والمتكّبر م�ضروٌف عن هـــذه االآيات، ولن يتحّقق له االإيمان 

بها.

فة القبيحة بحـــّد ذاتها مفا�ضـــد كثيرة، وهذه  يقـــول االإمـــام }: »اعلـــم اأّن لهـــذه ال�ضّ

المفا�ضـــد تتمّخ�ـــس عنها مفا�ضد اأخـــرى كثيرة. اإّن هـــذه الرذيلة تحول دون و�ضـــول االإن�ضان 

اإلـــى الكمـــاالت الّظاهرّية والباطنّيـــة واال�ضتمتاع بالحظـــوظ الّدنيوّية واالأخروّيـــة. اإّنها تبعث 

فـــي الّنفو�س الِحقد والعداوة، وتحّط من قدر االإن�ضـــان في اأعين الخلق وتجعله تافًها، وتحمل 

.
)1(

الّنا�س على اأن يعاملوه بالمثل، تحقيًرا له وا�ضتهانًة به«

2. الذّل والهوان في اآلخرة
�ضـــاء اهلل �ضبحانه وتعالى اأن ي�ضـــل الخير عبر الّنا�س وبوا�ضطتهم، �ضواء كان ماء ال�ّضماء 

اأو العلـــم اأو الخيـــر اأو الف�ضل اأو اأّي �ضيء. و�ضيوع التكّبر في المجتمـــع يوؤّدي اإلى اأن ال ي�ضتفيد 

الّنا�ـــس من بع�ضهم كما ينبغي... فال نن�ضى ما فـــي التكّبر من ترويج للعداء وتاأجيج للبغ�ضاء 

بين الّنا�س. فاإّن المتكّبرين يحّر�ضون غيرهم على بغ�ضهم، وهم بدورهم �ضيبغ�ضون غيرهم 

ب�ضبـــب ذلك؛ فتن�ضاأ تلك العداوات التـــي توؤّدي اإلى ال�ضحناء والمنازعـــات و�ضفك الّدماء وما 

�ضـــاكل، بالتالي الوقـــوع في المعا�ضي واالأخطـــاء التي تكون مقدمة لذل االإن�ضـــان و هوانه في 

الحياة االآخرة.

يقول االإمام الخميني}:

»اإّن مثل هذا الُخلق يوجب الذّل في االآخرة والم�ضكنة في ذلك العالم. فكما اأّنك احتقرت 

الّنا�ـــس في هـــذا العالم، وترّفعت على عباد اهلل وتظاهرت اأمامهـــم بالعظمة والجالل والعّزة 

واالحت�ضـــام، كذلـــك تكون �ضورة هذا التكّبر في االآخرة، الهوان كما ورد في الحديث ال�ّضريف 

مـــن كتاب اأ�ضول الكافي: باإ�ضناده، عن داوود بن فرقد، عـــن اأخيه، قال: »�َضِمْعُت اأبا َعْبِداهلِل 

)1( االأربعون حديًثا، �س 110.
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، َيَتَوّطاُه���ُم الّنا�ُص َحّتى  رِّ َوِر ال���ذَّ ]ال�ضـــادق[  Q يقـــول: »اإِنَّ الُمَتَكبِّري���َن ُيْجَعُلنَّ في �سُ
َيْفَرَغ اهلل ِمَن الِح�ساِب«. وجاء في و�ضايا االإمام ال�ضادق Q الأ�ضحابه: »اإِّياُكْم َوالَعَظَمَة 

.
)2(

»
ُه َيْوَم الِقَياَمِة«)1( ، َفَمْن ناَزَع اهلَل ِرداَءُه َق�َسَمُه اهلل َواأََذلَّ َوالِكْبر، فاإنَّ الكبَر ِرداُء اهلل َعزَّ وَجلَّ

3. الكّب في جهنم
من العواقب الوخيمـــة للتكبر اأي�ضا ف�ضال عن المذلة والهوان في الدنيا واالآخرة، العذاب 

االأليم وال�ضديد اأي�ضا في نار جهنم. يقول االإمام الخميني}:

، فال يرى الجّنة من كان 
���اِر«)3( »اإّن عاقبـــة المتكّبر الّنار، ففـــي الحديث »اْلِكْبُر َمَطاَيا النَّ

فـــي قلبه كبر، كما ُروي عن الّر�ضول االأكرم P: »َلْن َيْدُخَل الَجّنَة َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاُل 

ا بهذا  . وقد حـــّدث االإمام الباقر واالإمام ال�ضـــادق Lاأي�ضً
���ٍة ِم���ْن َخ���ْرَدٍل ِم���ْن ِكْبٍر«)4( َحبَّ

الم�ضمون. وفي حديث الكافي ال�ّضريف اأّن االإمام الباقر Q قال: »الِعزُّ ِرَداُء اهلِل، والِكْبُر 

. وما اأدراك مـــا جهّنم التي اأعّدها اهلل 
���ُه اهلل في َجهنََّم«)5( اإَِزاُرُه، َفَم���ْن َتن���اَوَل �ِسْيًئ���ا ِمْن���ُه اأَكبَّ

ت ل�ضائر الّنا�س. يكفي اأن نورد هنا الحديث الذي �ضبق  للمتكّبريـــن. فهي غير جهّنم التي اأُعدَّ

اأن ذكرناه: عن محّمد بن يعقوب، عن َعلّي بن اإبراهيم، عن اأبيه، عن اأبن اأبي عمير، عن ابن 

بكير، عن اأبي عبد اهللQ قال: »اإِنَّ في َجَهنََّم َلوادياً ِلْلُمَتَكبِِّريَن ُيقاُل َلُه �سَقُر، �سكى اإلى 

. والحديث 
�َص َفاأَْحَرَق َجَهنََّم«)6( �َص، فَتَنفَّ َذَن َل���ُه اأَْن َيَتَنفَّ ه، ِو�َساأََلُه اأَْن َياأْ َة َحرِّ اهلِل َع���زَّ وَج���لَّ �ِسدَّ

.
)7(

حيح« في غاية االعتبار )من حيث ال�ّضند(، بل هو كال�ضّ

)1( و�ضائل ال�ضيعة، ج 11، اأبواب جهاد الّنف�س، باب تحريم الكبر، ح9.
)2( االأربعون حديًثا، �س 111.

)3( و�ضائل ال�ضيعة، ج 11، اأبواب جهاد الّنف�س.
)4( )م.ن(، ح6.
)5( )م.ن(،  ح2.
)6( )م.ن(،  ح6.

)7( االأربعون حديًثا، �س 112.
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المهاهيم الرئيسة

ر عليه:  1. درجات الكبر من منظور المتكبَّ

•  الّتكّبر على اهلل تعالى: فهو اأقبحها واأ�ضّدها هلكة، وتراه في اأهل الكفر والجحود.	

• الّتكّبر على االأنبياء والر�ضل واالأولياء �ضلوات اهلل عليهم.	

•  الّتكّبـــر علـــى اأوامر اهلل تعالـــى: كاأن يمتنع اأحدهـــم عن الحّج بحّجة اأّنـــه ال ي�ضت�ضيغ 	

منا�ضكه من اإحرام وغيره.

• الّتكّبـــر علـــى عباد اهلل تعالى واأقبحه التكّبر على العلمـــاء باهلل ومفا�ضده اأكثر من كل 	

�ضيء، ويراه اأهل المعرفة راجًعا اإلى الّتكّبر على اهلل.

2. درجات الكبر من منظور المتكّبر به:

• الكبر ب�ضبب االإيمان والعقائد الحّقة، ويقابله الكبر ب�ضبب الكفر والعقائد الباطلة.	

• فات الحميـــدة، ويقابله الكبـــر ب�ضبب االأخالق 	 الكبـــر ب�ضبـــب الملكات الفا�ضلـــة وال�ضّ

الّرذيلة. 

• الحات من االأعمال، ويقابله الكبر ب�ضبب المعا�ضي.	  الكبر ب�ضبب العبادات وال�ضّ

3. اإّن رذيلة الكبر توؤّدي اإلى:

• ان�ضداد طريق التكامل: الأّن كّل االإمكانات الروحّية والمعنوّية والخيالّية والح�ّضّية التي 	

عطيـــت لالإن�ضان هي من اأجـــل اأن يتفاعل مع اآيات اهلل، في�ضـــل بذلك اإلى معرفته. 
ُ
اأ

والمتكّبر م�ضروٌف عن هذه االآيات، ولن يتحّقق له االإيمان بها.

• االإخفاق في العمل: فالمتكّبر، باالإ�ضافة اإلى اأّنه لن يرى الكمال في غيره، �ضيمتنع عن 	

االعتـــراف باأخطائه اأو نواق�ضه. ومن المعلوم الوا�ضح اأّن اأ�ضا�س الحركة االإدارّية هو 

و�ضـــع الّرجل المنا�ضب )بح�ضـــب كفاءاته( في المكان المنا�ضب. واإّن اأقل ما ُيبتلى به 

حيحة للكمال والجدارة والكفاءة. المتكّبر هو افتقاده للروؤية ال�ضّ

•  الف�ضـــاد فـــي الحياة االجتماعية: �ضيـــوع التكّبر في المجتمع يوؤّدي اإلـــى اأن ال ي�ضتفيد 	

الّنا�س من بع�ضهم كما ينبغي الأّن التكبر يروج للعداء والبغ�ضاء بين النا�س.

• الهوان في االآخرة والكّب في جهنم.	
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:
ُهْم َعلَ���ى َما َلْو �َسَتْرَتُه  ���ِذي َدَلْلَتُه���ْم ِبَقْوِلَك ِمْن َغْيِب���َك َوَتْرِغيِبَك الَِّذي ِفيِه َحظُّ »َواأَْن���َت الَّ

ْوَهاُمُهْم، َفُقْلَت اْذُكُروِني اأَْذُكْرُكْم،  �ْسَماُعُهْم، َوَلْم َتْلَحْقُه اأَ َعْنُهْم َلْم ُتْدِرْكُه اأَْب�َساُرُهْم، َوَلْم َتِعِه اأَ

َوا�ْسُكُروا ِلي َولَ َتْكُفُروِن، َوُقْلَت َلِئْن �َسَكْرُتْم لأَِزيَدنَُّكْم، َوَلِئْن َكَفْرُتْم اإِنَّ َعَذاِبي َل�َسِديٌد، َوُقْلَت 

ْيَت  اْدُعوِن���ي اأَ�ْسَتِج���ْب َلُكْم، اإِنَّ الَِّذيَن َي�ْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي �َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن، َف�َسمَّ

ْدَت َعلَى َتْرِكِه ُدُخوَل َجَهنََّم َداِخِريَن، َفَذَكُروَك ِبَمنَِّك،  ُدَع���اَءَك ِعَب���اَدًة، َوَتْرَكُه ا�ْسِتْكَباراً، َوَتَوعَّ

ُقوا َلَك َطلَباً ِلَمِزيِدَك، َوِفيَها َكاَنْت َنَجاُتُهْم ِمْن  ْمِرَك، َوَت�َسدَّ ِل���َك، َوَدَعْوَك ِباأَ َو�َسَك���ُروَك ِبَف�سْ

.
ِبَك، َوَفْوُزُهْم ِبِر�َساَك«)1( َغ�سَ

اآليات الكريمة:
1. {ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

.
)2(

ٹ    ڤ   }
الروايات الشريفة:

ٍة ِمْن ِكْبٍر، َلْم َيِجْد َراِئَحَة  ، َمْن َماَت َوِفي َقْلِبِه ِمْثَقاُل َذرَّ َبا َذرٍّ
َ
1. عن ر�ضول اهلل P: »َيا اأ

نِّي َلُيْعِجُبِني اْلَجَماُل َحتَّى  ، اإِ ِ
َّ

ْن َيُت���وَب َقْبَل َذِلَك، َفَقاَل َرُجٌل: َيا َر�ُسوَل اهلل
َ
لَّ اأ ���ِة اإِ اْلَجنَّ

نَّ ِعَلَق���َة �َسْوِط���ي َوِقَباَل َنْعِلي َح�َسٌن، َفَه���ْل ُيْرَهُب َعلَى َذِلَك؟ َقاَل: َكْيَف َتِجُد 
َ
َوِدْدُت اأ

، ُمْطَمِئّناً اإَِلْيِه، َقاَل: َلْي�َص َذِل���َك ِباْلِكْبِر، َوَلِكنَّ اْلِكْبَر  ِجُدُه َعاِرفاً ِلْلَح���قِّ
َ
َقْلَب���َك؟ َق���اَل اأ

ُه  َحداً ِعْر�سُ
َ
نَّ اأ

َ
َلى َغْيِرِه )َوَتْنُظَر اإَِلى النَّا����ِص(، َوَل َتَرى اأ ْن َتْت���ُرَك اْلَح���قَّ َوَتَتَجاَوَزُه اإِ

َ
اأ

 .
َك، َوَل َدُمُه َكَدِمك«)3( َكِعْر�سِ

ٍة ِمَن اْلِكْبِر؛ َفَقاُلوا:  2. عـــن َر�ُضوِل اهلِل P: »َل���ْن َيْدُخَل اْلَجنََّة َمْن ِفي َقْلِبِه ِمْثَق���اُل َذرَّ

 َجِميٌل 
َ
نَّ اهلل ْن َيُكوَن َثْوُبُه َح�َسناً َوِفْعُلُه َح�َسناً، َفَقاَل: اإِ

َ
َحَدَنا ُيِحبُّ اأ

َ
َي���ا َر�ُس���وَل اهلِل اإِنَّ اأ

  .
ُيِحبُّ اْلَجَماَل، َوَلِكنَّ اْلِكْبَر َبَطُر اْلَحقِّ َوَغْم�ُص النَّا�ِص«)4(

)1( ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤه Q في وداع �ضهر رم�ضان.
)2( �ضورة غافر،االآية 60.

)3( م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 34.
)4( )م.ن(، ج12، �س 33.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

 التكّبر )3( 
منشأ الكبر وأسبابه

 ي�ضرح كيفّية ت�ضّكل ال�ّضخ�ضّية المتكّبرة.   1

 يبّين عالقة �ضعف الّنف�س والعقل و�ضيق ال�ضدر    2

بالكبر.

 يبّيـــن كيف يوؤّدي احتجاب الفطـــرة والح�ضد اإلى    3

الكبر.

الّدرس الثامن 





تمفيق
اإّنـــك لن تجـــد موؤمًنا واحًدا يقبـــل اأن يكون مّت�ضًفـــا بالِكْبر، وكيف يقبل وهـــو ي�ضمع قوله 

. لكّن خفاء بع�س مراتب الِكبر من جهة، 
)1(

تعالـــى: {چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ}

والّت�ضاهـــل ب�ضـــاأن مراقبة الّنف�س ومحا�ضبتهـــا من جهٍة اأخرى، يعميـــان االإن�ضان المتدّين عن 

حالـــٍة مـــن �ضاأنها اأن تق�ضي على دينـــه واإيمانه. اإاّل اأّن هناك اأمـــران اأ�ضا�ضّيان يعينان ب�ضورٍة 

كبيـــرٍة على مالحظة هذه الّرذيلة االخالقّية ومالحقتها، وَمن التفت اإلى هذين االأمرين فقد 

ح�ضل على نوٍر ينفذ به اإلى اأعماق نف�ضه.

الأّول: اإّن جوهر التكّبر ومنبعه هو االعتقاد باأّن الّنف�س هي من�ضاأ الكمال، قال اهلل تعالى: 

ڤ     ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ     ٿ   ٺ   ٺ   ٺ       ٺ   {ڀ  

، فكّل من اعتقد في نف�ضه اأّنه نال هذا الف�ضل 
)2(

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ}

المر�س  لهذا  قلبه  في  اأ�ّض�س  فقد  وتدبيره،  و)�ضطارته(  بجهده  الخير  اأو  الكمال  اأو 

الخبيث.

اإّن التكّبـــر علـــى عباد اهلل في اأّي مجـــال من المجاالت يح�ضل من خـــالل المقارنة وروؤية 

جهـــة االأف�ضلّية في الّنف�س. واالإن�ضـــان العاقل ال يمكن اأن يرى لنف�ضه ف�ضاًل على غيره في اأمٍر 

لي�ـــس لـــه بالّذات. فما لم يعتقد باأّن هذا الكمال من عند نف�ضـــه لن ينتقل اإلى المقارنة ف�ضاًل 

عن المفا�ضلة.

)1( �ضورة الّزمر، االآية60.
)2( �ضورة الّزمر، االآية 49.
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ما ورد في بع�س االأحاديث ال�ّضريفة باأّن خلّو االإن�ضان من الكبر يح�ضل عندما  الّثاني: 

 P اهلل  ر�ضول  و�ضايا  الّنا�س. من  اأ�ضّر  من  اأف�ضل  نف�ضه  يرى  ال  اإلى مرحلة  ي�ضل 

ُجُل ُكلَّ اْلِفْقِه َحتَّى َيَرى النَّا�َص ِفي َجْنِب  َبا َذرٍّ َل َيْفَقُه الرَّ
َ
الأبي ذر )ر�س( قال: »َيا اأ

 .
)1(

ْحَقَر َحاِقٍر َلَها«
َ
َباِعِر ُثمَّ َيْرِجَع اإَِلى َنْف�ِسِه َفَيُكوَن ُهَو اأ

َ
ْمَثاَل اْلأ

َ
اهلِل َتَباَرَك َوَتَعاَلى اأ

وبهذه الّطريقة وعندما يجعل االإن�ضان نف�ضه اأ�ضّر واأحقر من اأ�ضواأ الّنا�س )كالطواغيت 

والمجرمين العتاة( فكيف يمكن اأن يتكّبر؟! 

ولكن كيف يمكن لالإن�ضان، وهو يرى نف�ضه موؤمًنا و�ضاحب علم، ويرى االآخر كافًرا منغم�ًضا 

بالّرذيلة، اأن يقتنع باأّنه اأ�ضّر واأ�ضواأ حااًل منه؟! وكيف نطلب من النا�س هذا االأمر؟ 

ل من اهلل  الّجواب �ضهٌل وب�ضيط. اإّن من اآمن باأّن كّل ح�ضنة وخير وكمال هو مح�س التف�ضّ

تعالى، واآمن باأّن القبيح يكون اأقبح كّلما قُربت منزلة االإن�ضان وارتقت، لن ي�ضتبعد ما قيل. 

وفيما يلي نذكر اأهم منا�ضئ التكبر واأ�ضبابه:

هس
ّ
م الكمال في الن

ّ
توه

اإّن توّهـــم الكمال تـــارة ًيكون من حيث ال�ّضبب والمن�ضاأ )حيث ين�ضب المرء ذلك اإلى نف�ضه 

جهاًل(، وتارًة من حيث الكمال نف�ضه )فيتوّهم اأّن هذا ال�ضيء كمال، وال يكون كذلك(. كما اأّن 

مـــن احتجب عن اإدراك الكمال المطلق �ضيعتبـــر اأّي كماٍل يراه وال يرى فوقه كمااًل اأّنه الكمال 

النهائـــّي، فيبعـــث ذلك في نف�ضه حالـــة من العجب تقوده اإلى التكّبر علـــى غيره. فقد يكت�ضف 

ا في الفيزياء يهيمن على جميع القوانين؛ فيظّن اأّنه �ضار االأعلم في زمانه،  عالـــٌم قانوًنـــا عامًّ

ثّم ياأتي من يبّين خطاأ نظرّيته.

 فالكبـــر، وهـــو اال�ضتعـــالء الباطنّي، ين�ضاأ من عملّيـــة التفا�ضل في الكمـــال مع ن�ضبة ذاك 

الكمـــال اإلى الّنف�ـــس على نحو اال�ضتقالل. واإذا لم تتّم مواجهتـــه بالتفّكر والّتوا�ضع ينتقل اإلى 

الفعل والت�ضّرف، فيظهر التكّبر. 

)1( بحار االأنوار، ج74، �س83.



119 التكّ(ر  ال منشأ الك(ر وأس(ابه 

يقـــول االإمـــام }: »اإّن �ضبب الكبر اإّنما هو ت�ضّور وجـــود كمال موهوم، واالبتهاج بذلك 

فة هي غير الُعجـــب، بل هي كما �ضبق  ... وهذه ال�ضّ
)1(

والُعجـــب بـــه، وروؤية االآخرين خلوًا منـــه

.
قوله، �ضفة رذيلة وخبيثة، تنجم عن العجب«)2(

»اإّنـــك تتّوهم اأّيها الم�ضكين، اأّنك من اأهل اهلل واأهل معرفته تعالى، وهذا الوهم بحدِّ ذاته 

مـــن تلبي�ضات الّنف�س وال�ّضيطـــان، واأغفلك عن رّبك، واأقنعك بحفنة مـــن المفاهيم واالألفاظ 

البّراقـــة، فاأنت ـ في مقام العلم ـ تلهج بالحديث عن التجّليـــات الّذاتّية واالأ�ضمائّية واالأفعالّية 

للحّق تعالى، وتقول: اإّن العالم برّمته منه، وجميع الموجودات جلواته تعالى، لكّنك ـ في مقام 

العمـــلـ  ت�ضـــارك ال�ّضيطان في عملـــه، وتتكّبر على بني اآدم، وهذا تكّبـــٌر على الحّق تعالى عند 

.
اأهل المعرفة«)3(

هس
ّ
 في الن

ّ
عة والذل

ّ
الض

عة والذّل في الّنف�س. يخفي بع�س  ال ين�ضاأ الّتكّبر دائًما من الكبر، بل قد ين�ضاأ من روؤية ال�ضّ

الّنا�س عيوبهم اأو �ضعفهم من خالل الت�ضّرفات المتكّبرة، واإّنما يح�ضل هذا االأمر من عقدة 

الحقارة الكامنة فيهم. 

يقـــول االإمام الخمينـــّي}: »اعلم اأّنه من الممكـــن اأحياًنا اأن يتكّبـــر فاقد الكمال على 

.
واجد الكمال، كاأن يتكّبر الفقير على الغنّي والجاهل على العالم«)4(

 غر العد2
من راأى نف�ضه م�ضتقّلة التاأثير، منعه ذلك من معرفة الّتوحيد االأفعالّي واالإيمان باأّنه ال موؤّثر 

في الوجود اإاّل اهلل، وهذا ما يدفعه اإلى ن�ضبة الكمال اإلى نف�ضه واإلى اإيجادها اال�ضتقاللّي.

ومـــن راأى نف�ضه م�ضتقّلة بالكمال اأحّبها ا�ضتقـــالاًل، ال كمخلوٍق اإلهّي... وعالمة هذا الحّب 

ادر من غيره. المعّبر عنه باالأنانّية اأن ال يحب الكمال ال�ضّ

)1( االأربعون حديًثا، �س 109.
)2( )م.ن(،  �س 103.

)3( جنود العقل والجهل، �س307 - 380.
)4( االأربعون حديًثا، �س 126.
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ومن اأحّب نف�ضه �ضارع اإلى تف�ضيلها على غيرها، وهذا هو الكبر. اأّما �ضاحب العقل المنّور، 

فاإّنـــه �ضيدرك انح�ضار الوجود وكمال الوجود بذات واحـــدة عالمة حّية قديرة، فكيف ين�ضب 

الخير اإلى نف�ضه؟!

ولـــو غفل عن هـــذه الحقيقة لغلبة ال�ّضهـــوة اأو الوهم، �ضارع اإلى مجاهدة هـــذه الّنف�س لما 

علمه من �ضوء عاقبة الكبر واال�ضتعالء.

... وعلى كّل 
)1(

يقـــول االإمـــام }: »اإّن من كان جهله اأكبر وعقله اأ�ضغـــر كان تكّبره اأكثر

حـــال، ُيعتبـــر �ضيق اأُفق الفكر وانحطـــاط القابلّية من اأهّم عوامل الِكبـــٍر؛ لذلك فمن يّت�ضف 

بهذا يتاأّثر باالأمور التي لي�ضت من الكمال، اأو لي�ضت من الكماِل الالئق، تاأّثًرا �ضديًدا يدفع به 

.
اإلى الُعْجب والكبر. وكّلما كثر حّبه للّنف�س وللّدنيا، ازداد تاأّثًرا بهذه االأمور«)2(

ويقول في مو�ضٍع اآخر: »اعلم اأّن من عوامل التكّبر، ف�ضاًل عّما �ضبق ذكره من االأ�ضباب، 

هـــو �ضغر العقل... فاالإن�ضان ل�ضيق اأُفقـــه ما اإن يجد في نف�ضه خ�ضلة ممّيزة حتى يت�ضّور 

ا. ولكّنه لـــو نظر بعين العدل واالإِن�ضاف اإلـــى كّل اأمر يتقنه وكّل  لهـــا مقاًمـــا ومركًزا خا�ضًّ

خ�ضلـــة يتمّيز بهـــا، الأدرك اأّن ما ت�ضّوره كمااًل يفتخر به ويتكّبر ب�ضببه، اإّما اأّنه لي�س كمااًل 

اأ�ضـــاًل، واإّما اأنه اإذا كان كمااًل فاإّنه ال يكاد ي�ضـــاوي �ضيًئا اإزاء كماالت االآخرين، واأّنه كمن 

�ضفـــع وجهه ليح�ضب الّنا�س احمرار وجهه نتيجة الّن�ضـــاط والحيوّية، كما قيل: »ِا�ْضَت�ْضَمَن 

.
ذا َوَرٍم«)3(

اكتراب الهطرة
»اإّن التكّبر والتمّلق هما من لوازم احتجاب الفطرة؛ الأّن االإن�ضان اإذا حجبته حجب الّنف�س 

عـــن فطرته ال�ّضليمة، و�ضيطر عليه حّب الّنف�س والّتوّجه لها، اأخذ ي�ضّجل لنف�ضه، بدافع حّبها، 

الكثيـــر من الكماالت، غافاًل عن مبداأ الكماالت، م�ضت�ضغًرا االآخرين، اإذا لم يجد عندهم ما 

عفاء، ويتمّلق  يثيـــر طمعـــه المادي، ومعّظًما لهم اإذا وجد فيهم ما يطمع بـــه، فيتكّبر على ال�ضّ

الأهل الدنيا الذين يطمع بما عندهم. وفي هذه الحال ت�ضبح الفطرة التي هي و�ضيلة �ضيره اإلى 

)1( االأربعون حديًثا، �س 122.
)2( )م.ن(، �س 118.

)3( )م.ن(، �س 114 - 115.
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اهلل، والتي تدعوه اإلى الّتوا�ضع للحّق والخلق، ت�ضبح بعد احتجابها و�ضيلة �ضيره اإلى ال�ّضيطان 

.
والتوّجه لعالم الطبيعة، وتدفعه اإلى التكّبر على الّنا�س حيًنا والتمّلق لهم حيًنا اآخر«)1(

ضعف الدابلّية وضيق الّصقر
در من جهة، وعّلـــة لزيادته من جّهة  »اإّن حـــبَّ الّنف�ـــس والّنظر اإليها نتيجـــًة ل�ضيق ال�ضّ

اأخـــرى، وهذا هـــو من�ضاأ التكّبر؛ الأّن �ضعـــف القابلية و�ضيق ال�ضدر يجعـــالن المبتلى بهما 

ي�ضتعظم كلَّ ما يراه في نف�ضه، ويتفاخر ويتكّبر به، لكّنه في الوقت نف�ضه يكون على ا�ضتعداد 

لممار�ضة اأ�ضكال التذّلل والتمّلق الأهل الدنيا، �ضعيًا لتحقيق مطالب نف�ضه بحكم كونه اأ�ضيرًا 

.
)2(

لحّبها«

الحسق
اإّن الح�ضـــد - الذي �ضنتحـــّدث عنه في ف�ضوٍل الحقة بالّتف�ضيل - يمنع االإن�ضان من تحّمل 

نعمـــة اأو كمال فـــي المح�ضود، فيدفعه هذا الح�ضد اإلى التنّكر وعـــدم االعتراف به. وقد ي�ضتّد 

اأمـــر الح�ضد هذا اإلى الّدرجة التي تجعل الحا�ضد يقـــوم بت�ضّرفات ا�ضتعالئّية للحّط من قدر 

هـــذا الكمـــال اأو تلك المزّية في المح�ضود. يقول االإمام}: »وال ُبدَّ اأن نعرف اأّنه مثلما كان 

ا مدخاًل اإليه. فاالإن�ضان الذي يفتقر  الُعجب اأحياًنا مدخاًل للتكّبر، فاإّن الح�ضد قد ي�ضبح اأي�ضً

اإلـــى كمال موجود فـــي غيره، يندفع اإلى اأن يح�ضده، ثم ي�ضير �ضبًبـــا لكي يتكّبر عليه، وي�ضعى 

.
)3(

جهده الإذاللِه واإهانته«

كّب القنيا
اإّن حـــّب الّدنيا الذي يدفع االإن�ضان اإلى طلبها والو�ضول اإليها باعتبارها غاية وهدًفا يغّذي 

فـــي االإن�ضان تلك الت�ضّرفـــات اال�ضتكبارّية، ويختلط عنده اأمر الّتوا�ضـــع والتكّبر، فهو اإن�ضان 

متكّبر في �ضورة توا�ضع. 

)1( جنود العقل والجهل، �س320 - 321.
)2( )م.ن(، �س305.

)3( االأربعون حديًثا، �س 126.
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فة في بع�س اأهل العلم، مبّرًرا اأّن الّتوا�ضع اأمام  يقـــول االإمام}: »وقد تظهر هذه ال�ضّ

االأغنياء غير محمود، وتقول له نف�ضه االأّمارة بال�ّضوء: اإّن الّتوا�ضع لالأغنياء منق�ضة لالإيمان. 

اإّن الم�ضكيـــن ال يمّيـــز بين الّتوا�ضع لغنّي من اأجـــل غناه والّتوا�ضع لغير ذلـــك. فمّرة يتوا�ضع 

االإن�ضـــان مدفوًعا برذيلة حّب الدنيا واالنجذاب نحو طلب الّجاه والمقام، فلي�س هذا من خلق 

الّتوا�ضـــع في �ضيء، بل اإّنه المداهنة والملـــق، واإّنه من الّرذائل الّنف�ضّية، و�ضاحبها ال يتوا�ضع 

.
للفقراء، اإاّل اإذا طمع فيهم ب�ضيء اأو اأراد منهم �ضيًئا«)1(

بر و�ضعف التحّمل. وهكذا تجتمع هذه العوامل مّرة  ويذكر االإمام عوامل اأخرى كقّلة ال�ضّ

فة الخبيثة ونمّوها وا�ضتفحالها. اأخرى لت�ضّكل اأر�ضّية خ�ضبة لن�ضوء هذه ال�ضّ

وتنبغـــي االإ�ضارة اإلـــى اأّن التكّبر ـ كفعٍل خارجّي ـ لي�س بمذمـــوم اإاّل اإذا كان على اأهل الحّق 

والخيـــر والكمـــال الواقعـــّي. اأّما اإذا كان علـــى المتكّبرين فهـــو مطلوٌب وممـــدوح، وفي بع�س 

الحـــاالت ي�ضبح واجًبا، حّتى قيـــل اإّن التكّبر على المتكّبر توا�ضع. اإال اأّنه يبقى في الفعل، فال 

يمكن اأن يكون الموؤمن في نف�ضه وقلبه متكّبًرا، فهو مت�ضّنٌع للتكّبر حيث ينبغي. وبع�س الّنا�س 

يخلطون بين هذه الحاالت، ويظّنون اأّن التكّبر على اأهل الجاه والغنى الزم، لكّنهم يخفون في 

�ضدورهم ما هو اأدهى.

لهـــذا يقـــول االإمـــام}: »اأّما تحقيرك الأهـــل الّجاه والغنـــى والتكّبر عليهـــم، فال يعني 

اأّنـــك ل�ضت متمّلقا، بل يعني اأّنك ح�ضود، وتكون فـــي الوقت نف�ضه على خطاأ؛ ولهذا اإذا راأيتهم 

.
يحترمونك على غير انتظار وتوّقع، تتوا�ضع لهم وتخف�س لهم جناحك«)2(

)1( االأربعون حديًثا، �س 127.
)2( )م.ن(، �س 127.
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المهاهيم الرئيسة

بع�س  خفاء  ب�ضبب  وذلك  نف�ضه  في  الكبر  وجود  االإن�ضان  على  يعمى  اأن  الممكن  من   .1

مراتبه اأو لت�ضاهله بمراقبة نف�ضه. 

2. من�ضاأ الكبر واأ�ضبابه:

• توّهـــم الكمـــال في النف�س: تارة يكون مـــن حيث ال�ّضبب والمن�ضـــاأ )حيث ين�ضب المرء 	

ذلـــك اإلى نف�ضه جهاًل(، وتارًة من حيث الكمال نف�ضه )فيتوّهم اأّن هذا ال�ضيء كمال، 

وال يكون كذلك(. كما اأّن من احتجب عن اإدراك الكمال المطلق �ضيعتبر اأّي كماٍل يراه 

وال يرى فوقه كمااًل اأّنه الكمال النهائّي، فيبعث ذلك في نف�ضه حالة من العجب تقوده 

اإلى التكّبر على غيره.

• عـــة والـــذّل فـــي الّنف�س: حيث يخفي بع�ـــس الّنا�س عيوبهـــم اأو �ضعفهم من خالل 	 ال�ضّ

الت�ضّرفات المتكّبرة، واإّنما يح�ضل هذا االأمر من عقدة الحقارة الكامنة فيهم. 

• �ضغـــر العقـــل: يجعل االإن�ضان يـــرى نف�ضه م�ضتقّلـــة التاأثير، وهذا ما يدفعـــه اإلى ن�ضبة 	

الكمـــال اإلى نف�ضـــه واإلى اإيجادها اال�ضتقاللّي فيحّب نف�ضـــه، ومن اأحّب نف�ضه ال يحب 

ادر من غيره، و�ضارع اإلى تف�ضيلها على غيرها، وهذا هو الكبر. الكمال ال�ضّ

• احتجاب الفطرة: اإذا احتجبت الفطرة و�ضيطر على االإن�ضان حّب الّنف�س اأخذ ي�ضّجل 	

لنف�ضـــه الكثير من الكمـــاالت غافاًل عن مبداأ الكماالت، م�ضت�ضغـــًرا االآخرين فيتكّبر 

عليهم.

• ـــدر: يجعالن المبتلى بهما ي�ضتعظم كلَّ ما يراه في نف�ضه، 	 �ضعـــف القابلّية و�ضيق ال�ضّ

ويتفاخر ويتكّبر به.

• الح�ضـــد: يمنـــع الحا�ضد من تحّمل كمـــال اأو نعمة في المح�ضود ويمكـــن اأن ي�ضل هذا 	

الأمـــر اإلى درجة اأّنه يقوم بت�ضّرفـــات ا�ضتعالئّية من اأجل الحّط من قدر الكمال الذي 

في المح�ضود.

• بر و�ضعف التحّمل.	 حّب الّدنيا، وقّلة ال�ضّ
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:
ِزيَدنَُّكْم، وَلِئْن  ْذُكْرُكْم، َوا�ْسُكُروا ِلي َولَ َتْكُفُروِن، َوُقْلَت َلِئ���ْن �َسَكْرُتْم لأَ »َفُقْل���َت اْذُكُروِن���ي اأَ

ِذي���َن َي�ْسَتْكِبُروَن َع���ْن ِعَباَدِتي  َكَفْرُت���ْم اإِنَّ َعَذاِب���ي َل�َسِدي���ٌد َوُقْل���َت اْدُعوِني اأَ�ْسَتِج���ْب َلُكْم، اإِنَّ الَّ

���ْدَت َعلَى َتْرِكِه  ْي���َت ُدَعاَءَك ِعَب���اَدًة، َوَتْرَك���ُه ا�ْسِتْكَباراً، َوَتَوعَّ ���َم َداِخِري���َن، َف�َسمَّ �َسَيْدُخُل���وَن َجَهنَّ

ُقوا َلَك  ِلَك، َوَدَع���ْوَك ِباأَْمِرَك، َوَت�َسدَّ ُدُخ���وَل َجَهنََّم َداِخِريَن َفَذَك���ُروَك ِبَمنَِّك، َو�َسَكُروَك ِبَف�سْ

.
ِبَك، َوَفْوُزُهْم ِبِر�َساَك«)1( َطلَباً ِلَمِزيِدَك، َوِفيَها َكاَنْت َنَجاُتُهْم ِمْن َغ�سَ

الروايات الشريفة:
.

1. عن اأمير الموؤمنين Q: »ما تكّبر اإّل و�سيع«)2(

2. عن اأمير الموؤمنين Q: »َوَعِجْبُت ِلْلُمَتَكبِِّر الَِّذي َكاَن ِبالأْم�ِص ُنْطَفًة، َوَيُكوُن َغداً 

.
ِجيَفًة«)3(

َفاإِنَُّه  اْلَجاهِليَِّة!  َوَفْخِر  ِة،  اْلَحِميَّ ِكْبِر  في   
َ
اهلل  

َ
»َفاهلل  :Q الموؤمنين  اأمير  3. عن 

واْلُقُروَن  َيَة،  اْلَما�سِ َمَم 
ُ
الأ ِبَها  َخَدَع  الِلتي  ْيطاِن،  ال�سَّ َوَمَناِفُخ  َناآِن  ال�سَّ َمَلِقُح 

�ِسَياِقِه،  َعْن  ُذُلًل  �َسَلَلِتِه،  َومَهاِوي  َجَهاَلِتِه،  َحَناِد�ِص  ِفي  ْعَنُقوا 
َ
اأ َحّتى  اْلَخاِلَيَة، 

اَيَقِت  ْمراً َت�َساَبَهِت اْلُقُلوُب ِفيِه، َوَتَتاَبَعِت اْلُقروُن َعلَْيِه، َوِكْبراً َت�سَ
َ
�ُسُل�ساً ِفي ِقَياِدِه، اأ

.
ُدوُر ِبِه«)4( ال�سُّ

ْحَبَط َعَملَُه 
َ
4. عن اأمير الموؤمنين Q: »اَْعَتِبُروا ِبَما َكاَن ِمْن ِفْعِل اهلِل ِباإِْبِلي�َص، اإِْذ اأ

ْنَيا  ِمْن �ِسِني الدُّ
َ
 �ِستََّة اآَلِف �َسَنٍة، َل ُيْدَرى اأ

َ
ِويَل َوَجْهَدُه اْلَجِهيَد َوَكاَن َقْد َعَبَد اهلل الطَّ

ْم ِمْن �ِسِني اْلآِخَرِة َعْن ِكْبِر �َساَعٍة َواِحَدٍة، َفَمْن َذا َبْعَد اإِْبِلي�َص َي�ْسلَُم َعلَى اهلِل ِبِمْثِل 
َ
اأ

ْخَرَج ِبِه ِمْنَها َملَكاً. اإِنَّ 
َ
ْمٍر اأ

َ
َيِتِه، َكلَّ َما َكاَن اهلل �ُسْبَحاَنُه ِلُيْدِخَل اْلَجنََّة َب�َسراً ِباأ َمْع�سِ

َحٍد ِمْن َخْلِقِه َهَواَدٌة 
َ
ْر�ِص َلَواِحٌد، َوَما َبْيَن اهلِل َوَبْيَن اأ

َ
ْهِل اْلأ

َ
َماِء َواأ ْهِل ال�سَّ

َ
ُحْكَمُه ِفي اأ

.
َمُه َعلَى اْلَعاَلِميَن«)5( ِفي اإَِباَحِة ِحًمى َحرَّ

)1( ال�ضحيفة ال�ضجادية، دعاوؤه Q في وداع �ضهر رم�ضان.
)2( غرر الحكم، �س 310.
)3( الكافي، ج2، �س 328.

)4( نهج البالغة، �س 289.
)5( )م.ن(، 287.
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َكَواِت،  َوالزَّ لََواِت  ِبال�سَّ ِمِنيَن  اْلُموؤْ ِعَباَدُه  اهلل  َحَر�َص  »َما   :Q الموؤمنين  اأمير  5. عن 

اِم اْلَمْفُرو�َساِت، ت�ْسِكيناً لأْطَراِفِهْم، َوَتْخ�ِسيعاً لأْب�َساِرهْم،  َياِم ِفي اْليَّ َوُمَجاَهَدِة ال�سِّ

ِمْن  ذِلَك  ِفي  ِلما  َعْنُهْم،  ِلْلُخَيَلِء  ْذَهاباً  َواإِ ِلُقُلوِبِهْم،  َوَتْخِفي�ساً  ِلُنُفو�ِسِهْم،  َوَتْذِليًل 

َت�َساُغراً،  ِبالأْر�ِص  اْلَجَواِرِح  َكَراِئِم  َواْلِت�َساِق  عاً،  َتَوا�سُ َراِب  اْلُوُجوِه بالتُّ ِعَتاِق  َتْعِفيِر 

َثَمَراِت  ْرِف  ِمْن �سَ َكاِة  الزَّ ِفي  َما  َمَع  ًل،  َتَذلُّ َياِم  ال�سِّ ِمَن  ِبالُمتوِن  اْلُبُطوِن  َوُلُحوِق 

َلى َما ِفي هِذِه الأْفَعاِل ِمْن  ْهِل اْلَم�ْسَكَنِة َواْلَفْقِر. اْنُظُروا اإِ
َ
الأْر�ِص َوَغْيِر َذِلَك اإَِلى اأ

.
َقْمِع َنَواِجِم اْلَفْخِر، َوَقْدِع َطَواِلِع اْلِكْبِر«)1(

ُنوِب،  ِم ِفي الذُّ َلى التََّقحُّ 6. عن اأمير الموؤمنين Q: »َواْلِحْر�ُص َواْلِكْبُر َواْلَح�َسُد َدَواع اإِ

.
رُّ َجاِمُع َم�َساِوىِء اْلُعُيوِب«)2( َوال�سَّ

)1( نهج البالغة، �س 295.
)2( )م.ن(، �س 540.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

 التكبر )4( 

عالج التكّبر

يتعّرف اإلى الخطوات العلمّيـــة والعملّية للتخّل�س    1

من الكبر.

يبّين اأهمّيـــة ودور محّبـــة اهلل والتم�ّضك باالأولياء    2

الكّمل والّتاأ�ّضي بهم في التخّل�س من الكبر.

ي�ضرح كيـــف ت�ضاهم معرفة الّنف�ـــس في التخّل�س    3

من الكبر.

الدرس التاسع





تمفيق
قد يختبئ ال�ّضيطـــان ويختفي خلف قناع الّن�ضيحة والّثقافة العاّمة، فنجده يلقي اأّن العلم 

والمعرفـــة ال قيمـــة لها في عالم االأخالق، الأّن االأخالق كّلها عمـــل. وبهذه الّطريقة يتمّكن من 

تر�ضيخ الجهل الذي هو اأ�ضا�س جميع الّرذائل واأ�ضل كّل الخطايا.

اإّن للمعرفة دوًرا م�ضيريًّا في ح�ضم معركة جهاد الّنف�س االأّمارة. و�ضحيح اأّن العلم لوحده 

ا في اأ�ضحاب  ال يكفـــي، لكّنـــه غالًبا ما يوؤّدي اإلى تفعيـــل المجاهدة ب�ضورٍة رائعـــة؛ وخ�ضو�ضً

الّنفو�س الطّيبة التي لم ُتجبل بطينة الخبث وال�ّضرك.

وهنـــا يبرز ال�ّضـــوؤال الكبير؛ فما هـــي المعارف التي لـــو اّطلع عليها النا�ـــس لهّبوا لتهذيب 

نفو�ضهـــم وتزكيتهـــا. وكيف يمكـــن اأن نوجد الأنف�ضنا مثل هـــذه الفر�ضة العظيمـــة لنتزّود من 

المعارف الملهمة التي توقظ القلوب من غفلتها.!

ص من مرض الك(ر الخطير؟
ّ
كيف نتخل

1. العلج العلمي للكبر

يطرح االإمام عّدة اأمور توؤّثر ب�ضكل كبير في تطهير القلب من الكبر. وينبغي اأن نتوّجه اإلى 

دور كّل واحٍد منها في اقتالع هذا المر�س والق�ضاء عليه، منها:

2. معرفة اهلل وحّبه 
ا قلبيًّا، وكان كّل مر�ٍس قلبّي نا�ضًئا من �ضوء العقيدة و�ضعف االإيمان،  لّما كان الكبر مَر�ضً

كان الـــالزم فـــي عملّيـــة االإ�ضالح الّتركيز علـــى الّجانب المعرفـــّي و�ضّدة ح�ضـــوره في القلب 

والّنف�س.
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اإّن القلـــب محّل االعتقادات، وفيه تنمو وت�ضتّد لت�ضبـــح اإيماًنا، وتتدّرج في مراتبه لت�ضبح 

طماأنينًة، ثم ت�ضتّد وت�ضتّد ّحتى ت�ضبح برهاًنا مرئيًّا و�ضهوًدا عيانيًّا، وبو�ضول �ضاحب االإيمان 

اإلـــى هـــذه المرتبة االإدراكّية ي�ضتحيل اأن ي�ضدر منه اأي �ضـــّر؛ الأّنه يرى الّذنب والمع�ضية على 

قبحها الواقعّي، فهل راأيت عاقاًل ُيقِبل على اأكل جيفة؟!

وعندمـــا ي�ضلك الموؤمن طريق المعرفـــة، وي�ضمح الأنوارها باال�ضتيالء علـــى قلبه )بتاأمين 

طهارتـــه( فاإّن هذه المعرفة �ضتنتـــج كّل خير وكمال، ف�ضاًل عن التخّل�ـــس من جميع الّرذائل 

والكـــدورات. وعندما تكـــون الفطرة في االإن�ضان حا�ضـــرة ونداوؤها قويًّا، فاإّنـــه �ضينجذب اإلى 

الكمال حال معرفته اأو �ضهوده. ولهذا، عندما تجتمع طهارة الّنف�س مع قّوة المعرفة الحا�ضلة 

مـــن �ضفـــاء العقل واالّت�ضال به، لن تكون الّنتيجة �ضوى حـــّب اهلل. واإذا ا�ضتولى حّب اهلل على 

القلب ذهل عن الّنف�س واالأنا والغير وكل ما �ضوى. هناك �ضيرى كّل �ضيء مظهًرا لجمال اهلل، 

ويقول: اأنا للعالم عا�ضٌق، اإذ الكون منه اأجمع.

يقـــول االإمام }: »اعلـــم اأّن اأ�ضباب التوا�ضـــع والتكبُّر وموجباتهما كثيـــرة، منها �ضرح 

ال�ضـــدر و�ضيقه؛ فالمتحّلي ب�ضرح ال�ضدر ال يولي اأهمّيـــًة لما يراه في نف�ضه من كمال وجمال 

ومـــال ونفوذ وح�ضمـــة، وال ي�ضتعظمه؛ الأّن �ضعته الوجودّية كبيرة اإلـــى درجة تجعله يتغّلب على 

در وليدة  جميـــع الورادات القلبّيـــة، فال ي�ضيق وعاوؤُُه الوجـــودّي ب�ضيٍء. وهذه ال�ّضعة فـــي ال�ضّ

معرفـــة الحـــّق تعالى، وهـــي التي تو�ضل قلـــوب المتاأّلهين لالأن�ـــس باهلل اإلى مقـــام االإطمئنان 

)1(. اإّن مبادىء جميـــع الكماالت ترجع اإلى معرفة اهلل والتحّرر من اأ�ضر 
وال�ضكينـــة والطماأنينة

النف�س، في حين اأّن حبَّ النف�س والنظر لها هو من�ضاأ كّل النقائ�س وال�ضيئاآت.

... اإّن معرفـــة اهلل تـــوؤّدي اإلى حّبه عزَّ وجّل، فاإذا اكتمل هذا الحّب تحّرر هذا االإن�ضان من 

اأ�ضـــر نف�ضـــه، فاإذا تحّرر منها تحّرر مـــن اأ�ضر العالم كّله، وتخّل�س مـــن الّطمع في نف�ضه وفي 

غيـــره، وتّطهر من رجز ال�ّضيطـــان ورجز الّطبيعة، واأ�ضرق الّنور االأزلّي في باطن قلبه، وانتقل 

منه اإلى ظاهره وجوارحه، فنّور جميع اأفعاله واأقواله، وجعل كّل قواه وجوارحه اإلهّيًة ونورانّيًة، 

فيكون في الوقت ذاته متوا�ضًعا للّجميع، ممتنًعا عن التمّلق الأحٍد، فال يتطّلُع بعين الّطمع اإلى 

.
ما عند اأحد من الخلق، وال يرجو �ضيًئا مّما في اأيديهم«)2(

)1( جنود العقل والجهل، �س 304.
)2( )م.ن(، �س304.
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3. ذكر اهلل
ا عن جميع منازل الّطبيعة ومظاهرها، بل  »واعلـــم اأّن ذكـــر اهلل تعالى يجعل القلب ُمعِر�ضً

ويجعـــل العالـــم كّله بما فيه عدًما ال قيمة له في عينه، فال يتعّلق ب�ضيٍء منه، بل ينح�ضر تعّلقه 

بالحـــّق تعالى وحـــده، حّتى تبلغ هّمته مرتبًة من العّلو ال يقيم معها وزًنا لجميع عوالم الوجود، 

وعندهـــا ال ت�ضعـــف هّمته ب�ضبب الـــواردات القلبّية مهما كانت، فال ي�ضت�ضعـــر الِكْبر في نف�ضه 

ب�ضبـــب هذه الـــواردات. بل اإّنه ي�ضت�ضغر كّل �ضيء غير الحّق تعالى واآثار جماله وجالله، وهذه 

الحـــال بحـــدِّ ذاتها هي ال�ّضبب فـــي تذهلّل هلّل عّز وجـــّل باالأ�ضالة، ولخلقـــه بالّتبعّية؛ الأّنه يرى 

ا عـــّزة الّنف�س و�ضعتها؛ الأّن روح التمّلق  الَخْلـــَق مـــن الحّق تعالى. كما اأّن هذه الحال توِجُد اأي�ضً

نا�ضئة من حبِّ الّنف�س وال�ّضعي ال�ضتجالب الّنفع لها، وهذه الحاُل معدومٌة فيه. اإذًا، فحبُّ اهلل 

.
در، وهذه ال�ّضعة توّلد الّتوا�ضع وعّزة النف�س«)1( تعالى يثمر �ضعة ال�ضّ

4. معرفة النفس
مـــن عرف نف�ضه واأدرك فقره وعجزه، بل ال �ضيئّيته، كيف يتكّبر على غيره؟! بل كيف يرى 

لها ف�ضاًل اأو خيًرا؟! 

يقول االإمام}: »فيا اأّيها االإن�ضان، الذي لم تكن �ضيًئا في اأّول اأمرك، وكنت كامًنا دهور 

العـــدم واالآباد غير المتناهية، ما هو االأقّل من العـــدم والال�ضيء على �ضفحة الوجود؟ ثم لّما 

�ضـــاءْت م�ضيئة اهلل اأن يظهرك، اإلى عالم الوجود فمن جـــّراء قّلة قابلّيتك الّناق�ضة وتفاهتك 

و�ضعتك وعدم اأهلّيتك لتقّبل الفي�س، اأخرجك من هيولى العالم ـ الماّدة االأولى ـ التي ال تكون 

ـــرف، اإلى �ضورة الج�ضمّية والعن�ضرّيـــة، التي هي اأخ�ّس  عف ال�ضّ �ضـــوى القـــّوة المح�ضة وال�ضّ

الموجودات واأحّط الكائنات، ومن هناك اأخرجك نطفة لو م�ّضتها يدك ال�ضتقذرتها وتطّهرت 

منهـــا، وو�ضعك في منزٍل �ضّيٍق رج�ٍس هو خ�ضيتي االأب، واأخرجك من مجرى البول في حالة 

مزرية قبيحة، واأدخلك في رحم االأم، من مكان تنفر من ذكر ا�ضمه. وحّولك هناك اإلى علقة 

وم�ضغـــة، وغّذاك بغذاء يزعجك �ضماع ا�ضمه ويخجلـــك. ولكن بما اأّن الجميع هذا هو حالهم 

ْت طاَبْت«.  ُة اإِذا َعمَّ وتلك هي بلّيتهم، زال الخجل »والَبِليَّ

)1( جنود العقل والجهل، �س304.
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في كّل هذه التطّورات كنت اأرذل الموجودات واأذّلها واأحّطها، عارًيا عن اإدراٍك ظاهرّي 

وباطنــــّي، بريًئــــا من كّل الكماالت، ثــــّم �ضملتك رحمته وجعلك قابــــاًل للحياة، فظهرت فيك 

الحيــــاة رغم كونــــك في اأ�ضّد حــــاالت الّنق�س، بحيث اإّنــــك كنت اأحّط من الــــّدودة في اأمور 

حياتك، فزادت برحمته تدريجيًّا قابلّيتك على اإدارة �ضوؤون حياتك، اإلى اأن اأ�ضبحت جديًرا 

بالّظهور في محيط الّدنيا، اأظهرك في هذه الّدنيا من خالل اأ�ضّد المجاري �ضعًة، وفي اأوطاأ 

الحــــاالت، واأنــــت اأ�ضعف في الكماالت و�ضــــوؤون الحياة، واأدنى من جميــــع مواليد الحيوانات 

االأخــــرى. وبعد اأن منحك بقدرته قواك الظاهرّية والباطنّية، ما زلت �ضعيًفا وتافًها، بحيث 

ــــا من قواك لي�ضت تحــــت ت�ضّرفك، فل�ضت بقادر على المحافظة على �ضّحتك، وال على  اإّن اأيًّ

قواك وال على حياتك، ول�ضت بقادر على االحتفاظ ب�ضبابك وجمالك. واإذا ما هاجمتك اآفة 

اأو انتابــــك مر�س فل�ضت بقادٍر على دفعهما عنك. وعلــــى العموم، لي�س تحت ت�ضّرفك �ضيء 

من ذلك؛ لو جعت يوًما لتنازلت حّتى الأكل الجيفة، ولو غلبك العط�س لما امتنعت عن �ضرب 

اأّي مــــاٍء اآ�ضــــٍن. وهكذا اأنت فــــي �ضوؤونك االأخرى، عبٌد ذليٌل م�ضكيــــٌن ال قدرة لك على �ضيء. 

ولو قارنت حّظك من الوجود ومن الكماالت بما ل�ضائر الموجودات، لوجدت اأّنك وكّل الكرة 

االأر�ضّيــــة، بــــل وكّل المنظومــــة ال�ّضم�ضّية، ال قيمة لكم مقابل هذا العالــــم الج�ضمّي الذي هو 

اأدنى العوالــــم واأ�ضغرها... هذه �ضوؤون حياتك وحياتي، وهــــذه حظوظنا ون�ضيبنا من عالم 

الوجود. 

اأّمـــا عالـــم برزخك، فاإّنك اإن انتقلت من هذه الدنيـــاـ  ال �ضمح اهللـ  قبل اأن ت�ضلحه، فاهلل 

يعلم كيف تكون �ضورتك، وكيف تكون اأحوالك، اإذ اإّن قوى االإدراك في هذا العالم عاجزة عن 

اأن ت�ضمع اأو ترى اأو ت�ضّم �ضيًئا من ذلك العالم. اإّن ما ت�ضمعه عن ظلمة القبر ووح�ضته و�ضيقه 

اإّنما تقي�ضه على ما في هذا العالم من ظلمة ووح�ضة و�ضيق، مع اأّن هذا القيا�س وهذه المقارنة 

باطلة. ن�ضاأل اهلل اأن ينجينا مّما اأعددنا الأنف�ضنا باأنف�ضنا! 

ا. اإنك ت�ضمع اأخباًرا عن  ... اأّما حال جهّنم التي تكون بعد يوم القيامة فاأمرها معلوم اأي�ضً

جهّنـــم! اإّن الّنـــار لي�ضت وحدها عـــذاب جهّنم. فلو اأّن باًبا منها انفتـــح على عينيك وعلى هذا 

العالم لهلك اأهلها خوًفا. وكذلك لو انفتح باٌب اآخر على اأُذنيك، واآخر على خيا�ضيمك، لو اأن 

ـــا منها فتح على اأهل هذا العالم لهلكوا جميًعا مـــن �ضّدة العذاب. يقول اأحد علماء االآخرة:  اأيًّ
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مثلمـــا اأّن حرارة جهّنم اأ�ضّد مـــا تكون، كذلك برودتها اأ�ضّد ما تكون، واهلل تعالى قادر على اأن 

يجمع الحرارة والبرودة. هكذا هي نهاية حالك. 

اإذًا، فالـــذي اأّوله عدم غير متناٍه، وهو منذ اأن ي�ضع قدمه في الوجود تكون جميع تطّوراته 

قبيحة وغير جميلة، وكّل حاالته مخجلة، وكّل من دنياه وبرزخه واآخرته اأفجع من االأخرى، بم 

.
)1(

يتكّبر؟ باأّي جمال اأو كماٍل يتباهى؟«

5. الّتمّسك بأولياء اهلل الكّمل
اإّن اأوليـــاء اهلل الذيـــن مّثلـــوا المرتبة االأعلى فـــي االّت�ضاف ب�ضفات الكمـــال، والذين هم 

المظهـــر االأتّم االأكمل الآيـــات اهلل تعالى، يمحقون بنور جمالهم كّل كمـــاٍل اآخر. ولهذا، كانت 

معرفتهم اأف�ضل و�ضيلة لتنزيه الّنف�س عن الكبر والفخر والعجب. يقول االإمام الخميني}:

»النبـــّي الكريم P الـــذي كان علمه من الوحي االإلهّي، وكانـــت روحه من العظمة بحيث 

اإّنهـــا بمفردها غلبـــت نف�ضّيات كّل الب�ضـــر، اإّن هذا النبّي قـــد و�ضع جميع العـــادات الّجاهلّية 

واالأديـــان تحـــت قدميه، ون�ضخ جميع الكتب، واختتم دائرة النبـــّوة ب�ضخ�ضه الكريم، وكان هو 

�ضلطـــان الّدنيـــا واالآخرة والمت�ضّرف في جميع العوالم بـــاإذن اهلل، ومع ذلك كان توا�ضعه مع 

عباد اهلل اأكثر من اأّي �ضخ�سٍ اآخر. كان يكره اأن يقوم له اأ�ضحابه احتراًما، واإذا دخل مجل�ًضا 

لـــم يت�ضّدر، ويتناول الّطعـــام جال�ًضا على االأر�س، قائاًل: »اإّنني عبٌد، اآكل مثل العبيد، واأجل�س 

.
مجل�س العبيد«)2(

 P فيـــا اأّيها العزيـــز، اإذا كان التكّبر بالكمال المعنوّي، فقـــد كان الر�ضول االأعظم ...«

واالإمـــام علي Q اأرفـــع �ضاأًنـــا، واإذا كان بالّرئا�ضـــة وال�ّضلطان، فقد كانت لهمـــا الّرئا�ضة 

الحّقـــة، ومع ذلك كانا اأ�ضـــّد النا�س توا�ضًعا. فاعلم، اأّن الّتوا�ضع وليد العلم والمعرفة، والكبر 

وليـــد الّجهل وانعدام المعرفة، فام�ضح عـــن نف�ضك عار الّجهل واالنحطاط، واّت�ضف ب�ضفات 

االأنبيـــاء، واتـــرك �ضفات ال�ّضيطـــان، وال تنازع اهلل في ردائهـ  الكبريـــاءـ  فمن ينازع الحّق في 

.
)3(

ردائه فهو مغلوٌب ومقهوٌر بغ�ضبه، وُيَكبُّ على وجهه في النار

)1( االأربعون حديًثا، �س 121 - 122.
)2( )م.ن(، �س 122.

)3( )م.ن(، �س 122 - 123.
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... لقـــد ُنقـــل عن االإمام ال�ضادق  Q اأّن ر�ضـــول اهلل P كان يحّب اأن يركب الحمار 

من دون �ضرج، واأن يتناول الّطعام مع العبيد على االأر�س، وكان يعطي الفقراء بكلتا يديه. كان 

ذلـــك االإن�ضـــان العظيم يركب الحمار مع غالمه اأو غيره، ويجل�س على االأر�س مع العبيد، وفي 

�ضيرته اأّنه كان ي�ضترك في اأعمال المنزل، ويحتلب االأغنام، ويرقع ثيابه، ويخ�ضف نعله بيده، 

ويطحـــن مع خادمه ويعجن، يحمل متاعه بنف�ضه، ويجال�س الفقراء والم�ضاكين، وياأكل معهم. 

هـــذه واأمثالها، نمـــاذج من �ضيرة ذلك االإن�ضـــان العظيم وتوا�ضعه، مع اأّنـــه ف�ضاًل عن مقامه 

المعنوّي كان في اأكمل حاالت الّرئا�ضة الّظاهرّية. وهكذا قد اقتدى به اأمير الموؤمنين علي بن 

.
)1(

»P اإذ كانت �ضيرته من �ضيرته ،Q اأبي طالب

العالج العملي للك(ر
باالإ�ضافة اإلى ما مّر، فاإّن هذه المعرفة تحمل االإن�ضان على ت�ضّرفات و�ضلوكّيات تقمع فيه 

حالة الّترّفع على غيره، بوا�ضطة التوا�ضع والتذّلل:

اأ. من خلل العبادة:

واأعظم االأعمال واأ�ضّدها تاأثيًرا هي تلك العبادة التي ُبنيت على التذّلل والخ�ضوع والخ�ضوع، 

الة والحّج.  كال�ضّ

يقـــول االإمام الخمينـــّي }: »ال�ضالة هي جوهر الّتوا�ضـــع والخ�ضوع، ولّبها هو هجران 

.
الّنف�س، وال�ّضفر اإلى اهلل فهي معراج الموؤمن«)2(

ب. ال�ّسير وفق �سيرة المتوا�سعين:

فـــي العالج العملّي يتوا�ضع االإن�ضان على من كان يتكّبر عليه، يخدمه مثاًل... ويقّدمه على 

ة في غيابه، يعترف له بالف�ضل، وهكذا... يلجاأ اإلى اأ�ضاليب الّتوا�ضع  نف�ضه، يثني عليه، خا�ضّ

الموجـــودة، �ضواء ما يتعّلـــق بالّجلو�س اأو الكالم اأو الحـــركات اأو ال�ّضكنات، وكّل ذلك من باب 

تعظيـــم الّطرف االآخر. الّتوا�ضع ال يعني فقـــط و�ضع الّنف�س، لكّن االأ�ضا�س هو تعظيم الّطرف 

االآخر. وبالّطبع ينبغي اأن يكون الّتعظيم بح�ضب �ضاأن كّل اإن�ضان.

)1( االأربعون حديًثا، �س 122.
)2( جنود العقل والجهل، �س 77.
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يقول االإمام }: »واإذا عزمت على اإ�ضالح نف�ضك، فطريقه العملّي اأمٌر ي�ضير مع �ضيء 

من المثابرة، واإّنه طريٌق لو اّت�ضفت بهّمة الّرجال وحّرية الفكر وعلّو الّنظر، فلن ت�ضادفك اأّية 

مخاطر. فاإّن االأ�ضلوب الوحيد على الّنف�س االأّمارة، وقهر ال�ّضيطان، والّتباع طريق الّنجاة، هو 

العمل بخالف رغباتهما. اإّنه ال يوجد �ضبيل اأف�ضل لقمع الّنف�س من االّت�ضاف ب�ضفة الّتوا�ضع 

ومـــن ال�ّضير وفق �ضيـــرة المتوا�ضعين، فحيثما درجة التكّبر عنـــدك، ومهما تكن طريقتك في 

العلـــم والعمـــل، فاعمل قلياًل بخالف هوى نف�ضك، فاإّن مع االلتفـــات اإلى المالحظات العلمّية 

تجـــاه الّتكّبـــر، واالنتباه اإلى الّنتائج المطلوبـــة. اإذا رغبت باأن تت�ضـــّدر المجل�س متقّدًما على 

اأقرانـــك، فخالفها، واعمل عك�س ما ترغب فيه. واإذا كانت نف�ضك تاأنف من مجال�ضة الفقراء 

غ اأنفها في التراب وجال�ضهم، واآكلهم، ورافقهم في ال�ّضفر، ومازحهم، وقد  والم�ضاكين، فمـــرِّ

تجادلك نف�ضك، فتقول لك: اإّن لك مقاًما ومنزلًة، واإّن عليك اأن تحافظ على مقامك من اأجل 

ترويـــج ال�ّضريعـــة والعمل في �ضبيلها، فمجال�ضتـــك الفقراء تذهب بمنزلتك مـــن القلوب، واإّن 

المـــزاح مـــع َمْن هو دونك، يقّلل مـــن عظمتك، وجلو�ضك في ذيل المجل�ـــس يحّط من هيبتك، 

فـــال تقدر اأن تـــوؤّدي واجبك ال�ضرعّي على خير وجه! اعلم، اأّن هـــذه كّلها من مكائد ال�ضيطان 

والّنف�ـــس االأّمارة، لقد كان مقام ر�ضـــول اهلل P في الدنيا، من حيث الّرئا�ضة والمركز اأرفع 

.
منك، ومع ذلك كانت �ضيرته هي التي قراأت عنها و�ضمعت بها«)1(

وهكـــذا قـــد ي�ضبط االإن�ضان �ضلوكّياتـــه بالكامل في مرحلة المعالجـــة بحيث ال ي�ضدر منه 

اأّي عمـــل فيـــه تكّبر، بل قد ُي�ضتهر بالّتوا�ضع بين الّنا�ـــس، بالّرغم من بقاء �ضيء من الكبر في 

�ضدره.  لكن اإذا اأهمل االإن�ضان ما في قلبه، فاإّنه �ضيعود مجّدًدا للّظهور في �ضلوكّياته. وال �ضّك 

باأّن ظهور المر�س في ال�ّضلوك يدل على ا�ضتفحاله وو�ضوله اإلى الّدرجة الخطيرة. ولو فر�ضنا 

اأّن االإن�ضـــان ا�ضتطـــاع اأن يت�ضّرف ت�ضـــّرف اأهل التوا�ضع، واإن بقي فـــي قلبه كبر، فقد يطهر 

منـــه فـــي البرزخ وعند الموت. فالمطلوب ب�ضكٍل اأ�ضا�ضّي هو اأن ال ي�ضتفحل المر�س ويظهر في 

ال�ّضلوكّيات. اإّن حر�س االإن�ضان على اأن ال يظهر ما في باطنه من مر�س، لهو دليٌل على بغ�ضه 

لهذا المر�س، وهذا البغ�س بذاته لهو اأعظم مطّهر.

)1( االأربعون حديًثا، �س 123.
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المهاهيم الرئيسة

1. العالج العلمي للكبر:

• معرفـــة اهلل وحّبه: عندما تجتمع طهارة الّنف�س مع قّوة المعرفة الحا�ضلة من �ضفاء 	   

العقـــل واالّت�ضـــال به، لن تكـــون الّنتيجة �ضوى حـــّب اهلل. واإذا ا�ضتولـــى حّب اهلل على 

القلب ذهل عن الّنف�س واالأنا والغير وكل ما �ضوى.

• ا عن جميع منـــازل الّطبيعة ومظاهرهـــا، بل ويجعل 	 ذكـــر اهلل: يجعل القلـــب ُمعِر�ضً   

العالم كّله بما فيه عدًما ال قيمة له في عينه، فال يتعّلق ب�ضيٍء منه، بل ينح�ضر تعّلقه 

بالحـــّق تعالى وحده، حّتى تبلغ هّمته مرتبًة مـــن العّلو ال يقيم معها وزًنا لجميع عوالم 

الوجـــود، وعندهـــا ال ت�ضعف هّمته ب�ضبب الواردات القلبّيـــة مهما كانت، فال ي�ضت�ضعر 

الِكْبر في نف�ضه ب�ضبب هذه الواردات.

• معرفـــة النف�س: من عرف نف�ضه واأدرك فقره وعجزه، بل ال �ضيئّيته، كيف يتكّبر على 	   

غيره؟! بل كيف يرى لها ف�ضاًل اأو خيًرا؟!

• الّتم�ّضـــك باأولياء اهلل الكّمل: اإّن اأولياء اهلل الذين هم المظهر االأتّم االأكمل الآيات اهلل 	

تعالـــى، يمحقـــون بنور جمالهم كّل كمـــاٍل اآخر. ولهذا، كانت معرفتهـــم اأف�ضل و�ضيلة 

لتنزيه الّنف�س عن الكبر والفخر والعجب.

2. العالج العملي للكبر يكون من خالل:

• العبـــادة: واأعظـــم االأعمال واأ�ضّدهـــا تاأثيًرا هي تلـــك العبادة التي ُبنيـــت على التذّلل 	

الة والحّج. والخ�ضوع والخ�ضوع، كال�ضّ

• ال�ّضيـــر وفـــق �ضيرة المتوا�ضعيـــن: يتوا�ضع االإن�ضان على مـــن كان يتكّبر عليه، يخدمه 	

ة في غيابه، يعترف له بالف�ضل، وهكذا.  مثاًل... ويقّدمه على نف�ضه، يثني عليه، خا�ضّ

الّتوا�ضـــع ال يعني فقط و�ضع الّنف�س، لكّن االأ�ضا�س هو تعظيم الّطرف االآخر. وبالّطبع 

ينبغي اأن يكون الّتعظيم بح�ضب �ضاأن كّل اإن�ضان.

3. اإّن حر�ـــس االإن�ضـــان على اأن ال يظهر ما في باطنه من مر�س، لهو دليٌل على بغ�ضه لهذا 

المر�س؛ وهذا البغ�س بذاته لهو اأعظم مطّهر.
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:
���َراَر، َوَلِزَم اِل�ْسِتْغَفاَر،  »َواإنَّ اأََح���بَّ ِعَب���اِدَك اإَِلْيَك َمْن َت���َرَك اِل�ْسِتْكَباَر َعلَْيَك، َوَجاَنَب الإِ�سْ

ْرُت ِفيِه، َواأَ�ْسَتِعيُن  ، َواأَ�ْسَتْغِفُرَك ِلَما َق�سَّ رَّ ُعوُذ ِبَك ِمْن اأَْن اأُ�سِ ْن اأَ�ْسَتْكِبَر، َواأَ َواأََنا اأَْبَراأُ اإَِلْيَك ِمْن اأَ

.
ِبَك َعلَى َما َعَجْزُت َعْنُه«)1(

اآليات الكريمة: 
{ڑ  ڑ  ک      ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  

.
)2(

ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   }
الروايات الشريفة:

َلَة َتْنِزيهاً  ْرِك، َوال�سَّ 1. عن اأمير الموؤمنين Q: »َفَر�َص اهلل اْليَماَن َتْطِهيراً ِمَن ال�سِّ

.
َعِن اْلِكْبِر«)3(

.
2. عن االإمام علي Q: »كّل متكّبر حقير«)4(

.
3. عن االإمام علي Q: »ل يتعّلم من يتكّبر«)5(

4. عن االإمام علي Q: »طلبت الخ�سوع فما وجدته اإل بقبول الحّق، اقبلوا الحّق؛ 

.
فاإّن قبول الحّق يبعد من الكبر«)6(

َداِئِد، َوَيَتَعبَُّدُهْم  ْنَواِع ال�سَّ
َ
 �ُسْبَحاَنُه َيْخَتِبُر ِعَباَدُه ِباأ

َ
5. عن اأمير الموؤمنين Q: »لِكنَّ اهلل

�ْسَكاناً  ِر ِمْن ُقُلوِبِهْم، َواإِ ِللتََّكبُّ اإِْخَراجاً  ُروِب اْلَمَكاِرِه،  ْلَواِن اْل�َمَجاِهِد، َوَيْبَتِليِهْم ِب�سُ
َ
ِباأ

.
�ْسَباباً ُذُلًل ِلَعْفِوِه«)7(

َ
ِلِه، َواأ ْبَواباً ُفُتحاً اإَِلى َف�سْ

َ
ِل ِفي ُنُفو�ِسهْم، َوِلَيْجَعْل ذِلَك اأ ِللتََّذلُّ

حيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤهQ في االعتراف وطلب الّتوبة. )1( ال�ضّ
)2( �ضورة االأعراف، االآية 40.

)3( نهج البالغة، �س 512.
)4( غرر الحكم، �س 310.

)5( )م.ن(، �س 65.
)6( م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 192.

)7( نهج البالغة، �س 292.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

  الحسد )1(  

ماهية الحسد وكيفية تشّكله

 يبّيـــن المعنـــى الّدقيـــق للح�ضـــد وما يمّيـــزه عن    1

الغبطة.

 يذكر كيف يت�ضّكل هذا المر�س في الّنف�س.   2

  يتعـــّرف اإلـــى مخاطـــر الح�ضـــد ودوره في تدمير    3

البنية المعنوّية لالإن�ضان والق�ضاء على االإيمان.

الّدرس العاشر





تمفيق
ها نحن نن�ضاأ في هذه البيئة االجتماعّية الحافلة باالختالفات واالمتيازات. وتتفّتح اأعيننا 

علـــى وجـــود فقٍر مدقٍع وثـــراٍء فاح�ٍس في المجتمع الواحـــد بل وفي العائلة الواحـــدة، اأحياًنا. 

نالحـــظ الحرمان في كّل مكان، واإلى جانبه هنـــاك من يتمّتع بلذائذ الّدنيا وخيراتها ب�ضورة 

مترفة، وهناك من ت�ضنح له الفر�س وي�ضتغّلها فيجني من ورائها الكثير من المكت�ضبات، بينما 

نرى من ال عهد له بالّنجاح والّتوفيق!

يذهلنا الم�ضهد العجيب لكّل هذه الّتناق�ضات، ونبداأ ونحن اأطفاٌل �ضغار بالبحث والّت�ضاوؤل 

عن اأ�ضباب ذلك كّله. وغالًبا ما يعجز َمن حولنا عن تقديم اإجابة تبّث فينا الطماأنينة وتعطي 

الأنف�ضنا الحائرة قراًرا، ال بل نراهم ي�ضاركون في جوقة ال�ضكوى والحيرة الم�ضّككة م�ضتعملين 

اأمثااًل �ضعبّية كـ »اهلل ال يعطي الحالوة اإال لمن ال �ضر�س له«، فال يزيدنا هذا اإاّل حيرًة و�ضياًعا. 

وهـــا نحن مّرًة اأخرى، وقد �ضارفت حياتنـــا على عتبة جديدة من تحّمل الم�ضوؤولية، وعلينا اأن 

ن�ضـــّق طريقنـــا و�ضط هـــذا الّتزاحم في الفر�ـــس واالإمكانات. وفيما يلي نذكـــر ماهّية الح�ضد 

وكيفّية ت�ضّكله في الّنف�س:

اإلخهاق في تهسير االختالفات
عندمـــا نخفـــق اأو نعجز عـــن الو�ضول اإلـــى مبتغانا، نحـــزن وتنقب�س �ضدورنـــا، وقد نلقي 

بالالئمة على اأولئك االأوغاد الذين حرمونا اأو �ضّدوا علينا الّطريق.

ويوًمـــا بعد يـــوم يتاأّكد لنا اأّن النا�س هم م�ضكلتنا. ولوال بع�س هـــوؤالء لما كّنا نعاني ونتاأّلم! 

ا اأو خ�ضًما،  وي�ضبح اأّي �ضاحب حّظ �ضواء في المال اأو في العلم اأو في الّدين اأو في الّدنيا عدوًّ

واإن لم نظهر معاداته.
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تتنّغ�ـــس حياتنـــا بمجـــّرد اأن ننظر اإلى نقائ�ضنـــا ومحرومّيتنا من جهـــة، واإلى من بلغ في 

الكمال المادّي اأو المعنوّي درجة من جهٍة اأخرى؛ وقد يتحّول هذا االنزعاج اإلى حالة دائمة.

يقـــول االإمام الخمينـــي }: »اإّن الح�ضـــد، حالة نف�ضّيـــة يتمّنى �ضاحبهـــا �ضلب الكمال 

والّنعمـــة التـــي يت�ضّورهما عنـــد االآخرين، �ضـــواء اأكان يملكها اأم ال، و�ضـــواء اأرادها لنف�ضه اأم 

لـــم يردها. وهذا يختلف عـــن الغبطة؛ الأّن �ضاحب الغبطة يريد الّنعمة التي توجد لدى الغير، 

اأن تكـــون لنف�ضـــه، من دون اأن يتمّنـــى زوالها عن الغير. واأّمـــا قولنا: »الّنعمـــة التي يت�ضّورها 

عنـــد االآخريـــن« فنعني بـــه اأّن تلك الّنعمة قد ال تكـــون بذاتها نعمة حقيقّيـــة. فطالما تبّين اأّن 

االأمور التي تكون بحّد ذاتها من الّنقائ�س والرذائل، يت�ضّورها الح�ضود من الّنعم والكماالت، 

فيتمّنـــى زوالهـــا عن االآخرين. اأو اأّن خ�ضلة تعّد من الّنقائ�ـــس لالإن�ضان ومن الكمال للحيوان 

ويكـــون الحا�ضد في مرتبة الحيوانّية فيراها كمااًل، ويتمّنى زوالها... اإًذا، فالمعيار في معرفة 

هـــذه الحالة الّنف�ضّية هو توّهم الكمال وت�ضّور وجود الّنعمة، ال الّنعمة نف�ضها، فالذي يرى في 

.
االآخرين نعمة حقيقّية كانت، اأو موهومة ويتمّنى زوالها، يعّد ح�ضوًدا«)1(

هـــذا حال من �ضّيـــق على نف�ضه، وُحرم من لطف رّبه. اأّما مـــن اأدرك رحمة اهلل وراآها قد 

و�ضعت كّل �ضيء، ف�ضوف يرى م�ضهًدا اآخر، و�ضّتان ما بين الم�ضهدين.

عقم إدراك كديدة الكمال
من االأمور التي ت�ضتدعي تاأّماًل في هذه الق�ضّية مو�ضوع عالقتنا مع الكمال؛ الأّن الحا�ضد، 

وب�ضبـــب عدم فهمه للكمال، ُيبتلى بالغرق في هذه الحالة المدّمرة. وال �ضّك باأّن معنى الكمال 

وكل مـــا يتعّلق بـــه، اأو بعبارة اأخرى، روؤية االإن�ضـــان لحقيقة الكمال وتجّلياتـــه، تخ�ضع بدرجة 

كبيرة للّتربية والعقائد واالأفكار ال�ّضائدة في المجتمع الذي يترعرع فيه.

توؤّثر االأفكار الجاهلّية في تكوين ت�ضّورات خاطئة عن الكمال، فكم من اأمٍر قد نح�ضبه كمااًل 

وهـــو لي�س كذلك، كالّرئا�ضة والجاه وال�ّضهـــرة؛ فهي اأمور اعتبارّية لي�س لها اأّية قيمة على �ضعيد 

كمـــال االإن�ضان الحقيقّي. فلو عا�س اإن�ضان في هذه الّدنيا طوال حياته مغموًرا مجهواًل، فاإّن هذا 

الو�ضع لن يكون له تاأثيٌر على مقامه عند اهلل وكرامته الحقيقّية، ما دام يعبد اهلل ويطيعه.

)1( االأربعون حديًثا، �س 131.
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ومن الكماالت التي يتوّهمها الّنا�س ق�ضّية الّثراء، فاإّن اأكثر الّنا�س يعتقدون اأّن وجود مبالغ 

كثيـــرة من المال فـــي خزانة فالن اأو عاّلن تعطيه قدرة اأو �ضرًفا، فـــي حين اأّن االأمر لي�س في 

االأرقـــام الم�ضّجلـــة اإلى جانب اإ�ضارة الّدوالر اأو ما �ضاكل، بل في حكمة هذا الثرّي وقدرته على 

ا�ضتخدامها.

يقول االإمام الخميني }: »اأّما من حيث حال المح�ضود، فمثل اأن ُيْح�ضد �ضخ�ٌس لما له 

الحة والعبادّية، اأو الأمور  من كماالت عقلّية، اأو خ�ضال حميدة، اأو لما يتمّتع به من االأعمال ال�ضّ

خارجّيـــة اأخرى، مثل امتالكـــه المال والّجاه والعظمة واالحت�ضام ومـــا اإلى ذلك، اأو اأن يح�ضد 

.
على ما يقابل هذه الحاالت من حيث كونها من الكمال الموهوم الموجود في المح�ضود«)1(

واالأ�ضواأ من هذا اأن نعتبر القبائح والهتك ف�ضيلة وكمااًل، يقول االإمام }: »فهناك بين 

الّنا�ـــس اأ�ضخا�س يح�ضبون الفتك بالغير و�ضفك الّدماء موهبـــًة عظيمًة، فاإذا �ضاهدوا من هو 

كذلـــك ح�ضـــدوه. اأو قد يح�ضبون �ضالطة الل�ضان وبذاءته من الكمـــاالت، فيح�ضدون �ضاحبها. 

اإذًا، فالمعيار في معرفة هذه الحالة النف�ضية هو توّهم الكمال وت�ضور وجود النعمة، ال النعمة 

.
نف�ضها، فالذي يرى في االآخرين نعمة حقيقية كان، اأو موهومة ويتمنى زوالها، يعّد ح�ضودًا«)2(

واأحـــد اأخطر االأفـــكار واأ�ضّدها تدميًرا لبنيـــة االإن�ضان المعنوّية فكـــرة اأّن الكمال محدود، 

�ضواء من جهة القيمة اأو المقدار. وكاأّن الكمال اإذا اأُعطي الإن�ضان �ُضلب من اآخر. ويجري هذا 

المعنـــى ب�ضورٍة وا�ضعة في الق�ضايا المادّية، كالّثـــروة والمال، حيث يعتقد اأ�ضحابه اأّن موارد 

الحيـــاة محدودة. ومن الطبيعّي اأن ين�ضاأ من هذا المعتقد اعتقاٌد اآخر حول البقاء وال�ّضعادة، 

كما هي العقيدة المالتو�ضّية، التي بّررت الكثير من جرائم اال�ضتعمار ونهبه.

وفـــي المقابـــل، لو اآمن االإن�ضان بـــاأّن الكمال غير محدود، واأّن عطـــاء اهلل غير محظور وال 

ا لفهم  ، ل�ضار م�ضتعدًّ
)4(

، {...حت  خت  مت}
)3(

مجذوذ، {ڃ  چ   چ  چ  چ}

م�ضاألـــة، ُيعّد االإيمان بها اأ�ضا�س ال�ّضعـــادة والّر�ضا والحياة الطّيبة، وهي اأّن الكمال مهما توّزع 

)1( االأربعون حديًثا، �س 131 - 132.
)2( )م.ن(، �س 131.

)3( �ضورة االإ�ضراء، االآية 20.
)4( �ضورة هود، االآية 108.
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واأفي�ـــس فاإّنه ال ينق�س. ولعّل قول االإمام في الّدعاء الم�ضهور: »يا من ل تزيده كثرة العطاء 

. اأف�ضل اإ�ضارة 
، اأو الجملة االأخرى: »يا من ل تفني خزائن���ه الم�سائل«)2(

اإّل ج���وًدا وكرم���ا«)1(

لهذه الحقيقة.

ويقـــّدم االإمام } تف�ضيًرا دقيًقا للعوامل التي توؤّدي اإلى حالة الح�ضد في الّنف�س. بع�س 

هـــذه العوامل يرجع اإلى االإدراك، الـــذي ُيعّد االإيمان درجة مهّمة منـــه، وبع�ضها االآخر يرجع 

اإلـــى عملّية ت�ضويـــه الفطرة والخلقة االإلهّيـــة الّروحانّية لالإن�ضان، وبع�ضها مـــرّده حال الّنف�س 

وطبيعتها، التي هي مزيج تربية و�ضلوكّيات. 

عقم اإليمان بعقل الله
ال �ضـــّك باأّن جمـــال �ضفات الحّق وكماالته تقوم على العـــدل، واإّن الّظلم ال يمكن اأن يعطي 

الأّي كماٍل جمااًل. فمن اّتهم اهلل في عدله، ُحرم من م�ضاهدة جمال �ضفاته؛ ولهذا كان العدل 

االإلهّي روح نظام العالم.

فنحـــن هنـــا اأمام ق�ضّيـــٍة هي غاية في االأهمّيـــة، وهي في المعرفة �ضابقـــة على الكثير من 

فات  فـــات، ولعّله لهذا ال�ّضبب كان العدل �ضنـــو التوحيد وتاليه، بالّرغم من عّده من ال�ضّ ال�ضّ

الفعلّية.

وعلـــى هـــذا االأ�ضا�س، نرى اأّن مـــن ينكر عدل اهلل اأو ين�ضب اإليه الّظلم هـــو اإن�ضاٌن بعيٌد كّل 

البعـــد عـــن المعرفة التي مالأت اأركان كّل �ضيء، فهل يمكـــن اأن نجد لمثل هذه المنكر المّتهم 

عذًرا؟!

وبناًء عليه، لم ولن يكون الجهل الب�ضيط �ضبًبا اأو مبّرًرا لمن اأنكر العدل و�ضخط على الحّق 

تعالـــى في ق�ضمته وعطائـــه. لمثل هذا نوّجه ال�ضوؤال االآتي، ونقول: هـــل اأّن هذا االختالف في 

الق�ضمـــة والعطاء من اهلل تعالـــى اأم ال؟ فاإذا اأنكر اأّنه من اهلل، فاإن هذا االإنكار ي�ضتلزم الكفر 

بالتوحيـــد فـــي الرازقية، واإذا قال اأّنه من اهلل، ن�ضاأله: هـــل تظّن اأن اهلل يعطي جزاًفا اأو يمنح 

اعتباًطا؟

)1( مفاتيح الجنان، دعاء االفتتاح.
حيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤهQ في طلب الحوائج اإلى اهلل. )2( ال�ضّ
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ولو كان يملك الحّد االأدنى من المعرفة برّبه، لعلم اأّن اهلل تعالى ي�ضتحيل اأن يظلم، والأدرك 

حينهـــا اأّن هذا االنزعاج والتاأّلم الذي يجعله يتمّنى زوال تلك الق�ضمة اأو ذاك الكمال اإّنما هو 

ب�ضبب مر�ٍس في قلبه، وهذا المر�س الذي ُي�ضّمى بالح�ضد، اإذا لم تتم معالجته ف�ضوف يحول 

دون تبـــّدل تلـــك المعرفة اإلى اإيمـــان. وعندما يعجز االإن�ضان عن تح�ضيـــل االإيمان في الحياة 

الّدنيا، ويموت وهو كافٌر، فاإّن له عاقبة واحدة معروفة، نعوذ باهلل من عذابه ونقمته.

يقـــول االإمام }: »وليعلم من يح�ضد النا�ـــس ويتمّنى زوال الّنعمة عن االآخرين، ويحقد 

الح اأ�ضبغ  فـــي قلبه على اأ�ضحاب الّنعـــم، اأّنه ال اإيمان له باأّن اهلل عّز وجّل من باب معرفة ال�ضّ

ا اأّنه ال يوؤمن بعدل اهلل تعالى وال يرى  نعمه على اأولئك، واأّن اإدراكنا لذلك قا�ضر. وليعلم اأي�ضً

الّتق�ضيـــم عـــاداًل. اإّنك فـــي اأ�ضول العقائد تقـــول اإّن اهلل عادل، وما هـــذا اإاّل مجّرد لفظة على 

ل�ضانـــك. اإّن االإيمـــان بالعدل يناق�س الح�ضـــد. اإّنك اإذا كنت ترى اهلل عـــاداًل، لراأيت تق�ضيمه 

ا، وقد جاء فـــي الحديث ال�ّضريف: يقول اهلل عّز وجـــّل: »اإّن الح�ضود ي�ضيح بوجهه  عـــاداًل اأي�ضً

.
عّما ق�ضمته بين العباد، وهو �ضاخط على نعمي«)1(

ضمور الهطرة
عندمـــا ال يجعل االإن�ضان حياته على اأ�ضا�س االإيمان، وعندما ير�ضم طريق �ضعيه بعيًدا عن 

اهلل، وعندما ال يطابق �ضلوكه مقت�ضيات ح�ضور اهلل، وعندما تغيب ق�ضّية معرفة اهلل كهدف، 

فـــاإّن المتوّقـــع اأن ي�ضيع في متاهـــات جزئّيات الحياة، فت�ضيق عليه االأر�ـــس بما رُحبت. وبداًل 

مـــن اأن يفتح قلبه ووجوده على االآفـــاق الوا�ضعة الالمتناهية للعطاء االإلهّي، يقوم هذا الّتعي�س 

بح�ضر حظوظه بما في اأيدي الّنا�س، وهناك �ضي�ضيق �ضدره ويتوّلد مر�س الح�ضد المهلك.

اإّن نـــور فطـــرة اهلل تعالى يهدي اإلى الكمال ويجذب اإليه. فهـــذا الحّب والتعّلق واالنجذاب 

اإلـــى الكماالت اإّنما هو من هـــذه الوديعة االإلهّية. بيد اأّن الّت�ضخي�ـــس الخاطئ للكمال والتعّلق 

القلبـــّي بالكمـــال الوهمّي يعميان عيـــن االإن�ضان عن الكمال الحقيقّي، ويـــوؤّدي هذا الحال اإلى 

انطفاء ذلك الّنور بالكامل.

)1( االأربعون حديًثا، �س 139.
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والأّن الح�ضـــد في اأحد اأبعاده انزعاٌج وانزجاٌر من الكمـــال والّنعمة، فاإّن عاقبته على نف�س 

 :Q االإن�ضـــان �ضتكـــون وخيمة حيث يوؤّدي اإلى دمـــار اإن�ضانّيته؛ ولهذا قـــال اأمير الموؤمنين

.
ُرور«)1( رِّ َوَيْغَتمُّ ِبال�سُّ »اْلَحا�ِسُد َيْفَرُح ِبال�سَّ

يق من الكمال اأو الّنعمة التي يمتلكها المح�ضود، لكّن  وتبـــداأ الم�ضكلة ب�ضعور الحا�ضد بال�ضّ

االأمـــر �ضرعان مـــا يتفاقم لي�ضّوه االإدراك الفطرّي للكمال، نظـــًرا لما يحدثه الح�ضد من نفور 

تجاه الخير والّنعمة.

يقول االإمام }: »اإّن القلب يخ�ضع بالفطرة للق�ضمة العادلة، وينفر بالفطرة كذلك من 

الع�ضف والجور. اإّن الفطرة االإلهّية الكامنة في اأعماق الب�ضر حّب العدل والّر�ضى به، وكراهة 

ا. فاإذا �ضخط  الّظلـــم وعدم االنقياد له. فـــاإذا راأى خالف ذلك فليعلم اأّن في المقّدمات نق�ضً

على الّنعمة واأعر�س عن الق�ضمة؛ فذلك الأّنه ال يرى ذلك عداًل، بل يراه ـ والعياذ باهلّل ـ جوًرا. 

ولي�ـــس معناه اأّنه يـــرى الق�ضمة عادلة ثم يعر�س عنها، اأو اأّنه يـــرى الخّطة المر�ضومة مطابقة 

للّنظـــام االأتـــّم والم�ضلحة التاّمة، ثم ي�ضخط عليها، بل يرى اأّن هذا جوٌر ومغايٌر للعدل. اأ�ضًفا 

علينـــا! اإّن اإيماننا ناق�ٌس، ولم تخرج اأدّلتنـــا العقلّية من نطاق العقل لت�ضل اإلى حدود القلب. 

لي�ـــس االإيمـــان بالقول وال�ّضمـــاع والمطالعة والمباحثـــة والّنقا�س فح�ضب، واإّنمـــا يتطّلب اأي�ضًا 

خلو�ـــس النّيـــة. اإّن الباحـــث عن اهلل يجده ال محالـــة، والذي يطلب المعـــارف يبحث عنها، {

ڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ   })2(، {ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  
.

ے   ے   ۓ      })3(«)4(

هس
ّ
عور بحدارة الن

ّ
الش

ال مقابل اهلل الأّنه يكون �ضرًفا  اإّن االنزعاج الّنا�ضئ من روؤية ذّلة الّنف�س مقابل الّنا�س  - 

ال يجتمـــع مع نور االإيمـــان؛ ولذلك قال ر�ضول اهلل P: »َل َيْجَتِمُع اْلَح�َسُد  عظيًما  - 

.
َواْلإِيَماُن ِفي َقْلِب اْمِرٍئ«)5(

)1( م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 22، باب تحريم الح�ضد ووجوب اجتنابه.
)2( �ضورة االإ�ضراء، االآية 72.

)3( �ضورة النور، االآية 40.
)4( االأربعون حديًثا، �س 139 - 140.

)5( م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س18، باب تحريم الح�ضد ووجوب اجتنابه.
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فمـــن كان موؤمًنـــا وح�ضوًدا، فليعلم اأّن االإيمان والح�ضد يتنازعـــان على قلبه. وما لم يدخل 

في مجاهدة نف�ضه، فاإّن نار الح�ضد ودخانها االأ�ضود �ضي�ضتوليان على قلبه ب�ضرعة ت�ضبه �ضرعة 

انت�ضار الّنار في الحطب الّجاهز.

يقول االإمام }: »للح�ضد اأ�ضباٌب كثيرة، يرجع اأكثرها اإلى روؤية الذّلة في النف�س، تماًما 

كما اأّن الكبر ـ نوًعا ـ يتّم على عك�س ذلك. فكما اأّن المرء عندما يجد في نف�ضه كمااًل ال يجده 

في غيره، تن�ضاأ عنده حالة من الّترّفع والّتعّزز والّتعالي في نف�ضه، فيتكّبر. واإذا الحظ الكمال 

فـــي غيره، انتابتـــه حالة من الذّل واالنك�ضـــار. ولوال وجود عوامل خارجيـــة ولياقات نف�ضانّية، 

لنتـــج من ذلك الح�ضد. وقد ين�ضاأ من ت�ضّور ذّله في ت�ضاوي غيره معه، ِمثل اأن يح�ضد �ضاحب 

.
الكمال والّنعمة مثيله اأو الذي يليه«)1(

وال �ضـــّك باأّن هـــذا العامل النف�ضّي �ضيكون من�ضاأً الآثار وحاالت نف�ضّية مر�ضّية يوؤّدي بع�ضها 

اإلى الح�ضد في الّنهاية. ولهذا، يبّين االإمام اأّن العامل النف�ضّي االأ�ضا�س هو ما نعّبر عنه بعقدة 

الحقـــارة والّدونّيـــة. فمن ن�ضاأ في بيئة تعّزز فيه مثل هـــذه الخ�ضلة ال�ضّيئة، ولم يدرك حقيقة 

العدل والحكمة في توزيع الّنعم واإفا�ضة الكمال ابُتلي بالح�ضد. 

يقـــول االإمام: »وقد ح�ضر بع�ضهم ـ كالعاّلمة المجل�ضـــّي } ـ اأ�ضباب الح�ضد في �ضبعة 

اأمور: 

الأول: العداوة. 

الثاني: التعّزز: اأن يكون من حيث يعلم اأّنه ي�ضتكبر بالّنعمة عليه، وهو ال يطيق احتمال 

كبره وتفاخره لعّزة نف�ضه. 

الثالث: الكبر: اأن يكون في طبعه اأن يتكّبر على المح�ضود، ويمتنع ذلك عليه بنعمته، وهو 

المراد بالتكّبر. 

اأن تكون النعمة عظيمة والمن�ضب كبيرًا، فيتعّجب من فوز مثله بمثل  الرابع: التعّجب: 

ٹ   ٹ   ٹ   {ٹ   قالوا:  اإذ  الما�ضية،  االأمم  عن  تعالى  اهلل  اأخبر  كما  الّنعمة  تلك 

اأن  من  فتعّجبوا  كثيرة  ذلك  واأمثال   ،
)3(

{ ڌ  ڍ   و{ڍ    ،
)2(

{ ڤ   ڤ  
)1( االأربعون حديًثا، �س 132.

�ضورة ي�س، االآية 15.  )2(
�ضورة الموؤمنون، االآية 47.  )3(
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يفوزوا برتبة الّر�ضالة والوحي والقرب، مع اأّنهم ب�ضر مثلهم، فح�ضدوهم، وهو المراد 

بالتعّجب. 

ل بها اإلى مزاحمته  الخام�ص: الخوف: اأن يخاف من فوات مقا�ضده ب�ضبب نعمة، باأن يتو�ضّ

في اأغرا�ضه. 

ال�ساد����ص: حـــّب الرئا�ضة: اأن يكون يّحـــب الريا�ضة التي تنبني علـــى االخت�ضا�س بنعمة ال 

ي�ضاوى فيها. 

ال�ساب���ع: خبـــث الطينة: اأن ال يكـــون ب�ضبب من هـــذه االأ�ضباب، بل لخبـــث النف�س و�ضّحها 

بالخير لعباد اهلل. 

ولكننـــي اأعتقد اأّن معظـــم هذه االأ�ضباب، بل كّلهـــا تعود اإلى روؤية ذّل النف�ـــس، واإّن ال�ّضبب 

المبا�ضـــر للح�ضد ح�ضب الّتعريف الم�ضهور له ما ذكرناه ـ انبعاث الح�ضد من روؤية ذّل الّنف�س، 

فـــال مجـــال لذكر هذه االأق�ضامـ. واأّما بناًء على ما ذكرناه فـــي معنى الح�ضد من اأّن نف�س هذه 

.
)1(

الحالة تكون ح�ضًدا، فال اعترا�س على �ضّحة ذكر هذه االأق�ضام«

وُيفهـــم مـــن هذا اأّن اجتماع العوامل ي�ضـــّكل عّلة تاّمة لظهور الح�ضـــد واإعماله. ونفهم منه 

 :Q كيـــف اأّن الموؤمن قد ُيبتلـــى بالح�ضد ولكّنه ال ي�ضتعمله، كما جاء عـــن اأمير الموؤمنين

.
»اْلُموؤِْمَن َل َي�ْسَتْعِمُل َح�َسَدُه«)2(

اإّن الموؤمـــن قـــد يكون �ضعيف الّنف�س، وقد يكون بع�س الموؤمنيـــن قد ن�ضوؤوا في بيئة تركت 

فيهم حالة الحقارة والذّلة النف�ضّية، وهذا ما يدفعهم اإلى الح�ضد. لكّن اإيمانهم ياأتي الإنقاذهم 

ومنعهم مـــن ا�ضتعماله واإظهاره. فالموؤمن ي�ضت�ضيء بنور االإيمان وي�ضّلطه على نف�ضه، حّتى ال 

تغلبه بفعل اأحوالها االأخالقّية الّرذيلة وطبائعها ال�ضّيئة.

ومـــا لم ي�ضتعمـــل الموؤمن اإيمانه ويقـــذف بنوره على قلبه، فـــاإّن الّنف�س �ضتغلـــب في نهاية 

المطاف، و�ضياأكل الح�ضد الباطنّي ما تبّقى من اإيمانه ليتركه خالي الوفا�س من كّل خير. 

)1( االأربعون حديًثا، �س 132 - 133.
)2( الكافي، ج8، �س 108.
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المهاهيم الرئيسة

عند  يت�ضّورهما  اللذان  والّنعمة  الكمال  �ضلب  �ضاحبها  يتمّنى  نف�ضّية  حالة  الح�ضد   .1

االآخرين، �ضواء اأكان يملكها اأم ال، و�ضواء اأرادها لنف�ضه اأم ال. وهو يختلف عن الغبطة 

التي يريد �ضاحبها الّنعمة التي توجد لدى الغير لكن دون تمّني زوالها عنهم.

2. يت�ضّكل الح�ضد في النف�س نتيجة: 

• االإخفـــاق في تف�ضير االختالفات: الحا�ضد، وب�ضبـــب عدم فهمه للكمال، ُيبتلى بالغرق 	

في هذه الحالة المدّمرة. واأحد اأخطر االأفكار واأ�ضّدها تدميًرا لبنية االإن�ضان المعنوّية 

عطي 
ُ
فكـــرة اأّن الكمال محدود، �ضواء من جهة القيمة اأو المقـــدار. وكاأّن الكمال اإذا اأ

الإن�ضـــان �ُضلب من اآخر، لو اآمن االإن�ضان بـــاأّن الكمال غير محدود، لعلم اأّنه مهما توّزع 

واأفي�س فاإّنه ال ينق�س.

•  عـــدم االإيمـــان بعدل اهلل: فلو كان االإن�ضـــان يرى اهلل عاداًل لـــراأى ق�ضمته عادلة ولما 	

اعتر�س على الق�ضمة االإلهّية.

•  �ضمـــور الفطرة: نتيجـــة الّت�ضخي�س الخاطئ للكمـــال والتعّلق به ومـــا ي�ضّببه الح�ضد 	

مـــن نفور تجاه الخير والّنعمة، فاإّن االأمر �ضرعان مـــا يتفاقم لي�ضّوه االإدراك الفطرّي 

للكمال.

• ال�ضعـــور بحقارة النف�س: فمـــن ن�ضاأ في بيئة تعّزز فيه مثل هـــذه الخ�ضلة ال�ضّيئة، ولم 	

يدرك حقيقة العدل والحكمة في توزيع الّنعم واإفا�ضة الكمال ابُتلي بالح�ضد.

3. عندما تغيب ق�ضّية معرفة اهلل كهدف، فاإّنه من المتوّقع اأن ي�ضيع االإن�ضان في متاهات 

ووجوده  قلبه  يفتح  اأن  من  وبداًل  رُحبت.  بما  االأر�س  عليه  فت�ضيق  الحياة،  جزئّيات 

على االآفاق الوا�ضعة الالمتناهية للعطاء االإلهّي، يقوم  بح�ضر حظوظه بما في اأيدي 

الّنا�س، وهناك �ضي�ضيق �ضدره ويتوّلد مر�س الح�ضد المهلك.

4. يمكن للموؤمن اأن ُيبتلى بالح�ضد ولكن ال ي�ضتعمله، ولكن اإذا لم ي�ضتعمل اإيمانه ويقذف 

بنوره على قلبه، ف�ضياأكل الح�ضد ما تبّقى من اإيمانه.
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:
َخ���َذ  ���ى ِبُحْك���ِم اهلِل، �َسِه���ْدُت اأَنَّ اهلَل َق�َس���َم َمَعاِي����َص ِعَب���اِدِه ِباْلَع���ْدِل، َواأَ »اْلَحْم���ُد هلِلِ ِر�سً

���ٍد َواآِلِه، َوَل َتْفِتنِّي ِبَم���ا اأَْعَطْيَتُهْم، َوَل  ِل؛ اللهمَّ �َسلِّ َعلَى ُمَحمَّ َعلَ���ى َجِمي���ِع َخْلِق���ِه ِباْلَف�سْ

ٍد َواآِلِه، َوَطيِّْب  َتْفِتْنُهْم ِبَما َمَنْعَتِني َفاأَْح�ُسَد َخْلَقَك، َواأَْغَمَط ُحْكَمَك؛ اللهمَّ �َسلِّ َعلَى ُمَحمَّ

اَءَك  ْع ِبَمَواِقِع ُحْكِمَك �َسْدِري، َوَهْب ِل���َي الثَِّقَة لأُِقرَّ َمَعَها ِباأَنَّ َق�سَ اِئ���َك َنْف�ِس���ي، َوَو�سِّ ِبَق�سَ

اَك َعلَى  يَّ َل���ْم َيْج���ِر اإلَّ ِباْلِخَي���َرِة، َواْجَعْل �ُسْك���ِري َلَك َعلَى َما َزَوْيَت َعنِّي اأَْوَفَر ِم���ْن �ُسْكِري اإِ

ًل،  ْو اأَُظنَّ ِب�َساِحِب َث���ْرَوٍة َف�سْ ُظ���نَّ ِبِذي َعَدٍم َخ�َسا�َس���ًة، اأَ ْمِن���ي ِمْن اأَْن اأَ ْلَتِن���ي َواْع�سِ َم���ا َخوَّ

ٍد َواآِلِه،  ْتُه ِعَباَدُتَك؛ َف�َسلِّ َعلَى ُمَحمَّ َفْتُه َطاَعُتَك، َواْلَعِزيَز َم���ْن اأََعزَّ ِري���َف َمْن �َسرَّ َف���اإِنَّ ال�سَّ

نََّك اْلَواِحُد الأََحُد  ْدَنا ِبِعزٍّ لَ ُيْفَقُد، َوا�ْسَرْحَنا ِفي ُمْلِك الأََبِد، اإِ َوَمتِّْعَن���ا ِبَث���ْرَوٍة لَ َتْنَفُد، َواأَيِّ

.
َمُد، الَِّذي َلْم َتِلْد َوَلْم ُتوَلْد َوَلْم َيُكْن َلَك ُكُفواً اأََحٌد«)1( ال�سَّ

اآليات الكريمة:
1. {ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   

ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
.

)2(
ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    }

ڃ   ڃ     ڄ   ڄ     ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   {ٹ     .2

 .
)3(

ڃ  ڃ  چ  چ   }

)1( ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤهQ  اإذا نظر اإلى اأهل الّدنيا.
)2( �ضورة البقرة، االآية 109.
)3( �ضورة الن�ضاء، االآية 54.
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الروايات الشريفة:
.

1. عن اأمير الموؤمنين Q: »الح�سود غ�سبان على القدر«)1(

2. عن االإمام ال�ضادق Q: »والح�سد اأ�سله من عمى القلب والجحود بف�سل اهلل 

تعالى وهما جناحان للكفر، وبالح�سد وقع ابن اآدم في ح�سرة الأبد، وهلك مهلكاً ل 

ينجو منه اأبداً، ول توبة لحا�سد؛ لأّنه م�سر عليه، معتقد به، مطبوع فيه، يبدو بل 

.
معار�ص ول �سبب، والطبع ل يتغّير عن الأ�سل، ولو عولج«)2(

.
3. عن اأمير الموؤمنين Q: »هلل دّر الح�سد ما اأعدله! بداأ  ب�ساحبه فقتله«)3(

.
4. عن اأمير الموؤمنين Q: »�سّحة الج�سد من قّلة الح�سد«)4(

)1( م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 21.
)2( )م.ن(، �س 18.

)3( غرر الحكم، �س 301.
)4( نهج البالغة، �س 513.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

الدرس الحادي عشر

  الحسد )2(  

آثار الحسد وعالجه

 يتعّرف اإلى اأبرز عالمات الح�ضد واآثاره الوخيمة     1

على االإن�ضان في الدنيا واالآخرة.

 يتعّرف اإلى الخطـــوات العلمّية والعملّية للتخّل�س    2

من الح�ضد.

 ي�ضرح دور معرفة اهلل في التخّل�س من الح�ضد.   3





تمفيق
ال يوجـــد بالّن�ضبة للموؤمن ما هـــو اأهم من اإيمانه باهلل تعالى، الأّنه زاده االأوحد في الملتقى 

الّنهائي. والأّن كّل خير مهما بلغ اإّنما يكون خيًرا وكمااًل اإذا نبع من االإيمان. وهنا نجد الح�ضد 

افية للعالم اإلى لوحة متكّدرة يكاد ال ُيرى  يظهر كاأكبر تهديد الإيماننا، الأّنه يحيل المراآة ال�ضّ

منها اأّي خير.

اإّن الح�ضـــود يمتنع عليه اأن يرى وجه الجمال فـــي الحياة وفي الكون. ولهذا �ضيحرم نف�ضه 

من فر�ضة الّتكامل في ظّل االإيمان.

وعندمـــا يخبـــو نور االإيمان في القلب تبـــداأ الّرذائل االأخالقية بالّت�ضّلـــل اإليه، واأّما ما كان 

منهـــا كامًنا، فاإّنه �ضرعان ما يجد لنف�ضه مّت�ضًعا لكي يظهر ويقوى. ولهذا كان ال بّد من العمل 

�ضريًعـــا الجتثـــاث كل م�ضّببات الح�ضـــد ومقّوياته. وال يوجـــد في هذا المجال مـــا هو اأهم من 

الّن�ضائح االأبوّية التي ت�ضدر من اأولياء اهلل.

إلى أين يأخذنا الحسق؟
لقد ظهر من تحليل الح�ضد ودرا�ضة عوامل ن�ضوئه مجموعٌة من االآثار، التي يكفي اأّي واحد 

منها ليكون بنف�ضه �ضبًبا لهالك االإن�ضان و�ضقائه االأبدّي.

1. سوء العالقة مع اهلل
فالح�ضـــد، اإًذا، تعبيٌر نف�ضّي عن �ضوء اإدراك االإن�ضان لعالم الكمال )معنًى وحقيقًة وق�ضمًة 

وتوزيًعـــا وجمااًل(. والكمال اأف�ضـــل تعبير يخت�ضر معنى ح�ضور اهلل في حياة االإن�ضان وفي كّل 

الوجود. ولهذا، كان الح�ضد في عمقه �ضخٌط على اهلل تعالى، وقطيعة معه: فعن اأبي عبد اهلل 

]ال�ضـــادق[ Q قال: »ق���اَل َر�ُسوُل اهلل P: ق���اَل اهلل َعزَّ َوجّل ِلَمو�َسى ب���ِن ُعْمرِان: »يا 
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نَّ َعْينيَك اإِلى ذِلَك، َول  ل���ي، ول َتُمدَّ اْب���َن ُعْم���راِن، ل ًتْح�ُسَدنَّ الّنا�َص َعلى ما اَتْيُتُهْم ِمْن َف�سْ

ُتْتِبْعُه َنْف�َسَك؛ َفاإنَّ الحا�ِسَد �ساِخٌط ِلِنَعمي، �ساٌد ِلِق�ْسِمَي الَّذي َق�َسْمُت َبْيَن ِعبادي، َوَمْن َيُك 

.
ذِلَك َفلَ�ْسُت ِمْنُه َوَلْي�َص ِمّني«)1(

ف�ضحيـــٌح اأّن الح�ضد بظاهره هو م�ضكلة مع الخلق، لكّنـــه في حقيقة اأمره م�ضكلة مع اهلل؛ 

ولهذا جاء في االأحاديث اأّنه ياأكل االإيمان كما تاأكل الّنار الحطب. 

اأجـــل، اإّن ف�ضـــاد العالقة مع اهلل هو اأ�ضل كّل �ضقاء وخ�ضـــران، مثلما اأّن �ضالح العالقة مع 

اهلل تعالى هو اأ�ضا�س كّل �ضالح. 

ويقـــّدم لنا االإمـــام الخميني و�ضًفا دقيًقا لمـــا يحدثه الح�ضد في القلب الـــذي ُيفتر�س اأن 

يكون محّل االإيمان باهلل وم�ضتودًعا لتجّلياته، فيقول}: »ومعلوم اأّن االإِيمان نور اإلهّي يجعل 

القلـــب مو�ضـــع تجّليات الحّق جّل جالله، كما جاء في االأحاديـــث القد�ضّية: »ل َي�َسُعِني اأَْر�سي 

. فهذا الّنـــور المعنوّي، وهذه البارقة االإلهّية 
ول �َسمائ���ي، ب���ل َي�َسُعني َقْلُب عبِدي اْلموؤِمِن«)2(

يق والّظالم اللذين ت�ضّببهما  التي تجعل القلب اأو�ضع من كّل الموجودات، تتعار�س مع هذا ال�ضّ

فة القبيحة ت�ضغط على القلب وت�ضّيقه فتبدو اآثارها  هذه الّرذيلة، رذيلة الح�ضد. اإّن هذه ال�ضّ

در باالختناق  في كّل كيان االإن�ضان، باطنه وظاهره. اإّنها ت�ضيب القلب بالحزن والكدر، وال�ضّ

يـــق، والوجه بالعبو�ـــس والغ�ضب. وهذه الحال تطفئ نور االإيمـــان، وتميت قلب االإن�ضان،  وال�ضّ

فات المعنوّية والظاهرّية للموؤمن، تتنافى  وكّلمـــا ا�ضتّدت ازداد �ضعف االإيمـــان. اإّن جميع ال�ضّ

واالآثار التي يوجدها الح�ضد في ظاهر االإن�ضان وباطنه. اإّن الموؤمن يح�ضن الظّن باهلّل تعالى، 

وهو را�ٍس بق�ضمه الذي يق�ضمه بين عباده. اأّما الح�ضود ف�ضاخط على اهلل تعالى، ي�ضيح بوجهه 

.
عن تقديراته«)3(

ويحّذرنـــا االإمـــام } من الّت�ضاهل تجاه هذه الحالة ال�ضلبّيـــة تجاه رّب العالمين، والتي 

الحة والعبادات ظّنًا مّنا اأّنها ت�ضفع لنا مع اإهمال  قد نقوم باإخفاء �ضوئها ببع�س االأعمال ال�ضّ

)1( الكافي، ج2، كتاب االإيمان والكفر، باب الح�ضد، ح1.
)2( الغزالي، اإحياء العلوم، ج3، �س12.

)3( االأربعون حديًثا، �س 134.
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 .
)1(

مر�س القلب. اأّن اهلل تعالى يقول: {ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ }

ويقول }: »في هذا اليوم اإّن حجب الّطبيعة الّدكناء والحجب الحا�ضلة من ان�ضغالنا بهذه 

الّطبيعـــة قد حجبت جميع م�ضاعرنا، فاأعمت اأعيننا واأ�ضّمـــت اآذاننا، فال ندري اإّننا غا�ضبون 

تجاه مالك الملوك ومعر�ضون عنه، وال نعلم ما هي �ضورة هذا الغ�ضب واالإعرا�س في الملكوت 

حيث م�ضاكننا االأ�ضلّية الّدائمّية، واإّنما ي�ضل اإلى اأ�ضماعنا قول االإِمام ال�ضادق Q: »وَمَن 

، وال نفهم ماذا يحمل لنا تبّروؤ الحّق تعالى مّنا، واإعرا�ضه 
َيُك َكذلَك َفلَ�ْسُت َمْنُه َوَلْي�َص ِمّني«)2(

عّنـــا مـــن م�ضائب اإّن من يخرج عـــن والية اهلل ويطرد من ظّل راية اأرحـــم الّراحمين لن يكون 

، من ذا الذي 
)3(

لـــه اأمل في النجاة، ولن ي�ضفع له اأحد: {ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ}

يتقـــّدم لي�ضفـــع لمن ي�ضخط عليه اهلل ويكـــون خارًجا عن حرز واليته، وقـــد انقطع حبل الموّدة 

بينه وبين مالك الّرقاب؟ وا�ضواأتاه! واح�ضرتاه على ما نفعله باأنف�ضنا! لم يفتاأ االأنبياء واالأولياء 

ي�ضرخـــون فـــي اآذاننا ويريدون اإيقاظنا من النوم، ولكّننا نزداد غفلـــًة و�ضقاًء يوًما بعد يوم... 

ويكفـــي في �ضناعة هذه الرذيلة هـــو اأن الح�ضد يق�ضي على االإيمان الذي يعّد و�ضيلة الّنجاة في 

.
االآخرة، وباعًثا لحياة القلوب، ويجعل االإن�ضان مفل�ًضا وم�ضكيًنا«)4(

2. منشأ للكثير من األمراض القلبّية األخرى
لقـــد تبّين لنـــا اأّن للح�ضد تاأثيًرا كبيًرا في مر�س القلب وتزلـــزل الّنف�س. االأمر الذي يكون 

بحـــّد ذاته �ضبًبا لتوّلد اأمرا�س اأخالقّية عديدة. وبدورها، تكـــون هذه الّرذائل االأخالقّية عّلة 

ل�ضدور الكبائر والمعا�ضي الموبقة. 

يقـــول االإمام }: »اعلـــم اأّن الح�ضد نف�ضه اأحد االأمرا�س القلبيـــة المهلكة، ويتوّلد منه 

اأي�ضًا اأمرا�س قلبّية كثيرة، كالكبر وف�ضاد االأعمال وُتعّد كّل واحدة منها من الموبقات، وت�ضّكل 

.
�ضبًبا م�ضتقالًّ لهالك االإن�ضان«)5(

)1( �ضورة ال�ضعراء، االآيتان 88 و 89.
)2( الكافي، ج2، كتاب االإيمان والكفر، باب الح�ضد، ح1. 

)3( �ضورة البقرة، االآية 255.
)4( االأربعون حديًثا، �س 135.

)5( )م.ن(، �س 133.
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ويقول }: »اإّن الموؤمن ال يتمّنى ال�ّضوء للموؤمنين، بل هم اأعّزاء عنده، والح�ضود بعك�س 

ذلـــك. الموؤمـــن ال يغلبه حـــّب الّدنيا، والح�ضود اإّنما هـــو ُمْبَتلى ب�ضّدة حّبـــه للدنيا. والموؤمن ال 

يداخلـــه خـــوٌف وال حزٌن اإاّل من بارئ الخلـــق تعالى، اأّما الح�ضود فخوفـــه وحزنه يدوران حول 

المح�ضـــود. والموؤمن طلق المحيا، وب�ضراه في وجهه، والح�ضود مقّطب الجبين عبو�س الوجه. 

.
والموؤمن متوا�ضع، والح�ضود متكّبر في معظم الحاالت«)1(

3. الكدورة وضيق الّصدر
غط والكدر والّظالم الذي يح�ضل في القلب ب�ضبب الح�ضد قّلما يوجد في  يق وال�ضّ »اإّن ال�ضّ

خلـــٍق فا�ضٍد اآخر. وعلـــى اأّي حال، اإّن �ضاحب هذا الُخُلق يعي�س في الدنيا معّذبًا مبتًلى، ويكون 

.
له في القبر �ضيق وظلمة، وُيح�ضر في االآخرة م�ضكيًنا متاأّلًما«)2(

4. الجرائم وهتك الّنواميس
وقـــد ا�ضُتهر بيـــن الّنا�س اأّن الكثير مـــن العداوات التي تت�ضّبب بالجرائـــم والفظائع وهتك 

الّنوامي�ـــس واإ�ضقـــاط الحرمات وال�ضـــّد عن �ضبيل اهلل وتعطيـــل الم�ضاريـــع االإ�ضالحّية و�ضّل 

الحركة االإدارّية ترجع اإلى الح�ضد. 

يقـــول االإمـــام }: »وقّلما يّتفق اأن ال تتوّلـــد عن الح�ضد مفا�ضد اأخرى فـــاإّن العديد من 

الم�ضـــاوئ االأخالقيـــة واالأعمال ال�ضيئة تكون وليـــدة الح�ضد، كالِكبر في بع�ـــس الحاالت، كما 

.
�ضبق، والِغيبة، والنميمة، وال�ضتم، واالإِيذاء، وغير ذلك مما هو من الموبقات والمهلكات«)3(

اإّن الح�ضود ي�ضل به االأمر اأن يكون كتلك الع�ضا التي تو�ضع في عجلة االآلة العظيمة الإدارة 

ا في الوقت الذي يتكالب فيه  المنّظمـــة. فكم �ضتكون االآثار وخيمة واالأ�ضرار كبيرة. وخ�ضو�ضً

االأعداء الم�ضتكبرون على هذه االأّمة المحرومة الم�ضت�ضعفة. ولو قلنا باأّن �ضرر الحا�ضد على 

المجتمع اأكبر من �ضرر االأعداء الخارجّيين فلن نكون مبالغين. 

)1( االأربعون حديًثا، �س134  - 135.
)2( )م.ن(، �س136.

)3( )م.ن(،  �س 136.
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5. ضيق القبر وظلمته
اإّن الح�ضـــد، اّلـــذي يعمي قلب االإن�ضان عن الكمال الواقعّي، ويـــوؤّدي اإلى �ضيق وعاء الّنف�س 

فـــي ا�ضتقبال في�س الحّق المطلق، يظهر على حقيقته كّلما زالت الق�ضور واالأغلفة عن القلب. 

وعند زوال الق�ضر االأّول الذي هو هذا البدن الملكّي، يظهر ب�ضورة مهولة.

يقـــول االإمـــام}: »ومن مفا�ضد هذا الخلق الذميم  -كما يقـــول العلماء  - �ضيق القبر 

وظلمتـــه. اإذ اإّنهـــم يقولون اإّن �ضورة هذا الخلق الفا�ضد الـــّرديء، التي فيها �ضيٌق نف�ضّي وكدٌر 

در اأو  قلبـــّي، ت�ضبـــه �ضيق القبـــر وظلمتـــه، اإذ اإّن �ضيق القبـــر اأو اّت�ضاعـــه منوط ب�ضيـــق ال�ضّ

)1(
ان�ضراحه«.

العالج العلمّي للحسق
1. معرفة اهلل

ال يخفـــى اأّن فل�ضفـــة الوجود ومغزى الحياة يتك�ّضفان في ظـــّل معرفة اهلل الخالق الموجد، 

{ ىئ  يئ    جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث         ىث  

. ولـــو انطلقنـــا من هـــذا المعنى الذي يخت�ضر هدف 
)2(

يث  حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ}
الحياة، ال�ضتطعنا اأن نفهم كّل �ضيء به.

اإّن م�ضيئـــة الحّق تعالـــى اقت�ضت اأن ال يكون في الوجود ما يحـــول دون تحّقق هذا الهدف. 

فـــاهلل غالـــٌب على اأمره. فاإذا �ضاء اأن يكون الخلق لكي ُيعرف، فال ُيعقل اأن ي�ضمح بوجود �ضيء 

يمنـــع مـــن هذه المعرفة. فجميع ال�ّضياطين من الجّن واالإن�ـــس ، اّلذين ال هّم لهم �ضوى ال�ضّد 

عـــن �ضبيـــل اهلل ، لن يتمّكنوا من �ضّد باب معرفة اهلل اأمـــام اأّي مخلوق يريد الو�ضول اإليه، ولو 

كان بع�ضهم لبع�س ظهيًرا. 

اأجل، اإّن هذا ال يعني �ضلب االإن�ضان حرّية االختيار؛ ولهذا لم يكن الكفر وال�ّضرك والجحود 

يوًمـــا اأمًرا قهريًّا. لهذا كان �ضوء الكفر وقبحه �ضديًدا، الأّنه ينبع من االختيار التاّم والمخالفة 

ريحة الوا�ضحة للحّق تعالى. ال�ضّ

)1( االأربعون حديًثا، �س135.
)2( �ضورة الطالق، االآية 12.
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والأجـــل هذا، جعـــل اهلل كّل االأ�ضياء دالئل واآيـــات على وجوده وعظمتـــه و�ضفاته واأ�ضمائه. 

قال اهلل تعالـــى: {وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  

، وفي الّدعاء: »اللهّم اإّني اأ�ساألك برحمتك التي 
)1(

ىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  حئ   }
و�سع���ت كّل �س���يء، وبقّوت���ك التي قه���رت بها كّل �س���يء، وبجبروتك التي غلب���ت بها كّل �سيء 

وبعّزت���ك الت���ي ل يقوم لها �سيء، وبعظمتك التي ملأت كّل �سيء، وب�سلطانك الذي عل كّل 

�س���يء، وبوجه���ك الباقي بعد فناء كّل �سيء، وباأ�سمائك التي ملأت اأركان كّل �سيء، وبعلمك 

.
الذي اأحاط بكّل �سيء«)2(

يقول االإمام }: »واإّن من معاني جامعّية النبّوة الخاتمية ومقاماتها، بل من دلئل 

الخاتمية اأّنه في جميع المقامات النف�سية قد اأعطى جميع حقوقها وحظوظها من جميع 

�سوؤون ال�سريعة. وكما اأّنه في معرفة �سوؤون الربوبية جّلت عظمته ُعّرف الحق �سبحانه في 

العلّو الأعلى والدنّو الأدنى بمقام الجامعية، وقال: {ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ})3(، 

و{ہ  ھ  ھ   ھھ   ...})4( اإل���ى اآخ���ره، »ولـــو دّليتـــم بحبل مـــن االأر�ضين ال�ضفلى 

)5(، اإل���ى غي���ر ذلك مّما قال���ه ويح�سل به 
لهبطتـــم علـــى اهلل« {ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ}

للعارف بالمعارف الإلهية والمجذوب بالجذبات الرحمانية طرب ملكوتي ووجد لهوتي. 

كذلك فقد اأ�سرى التوحيد العملي القلبي اإلى اآخر مراتب اأفق الطبيعة وملك البدن، ولم 

.
يحرم موجوًدا من حظ معرفة اهلل«)6(

2. اإليمان بعدل اهلل
قـــال اهلل تعالـــى: {ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ      ھ  ھ  

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ      ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓڭ    ۓ   ے   ے   ھھ  
.

)7(
ٴۇ   ۋ}

لت، االآية 53. )1( �ضورة ف�ضّ
)2( مفاتيح الجنان، دعاء كميل.

)3( �ضورة الحديد، االآية 3.
)4( �ضورة النور، االآية 35.

)5( �ضورة البقرة، االآية 115.
)6( معراج ال�ضالكين، �س 90.

)7( �ضورة الّن�ضاء، االآية 32.
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اإّن �ضعـــة رحمـــة اهلل بعباده اأن يريهم عدل ق�ضمته، ويظهر لهم جمال نظامه وروعة خلقه، 

. الحديث اأّن اهلل 
ِ اْلُمَتَجلِّي ِلَخْلِقِه ِبَخْلِقه«)1( فقد ورد عن اأمير الموؤمنين Q: »اْلَحْمُد هلِلَّ

تعالـــى قـــد تجّلى في خلقه. فهل ُيعقل والحال هـــذا اأن يكون الخلق حجاب الحّق بحيث ال نرى 

ـ التي يرجع اأ�ضلها اإلى اهلل، لقوله تعالى:  فيهـــم رحمـــة اهلل؟ وهل يمكن لكّل هذه االختالفاتـ 

{ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

 ـ، اأن تحجـــب 
)3(

، {ېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئ}
)2(

ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی   ی  ی}
جمال الواهب المنعم الذي اأ�ضبغ علينا نعمه ظاهرًة وباطنة؟!

يجيب االإمام الخميني } على هذه الت�ضاوؤالت باأبلغ بيان، فيقول: »اإّن من بين المعارف 

التـــي ي�ضّدقها الحكماء والمتكّلمون وعاّمـــة النا�س من اأهل ال�ضرائع، وال ي�ضّكون فيها اأبًدا، هو 

اأّن ما جرى به قلم الحكيم المطلق جّلت قدرته من الوجود والكمال ومن ب�ضط الّنعمة وتق�ضيم 

االآجـــال واالأرزاق، جاء على خيـــر تقدير واأجمل نظام، وهو يتطابـــق كّل الّتطابق مع الم�ضالح 

الّتاّمـــة والّنظـــام الكلـــّي الأتّم نظام مت�ضّور. ولكـــن يعّبر كّل واحدـ  من الحكمـــاء والمتكّلمين ، 

بل�ضانـــه الخا�ّس وا�ضطالحه الذي يخت�ّس بفّنه الـــذي اّتخذه و�ضيلة لتبيان هذه الّنعمة االإلهّية 

والحكمـــة الكاملة. يقـــول العارف: ظّل الجميل جميـــٌل على االإطالق. ويقـــول الحكيم: الّنظام 

العينّي المطابق للّنظام العلمّي خاٍل من الّنق�س وال�ّضرور، وال�ّضرور المتوّهمة الّجزئّية هي من 

اأجل اإي�ضال الكائنات اإلى كماالتها التي تليق بها. ويقول المتكّلم واأهل ال�ّضرائع: اأفعال الحكيم 

الح، واإّن اأيدي العقول الب�ضرّية الجزئّية المحدودة قا�ضرة  تكون على اأ�ضا�س من الحكمة وال�ضّ

عـــن اإدراك الم�ضالح العالية في الّتقديرات االإلهّية. هـــذا المو�ضوع يدور على األ�ضنة الجميع، 

وكّل ما ي�ضتدّل على ذلك باأدّلة تتنا�ضب مع مدى �ضعة علمه وعقله. ولكن بما اأّنه لم يتعدَّ حدود 

االأقـــوال اإلى حيث القلوب واالأحوال، فاإّن األ�ضنة االعترا�س مطلقة، واإّن من لم يكن له حّظ من 

.
االإيمان يقوم بتفنيد برهانه وتكذيب قوله. وعلى هذا االأ�ضا�س تكون المفا�ضد االأخالقّية«)4(

)1( نهج البالغة، �س 155.

)2( �ضورة النحل، االآية 71.
)3( �ضورة الن�ضاء، االآية 78.

)4( االأربعون حديًثا، �س 139.
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وبالّرغـــم مـــن اأّن كل هذه االختالفـــات اأو جّلها يرجع اإلى ما ارتكبـــه الّنا�س ب�ضوء فعلهم، 

فـــاإّن يد العدل االإلهّي حا�ضرة دائًما الإعـــادة الّتوازن اإلى نظام الحياة، بحيث ال تكون مظاهر 

الف�ضـــاد تلـــك عّلة تاّمة لخفاء الحّق وغيبته. وما اأكثـــر ال�ّضواهد التي يحملها كّل واحٍد مّنا في 

نف�ضـــه وذاكرته، والتـــي تدّلنا على حكمة اهلل وعدله. واإّن من ُحـــرم ف�ضاًل، عّو�ضه اهلل تعالى 

عنه بف�ضٍل اآخر، ولكّن اأكثر الّنا�س ال يعلمون.

ا للّجمال، ولن ت�ضبح  فالبيئـــة االجتماعّية التي لم ُتبَن على العدالة، لن تكـــون مظهًرا تامًّ

مهـــًدا منا�ضًبا للّتربية االإيمانّية والمعنوّية. واإذا كّنا نتوّقع من مثل هذه البيئة اأن تن�ّضئ اأجيااًل 

اإيمانّية، فاإّن توّقعنا �ضيكون في غير محّله.

لكـــّن اهلل تعالـــى، واإبقاًء لحّجتـــه، يفي�س باأنوار هدايتـــه على خلقه، فيريهـــم اأّن الّظلم ال 

يـــدوم، واأّن وراء كّل هذا الّتفاوت والتفا�ضل م�ضلحـــًة كبرى وفتنًة واختباًرا، لكي يتكاملوا في 

مدر�ضة الحياة، ولكي ال تكون لهم الحّجة على رّبهم.

3. الّتفّكر باآلثار الوخيمة للحسد
وهكـــذا يتزاحـــم الّنور والّظلمـــة، نور هداية جمـــال اهلل وعدله، وظلمـــة المجتمع الفا�ضد 

والبعيد عن قيم االإ�ضالم والمحكوم للّطاغوت. ويمّد اهلل تعالى كّل اإن�ضان مكّلف بعقل يمّيز به 

بيـــن الّنور والّظالم، والخير وال�ضّر، والكمال الحقيقّي من الكمال الموهوم؛ فيبقى نور جمال 

الحّق م�ضرًقا، ولو كره الم�ضركون.

يقـــول االإمام }: »علـــى االإن�ضان العاقل اأن ي�ضّمر عن �ضاعد الجّد لينقذ نف�ضه من هذا 

عبة، واأن ينجو بنف�ضه من �ضغط الفكر و�ضيق  العار واإيمانه من هذه الّنار المحرقة واالآفة ال�ضّ

يق  ـــدر فـــي هذه الّدنياـ  وهما نوعـــان من العذاب المرافقان للعمر كّلـــهـ  وكذلك من ال�ضّ ال�ضّ

والّظلمة في القبر وفي البرزخ، ومن غ�ضب اهلل تعالى. على االإن�ضان اأن يفّكر قلياًل ليدرك اأّن 

اأمـــًرا له هذا القدر من المفا�ضد يجب اأن يعالج، مع العلم اأّن ح�ضدك لن ي�ضّر المح�ضود؛ فال 

تـــزول نعمتـــه بمجّرد ح�ضدك له، بل يكون له نفٌع دنيويٌّ واأخـــروّي؛ وذلك الأّن �ضقاءك وحزنك 

واأنت عدّوه وحا�ضده ُيعّد نفًعا له، فهو يرى اأّنه متنّعٌم واأنت معّذٌب بتنّعمه، وهذه نعمٌة له. فاإذا 

ا اآخَرْين  انتبهـــت لهذه الّنعمة الّثانية التي تتوّفـــر للمح�ضود جلبت لنف�ضك عذاًبا و�ضغًطا فكريًّ



163  الحسق   ل  اثار الحسق وعالجه 

ويعتبـــر عذابـــك هذا نعمة له وهكذا. وعليه، فاإّنك تكون دائًما في عذاٍب و�ضقاٍء وتعا�ضٍة وغّم، 

ا اإذا  ا يكون ح�ضدك له نفًعـــا له، وخ�ضو�ضً وهـــو فـــي نعمٍة و�ضروٍر وانب�ضاط. وفـــي االآخرة اأي�ضً

كان الح�ضـــد قـــد دفع بك اإلى الغيبة واالفتـــراء و�ضائر الّرذائل، مّمـــا ي�ضتوجب اأخذ ح�ضناتك 

واإعطائها له، فتعود اأنت مفل�ًضا، ويزداد هو نعمة وعظمة. لو اأّنك اأمعنت الفكر في هذه االأمور 

.
الأقدمت على تطهير نف�ضك من هذه الّرذيلة، واأنقذت نف�ضك من هذه المهلكة«)1(

العالج العملّي للحسق

1. العمل الّصالح
ال يخفـــى باأّن االأ�ضـــل واالأ�ضا�س في تهذيـــب الّنف�س واإ�ضالحها هو العمـــل وتطبيق االأفكار 

الحّقـــة ومجاهدة الّنف�س. فمجـــّرد العلم ال يعطي ثمرة وال ينتج اإ�ضالًحا. بيد اأّن العمل ينبغي 

اأن ينبـــع من المعرفـــة، بل يجب اأن يكون تجّلًيا للمعرفة. والعالـــم المجاهد الذي ال ي�ضت�ضيء 

بنور العلم، وال ي�ضتح�ضر قّوته في قلبه �ضيعجز عن اإ�ضالح نف�ضه وتزكيتها. واإّن العاّلج العملّي 

ينبغـــي اأن يرّكـــز على تقوية نـــور العلم في الّنف�س بـــدًءا من الت�ضّور ثـــّم الّت�ضديق، ومنه اإلى 

االإيمان، ومن االإيمان اإلى اأعلى درجات اليقين...

يقـــول االإمام}: »�ضبق القول بـــاأّن االإيمان، الذي هو حّظ القلـــب، غير العلم الذي هو 

حّظ العقل، ثّم اإّن جميع المفا�ضد االأخالقّية والعملّية تن�ضاأ عن كون القلب غافاًل عن االإيمان، 

واأّن مـــا يدركـــه العقل عن طريق البرهـــان العقلّي اأو عن طريق اأخبار االأنبيـــاء لم يو�ضله اإلى 

.
القلب؛ ولذلك فالقلب ال يعرف عنه �ضيًئا«)2(

فلي�س العمل ال�ضالح ما يقابل االإيمان، الذي هو ر�ضوخ المعرفة في القلب، اأو يقف بعر�ضه، 

بل اإّنه لي�س �ضوى تجّلي االإيمان وظهوره؛ ولهذا يدعو االإمام اإلى العمل وفق ما يقت�ضيه االإيمان 

على �ضعيد االعتقاد بعدل اهلل وحكمته: »وال ُبدَّ من تفهيم الّنف�س باأّن هوؤالء هم من عباد اهلل 

يـــن الذين �ضملهـــم توفيٌق منه، ووهبهم هذه الّنعم العظيمة، وهي ِنَعم يجب اأن تبعث  الُمْخَل�ضِ

فـــي القلـــوب المحّبة لهم واحترامهم والخ�ضـــوع لهم. فاإذا راأى اأّن هـــذه االأمور التي يجب اأن 

)1( االأربعون حديًثا، �س 136 - 137.
)2( )م.ن(، �س 138.
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تكون دافًعا على المحّبة واالحترام توجب نقي�س ذلك فعليه اأن يعلم اأّن ال�ّضقاء قد اكتنفه من 

كّل جانـــب، واأّن الّظـــالم قد اأحاط بباطنه، فال ُبدَّ اأن يبادر اإلى اإ�ضالح نف�ضه بالّطرق العلمّية 

والعملّيـــة. وليعلـــم اأّنه اإذا اّتخذ طريـــق المحّبة فاإّنه �ضرعان ما يكون موّفًقـــا؛ الأّن نور المحّبة 

قاهـــٌر للّظلمة ومزيٌل للكدر، ولقد وعد اهلل تعالى المجاهديـــن اأن يهديهم واأن يعينهم بلطفه 

.
الخفّي ويوّفقهم، اإّنه ولّي التوفيق والهداية«)1(

2. العمل بخالف الحسد واإلحسان للمحسود
»وذلـــك باأن تتكّلف اإظهار المحّبـــة للمح�ضود وترّتب االأمور بحيث يكون هدفك هو معالجة 

ا، وتك�ضف لك عـــن م�ضاوئه  مر�ضـــك الباطنـــّي. اإّن نف�ضـــك تدعـــوك الإيذائـــه واعتبـــاره عـــدوًّ

ومفا�ضـــده. ولكـــن عليك اأن تعمل خالًفا لما تريده الّنف�ـــس، واأن تترّحم عليه وتحترمه وتجّله. 

الحة على نف�ضك وعلى االآخرين،  واحمل ل�ضانك على اأن يذكر محا�ضنه، واعر�س اأعماله ال�ضّ

وتذّكـــر �ضفاته الجميلة. �ضحيح اأّن هذا �ضوف يكـــون متكّلًفا في بادئ االأمر ومن باب المجاز 

دون الحقيقـــة، ولكن لّما كان الهدف هو اإ�ضالح الّنف�ـــس واإزالة هذه المنق�ضة والّرذيلة، فاإّن 

نف�ضـــك �ضوف تقترب في الّنهاية من الحقيقـــة، ويخّف تكّلفك �ضيًئا ف�ضيًئا، وترجع نف�ضك اإلى 

حالهـــا الّطبيعي، وت�ضبح ذات واقعّية. قل لنف�ضك، على االأقل: اإّن هذا االإن�ضان عبٌد من عباد 

ا اإذا  ه دون غيره بها، خ�ضو�ضً اهلّل، ولعّل اهلل نظر اإليه نظرة لطف فاأنعم عليه بما اأنعم، خ�ضّ

كان المح�ضـــود من رجال العلـــم والّدين، واأّنه مح�ضوٌد على ذلك، فـــاإّن مثل هذا الح�ضد يكون 

.
اأقبح، ومعاداة اأمثال هوؤالء اأ�ضواأ عاقبًة«)2(

»... عليـــك اإًذا، اأن تقـــوم جاهًدا، بتقليم فروع الح�ضد، وال�ّضعـــي الإ�ضالح الّنف�س، وال تدع 

�ضيًئـــا منه يتر�ّضح اإلى الخارج، وعندئٍذ ت�ضعـــف جذوره، ويقف نمّوه. واإذا وافتك المنّية واأنت 

ما�ـــسٍ في �ضبيل االإ�ضـــالح والّتروي�س للّنف�س، فاإّن رحمة اهلل �ضـــوف ت�ضملك، ول�ضوف ينالك 

العفـــو برحمـــة اهلل الوا�ضعة وببركـــة الر�ضول االأكـــرم P، واإذا بقيت منه باقيـــة فاإّن بوارق 

.
الّرحمة االإلهّية �ضوف تحرقها وتطّهر النف�س وتزّكيها«)3(

االأربعون حديًثا، �س 140.  )1(
)2( )م.ن(.

)3( )م.ن(، �س 141
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المهاهيم الرئيسة

1. للح�ضد مجموعٌة من االآثار وهي: 

•  �ضـــوء العالقة مع اهلل: فالح�ضد، تعبيٌر نف�ضّي عن �ضـــوء اإدراك االإن�ضان لعالم الكمال 	

)معنًى وحقيقًة وق�ضمًة وتوزيًعا وجمااًل(. والكمال اأف�ضل تعبير يخت�ضر معنى ح�ضور 

اهلل فـــي حيـــاة االإن�ضان وفي كّل الوجود. ولهذا، كان الح�ضد في عمقه �ضخٌط على اهلل 

تعالى، وقطيعة معه. وف�ضاد العالقة مع اهلل هو اأ�ضل كل خ�ضران.

• در.	  يت�ضّبب في الكثير من االأمرا�س القلبّية االأخرى: كالكبر، والكدورة و�ضيق ال�ضّ

•  ارتكاب الجرائم وهتك الّنوامي�س.	

•   �ضيق القبر وظلمته.	

2. من عالمات الح�ضد: غلبة حّب الدنيا، تمّني ال�ضوء للموؤمنين، عبو�س الوجه، التكّبر.

3. العالج العلمّي للح�ضد: معرفة اهلل -االإيمان بعدل اهلل -التفّكر باالآثار الوخيمة للح�ضد. 

4. العالج العملّي للح�ضد

• الح: العمل وفق ما يقت�ضيه االإيمان على �ضعيد االعتقاد بعدل اهلل وحكمته، 	 العمل ال�ضّ

وتقوية نور العلم في الّنف�س بدًءا من الت�ضّور و�ضواًل اإلى اليقين.

•  العمـــل بخالف الح�ضـــد واالإح�ضان اإلى المح�ضـــود: تفهيم الّنف�س بـــاأّن هوؤالء هم من 	

ين الذين �ضملهم توفيٌق منه، ووهبهـــم هذه الّنعم العظيمة. وهي  عبـــاد اهلل الُمْخَل�ضِ

نعـــم يجب اأن تبعث في القلوب المحّبة لهم واحترامهـــم والخ�ضوع لهم. فاإذا راأى اأّن 

هـــذه االأمور توجـــب نقي�س ذلك فعليه اأن يعلـــم اأّن ال�ّضقاء قد اكتنفـــه من كّل جانب، 

واأّن الّظـــالم قـــد اأحاط بباطنه، ولكن لـــو اّتخذ طريق المحّبة فاإّنـــه �ضرعان ما يكون 

موّفًقـــا، الأّن نور المحّبة قاهٌر للّظلمة ومزيٌل للكدر، ولقد وعد اهلل تعالى المجاهدين 

اأن يهديهم واأن يعينهم بلطفه الخفّي ويوّفقهم.



ة؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام الخمينّي }166 دراسات أخالقيَّ

شواهق من وكي الّقرا

دعاء:
ْيَطاُن ِفي َروِعي ِمَن التََّمنِّي َوالتََّظنِّي َواْلَح�َسِد ِذْكراً ِلَعَظَمِتَك،  »اللَُّهمَّ اْجَعْل َما ُيْلِقي ال�سَّ

.
َك«)1( راً ِفي ُقْدَرِتَك، َوَتْدِبيراً َعلَى َعُدوِّ َوَتَفكُّ

ْدِر ِمَن اْلَح�َس���ِد، َحتَّى َل اأَْح�ُسَد  ٍد َواآِلِه، َواْرُزْقِن���ي �َسَلَمَة ال�سَّ ���لِّ َعلَ���ى ُمَحمَّ »... الله���مَّ �سَ

ِلَك، َوَحتَّى َل اأََرى ِنْعَمًة ِمْن ِنَعِمَك َعلَى اأََحٍد ِمْن َخْلِقَك  اأََحداً ِمْن َخْلِقَك َعلَى �َسْيٍء ِمْن َف�سْ

َل َذِلَك ِبَك َوِمْنَك،  ْف�سَ ْو �َسَعٍة اأَْو َرَخاٍء، اإلَّ َرَجْوُت ِلَنْف�ِسي اأَ ْو َتْقَوى اأَ ِفي ِديٍن اأَْو ُدْنَيا اأَْو َعاِفَيٍة اأَ

.
َوْحَدَك َل �َسِريَك َلَك«)2(

اآليات الكريمة:
ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ      {ڇ    .1

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ             
.

)3(
ں}

2. {ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  

.
)4(

گ     گ  ڳڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ}
الروايات الشريفة:

اأ�سله  الكفر  فاإّن  ا؛  بع�سً بع�سكم  يح�سد  اأن  »اإّياكم   :Q ال�ضادق  االإمام  عن   .1

 .
الح�سد«)5(

2. عن االإمام ال�ضادق Q: »اإّن اأبغ�سكم اإلّي المترّئ�سون، الم�ّساوؤون بالنمائم، الح�سدة 

لإخوانهم، لي�سوا مّني ول اأنا منهم«، اإلى اأن قال: »واهلل، لو قِدم اأحدكم بملء الأر�ص 

 .
ذهباً على اهلل، ثّم ح�سد موؤمناً، لكان ذلك الذهب مّما يكوى به في النار«)6(

حيفة ال�ضّجادية، دعاوؤهQ في مكارم االأخالق. )1( ال�ضّ
)2( )م.ن(، دعاوؤهQ عند ال�ضّدة والجهد وتع�ّضر االأمور.

)3( �ضورة اآل عمران، االآية 118.
)4( �ضورة المائدة، االآية 27.

)5( الكافي، ج8، �س 7.
)6( م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 19.
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3. عن االإمام ال�ضادق Q: »قال لقمان لبنه: للحا�سد ثلث علمات: يغتاب اإذا 

.
غاب، ويتمّلق اإذا �سهد، وي�سمت بالم�سيبة«)1(

ُكْم َبْع�ساً َوُكوُنوا ِعَباَد  وا َوَل َيْغَتْب َبْع�سُ 4. عن ر�ضول اهلل P: »َل َتَحا�َسُدوا َوَل َتَباَغ�سُ

.
اهلِل اإِْخَواناً«)2(

راأى  اإذا  »بينما مو�سى بن عمران يناجي رّبه ويكّلمه،   :Q االإمام ال�ضادق  5. عن 

يا  فقال:  عر�سك؟  اأظّله  الذي  هو  من   ، ربِّ يا  فقال:  اهلل،  عر�ص  ظّل  تحت  رجًل 

 .
مو�سى، هذا مّمن لم يح�سد النا�ص على ما اأتاهم اهلل من ف�سله«)3(

)1( م�ضتدرك الو�ضائل، ج2، �س 442.
)2( )م.ن(، ج9، �س 118.
)3( )م.ن(، ج12، �س 15.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

اأو    1 المّدعيـــة  ال�ّضخ�ضّيـــة  ماهّيـــة  اإلـــى  يتعـــّرف   

المنافقة.

 يتعـــّرف اإلى بع�س نمـــاذج ال�ضخ�ضّيات المنافقة    2

في مجتمعنا.

 يبّين منا�ضئ وعوامل ت�ضّكل ال�ضخ�ضّية المنافقة.   3

 النفاق )1( 

ماهية النفاق ومنشؤه

الدرس الثاني عشر  





تمفيق

اإّن زينـــة الّدنيـــا وزخارفها عندما ت�ضبح بيـــد ال�ّضيطان وو�ضاو�ضه تثير فـــي نف�س االإن�ضان 

رغبـــًة بالّتوّجه اإليها بـــكّل اأبعادها. واإّن فطرة اهلل تدعو االإن�ضان اإلـــى الّرحيل، بل الفرار اإليه 

؛ والأّن التوّجـــه اإلـــى الّدنيا مناق�ٌس للّتوّجه اإلى اهلل؛ والأّن االأمرين ال يمكن 
)1(

{ىئ  يئ    جبحب  }

، ين�ضاأ ب�ضبب هذا 
)2(

اأن يجتمعـــا في قلـــٍب واحـــد، {ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  چ    چ}

الّتناق�س �ضراٌع في الّنف�س، حيث يكون لكّل توّجه جنوٌد واأعوان، وال بّد لالإن�ضان من اأن يح�ضم 

راع الذي يتغلغل في كّل مراتب وجوده، قلًبا وذهًنا وج�ضًدا. هذا ال�ضّ

وعندمـــا يتاأّخر هذا الح�ضم ويتراخى �ضاحبه فـــي الّتعامل معه، ف�ضوف يعي�س الّتذبذب ال 

اإلـــى هـــوؤالء وال اإلى هوؤالء، مّما  يوؤّدي في القريب العاجل اإلـــى افتقاد نور الهداية وا�ضمحالل 

ا يعي�س في داخله ترّدًدا بين  الح؛ فلنحاول اأن نت�ضّور �ضخ�ضً نـــور معرفة الحّق وعالمات ال�ضّ

كمـــال الّدنيا )الموهوم والمحدود( وبين كمال االآخـــرة وقرب الحّق الذي هو الكمال المطلق 

الّدائـــم؛ اأي بين االإيمان باهلل وال�ضّك به، فاأّية حالة �ضيكون عليها هذا االإن�ضان؟ ما اأبعده عن 

�ضهولة المخرج! وهل يمكن اأن يبقى بعد ذلك في قلبه من نور يرى به الكمال؟!

مثـــل هـــذه ال�ّضخ�ضّيـــة جديرة بالّدرا�ضـــة، وهي تحكي عـــن حالة مر�ضّيٍة يمكـــن اأن تكون 

موجودة فينا وال ن�ضعر. كما اأّن درا�ضتها تعطينا فر�ضة مهّمة لمعرفة اأنف�ضنا واأ�ضرارها.

)1( �ضورة الذاريات، االآية 50.
)2( �ضورة االأحزاب، االآية 4.
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ماهّية الشخصّية المنافدة
ال�ّضخ�ضّية المنافقة اأو المّدعية هي تلك ال�ّضخ�ضّية التي تعي�س هذه الحالة من االزدواجّية 

والّتلـــّون والوجهيـــن. ويعّبـــر عن هذه الحالة بالمر�ـــس القلبّي، حيث اإّن االأ�ضـــل في القلب هو 

الّتوّجه اإلى مق�ضِد واحٍد. والمنافق �ضخ�ٌس ال يح�ضم توّجهه؛ فهو ال ي�ضتقّر على حال اأو جهة، 

مّمـــا يجعلـــه في حالة من الّتذبـــذب والتقّلب، حّتى ينتهـــي اأمره، وقد خ�ضـــر فر�ضته الوحيدة 

لل�ّضفر اإلى اهلل وال�ّضير اإلى لقائه.

يقول االإمام الخمينّي }: »النفاق من الرذائل النف�ضانية والملكات الخبيثة التي تنجم 

عنها اآثار كثيرة، منها هذان االأثران:

1. لقاء الم�سلمين بوجهين: وهو اأن يبدي المرء ظاهر حاله و�ضورته الخارجّية لهم على 

خالف ما تكون في باطنه و�ضريرته. كاأن يبدي اأّنه من اأهل الموّدة والمحّبة لهم، واأّنه 

دق والمحّبة  مخل�ٌس حميٌم، بينما يكون في الباطن على خالف ذلك فيعاملهم بال�ضّ

في ح�ضورهم، وال يكون كذلك لدى غيابهم.

2. ذو الل�سانين: وهو اأن يثني على كّل من يلقاه منهم ويمتدحه ويتمّلق له ويظهر المحّبة 

له، ولكّنه في غيابه يعمد اإلى تكذيبه واإلى ا�ضتغابته. فبناًء على هذا الّتف�ضير، تكون 

الحالة االأولى هي: »الّنفاق العملّي« والحالة الّثانية هي: »الّنفاق القولّي«.

ويقـــول االإمـــام } في مكان اآخـــر: »اإّن كل طائفة مّنا تّدعي بل�ضانهـــا وظاهر حالها اأّن 

لهـــا مرتبتها وتتظاهر بحقيقـــة من الحقائق ال�ّضائعة. فاإذا كان هذا الّظاهر مطابًقا للباطن، 

، وكان �ضادًقا م�ضّدًقا، فهنيًئا الأرباب الّنعيم نعيمهم. اأّما اإذا كان، مثل  واّتفق العلن مع ال�ضرِّ

كاتـــب هذه ال�ّضطور، االأ�ضود الوجه، القبيح، الم�ضـــّوه الخلقة، فلُيعلم اأّنه من المنافقين وذوي 

.
الوجهين والل�ضانين«)1(

)1( االأربعون حديًثا، �س 189.
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هاق
ّ
نماذج من االزدواجية والن

.
)1(

{ى  ائ  ائ     ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ}

بداًيـــة، فلن�ضتعر�ـــس مجموعة من الحاالت المتعّلقـــة باالزدواجّية في �ضاحتنا وبيئتنا الم�ضلمـــة المتدّينة، بح�ضب ما ذكره 

االإمام الخميني} في االأربعون حديًثا:

1. مّدعو الّتوحيد
»اإّن �ضفـــة التلـــّون هذه تكون بحيث اإّنناـ  اأنا واأنـــتـ  نق�ضي كّل عمرنا ونحن نظهر التم�ّضك 

بكلمة التوحيـــد، ونّدعي االإِ�ضالم واالإِيمان، بل المحّبة والمحبوبية، وغير ذلك من االّدعاءات 

.
على قدر ما ن�ضتهي ونحّب«)2(

»يـــا من تّدعي االإِيمـــان وخ�ضوع القلب في ح�ضرة اهلل ذي الجـــالل، اإذا كنت توؤمن بكلمة 

التوحيـــد، وال يعبـــد قلبك غير الواحـــد، وال يطلب غيره، وال تـــرى االألوهية ت�ضتحـــق اإِاّل لذاته 

المقد�ضـــة، واإذا كان ظاهـــرك وباطنك يّتفقـــان فيما تّدعي، فلماذا نجـــدك وقد خ�ضع قلبك 

.
الأهل الدنيا كل هذا الخ�ضوع؟ لماذا تعبدهم؟«)3(

2. عاّمة الّناس
.

»فاإذا كّنا من عاّمة النا�س وعوامهم اّدعينا االإِ�ضالم واالإِيمان والّزهد والخلو�س«)4(

 P اأّيهـــا العزيز المّدعي لالإ�ضالم: قد ورد فـــي »الكافي« حديث �ضريف عن ر�ضول اهلل«

اأّنـــه قـــال: »الُم�ْسِلُم َمْن �َسِلَم الُم�ْسِلُموَن ِمْن َيِدِه َوِل�َساِنِه«، فلماذا نقوم اأنا واأنت وعلى قدر ما 

ن�ضتطيـــع ونتمّكـــن، على اإي�ضال االأذى اإلى من هم اأقّل مّنـــا، وال نمتنع عن ظلمهم واالإِجحاف 

بحّقهم؟ واإذا لم ت�ضل اأيدينا اإليهم فلن نتوّقف عن تجريحهم بحّد الل�ضان في ح�ضورهم، اأو 

حتـــى في غيابهم، فنعمد اإلى هتـــك اأ�ضرارهم، والك�ضف عن مكنوناتهم، واغتيابهم، واإل�ضاق 

الّتهم بهم. اإذًا، فاّدعاوؤنا نحن الذين ال ي�ضلم الم�ضلمون من اأيدينا واأل�ضنتنا، لالإِ�ضالم مخالف 

)1( �ضورة التوبة، االآية 54.
)2( االأربعون حديًثا، �س 188.
)3( )م.ن(، �س 189 - 190.

)4( )م.ن(، �س 188.
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.
للحقيقة، وباطننا يخالف ظاهرنا، واإّننا من زمرة المنافقين، ومن ذوي الوجهين«)1(

»واأنـــت يـــا من تّدعي الزهد واالإِخال�س، اإذا كنت مخل�ضًا حقًا، واإّنك الأجل اهلل والأجل دار 

كرامتـــه تزهد عن م�ضتهيات الدنيا، فما الـــذي يحملك على اأن تفرح بمدح النا�س لك والثناء 

عليـــك بقولهم اإنك من اأهل ال�ضـــالح وال�ضداد؟ فيمالأ ال�ضرور قلبـــك، ولماذا ال تبخل ب�ضيء 

فـــي �ضبيل مجال�ضة اأهل الدنيا وفي �ضبيل زخارفهـــا، وتفّر من الفقراء والم�ضاكين؟ فاعلم اأّن 

زهدك واإخال�ضك لي�ضا حقيقيين، بل اإّن زهدك في الدنيا هو من اأجل الدنيا، واإن قلبك لي�س 

.
خال�ضًا لوجه اهلل، واإّنك كاذب في دعواك، واإّنك من المتلّونين المنافقين«)2(

»وكمـــا اأّن اّدعاء »ر�ضيت باالإ�ضالم ديًنا، وبمحّمدP نبيًّا ور�ضواًل، وبالقراآن كتاًبا، وبعلّي 

اأميـــر الموؤمنيـــن واأوالده المع�ضومينQ اأئّمة«، ُيعتبـــرـ  اإذا لم يكن مقروًنا، ال �ضمح اهلل، 

بحقيقـــة الّر�ضا ـ من الّنفاق والكذب؛ فـــال يمكن اأن يّدعي هذا الّر�ضا من لم يخ�ضع للقواعد 

الّدينّيـــة االإ�ضالمّية وير�ضـــى بها، ويفرح باالأحكام االإ�ضالمّية حتى لو اأ�ضّرت به اأو بعائلته، بل 

وال يمكن اأن يّدعي هذا الّر�ضا، من يعتر�س ـ في قلبه ـ على اأحد االأحكام االإ�ضالمّية، اأو يتاأّذى 

ـــا منه، اأو يتمّنى قلبيًّا تغييره اإلى حكـــٍم اآخر، اأو ي�ضّرح بذلك؛ فهذا لي�س را�ضًيا عن دين  قلبيًّ

.
االإ�ضالم اأ�ضا�ًضا، وال عن �ضائر االأمور االأُخر«)3(

3. أهل العلم والفقه
 واإِذا كّنا من اأهل العلم والفقه، اّدعينا كمال االإِخال�س والوالية وخالفة الّر�ضول، مت�ضّبثين 

بما ُنقل عن ر�ضول اهلل P اأّنه قال: »اللهمَّ اْرَحْم ُخَلَفاِئي«، وبقول االإِمام �ضاحب الّزمان  - 

 R  روحـــي له الفداء -: »اإّنهم حّجتي«، وغير ذلك مـــن االأقوال المنقولة عن اأئّمة الهدى

.
)4(

في �ضاأن العلماء والفقهاء«

)1( االأربعون حديًثا، �س189.
)2( )م.ن(، �س 190.

)3(  معراج ال�ضالكين، �س 163.
)4( االأربعون حديًثا، �س 188.
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»اأنـــت يا من تّدعـــي الوالية من جانب ولّي اهلل، والخالفة مـــن جانب ر�ضول اهلل P فاإن 

كان واقعـــك مطابًقا للحديث المروّي فـــي كتاب »االحتجاج«: »�َساِئَناً ِلَنْف�ِس���ِه، َحاِفظاً ِلِديِنِه، 

. واإذا كنت ورقة على غ�ضن الوالية والّر�ضالة، وال تميل 
ُمَخاِلفاً ِلَهواُه، ُمِطيعاً لأَْمِر َمْوله«)1(

اإلـــى الّدنيا، وال تحّب الّتقّرب اإلى ال�ّضالطين واالأ�ضـــراف، وال تنفر من مجال�ضة الفقراء، فاإّن 

ا�ضمـــك يطابق م�ضّماه، واإّنك من الحجج االإِلهّية بين الّنا�س، واإاّل فاإّنك من علماء ال�ّضوء، وفي 

زمرة المنافقين، وحالك اأ�ضواأ من الّطوائف التي ذكرناها، وعملك اأقبح، ويومك اأ�ضّد �ضواًدا؛ 

.
)2(

الأّن الحّجة على العلماء اأتم«

4. الحكماء
»واإذا كّنـــا من اأهل العلوم العقلّية، اّدعينا االإِيمان الحقيقـــّي المبرهن، وزعمنا اأّننا نملك 

علـــم اليقيـــن، وعين اليقين، وحّق اليقيـــن، معتقدين اأّن �ضائر خلـــق اهلل ناق�ضو علم واإيمان، 

.
ون�ضت�ضهد باالآيات القراآنية واالأحاديث ال�ّضريفة الواردة بحّقنا«)3(

»اأنـــت يا من تّدعي امتالك الحكمة االإِلهّية والعلم بحقائق المبداأ والمعاد، اإذا كنَت عالًما 

ـــور البرزخّية واأحوال الجّنة  ا عالًما بال�ضّ بالحقائـــق في االأ�ضباب والم�ضّببـــات، واإذا كنت حقًّ

والّنـــار، فـــال ُبـــّد اأن ال يقـــّر لك قرار، وعليـــك اأن ت�ضـــرف كّل وقتك في اإعمار عالـــم البقاء، 

واأن تهـــرب من هـــذه الّدنيا ومغرياتها، فاأنـــت عالم بما هنالك من م�ضائـــب وظالم وعذاب 

ال يطـــاق. اإًذا، لمـــاذا ال تتقّدم ولو خطوة واحدة خارج حجب الكلمـــات واالألفاظ والمفاهيم، 

ولـــم توؤّثـــر في قلبك البراهين الفل�ضفّية قدر جناح ذبابة؟ اإًذا، اأنت خارج عن زمرة الموؤمنين 

والحكمـــاء، ومح�ضور فـــي زمرة المنافقين، وويل للذي يق�ضي عمـــره و�ضعيه في علوم ما وراء 

.
 الطبيعـــة، دون اأن ي�ضمـــح له انت�ضـــاوؤه بخمر الطبيعة، ولو بدخول حقيقة واحـــدة اإلى قلبه«)4(

)1( الطبر�ضي، االحتجاج، ج2، احتجاجات االإمام ح�ضن الع�ضكريQ، �س458.
)2( االأربعون حديًثا، �س 190.

)3( )م.ن(،  �س 189.
)4( )م.ن(، �س 191.
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5. أهل العرفان والتصّوف
»واإذا كّنا من اأهل العرفان والت�ضّوف، اّدعينا المعارف االإلهّية واالنجذاب الّروحّي والفناء 

فـــي اهلل، والبقـــاء باهلل، ووالية االأمر، وما اإلى ذلك من االأقوال مما يخطر بالبال من االألفاظ 

.
الجّذابة«)1(

ا من اأهل  »واأنـــت يا من تّدعي المعرفة واالنجذاب وال�ّضلوك والمحّبة والفناء، اإذا كنت حقًّ

اهلل ومـــن اأ�ضحاب القلوب، ومن ذوي ال�ّضابقة الح�ضنة، فهنيًئا لك. ولكن كّل هذه ال�ّضطحات 

وهـــذا الّتلّون وتلـــك االّدعاءات الالم�ضوؤولـــة التي تك�ضف عن حّب الـــّذات وو�ضو�ضة ال�ّضيطان، 

 ... فاإذا لم 
تتعار�ـــس مع المحّبـــة واالنجذاب »اإنَّ اأَْوِلَياِئي َتْح���َت ِقَباِبي لَ َيْعِرُفُهْم َغْي���ِري«)2(

.
تكن �ضادًقا في دعواك، فاأنت في زمرة اأهل الّنفاق، ومن ذوي الوجهين«)3(

هاق؟
ّ
من أين ينشأ الن

1. حّب الّدنيا
بالّتاأّمـــل والّتحليل ل�ضخ�ضّية المنافقين المعلنين والذين ا�ضتفحل فيهم المر�س وانك�ضفوا 

اأمـــام الم�ضلميـــن، نجد اأّن العامل االأ�ضا�ضـــّي الذي جعلهم يعي�ضون هـــذه االزدواجّية، فاأعلنوا 

الح، لكّنهم اأخفوا في اأنف�ضهم حاالت ال�ضّك والكفر  االإ�ضـــالم وتظاهروا باالإيمان والعمل ال�ضّ

و�ضـــوء الّظّن باهلل تعالى، هو الم�ضلحة ال�ّضخ�ضّية المتمّثلة بحّب الّدنيا والّطمع بمكت�ضباتها. 

اإّن هوؤالء كانوا يرون فر�ضًة في البقاء بين الم�ضلمين لتح�ضيل بع�س المكت�ضبات، ولم يوؤمنوا 

بمـــا اآمن بـــه الم�ضلمون قّط. لقـــد اأعمت قلوبهم حالـــة الّطمع و�ضلبتهم القـــدرة على الّتفكير 

حيـــح، فتر�ّضـــخ الكفر في قلوبهم الأّنهم لم ياأبهوا به. وهكذا نرى مّرة اأخرى كيف اأّن حّب  ال�ضّ

ا اإذا ا�ضتقّر في قلب نف�ٍس �ضعيفة  الّدنيـــا من�ضاأ جميع المفا�ضـــد والّرذائل االأخالقّية، خ�ضو�ضً

وبالعقد والو�ضاو�س ممتزجة.

)1( االأربعون حديًثا، �س 189.
)2( الغزالي، اإحياء العلوم، ج4،  �س 256.

)3( االأربعون حديًثا، �س 191.
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يقـــول االإمـــام }: »اعلم اأّيهـــا العزيز، اأّننـــا ما دمنا في هـــذه الحجـــب الغليظة لعالم 

الّطبيعـــة، ون�ضرف الوقت في تعمير الّدنيـــا ولذائذها، ونحن عن الحّق تعالى وذكره والّتفّكر 

فيـــه غافليـــن، فجميع عباداتنـــا واأذكارنا وقراءاتنـــا عارية عن الحقيقة، فـــال في الحمد هلل 

 ن�ضلك طريًقا من 
نتمّكن من ح�ضـــر المحامد بالحّق، وال في {ٿ  ٿ  ٿ  ٿ})1(

الحقيقة، بل نحن مع هذه الّدعاوى الفارغة مخزّيون وناك�ضو الّروؤو�س في مح�ضر الحّق تعالى 

والمالئكة المقّربين واالأنبياء والمر�ضلين واالأولياء المع�ضومين.

فاإّن من كان ل�ضان حاله ومقاله م�ضحوًنا بمدح اأهل الّدنيا، كيف يقول الحمد هلل؟ واإّن من 

كانت وجهة قلبه اإلى الّطبيعة ولم ي�ضّم رائحة االألوهّية وكان اعتماده واّتكاله على الخلق، فباأّي 

ل�ضان يقول:{ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ}؟ فاإذا كنت من رجال هذا الميدان ف�ضّمر ذيل الهّمة، 

واأو�ضل اإلى قلبك هذه الحقائق واللطائف في اأوائل االمر ب�ضّدة الّتذّكر والّتفّكر في عظمة الحّق 

وفـــي ذّلة المخلـــوق وعجزه وفقره، واأحيي قلبك بذكر الحّق تعالى كي ت�ضل رائحة من الّتوحيد 

اإلـــى �ضاّمة قلبك وتجد طريًقا اإلى �ضالة اأهل المعرفـــة باالإمداد الغيبّي. واإن لم تكن من رجال 

هذا الميدان فال اأقل اجعل نق�ضك ن�ضب عينيك وتوّجه اإلى ذّلتك وعجزك وقم باالأمر بالخجل 

ا بلطائفها  واال�ضتحياء، واحذر من دعوى العبودّية، واقراأ هذه االآيات ال�ّضريفة التي ل�ضت متحققًّ

اإّمـــا بل�ضان الكّمـــل، واإّما اأن يكون في نّيتك قراءة �ضورة القراآن �ضرًفا؛ حّتى ال تّدعي باطاًل، وال 

.
يكون اّدعاوؤك كاذًبا على االأقّل«)2(

2. االعتقاد بوجود مؤّثر غير اهلل
»يـــا من تّدعي االإِيمـــان وخ�ضوع القلب في ح�ضرة اهلل ذي الجـــالل، اإذا كنت توؤمن بكلمة 

اّل لذاته  الّتوحيـــد، وال يعبـــد قلبك غير الواحـــد، وال يطلب غيره، وال تـــرى االألوهّية ت�ضتحـــق اإِ

المقّد�ضـــة، واإذا كان ظاهـــرك وباطنك يّتفقـــان فيما تّدعي، فلماذا نجـــدك وقد خ�ضع قلبك 

الأهـــل الّدنيـــا كّل هـــذا الخ�ضوع؟ لمـــاذا تعبدهم؟ األي�س ذلـــك الأّنك ترى لهـــم تاأثيًرا في هذا 

العالـــم، وترى اأّن اإرادتهم هـــي الّنافذة، وترى اأّن المال والقّوة هما الّطاقة الموؤّثرة والفاعلة؟ 

�ضورة الفاتحة، االآية 5.  )1(
)2( معراج ال�ضالكين، �س 286.
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واإّن ما ال تراه فاعاًل في هذا العالم هو اإرادة الحّق تعالى، فتخ�ضع لجميع االأ�ضباب الظاهرّية، 

وتغفـــل عن الموؤّثر الحقيقّي وعـــن م�ضّبب جميع االأ�ضباب، ومع كّل ذلـــك تّدعي االإِيمان بكلمة 

ا خارج عن زمـــرة الموؤمنين، وداخل في زمرة المنافقين، ومح�ضور  التوحيـــد. اإًذا، فاأنت اأي�ضً

.)1(
مع اأ�ضحاب الل�ضانين

3. الغفلة عن إصالح الّنفس
ومثـــل هذه الحالـــة اإذا اأُهملت، ت�ضتّد وت�ضتحكم مع مرور الّزمـــن. فقد يكون الّنفاق �ضعبة 

دقيقـــة في القلب، و�ضاحبه ال ي�ضعر. وب�ضبب الغفلة وترك المجاهدة والمراقبة، تمتّد جذوره 

وتت�ضّعب فروعه حّتى تغّطي القلب كّله. 

فة ولم يردعها، وترك  يقول االإمام الخميني}: »فاإذا لم يقف االإِن�ضان بوجه هذه ال�ضّ

نف�ضـــه و�ضاأنهـــا، فلن يم�ضـــي وقٌت طويل حتى يفلـــت الّزمام منه، وي�ضبـــح كّل هّمه واهتمامه 

ا اإاّل وعامله معاملـــة ذي الوجهين وذي  ـــا على تلـــك الّرذيلة، حّتى اأّنه ال يلتقـــي �ضخ�ضً من�ضبًّ

فة من التلـــّون والّنفاق، دون اأن  الل�ضانيـــن، وال يعا�ضـــر اأحًدا اإاّل وخالطت معا�ضرتـــه تلك ال�ضّ

داقة  ة واأنانّيته وعبادته ولّذاته، وا�ضًعا تحت قدميه ال�ضّ يخطـــر له �ضيء �ضوى منافعه الخا�ضّ

والحمّيـــة والهّمـــة والفتّوة. ومّت�ضًما فـــي كّل حركاته و�ضكناته بالتلـــّون، وال يمتنع عن اأّي ف�ضاد 

.
وقبح ووقاحة«)2(

4. االّدعائية
اإّن االّدعائّيـــة تبداأ �ضغيـــرة اأو محدودة، وت�ضبح مع مرور الوقت حالة را�ضخة اإلى الّدرجة 

التـــي ال ي�ضعر معها �ضاحبها اأّنهـــا موجودة في كّل �ضيء. فيّدعي االإيمان ومقامات القرب، وال 

يكترث اإذا كان اّدعاوؤه كاذًبا، وال يلتفت اإلى قبح ذلك، فيما اإذا كان بين يدّي اهلل تعالى.

كما اأّن اأكثر الّنا�س يبدوؤون مع االّدعاء، وتكون عباداتهم مح�س اّدعاء دون ق�ضد معانيها، 

الة التي تحتوي على اأعظم المعاني واالأ�ضرار الغيبّية والحقائق العرفانّية.  كما يح�ضل في ال�ضّ

واإّنما كان برنامج الّدين على هذا المنوال من اأجل اأن يتمّرن الّنا�س على اإدخال هذه المعاني 

)1( االأربعون حديًثا، �س 189  - 190.
)2( )م.ن(، �س 184.
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مـــن خـــالل الّتوّجه اإليـــه اأثناء عباداتهـــم �ضيًئا ف�ضيًئا. فـــاإذا اأهملوا ذلك، ولـــم يكترثوا لتلك 

االأ�ضـــرار والحقائق، لم يبَق من عباداتهم �ضـــوى تلك الحالة التي ي�ضبحون معها �ضود الوجوه 

في المح�ضر االإلهّي.

ويذكـــر االإمام} هذه الحقيقـــة قائاًل: »واإذا كان في القلب �ضائبـــة في هذه الّدعاوى ـ 

التّية اإ�ضارة اإليهاـ  فهو نفاق عند اأرباب المعرفة، وحيث اإّن خطر هذا  التي تكون االأو�ضاع ال�ضّ

المقام اأعظم االأخطار، فيلزم لل�ّضالك اإلى اهلل اأن يتم�ّضك بذيل عناية الحّق جّل وعال، بجبّلته 

الّذاتّيـــة وفطرتـــه القلبّية، وي�ضاأله العفو عـــن الّتق�ضيرات بالذّلة والم�ضكنـــة؛ الأّن هذا المقام 

.
مقاٌم خطيٌر خارج عن عهدة اأمثالنا«)1(

ويقـــول }: »ال�ّضهادة القولّية وهي معلومة. وهذه ال�ّضهادة القولّية اذا لم تكن م�ضفوعة 

بال�ّضهادة القلبّية، ولو ببع�س مراتبها الّنازلة، ال تكون �ضهادة، بل تكون خدعًة ونفاًقا... فعلى 

ورّية بق�ضـــر المعبودّية للحّق تعالى جّلـــت عظمته منطبقة  ال�ّضالـــك اأن يجعـــل ال�ّضهـــادة ال�ضّ

علـــى ال�ّضهـــادة القلبّية الباطنّية، ويعلم اأّنه اإن كان في القلـــب معبوٌد �ضواه فهو منافق في هذه 

.
ال�ّضهادة«)2(

)1( معراج ال�ضالكين، �س 354.
)2( )م.ن(، �س 145.
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المهاهيم الرئيسة

اإلى مق�ضِد واحٍد. والمنافق �ضخ�ٌس لم يح�ضم توّجهه؛  الّتوّجه  1. االأ�ضل في القلب هو 

فهو ال ي�ضتقّر على حال اأو جهة؛ مّما يجعله في حالة من الّتذبذب والتقّلب واالزدواجّية 

والتلّون، حّتى ينتهي اأمره وقد خ�ضر فر�ضته الوحيدة لل�ّضفر اإلى اهلل وال�ّضير اإلى لقائه.

2. النفاق العملي هو لقاء الم�ضلمين بوجهين فيبدي المرء ظاهر حاله و�ضورته الخارجّية 

لهم على خالف ما تكون في باطنه و�ضريرته، والنفاق القولي هو الّثناء على كّل من 

واإلى  تكذيبه  اإلى  يعمد  غيابه  في  ولكّنه  له،  والتمّلق  وامتداحه  الم�ضلمين  من  يلقاه 

ا�ضتغابته. 

3. في �ضاحتنا وبيئتنا الم�ضلمة المتدّينة نماذج وحاالت متعلقة باالزدواجية، منها:

•  اّدعاء الّتوحيد وخ�ضوع القلب الأهل الدنيا.	

•  اّدعاء االإِ�ضالم واالإِيمان مع عدم االمتناع عن اإلحاق الظلم واالإِجحاف بحّق االآخرين.	

•  اّدعاء اأهل العلم كمال االإِخال�س والوالية وخالفة الّر�ضول مع الميل الى الدنيا.	

•  اّدعـــاء الحكمـــاء االإِيمـــان الحقيقّي المبرهـــن، دون التقّدم ولو خطـــوة خارج حجب 	

االألفاظ. 

4. ين�ضاأ الّنفاق من:

•  حّب الّدنيا.	

•  االعتقاد بوجود موؤّثر غير اهلل.	

•  الغفلة عن اإ�ضالح الّنف�س: قد يكون النفاق �ضعبة في القلب ويعود ليغّطيه باأكلمه.	

• الة.	  االّدعائية: كاأداء العبادة دون ق�ضد المعاني كما يح�ضل في ال�ضّ
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:
ْو َبَطٍر اأَْو  ْو َب���َذٍخ اأَ ْو ُقُن���وٍط اأَْو َفَرٍح اأَ »الّلُه���مَّ م���اكاَن ِف���ي َقْلِب���ي ِمْن �َس���كٍّ اأَْو ِرْيَبٍة اأَْو ُجُحوٍد اأَ

ي���اٍن اأَْو َعَظَم���ٍة اأَْو �َسْيء  ْو �ِسق���اٍق اأَْو ِنف���اٍق اأَْو ُكْف���ٍر اأَْو ُف�ُس���وٍق اأَْو ِع�سْ ُخَي���َلء اأَْو ِري���اٍء اأَْو �ُسْمَع���ٍة اأَ

َلِني َمكاَنُه اإِيمان���اً ِبَوْعِدَك، َوَوفاًء ِبَعْه���ِدَك، َوِر�ساً ِبَق�ساِئَك،  ل ُتِح���بُّ فاأَ�ْساأَُل���َك ي���اَربِّ اأَْن ُتَبدِّ

ُلَك ذِلَك ياَربَّ  وح���اً، اأَ�ْساأَ ِنيَنًة َوَتْوَبًة َن�سُ ْنيا، َوَرْغَبًه ِفيما ِعْن���َدَك، َواأََثَرًة َوطْماأَ َوُزْه���داً ِف���ي الدُّ

.
العاَلِميَن«)1(

اآليات الكريمة:
1. {ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  

.
)2(

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ}
2. {ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  

.
)3(

ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ    ۇ  ۆ  ۆ}

الروايات الشريفة:
1. عن االإمام زين العابدين Q: »المنافق ينهى ول ينتهي، وياأمر بما ل ياأتي، اإذا 

واإذا جل�ص �سغر، يم�سي  واإذا �سجد نقر،  واإذا ركع رب�ص،  قام في ال�سلة اعتر�ص، 

اإن حّدثك كّذبك، واإن  وهمه الّطعام وهو مفطر، وي�سبح وهّمه الّنوم ولم ي�سهر، 

 .
وعدك اأخلفك، واإن ائتمنته خانك، واإن خالفته اغتابك«)4(

واإذا  واإذا تكلم لغا،  واإذا �سكت �سها،  اإذا نظر لها،  »المنافق   :Q االإمام علي  2. عن 

ا�ستغنى طغا، واإذا اأ�سابته �سدة �سغا، فهو قريب ال�سخط بعيد الر�سا، ي�سخطه على 

)1( مفاتيح الجنان، دعاء اأول ليلة من �ضهر رم�ضان.
)2( �ضورة الن�ضاء، االآية 142.

)3( �ضورة التوبة، االآية 67.
)4( بحار االأنوار، ج64، �س 291.
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اهلل الي�سير، ول ير�سيه الكثير، ينوي كثيرا من ال�سر ويعمل بطائفة منه، ويتلّهف 

.
على ما فاته من ال�سّر، كيف لم يعمل به«)1(

3. عن االإمام ال�ضادق Q: »اأربٌع من علمات النفاق: ق�ساوة القلب، وجمود العين، 

.
والإ�سرار على الذنب، والحر�ص على الدنيا«)2(

4. عن الّر�ضول االأكرم P: »اأربٌع من كّن فيه فهو منافق، واإن كانت فيه واحدة منهن 

كانت فيه خ�سلة من الّنفاق حّتى يدعها: من اإذا حّدث كذب، واإذا وعد اأخلف، واإذا 

 .
عاهد غدر، واإذا خا�سم فجر«)3(

5. عن االإمام علي Q: »لو �سربت خي�سوم الموؤمن ب�سيفي هذا على اأن يبغ�سني 

اأحّبني؛  اأن يحّبني ما  المنافق على  الدنيا بجماتها على  اأبغ�سني، ولو �سببت  ما 

وذلك اأّنه ق�سي، فانق�سى على ل�سان النبّي الأمّي P، اأّنه قال: يا علي، ل يبغ�سك 

موؤمن، ول يحّبك منافق«)4(

)1( بحار االأنوار، ج75، �س 50.
)2( م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 367.

)3( بحار االأنوار، ج69، �س 261.
)4( نهج البالغة، �س 477.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

 يبّيـــن االآثـــار الوخيمـــة للّنفـــاق وكيف يـــوؤّدي اإلى    1

ن�ضيان الّنف�س والغفلة عن عيوبها.

 يتعـــّرف اإلى الم�ضـــاوئ االأخالقّيـــة االأخرى التي    2

يوقعنا فيها الّنفاق.

 يبّين دور االعتـــراف بالعجز ومراقبة النف�س في    3

الخروج من الّنفاق.

  النفاق )2(  

آثار النفاق وعالجه

الدرس الثالث عشر





تمفيق
غالًبا ما تاأخذنا الّدرا�ضات االأخالقّية اإلى فهم اأعمق الأو�ضاع المجتمعات الب�ضرّية؛ فنفهم 

معها الكثير من الوقائع واالأحداث التي جرت واأّدت اإلى تحّوالت كبيرة ر�ضمت م�ضيرها. لقد 

كان لتّيـــار الّنفـــاق في المجتمع الم�ضلم فـــي بداية عهده االأثر الكبير لمـــا جرى على االإ�ضالم 

والم�ضلميـــن فيما بعـــد. ويمكن القول اأّن ما �ضهدناه من اأو�ضـــاع محورّية في هذا المجال اإّنما 

كانت ب�ضبب هذه الموبقة.

وباالإ�ضافة اإلى االآثار االإجتماعية، فاإّن اأكثر الكتابات االأخالقّية التي تعّر�ضت لهذا المر�س 

المهلك تناولت االآثار الفردّية على م�ضتوى الّنف�س وحاالتها. اإاّل اأّن اأ�ضا�س الّنهو�س لالإ�ضالح 

يكمـــن في الّنظر اإلى هـــذا المر�س كحالة نف�ضّيـــة ت�ضتفحل من جّراء عـــدم االهتمام الكافي 

بمراقبة الّنف�س. فهو مر�س خفّي له �ضعب كثيرة ال تنح�ضر بعدد قليل من النا�س!

ما هي اآلثار التي تنرم عن االزدواجية؟

1. نسيان الّنفس
قـــد علمنا مّما ُذكر بع�س االآثار الوخيمة ل�ضفة الّنفـــاق واالزدواجّية. ولعّل اأخطر ما فيها 

علـــى م�ضتوى المري�ـــس نف�ضه هو اأّنه لن يتمّكـــن بعد ا�ضتفحالها من معرفـــة نف�ضه اأو عيوبها؛ 

فمثلـــه كمثل الذي ا�ضتمـــّر في الكذب حّتى �ضـــّدق كذبته؛ ولهذا قد ترجـــو ل�ضخ�س توّغل في 

عب اأن تاأمل خيًرا فيمن يّدعي اأّنه  المعا�ضي والموبقات وهو يعترف ب�ضوء حاله، لكن من ال�ضّ

على خير لكّنه لي�س كذلك في الحقيقة. 

يقـــول االإمام الخمينـــي }: »اعلم اأّيها العزيـــز، اأّن من مراتب النفـــاق وذي الل�ضانين 

والوجهيـــن، النفاق مع اهلل تعالـــى والتوّجه اإلى مالك الملوك وولّي الِنعم بوجهين، حيث نكون 
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المبتليـــن به فـــي هذا العالُم ونحـــن غافلون عنـــه؛ الأّن اأ�ضتار الجهل الكثيفـــة وحجب االأنانية 

المظلمـــة وحّب الدنيا وحّب الذات م�ضدولة عليه ومختفية عّنا، ومن ال�ضعب جدًا اأن ننتبه له 

قبل انك�ضاف ال�ضرائر، ورفع الحجب، والظعن عن دنيا الطبيعة، و�ضّد الرحال عن دار الغرور 

ودار الجهل والغفلة.

اإّننـــا االآن غارقون في نوم الغفلة، محكومون ل�ضكر الّطبيعة، والميول والّرغبات التي تزّين 

لنـــا كّل قبائح االأخالق وف�ضاد االأعمال، واإذا مـــا ا�ضتيقظنا و�ضحونا من هذه ال�ّضكرة العميقة 

يكـــون قد فات االأوان، اإذ نجد اأنف�ضنا قد �ضرنا في زمرة المنافقين وذي الوجهين والل�ضانين 

وُح�ضرنـــا بل�ضانيـــن من نار، اأو بوجهيـــن م�ضّوهين ب�ضعين! وعندئٍذ لـــن تنفعنا نداءاتنا {ے   

.
)1(

ے    }، اإّننا نجاب بـ كاّل«
2.  الّذّل والفضيحة في الّدنيا

ال ينبغي اأن يغيب عن بالنا اأّن اأ�ضا�س االزدواجّية واالّدعائّية يرجع اإلى اأّن المّدعي يجد في 

ا مع م�ضلحته ودوافعه الباطنّيـــة. فالذين ح�ضموا اأمرهم  اإظهـــار حقيقة ما فـــي نف�ضه تعار�ضً

ل�ضالح الّدنيا ين�ضجمون في كّل مراتب وجودهم معها، فهم عا�ضقون للّدنيا قلًبا وقواًل وعماًل، 

لكّن المذبذب المنافق يخ�ضى اإن اأظهر ما في دخيلة نف�ضه اأن ُيحرم من الو�ضول اإليها. وخطر 

مثـــل هذه ال�ضخ�ضّية اأ�ضّد واأقبـــح؛ الأّن �ضاحبها يقّدم اأنموذًجا �ضّيًئـــا للّدين واالإيمان، فيكون 

ادقة. وللمنافق في الّدنيا عاقبة �ضّيئة، واإن كانت  بذلك قاطع طريق المعنوّيات والّروحّية ال�ضّ

ال ُتقارن بعقوبة االآخرة.

يقـــول االإمـــام}: »اإّن النفـــاق واالّت�ضاف بذي الوجهيـــن ، واإن كانا فـــي اأنف�ضهما من 

ال�ضفـــات القبيحـــة التي ال يّت�ضـــف بها االإن�ضان ال�ّضريـــف، وُيعتبر المّت�ضـــف بها خارًجا عن 

المجتمـــع االإِن�ضانـــّي، بل ال يكـــون �ضبيًها باأّي حيـــوان، ويبعثان على الف�ضيحـــة والذّل في هذه 

.
)2(

الّدنيا اأمام االأ�ضحاب واالأقران«

)1( االأربعون حديًثا، �س 188.
)2( )م.ن(،  �س 185.
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وال يقـــف االأمـــر عند هذا الحّد، بل ي�ضيف االإمام ويقـــول: »اإّن االإِن�ضان في هذه الّدنيا اإذا 

ـــة والعاّمة، وفقد  فة بيـــن النا�س �ضقط من اأنظارهـــم، وافُت�ضح بين الخا�ضّ ُعـــرف بهذه ال�ضّ

كرامتـــه بين اأ�ضحابـــه، فيطردونه من مجال�ضهم، ويتخّلف عن محافـــل اأن�ضهم، ويقت�ضر عن 

.
)1(

اكت�ضاب الكماالت وبلوغ المقا�ضد«

3. العذاب واالفتضاح في اآلخرة
َعْن اأَِبي َعْبِداهلِل ال�ضادق Q، قاَل: »َمْن َلِقَي الُم�ْسِلِمين ِبَوْجَهْيِن َوِل�َساَنْيِن، َجاَء َيْوَم 

 .
الِقَياَمِة َوَلُه ِل�َساَناِن ِمْن َناٍر«)2(

يقـــول االإمام }: »اإّن النفـــاق واالّت�ضاف بذي الوجهين يوجبان الـــذّل والعذاب االأليم 

فـــي االآخرة، فقد جاء و�ضفه في الحديث ال�ّضريف و�ضف المنافق باأّن �ضورته في ذلك العالم 

���ُه َيْح�َس���ُر ِبِل�َساَنْيِن ِمْن َناٍر« وي�ضّببان طاأطاأة الراأ�س والف�ضيحة اأمام خلق اهلل وفي ح�ضرة  »اأَنَّ

االأنبيـــاء المر�ضليـــن والمالئكة المقّربيـــن. كما يّت�ضح من هذا الحديث �ضـــّدة عذاب المنافق 

وذي الوجهيـــن؛ الأّنه اإذا اأ�ضبح جوهر الج�ضم جوهـــر الّنار، كان االإح�ضا�س اأقوى واالألم اأ�ضّد ـ 

. عن علي Q قال: »قال ر�سول اهلل P: َيِج���يُء َيْوَم الِقَياَمِة ُذو  اأعـــوذ بـــاهلل من �ضّدتهـ 

الَوْجَهْيِن َداِلًعا ِل�َساَنُه ِفي َقَفاُه، َواآَخُر ِمْن ُقّداِمِه َيْلَتِهَباِن َناًرا َحتَّى َيْلَهَبا َج�َسَدُه، ُثمَّ ُيَقاُل: 

. َوَيُكوُن َم�ْضُمواًل 
ْنَيا َذا َوْجَهْي���ِن َوِل�َساَنْيِن ُيْعَرُف ِبَذِلَك َيْوَم الِقَياَمِة«)3( ي َكاَن ِفي الدُّ ه���َذا ال���ذَّ

ِباالآَيِة ال�ضِريَفة: {ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  

.
)5(

»
)4(

ۋ  ۋ    }

)1( االأربعون حديًثا، �س 186  - 187.
)2( الكافي، ج2، �س 343.

)3( و�ضائل ال�ضيعة، ج8، الباب 143، من اأبواب احكام الع�ضرة، ح5.
)4( �ضورة الرعد، االآية 25.

)5( االأربعون حديًثا، �س 185.



ة؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام الخمينّي }188 دراسات أخالقيَّ

4. منشأ آلفات ورذائل أخرى
ي�ضيف االإمام }: »اإّن الّنفاق وذا الوجهين، م�ضاًفا اإلى ما تقّدم، يكونان م�ضدر كثير من 

المفا�ضـــد والمهالـــك، مثل »الفتنة«... ومثل »الّنميمة«... ومثل »الغيبـــة« ... ومثل »اإيذاء الموؤمن 

.
)1(

و�ضّبه وك�ضف ال�ّضتر عنه واإف�ضاء �ضّره، وغيرها مّما ُيعّد كّل واحٍد منها �ضبًبا لهالك االإن�ضان«

»واعلـــم اأّنـــه تندرج في الّنفـــاق وذي الوجهين جملـــة اأمور، هي: الغمز واللمـــز والكنايات 

داقة  التـــي يطلقهـــا بع�س النا�س على بع�ضهـــم االآخر، على الّرغـــم من اإظهار المحّبـــة وال�ضّ

.
)2(

الحميمة«

ص منه؟
ّ
كيف نتعام2 مع هذا المرض ونتخل

1. ترك االّدعاء واالعتراف بالعجز
مـــن المهّم اأن نلتفت اإلى اأّن الق�ضم االأكبر من برنامج االإ�ضالم في تربية االإن�ضان واإعداده 

يعتمد على اإدخال المعاني المقّد�ضة اإلى الباطن والقلب من خالل الل�ضان والّظاهر؛ وذلك من 

ا. ففي البداية  خـــالل المجاهدة القلبّية التي تعني الّتوّجه اإلى هذه المعاني �ضدًقا وطلبها حقًّ

يكون االإن�ضان خالًيا تماًما من جميع هذه المعاني، فيبداأ بذكرها على ل�ضانه مع الّتوّجه اإليها 

بقلبه، من اأجل اأن تتحّول اإلى حالة ثابتة في قلبه.

فمـــا الـــذي يقف اأمام هـــذه العملّية التربوّيـــة، ويمنع من تحقيـــق اأهدافها؟ اإّنـــه االّدعاء. 

ا و�ضدًقا، بينما نحن ل�ضنا كذلك. ولو اأّننا تركنا االّدعاء  االّدعـــاء باأّننا نقول تلـــك المعاني حقًّ

واعترفنـــا بعجزنا وق�ضورنا عن الو�ضول اإلى تلك االأحـــوال والمقامات والحقائق الأدركتنا يد 

العناية االإلهّية. 

يقـــول االإمام }: »واعلم اأّن ال�ّضهادة بالوحدانّيـــة والّر�ضالة ـ في االأذان واالإقامة وهما 

الة ومهّيئات الورود فيها، وفي الّت�ضّهـــد وهو الخروج من الفناء اإلى البقاء  مـــن متعّلقات ال�ضّ

الة ح�ضول  الةـ  تذّكر العبد ال�ّضالـــك اأّن حقيقة ال�ضّ ومـــن الوحدة اإلـــى الكثرة وفي اآخر ال�ضّ

الّتوحيد الحقيقّي، وال�ّضهادة بالوحدانّية من مقاماتها ال�ّضاملة التي تكون مع ال�ّضالك من اأّول 

)1( االأربعون حديًثا، �س185  - 186.
)2( )م.ن(، 186.
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ا �ضرٌّ عظيم  ـــالة اإلى اآخرها، وفيها اأي�ضا �ضّر اأّولّية الحّق جّل وعـــال واآخرّيته، وفيها اأي�ضً ال�ضّ

 فلل�ّضالك اأن يتوّجه في 
)1(

وهـــو اأّن �ضفر ال�ّضالك من اهلل واإلـــى اهلل: {ۈئ    ۈئ  ېئ   ... }

جميـــع المقامات اإلى هذا المق�ضـــد ويو�ضل اإلى القلب حقيقة وحدانّية الحّق واألوهّيته ويجعل 

.
)2(

القلب اإلهيًّا في هذا ال�ّضفر المعراجّي لتكون �ضهادته حقيقّية وتتنّزه من الّنفاق وال�ّضرك«

وفـــي مقـــام الّركوع، حيث اإّن لل�ّضالك دعوى اأّنه لي�س في دار الوجود علم وال قدرة وال حياة 

وال اإرادة اإاّل مـــن الحـــّق تعالى، وهـــذا االّدعاء عظيـــم والمقام دقيق للغايـــة وال ينبغي �ضدور 

هـــذه الّدعاوى من اأمثالنا؛ فال بـــّد اأن نتوّجه بباطن ذاتنا اإلى جناب الحّق المقّد�س بالت�ضّرع 

والم�ضكنـــة والذّلـــة، ونعتـــذر عن الق�ضـــور والّتق�ضيـــر ونجد نق�ضاننـــا بعين العيـــان و�ضهود 

الوجـــدان، فلعّله ي�ضدر عن هذا المقام المقّد�ـــس توّجه وعناية وي�ضير حال اال�ضطرار �ضبًبا 

.
)4(

»
)3(

لالإجابة من الّذات المقّد�ضة: {ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ}

2. الّنهوض إلصالح الّنفس
اإّن المبـــداأ االأ�ضا�ضّي في جهاد الّنف�س هو االلتفات اإلى معنى »اأعدى اأعدائك نف�سك التي 

؛ ولعّله لهـــذا ال�ّضبب ا�ضُتعمل الّجهـــاد االأكبر معها، والفر�ضـــة الوحيدة لهذا 
بي���ن جنبي���ك«)5(

الّجهـــاد هي هـــذه الحياة الّدنيا، واأثمن مرحلة فيها هي مرحلة ال�ّضباب حيث القوى المختلفة 

في اأوجها. 

ولهـــذا قال االإمام الخميني}: »اإّن كل رذيلة لم يت�ضـــدَّ لها المرء بالعالج الّناجع، بل 

خ�ضـــع لها وتبعهـــا، مالت اإلى اال�ضتـــداد، واإّن درجات ا�ضتداد الّرذائل، مثـــل درجات ا�ضتداد 

.
)6(

الف�ضائل، غير متناهية وال تقف عند حّد«

 كمـــا اأّن »التجربة والبراهين تدّل على اأّنه ما دامـــت الّنف�س في هذه الّدنيا، كانت منفعلة 

الحة منها والّطالحة، ويكون لكّل ذلك اأثر فيها. فاإذا  بما ي�ضدر عنها من اأفعال واأقوال، ال�ضّ

�ضورة االأعراف، االآية 29.  )1(
)2( معراج ال�ضالكين، �س 360.

�ضورة النمل، االآية 62.  )3(
)4( )م.ن(، �س 348.

)5( بحار االأنوار، ج67، �س36، باب القلب �ضالحه وف�ضاده.
)6( االأربعون حديًثا، �س 184.



ة؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام الخمينّي }190 دراسات أخالقيَّ

كان العمل �ضالًحا، كان اأثره نورانيًّا كماليًّا، واإذا كان خالف ذلك، كان اأثره مظلًما انتقا�ضيًّا، 

حّتى ي�ضبح القلب كّله نّيًرا اأو مظلًما، منخرًطا في �ضلك ال�ّضعداء اأو االأ�ضقياء. اإًذا، فما دمنا 

في دار العمل وفي هذه المزرعة، فاإّننا ن�ضتطيع باإرادتنا اأن ندفع بقلوبنا اإّما اإلى ال�ّضعادة واإّما 

اإلـــى ال�ّضقاء؛ الأّن المرء رهيٌن بعمله وفعلـــه: {ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

.
)2(

»
)1(

ک  ک  ک  ک  گ  گ}
3. التفّكر بمفاسد هذه الموبقة

والأّن اأ�ضا�ـــس كّل خلـــق �ضالح اأو فا�ضد عقيدة اأو علم، فاإّن العـــالج ينبغي اأن يبداأ دوًما من 

اإ�ضالح العلم.

يقول االإمام الخميني}: »اعلم اأّن لعالج هذه الخطيئة الكبيرة طريقين: اأحدهما: هو 

فة  الّتفكيـــر في المفا�ضد التي تنتج عنها؛ ذلك اأّن االإِن�ضان في هذه الّدنيا اإذا ُعرف بهذه ال�ضّ

ة والعاّمة، وفقد كرامته بين اأ�ضحابه،  بيـــن الّنا�س �ضقط من اأنظارهم، وافُت�ضح بيـــن الخا�ضّ

فيطردونـــه من مجال�ضهم، ويتخّلف عن محافل اأن�ضهم، ويقت�ضر عن اكت�ضاب الكماالت وبلوغ 

مير اأن يطّهر نف�ضه من هذا العار الملّطخ لل�ّضرف،  المقا�ضد، فعلى االإِن�ضان ذي ال�ّضرف وال�ضّ

عة. كذلك االأمر في عالم االآخرة، عالم ك�ضف  لكيال يبتلى باأمثال هذه الحاالت من الذّل وال�ضّ

االأ�ضرار، اإذ كّل ما هو م�ضتور في هذه الّدنيا عن اأنظار النا�س ال يمكن �ضتره في عالم االآخرة. 

فهنـــاك يح�ضر وهـــو م�ضّوه الخلقة بل�ضانين مـــن نار، ويعّذب مع المنافقيـــن وال�ضياطين. اإًذا، 

فاالإِن�ضان العاقل اإذا ما راأى هذه المفا�ضد، ولم يجد لذلك الخلق نتيجة غير القبح والّرذيلة، 

.
)3(

فة وال�ّضلوك للمعالجة« وجب عليه اأن يتجّنب االّت�ضاف بهذه ال�ضّ

4. المراقبة والمحاسبة والعمل بالخالف
»الّطريـــق االآخـــر: وهو االأ�ضلـــوب العملّي لعـــالج الّنف�س وهـــو اأن يراقب االإِن�ضـــان حركاته 

و�ضكناته بكّل دّقة وتمحي�س لفترة من الوقت، واأن يعمد اإلى العمل بما يخالف رغبات الّنف�س 

وتمّنياتهـــا، واأن يجاهـــد في جعل اأعمالـــه واأقواله في الّظاهر والباطن واحـــدة واأن يبتعد عن 

)1( �ضورة الزلزلة، االآيتان 7 و 8.
)2( االأربعون حديًثا، �س 187.
)3( )م.ن(، �س 186  - 187.
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الّتظاهر والتدلي�س في حياته العملّية، واأن يطلب من اهلل تعالى، خالل ذلك، الّتوفيق والّنجاح 

فـــي الّتغّلـــب على الّنف�ـــس االأّمارة واأهوائها، ويعينـــه في محاوالته العالجّيـــة؛ اإذ اإّن ف�ضل اهلل 

تعالى على الّنا�س ورحمته بهم ال نهاية لها، وهو ي�ضمل بعونه كّل من خطا نحو اإ�ضالح نف�ضه، 

فاء  ويمـــّد يد الّرحمة النت�ضاله. فاإذا ثابر على ذلك بع�س الوقت، كان له اأن يرجو لنف�ضه ال�ضّ

واالنعتاق من الّنفاق ذي الوجهينّية، واأن ي�ضل اإلى حيث يتطّهر قلبه من هذه الّرذيلة، لي�ضبح 

.
)1(

مو�ضع األطاف اهلل ورحمة ولّي نعمته الحقيقي«

5. إدخال حقيقة أن »ال مؤّثر في الوجود إّلا اهلل« إلى القلب
ا وعلم اأّنه ال موؤّثر في الوجود اإاّل اهلل، وتوّجه  »تذّكر اأّيها العزيز، اأّن من اآمن بالّتوحيد حقًّ

اإليـــه بقلبه، فاإّنه تعالـــى �ضياأخذ بيده. وكما اأّنه تعالى �ضيك�ضف له �ضـــوء عاقبة الّنفاق، كذلك 

�ضيمـــّده بتوفيق المجاهـــدة وين�ضره على عـــدّوه اللئيم الذي يترّب�س بـــه ليجعله مثياًل له في 

الّدنيا وقريًنا له في االآخرة.

ومـــا لم يمنع القلب عن ت�ضـــّرف �ضائر الخلق، ولم يغم�س عين الّطمع عن الموجودات، ال 

يلـــوذ باهلل على الحقيقة، وتكـــون دعواه كاذبة، وين�ضلك بح�ضب م�ضلك اأهل المعرفة في زمرة 

.
)2(

المنافقين وُين�ضب اإلى الخدعة والخديعة«

)1( االأربعون حديًثا، �س 187.
)2( معراج ال�ضالكين، �س 234.
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المهاهيم الرئيسة

1. اآثار الّنفاق:

• ن�ضيـــان الّنف�س والغفلة عن عيوبها: قد ُيرجى ل�ضخ�س توّغل في المعا�ضي والموبقات 	

عب التاأمل خيًرا فيمن يّدعي اأّنه على خير لكّنه  وهو يعترف ب�ضوء حاله، لكن من ال�ضّ

لي�س كذلك في الحقيقة.

• قطـــع طريـــق المعنوّيات علـــى االآخرين: الأّنه يقـــّدم نموذًجا �ضّيًئا للديـــن باأّنه ال ينتج 	

ال�ضالح وال�ضعادة.

• الّذّل والف�ضيحة في الّدنيا.	

• العذاب واالفت�ضاح في االآخرة.	

• من�ضاأ الآفات اأخرى مثل الغيبة والنميمة والفتنة.	

2. العالج العلمّي للنفاق يكون:

• بالتفّكر بمفا�ضد هذه الموبقة: الأّن اأ�ضا�س كّل خلق �ضالح اأو فا�ضد عقيدة اأو علم، فاإّن 	

العالج ينبغي اأن يبداأ دوًما من اإ�ضالح العلم.

3. العلج العملّي للّنفاق: 

• تـــرك االّدعاء واالعتراف بالعجز: فلو اأّننـــا تركنا االّدعاء واعترفنا بعجزنا وق�ضورنا 	

عن الو�ضول اإلى تلك االأحوال والمقامات والحقائق الأدركتنا يد العناية االإلهّية.

• الّنهو�س الإ�ضالح الّنف�س.	

• المراقبة والمحا�ضبة والعمل بالخالف.	

• اإدخال حقيقة اأن »ل موؤّثر في الوجود اإّل اهلل« اإلى القلب.	



193  النهاق   ل  اثار النهاق وعالجه 

شواهق من وكي الّقرا

دعاء:
ٍد َواآِلِه، َواْجُبْر ِباْلُقْراآِن َخلََّتَنا ِمْن َعَدِم الإِْمَلِق، َو�ُسْق اإَِلْيَنا ِبِه َرَغَد  »اللَُّهمَّ �َسلِّ َعلَى ُمَحمَّ

ْمَنا  َراِئَب اْلَمْذُموَمَة َوَمَداِنَي الأَْخَلِق، َواْع�سِ ْرَزاِق، َوَجنِّْبَنا ِبِه ال�سَّ َب �َسَعِة الأَ اْلَعْي����ِص َوِخ�سْ

َواِنَك َوِجَناِنَك َقاِئداً،  ِة اْلُكْفِر َوَدَواِعي النَِّفاِق، َحتَّى َيُكوَن َلَنا ِفي اْلِقَياَمِة اإَِلى ِر�سْ ِبِه ِمْن ُهوَّ

.
ي ُحُدوِدَك َذاِئداً«)1( ْنَيا َعْن �ُسْخِطَك َوَتَعدِّ َوَلَنا ِفي الدُّ

اآليات الكريمة:
ۈئ    ۆئ   ۆئ     ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى    ى   ې   {ې    .1

يئ   ىئ   مئ   حئ   یجئ    ی   ی   ىئی   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ  
.

)2(
جب  حب  خب  مب}

الروايات الشريفة:
الموؤمن  اأّما  م�سرًكا،  ول  موؤمًنا  اأّمتي  على  اأتخّوف  ل  »اإّني   :P اهلل  ر�ضول  عن   .1

اأتخّوف عليكم منافًقا عليم  ولكن  الم�سرك فيقمعه كفره،  واأّما  اإيمانه،  فيحجره 

.
الل�سان، يقول ما تعرفون، ويعمل ما تنكرون«)3(

.
2. عن االإمام علي Q: »نفاق المرء من ذلٍّ يجده في نف�سه«)4(

.
3. عن االإمام علي Q: »الكذب يوؤّدي اإلى الّنفاق«)5(

.
4. عن اأبي عبد اهلل Q: »الغناء يورث النفاق ويعقب الفقر«)6(

)1( ال�ضحيفة ال�ضّجادية، دعاوؤهQ عند ختم القراآن.
�ضورة الن�ضاء، االآية 140.  )2(

)3( بحار االأنوار، ج2، �س. 110.
)4( غرر الحكم، �س 458.

)5( )م.ن(، �س 220.
)6( و�ضائل ال�ضيعة،ج17، �س 309.
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.
5. عن ر�ضول اهلل P: »ارفعوا اأ�سواتكم بال�سلة علّي؛ فاإّنها تذهب بالّنفاق«)1(

َحد َبْعَد اْلُقْراآِن ِمْن َفاَقة، َوَل 
َ
اأ نَُّه َلْي�َص َعلَى 

َ
اأ »َواْعلَُموا   :Q 6. عن اأمير الموؤمنين

لأَواِئُكْم،  َعلَى  ِبِه  َوا�ْسَتِعيُنوا  ْدَواِئُكْم، 
َ
اأ ِمْن  َفا�ْسَت�ْسُفوُه  ِغنًى؛  ِمْن  اْلُقْراآِن  َقْبَل  لأَحد 

 
َ
ُلوا اهلل

َ
َفا�ْساأ َلُل،  َوال�سَّ َواْلَغيُّ  َوالنَِّفاُق،  اْلُكْفُر  َوُهَو  اِء،  ْكَبِر الدَّ

َ
اأ ِمْن  �ِسَفاًء  ِفيِه  َفاإنَّ 

 .
َه اْلِعَباُد اإَلى اهلِل ِبِمْثِلِه«)2( ُلوا ِبِه َخْلَقُه، اإنَُّه َما َتَوجَّ

َ
ِه، َوَل َت�ْساأ ُهوا اإَِلْيِه ِبُحبِّ ِبِه، َوَتَوجَّ

باْلَمْعُروِف،  الأْمِر  َعلَى  �ُسَعب:  ْرَبِع 
َ
اأ َعلَى  ِمْنَها  »َواْلِجَهاُد   :Q علي  االإمام  عن   .7

َمَر ِباْلَمْعُروِف 
َ
ْدِق ِفي اْلَمَواِطِن، َو�َسَناآِن اْلَفا�ِسقِيَن؛ َفَمْن اأ َوالنَّْهي َعِن اْلُمنَكِر، َوال�سِّ

.
ُنوَف اْلُمَناِفِقيَن«)3(

ُ
ْرَغَم اأ

َ
�َسدَّ ُظُهوَر اْلُموؤِمِنيَن، َوَمْن َنَهى َعِن اْلُمْنَكِر اأ

)1( الكافي، ج2، �س 493.
)2( م�ضتدرك الو�ضائل، ج4، �س 239.

)3( نهج البالغة، �س 473.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

 اتباع الهوى )1(  

معنى اتباع الهوى وتشّكله في 

النفس

  يبّين معنى اّتباع الهوى واأين تكمن خطورته.   1

 ي�ضرح كيف تت�ضّكل ال�ضخ�ضّية االأهوائّية.   2

 يتعـــّرف اإلى العالمات التـــي ن�ضتطيع من خاللها    3

اكت�ضاف هذه الرذيلة في اأنف�ضنا.

الّدرس الرابع عشر 





تمفيق
.

)1(
{ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  }

ال�ّضخ�ضّيـــة التـــي �ضندر�ضها في هـــذا المجال �ضخ�ضّيـــة تجعل رغبات الّنف�ـــس وما تهواه 

اأ�ضا�ًضـــا الّتخاذ القرارات ومن�ضاأ للتحـــّركات واالأفعال. وقد اعُتبرت هذه الحالة من االأمرا�س 

التـــي توؤّدي اإلى الكثير من الموبقات والمهلـــكات، و�ضبًبا ل�ضقاء االإن�ضان االأبدّي! ولنا اأن ن�ضاأل 

ا اأّن العديد من رغبات الّنف�س لي�ضت متعّلقة باأموٍر قبيحة اأو �ضّريرة. عن ال�ّضبب خ�ضو�ضً

فلـــو تعّلق الهوى بالمعا�ضي والقبائح لرّبما كان وا�ضًحـــا، اأّما اأن تهوى الّنف�س اأمًرا ح�ضًنا، 

فلماذا �ضيقودها هذا الهوى في الّنهاية اإلى عاقبة �ضّيئة ووخيمة؟!

هـــذا مـــا يجعلنا نطرح �ضوؤااًل كبيـــًرا حول طبيعة الّنف�ـــس الب�ضرّية في الّروؤيـــة االإ�ضالمّية، 

فهـــل هي �ضّريرة بطبيعتها؟ وهل اأّنهـــا تميل دوًما اإلى ا�ضتغالل كّل توّجٍه خّيٍر من اأجل الف�ضاد 

والّرذيلة؟ اأم اأّنه يوجد في البين �ضرٌّ ال نعرفه؟

(اع الفوى
ّ
المشكلة األساسّية في ات

باالّطـــالع على مجموعة مهّمة من االآيات الكريمـــة واالأحاديث ال�ّضريفة حول اّتباع الهوى، 

يمكن اأن يتك�ّضف لنا بعٌد مهمٌّ من الّروؤية االإ�ضالمّية حول العالم المعنوّي والباطنّي لالإن�ضان.

لقد عرفنا �ضابًقا اأّن المعيار الجوهرّي لكّل خيٍر اأو �ضّر هو م�ضتوى وطبيعة عالقة االإن�ضان 

مـــع اهلل. فاإذا كانت العالقة ح�ضنة وعامرة، فال �ضّر اأو �ضير اأ�ضاًل. واإذا كانت �ضّيئة وخراًبا، 

فال ينفع اأّي خير.

)1( �ضورة النازعات، االآيتان 40 و41.
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يقـــول االإمـــام }: »اإّن مبـــادىء جميع الكمـــاالت ترجع اإلـــى معرفـــة اهلل والتحّرر من 

اأ�ضـــر النف�س، في حين اأّن حـــبَّ النف�س والّنظر لها هو من�ضـــاأ كّل النقائ�س وال�ضيئاآت، كما اأّن 

التوّجه اإلى الحّق تعالى واالإقبال عليه واالإعرا�س عن االأهواء النف�ضّية هو �ضبيل اإ�ضالح جميع 

.
)2(

»
)1(

المفا�ضد: {جب  حب  خب     مب   ىب  يبجت  حت  خت  مت   ىت   يت  جث}

 واأجمل ما قيل في هذا المجال ما ورد في دعاء االإمام الح�ضين Q يوم عرفة: »اإلهي 

.
ماذا وجد من فقدك، وما الذي فقد من وجدك«)3(

اأو ما جاء على ل�ضان اأحد ال�ّضعراء:

ــنــك عــامــر  ــي ــت الـــــذي بــيــنــي وب ــي ــا ل ــي ـــن خـــــرابف ـــمـــي ـــال ـــع ــــن ال ــــي وبـــيـــنـــي وب

وكاأّن ال�ّضاعـــر هنا يريد اأن يقول: اإّنني ال اأبالي اإن كانت عالقتي بكّل العالم خراًبا، طالما 

اأّن عالقتـــي بـــك عامرة وجّيـــدة. وبالّتاأكيـــد، عندما ت�ضلح عالقتنـــا مع اهلل، فـــاإّن كّل �ضيء 

لَ���َح اهلل َما َبْيَنُه  لََح َم���ا َبْيَنُه َوَبْي���َن اهلِل، اأَ�سْ �ضي�ضلـــح علـــى قاعدة الحديث الم�ضهور »َم���ْن اأَ�سْ

.
َوَبْيَن النَّا�ِص«)4(

ال ي�ضـــّك من اآمن بوحدانّيـــة اهلل بهذا المبداأ؛ الأّنه يعتقد باأّن اهلل هو الم�ضدر الوحيد لكّل 

خير. اأجل، تقت�ضي اإرادة اهلل تعالى اأن يجري الخير على اأيدي الّنا�س اأحياًنا. فمن كان موؤمًنا 

بهـــذه الحقيقة ويعي�ضها في قلبه ووجدانه ي�ضتحيل اأن يعّلق اإرادته وقلبه بغير اهلل، مهما كان! 

وكيـــف يّتبـــع من ال حول وال قّوة له بذاتـــه، اأو يجري وراء من كان محتاًجـــا بذاته؟ وهل يمكن 

للفقير القائم بغيره اأن يغني من كان مثله؟!

اإّن اتّباع الهوى يعّبر عن تاأّزم العالقة بين االإن�ضان ورّبه اإلى الحّد الذي ي�ضّده عن الو�ضول 

اإليـــه، كما جاء فـــي الحديث عن اأمير الموؤمنيـــن Q: »اإِنَّما اأَخ���اُف َعلَْيُكُم اْثَنَتْي���ِن: اتَِّباع 

نَُّه ُين�ِسي  دُّ َعِن الَحقِّ َواأّما ُط���وُل الأََمل؛ َفاإِ الَه���وى َوُط���وَل الأَمِل، اأّما اإتِّباُع الَه���وى َفاإِنَُّه َي�سُ

)1( �ضورة الن�ضاء، االآية 79.
)2( جنود العقل والجهل، �س 305

)3( مفاتيح الجنان، دعاء يوم عرفة.
)4( نهج البالغة، �س483



199 له في النهس 
ّ
ات(اع الفوى   ل  معنى ات(اع الفوى وتشك

دود عن الحّق، تعالى، فهل يبقى فيه من الخير  . واإذا كانـــت العاقبة والّنتيجة ال�ضّ
الآخ���رة«)1(

�ضيء؟

هـــذا مـــا ينبغي اأن ندر�ضه فـــي بحثنا حول ال�ّضخ�ضّيـــة التي تكون اأهـــواء الّنف�س الم�ضدر 

االأ�ضا�ضّي لتوّجهاتها وميولها وتحّركاتها.

خصّية األهوائّية؟
ّ
ما هي الش

بدايًة يجب اأن نتعّرف على معنى »الهوى« الوارد في الحديث عن هذه ال�ّضخ�ضّية.

يقـــول االإمـــام الخمينّي: »الهوى« في اللغـــة »حّب ال�ّضيء« و»ا�ضتهاوؤه« مـــن دون فرق في اأن 

يكون المتعّلق اأمًرا ح�ضًنا ممدوًحا، اأو قبيًحا مذموًما، وبمعزل عن اأّن النف�س بمقت�ضى الّطبيعة 

.
)2(

تميل اإلى ال�ّضهوات الباطلة واالأهواء الّنف�ضّية، لوال العقل وال�ّضرع اللذان يكبحانها«

وُيعلـــم من هذا الّتعريـــف اأّن الم�ضكلة اأو الم�ضيبـــة التي اأ�ضارت اإليهـــا الّن�ضو�س الّدينّية 

ال تكمـــن فـــي اّتباع الف�ضـــاد اأو الّرذيلة فح�ضب، بل فـــي كون الّنف�س في مقـــام ال�ّضلطان االآمر 

الّناهـــي، بحيـــث لو فر�ضنا اأنَّ اإن�ضاًنا لـــم يفعل القبيح في حياته كّلهـــا، ال ل�ضيء �ضوى اإر�ضاًء 

لنف�ضه اأو اإطاعًة لهواه لكان مع ذلك من الهالكين ما لم تدركه يد الرحمة فيهتدي ويتوب!

وبالّطبع، اإّن فر�س المحال لي�س محااًل؛ الأّن من كان مطيًعا لهواه، �ضوف يجنح اإلى ال�ّضوء 

والف�ضاد، ولو بعد حين، واأ�ضباب هذه الم�ضاألة �ضوف تّت�ضح عّما قريب.

اإاّل اأّن اأف�ضد ما في الق�ضّية لي�س الف�ضاد الذي نت�ضّوره، من ارتكاب المعا�ضي والفواح�س، 

بل في الجنوح واالنحراف عن هدف الخلقة و�ضّر الوجود؛ اأال وهو العبودّية هلل تعالى، كما اأراد 

. ولو علم اإبلي�س اللعين اأّنه ي�ضتطيع 
)3(

اهلل عز وجّل: {ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ}

اأن يمنع االإن�ضان من الو�ضول اإلى هذا المقام ال�ّضامي مع  فعل الخيرات، لكان يحّثه وي�ضّجعه 

عليهـــا، فمـــا من �ضيء اأحّب اإلى عدّو اهلل واالإن�ضانّية هـــذا، اأكثر من عدم تحّقق اإرادة اهلل من 

خلق االإن�ضان في هذا العالم!

)1( نهج البالغة، �س83.
)2( االأربعون حديًثا، �س 195.
)3( �ضورة الّذاريات، االآية 56.
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لـــن نتمّكن من فهم حقيقة ق�ضّية اّتبـــاع الهوى )والتي ُتعتبر من ممّيزات الفكر االإ�ضالمّي 

البارزة( اإاّل اإذا اأدركنا باأّن طاعة اهلل والخ�ضوع المطلق له هما نقي�ضان لطاعة غيره واّتباعه. 

وال نق�ضـــد بالغير من كان عبًدا فانًيا في اهلل، وقد �ضـــارت �ضخ�ضّيته واإرادته ذائبًة في ذات 

.
)1(

الحّق المتعال واإرادته: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ}

اإّن الهوى الّنا�ضئ من الّنف�س يتعار�س مع الهوى الّنا�ضئ من اهلل؛ ولهذا ُجعال كالمتقابلين 

المت�ضاّدين.

كمـــا فـــي قول االإمام الخمينـــّي }: »اإّن كل خطـــوة يخطوها]االإن�ضان[ فـــي اّتباع هوى 

الّنف�ـــس، يكـــون بالمقـــدار نف�ضه قـــد منع الحـــّق، وحجب الحقيقـــة، وابتعد عن اأنـــوار الكمال 

االإن�ضانّي واأ�ضرار وجوده. وبعك�س ذلك، كّلما خطا خطوة مخالفة لهوى الّنف�س ورغبتها، يكون 

.
)2(

بالمقدار نف�ضه قد اأزاح الحجاب وتجّلى نور الحّق في المملكة«

وكمــــا في الحديــــث ال�ّضريف الوارد فــــي الكافي عن االإمام الباقــــر Q قال: »قال 

ِت���ي َوَجلِلي َوَعَظَمِت���ي َوِكْبِرياِئ���ي َوُنوِري  : َوِعزَّ ر�س���ول اهلل P: َيُق���وُل اهلل َع���زَّ وَج���لَّ

َوُعلّوي َواْرِتَفاِع َمَكاِني، ل ُيوؤِْثُر َعْبٌد َهواُه على َهواَي اإّل �َستَّتُّ َعليِه اأَْمَرُه، َوَلبَّ�ْسُت َعلَْيِه 

ِتي َوَجَلِل���ي َوَعَظَمِتي  ْرُت َل���ُه؛ َوِعزَّ ُدْنَي���اُه، َو�َسَغْل���ُت َقْلَب���ُه ِبَه���ا، َوَلْم اأوِتِه ِمْنه���ا اإّل ما قدَّ

َوُن���وِري َوُعُل���ّوي َواْرِتَفاع َمَكاِني، ل ُيوؤِْثُر َعْبٌد َهواَي َعلَى َهواُه اإّل ا�ْسَتْحَفَظْتُه َملِئَكِتي، 

ْنَيا َوِهَي  َماواِت والأَْر�َسيَن ِرْزَقُة َوُكْنُت َلُه ِمن َوَراِء ِتجارِة ُكلِّ َتاِجٍر، َواأَتْتُه الدُّ ْلُت ال�سَّ َوَكفَّ

.
راِغَمٌة«)3(

هذا هو حال جميع الّنا�س، اإاّل من اأّيده اهلل تعالى، فجعل له حافًظا قد�ضيًّا. ولهذا ال�ّضخ�س 

عالمات ُيعرف بها؛ والأجلها �ضار من زمرة المع�ضومين الذين وجبت طاعتهم ومواالتهم في 

ورة، فاإّن مـــن لم ي�ضتقّر اأمره في حظيـــرة القد�س، كيف ياأمن  كّل �ضـــيء. وفـــي غير هذه ال�ضّ

لنف�ـــسٍ بال�ّضوء اأّمارة واإلى ال�ضّر مبـــادرة؟! وقد مّر معنا كيف اأظهر االإمام } من بواطننا 

مـــا قـــد يخفى علينا، في حديٍث طويٍل وعميٍق، يجدر اأن نجريه مع اأنف�ضنا في خلواتنا. هناك، 

)1( �ضورة الّن�ضاء، االآية 80.
)2( االأربعون حديًثا، �س 197.

)3( الكافي، ج2، �س 335.
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ال يمكن الأحد اإذا كان فيه بقّية عقل ودين اأن يبّرئ نف�ضه اأبًدا.

وهكذا، يّت�ضح لنا اأّن م�ضكلة ال�ضخ�ضّية االأهوائّية ترجع اإلى اأمرين اأ�ضا�ضّيين:

االأّول: اأّن اّتبـــاع الهـــوى �ضي�ضّد االإن�ضـــان ويمنعه من تحقيق حالـــة العبودّية، التي هي في 

جوهرها عبارة عن االّت�ضال المطلق بم�ضدر الخير والكمال االأوحد.

يقـــول االإمـــام الخمينّي }: »فمن �ضعـــى بخطوة العبوديـــة وو�ضم نا�ضيتـــه ب�ضمة ذّلها 

�ضيجـــد �ضبيل الو�ضول اإلى عّز الربوبية، وطريـــق الو�ضول اإلى الحقائق الرّبوبّية هو ال�ّضير في 

مـــدارج العبودّية؛ فما فقد من االإّنّيـــة واالأنانية في عبودّيته يجده في ّظل حمى الّربوبّية، حّتى 

 ال�ضحيح 
)1(

ي�ضل اإلى مقام يكون الحّق تعالى �ضمعه وب�ضره ويده ورجله، كما ورد في الحديث

الم�ضهـــور عنـــد الفريقين. فـــاإذا اأ�ضقط العبد ت�ضّرفاتـــه و�ضّلم مملكة وجـــوده كّلها اإلى الحّق 

وخّلى بين البيت و�ضاحبه وفني في عّز الربوبية، فحينئٍذ يكون المت�ضّرف في الّدار �ضاحبها 

فت�ضير تدبيراته تدبيرات اإلهّية، فيكون ب�ضره ب�ضًرا اإلهيًّا وينظر بب�ضر الحّق، ويكون �ضمعه 

�ضمًعا اإلهيًّا في�ضمع ب�ضمع الحّق. وبمقدار ما تزداد ربوبّية الّنف�س ويكون عّزها غاية في نظره، 

.
)3(

»
)2(

ينق�س من عّز الّربوبّية؛ الأّن هذين متقابالن »الدنيا والآخرة �سرتان«

الّثاني: اإّن الّنف�س بطبيعتها الملكية المادية تّتجه اإلى الف�ضاد وال�ضّر والهالك والخ�ضران. 

واإّن اال�ضتثنـــاء يكون باالعت�ضام باهلل وترك الهوى، ولعّل الع�ضر المباركة اإ�ضارة قوّية 

اإلى هذه الق�ضّية.

خصّية األهوائّية؟
ّ
2 الش

ّ
كيف تتشك

بدايـــًة نتوّقـــف عند بيان االإمام الخميني} لن�ضوء الّنف�ـــس وكيفّية تكّونها، حيث يقول: 

»اعلم اأّن الّنف�س االإن�ضانّية، على الّرغم من كونها ــ في معًنى من المعاني الخارجة عن نطاق 

مفطورة على الّتوحيد، بل هي مفطورة على جميع العقائد الحّقة، ولكّنها منذ والدتها  بحثنا  - 

ُه َفاإَِذا اأَْحَبْبُتُه ُكْنُت �َسْمَعُه  ُب اإَِليَّ ِبالنَّاِفلَِة َحتَّى اأُِحبَّ ُت َعلَْيِه َو اإِنَُّه َلَيَتَقرَّ ا اْفَتَر�سْ َب اإَِليَّ َعْبٌد ِب�َسيْ ٍء اأََحبَّ اإَِليَّ ِممَّ )1( »َما َتَقرَّ
َلِني  ُر ِبِه َو ِل�َساَنُه الَِّذي َيْنِطُق ِبِه َو َيَدُه الَِّتي َيْبِط�ُص ِبَها اإِْن َدَعاِني اأََجْبُتُه َو اإِْن �َساأَ الَِّذي َي�ْسَمُع ِبِه َو َب�َسَرُه الَِّذي ُيْب�سِ

اأَْعَطْيُت«.الكافي، ج2، �س 352، باب من اآذى الم�ضلمين واحتقرهم.

)2(  بحار االأنوار، ج70، �س50، باب حّب الّدنيا وذّمها. 
)3( معراج ال�ضالكين، �س 23.
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وخروجهـــا اإلى هـــذا العالم تنمو معها الميول الّنف�ضّية وال�ّضهـــوات الحيوانّية، اإاّل من اأّيده اهلل 

وكان لـــه حافًظا قد�ضيًّا. ولّما كان هذا اال�ضتثناء من الّنـــوادر فاإّنه ال يدخل في ح�ضابنا؛ الأّننا 

نتناول نوع االإن�ضان عموًما.

لقـــد ثبت في محّلـــه بالبراهين اأّن االإن�ضان منذ اأّول ظهـــوره، وبعد مروره بمراحل عّدة، ال 

يعـــدو اأن يكون حيواًنا �ضعيًفـــا ال يمتاز عن �ضائر الحيوانات اإاّل بقابلّياتـــه االإن�ضانّية، واأّن تلك 

.
)1(

القابلّيات لي�ضت بمقيا�س اإن�ضانّيته الفعلّية«

بالّنظـــر اإلى وجـــود الكثير مـــن ال�ّضبهات في هذا المجـــال من جهة، واإلـــى خطورة االأمر 

وح�ضا�ضّيته من جهة اأخرى، فمن المهّم اأن نتعامل مع كلمات االإمام الخمينّي بح�ضب االجتهاد 

العرفّي، الذي يدرك اأّن لل�ّضخ�س الحكيم في بيانه ما هو محكم ومت�ضابه. والعرف يرجع كّل 

مت�ضابٍه اإلى المحكم ليفهم المق�ضود منه.

وحديـــث االإمـــام عن الّنف�س واأ�ضلهـــا ومعدنها هو من هذا القبيـــل. وال يمكن اإدراج كل ما 

فحـــات المخت�ضرة. لكّن التاأّمل في  ذكـــره هـــذا العاِلم الفقيه حول هذه الق�ضّية في هذه ال�ضّ

بع�س ن�ضو�ضه ال يبقي مجااًل للترّدد والحيرة باأّن:

1. الّنف�س في االأ�ضل تّتجه نحو الباطل. وهذا اإّنما يح�ضل لو تركها �ضاحبها دون تهذيب، 

ولم يو�ضلها باأنوار الهداية االإلهّية، وهي نور العقل ونور الفطرة.

يقـــول االإمام }: »االإن�ضان حيـــوان بالفعل عند دخوله هذا العالـــم، وال معيار له �ضوى 

�ضريعة الحيوانات التي تديرها ال�ضهوة والغ�ضب. ولكن لّما كان اأعجوبة الدهر هذا ــ االإن�ضان 

ــ ذات جامعة، اأو قابلة على الجمع، فاإّنه لكي يدّبر هاتين القّوتين، تجده يلتجئ اإلى ا�ضتعمال 

فـــات ال�ّضيطانّية  فـــات ال�ّضيطانّيـــة، مثل الكذب والخديعـــة والّنفاق والّنميمة و�ضائر ال�ضّ ال�ضّ

االأخـــرى. وهـــو بهذه القوى الّثـــالث ــ ال�ّضهـــوة، والغ�ضب، وهـــوى الّنف�س ــ التي هـــي اأ�ضل كّل 

المفا�ضـــد المهلكـــة، يخطو نحو الّتقـــّدم، فتنمو فيه كذلك هذه القوى وتتقـــّدم وتتعاظم. واإذا 

لـــم تقع تحت تاأثير مرّب اأو معّلم، فاإّنه ي�ضبح عند الّر�ضد والبلوغ حيواًنا عجيًبا يفوز بق�ضب 

ال�ّضبـــق فـــي تلك االأمور المذكورة على �ضائـــر الحيوانات وال�ّضياطين، ويكـــون اأقوى واأكمل في 

.
)2(

فات ال�ضيطانية من الجميع« مقام الحيوانية وال�ضّ

)1( االأربعون حديًثا، �س 195  - 196.
)2( )م.ن(، �س 196.
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2. الخيـــر من اهلل وباهلل. وهو ال يح�ضل على �ضبيل القهر الّتكوينّي، فما لم يختر االإن�ضان 

راط، فاإّنـــه لن يتحّرك نحوه. يقـــول االإمام}: »وكمـــال االإخال�س ترك  هـــذا ال�ضّ

الغيـــر مطلًقا وجعل االإّنّية واالأنانية والغيـــر والغيرّية تحت القدمين، قال تعالى: { ڎ   

؛ اأي اإّن اهلل تعالـــى قـــد اختار لنف�ضه الّديـــن الخال�س، فاإذا كان 
ڎ  ڈ  ڈ})1(

ا، وما لي�س  ل�ضـــيٍء من الحظوظ الّنف�ضّيـــة وال�ّضيطانّية دخل في الّدين فال يكون خال�ضً

بخال�ـــس فاإّن اهلل لـــم يختره. وما كانت فيـــه �ضائبة الغيرّية والّنف�ضّيـــة فهو خارج عن 

.. وقال 
حـــدود ديـــن الحّق، قـــال تعالـــى: {ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں})2(

.
تعالى: {ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ})3(«)4(

3. تمايـــز االإن�ضان في اأ�ضل الخلقة عن �ضائـــر الحيوانات هو بالقابلّيات االإن�ضانّية. بمعنى 

اأّنـــه يمتلك ا�ضتعداًدا ممّيًزا ليكون في اأعلى مراتب الكمال والكرامة. لكّن الميزان هو 

فـــي الفعلّيـــة والتحّقق، ال في القابلّيـــة واال�ضتعداد، بل من لم ي�ضتثمـــر هذا اال�ضتعداد 

�ضيكون اأحّط من االأنعام واأ�ضّل �ضبياًل. ولن ت�ضفع له تلك القابلّيات، بل لن تزيده �ضوى 

األًما وعذاًبا.

وباخت�ضار، ين�ضاأ اّتباع الهوى من ترك الّنف�س على طبيعتها واإهمال تزكيتها وتهذيبها. وال 

تح�ضل الّتزكية اإاّل بقّوة االعت�ضام باهلل والّرجوع اإليه. يقول االإمام}:

»ما لم يّتبع في هذه ال�ّضوؤون الّثالثة ]قوى ال�ضهوة، والغ�ضب، وهوى الّنف�س[ �ضوى اأهوائه 

الحة، بل  الّنف�ضّية، فلن يبرز فيه �ضيء من المعارف االإلهّية واالأخالق الفا�ضلة واالأعمال ال�ضّ

تنطفئ فيه جميع االأنوار الفطرّية. 

ـ اأي المعارف  فتقـــع جميع مراتب الحـــّق التي ال تعدو هذه المقامات الّثالثة التي ذكرناهاـ 

الحة ــ تحـــت اأقدام االأهـــواء النف�ضية. وعندئٍذ  االإلهّيـــة، واالأخـــالق الفا�ضلة، واالأعمـــال ال�ضّ

ي�ضبـــح اّتباع االأهواء الّنف�ضّية والّرغبـــات الحيوانّية حائاًل دون اأن يتجّلى فيه الحّق من خالل 

)1( �ضورة الّزّمر، االآية 3.

)2( �ضورة البّينة، االآية 5.
)3( �ضورة ال�ّضورى، االآية 20.

)4( معراج ال�ضالكين، �س 171 - 172.
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اأّية واحدة من تلك المراتب، ويطفئ ظالم الّنف�س واأهواوؤها كّل اأنوار العقل واالإيمان، ولن تتاح 

لـــه والدة ثانيـــة، اأي الوالدة االإن�ضانّية، بل يمكث على تلك الحال ويكون ممنوًعا وم�ضدوًدا عن 

الحّق والحقيقة اإلى اأن يرحل عن هذا العالم. اإّن مثل هذا ال�ّضخ�س اإذا رحل عن هذا العالم 

بتلـــك الحالة، فلن يـــرى نف�ضه في ذلك العالم، عالم ك�ضف ال�ضرائر، اإاّل حيواًنا اأو �ضيطاًنا. ال 

ُت�ضّم  منه رائحة االإن�ضان واالإن�ضانّية اأبًدا، فيبقى في تلك الحال من الّظالم والعذاب والخوف 

الـــذي ال ينتهي حّتى يق�ضـــي اهلل اأمًرا كان مفعوال. اإذًا، هذه هي حـــال التبعية الكاملة الأهواء 

.
)1(

النف�س والتي ُتبعد االإن�ضان نهائيًّا عن الحّق«

وُيعلـــم من هذا االأ�ضل اأّن ت�ضـــّكل ال�ّضخ�ضّية االأهوائّية ال يحتاج اإلـــى بيئة فا�ضدة اأو وجود 

اأخـــالق رذيلـــة اأو طبائـــع �ضّيئة اأو عالقة حّب لهـــذه الّدنيا الّدنّية؛ بل يكفي تـــرك الّنف�س على 

طبيعتها. هذا، اإذا لم نقل باأّن ال�ّضخ�ضّية االأهوائّية يمكن اأن توّلد كّل تلك القبائح والمهلكات!

الحـــة فقط، اأو على المنبت الح�ضن  ـــا اأّن الّتعويل على الّتواجد في البيئة ال�ضّ وُيفهـــم اأي�ضً

فح�ضـــب، ال ينفع ما لم ينظـــر االإن�ضان اإلى نف�ضه بمنظار �ضوء الظـــّن من جهة، ويتعامل معها 

على هذا االأ�ضا�س معاملة المجاهدة والمخالفة والّنهي.

خصّية األهوائّية في أنهسنا؟
ّ
كيف نكتشف الش

يقـــول االإمام الخميني}: »ال ُبـــدَّ اأن نعرف اأّن اأهواء الّنف�س متعّددة ومتنّوعة من حيث 

المراتـــب والمتعّلقات؛ وقد تكون اأحياًنا من الّدّقة بحيث اأّن االإن�ضان نف�ضه يغفل عن مالحظة 

اأّنها من مكائد ال�ّضيطان ومن اأهواء الّنف�س، ما لم ُيَنّبه على ذلك، ويوقظ من غفلته. اإاّل اأّنها 

.
)2(

جميعها ت�ضترك في كونها تمنع الحّق وت�ضّد عن طريقه، رغم اختالف مراتبها ودرجاتها«

ويقـــّدم لنـــا االإمام بع�س الّنماذج التـــي ت�ضاعدنا على التعّرف على هـــذه الحالة اإذا كانت 

خافيـــة علينـــا. وتذهلنا بع�س هذه المراتب؛ الأّننا ال نتوّقع اأن ي�ضـــل اأمر اّتباع الهوى اإلى هذه 

الّدرجـــة. اأجـــل، من كان له من اهلل هذا الواعظ الّداخلّي والّنور االإلهّي لم يطل به االأمر حّتى 

يكت�ضف تلوينات الّنف�س وحبائلها.

)1( االأربعون حديًثا، �س196  - 197.
)2( )م.ن(،  �س 201.
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1. أتباع اآللهة األخرى غير اهلل
»اإّن اأ�ضحـــاب االأهـــواء الباطلة من الذين يّتخذون االآلهة مـــن الّذهب وغيرهم ـ كما يخبر 

 وغيرهـــا من االآيات ال�ّضريفةـ  
)1(

اهلل �ضبحانـــه عنهـــم في قوله {ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ   }

.
)2(

ينقطعون عن اهلل، ب�ضورة معّينة«

ويو�ضـــح االإمـــام }: »وما دمنا نـــرى الأحد في عالم الوجود العـــّزة والكبرياء والعظمة 

والجـــالل ونحـــن في حجاب اأ�ضنام التعيّنـــات الخلقية، فلن يتجّلى �ضلطـــان كبرياء الحّق جّل 

.
)3(

وعال في قلوبنا«

2. أتباع العقائد الباطلة واألخالق الفاسدة
»واإن اأْتَباع االأهواء الّنف�ضّية واالأباطيل ال�ّضيطانّية في عقائدهم الباطلة واأخالقهم الفا�ضدة 

.
)4(

يحتجبون عنه �ضبحانه ب�ضورة اأخرى«

»فـــاإّن اأعظـــم القذارات المعنوّية التـــي ال يمكن تطهيرها ب�ضبعة اأبحـــر، واأعجزت االأنبياء 

العظام هي قذارة الجهل المرّكب، الذي هو من�ضاأ ذاك الّداء الع�ضال، اأال وهو اإنكار مقامات 

اأهـــل اهلل واأربـــاب المعرفة ومبداأ �ضـــوء الظّن باأ�ضحاب القلوب. ومـــا دام االإن�ضان ملّوًثا بهذه 

القـــذارة، ال يتقّدم خطوة اإلـــى المعارف، بل رّبما تطفىء هذه الكـــدورة نور الفطرة الذي هو 

م�ضبـــاح طريـــق الهداية، وتنطفئ بها نار الع�ضق التي هي بـــراق العروج اإلى المقامات وتخّلد 

.
)5(

االن�ضان في اأر�س الطبيعة«

و»مـــا دام الخلق الباطني للنف�ـــس فا�ضًدا والقذارات المعنوية محيطـــة بها، ال تليق بمقام 

القد�س وخلوة االأن�س، بل مبداأ ف�ضاد المملكة الظاهرّية للّنف�س هو االأخالق الفا�ضدة والملكات 

الخبيثة. وما دام ال�ّضالك لم يبّدل الملكات ال�ّضّيئة بالملكات الح�ضنة فلي�س ماأمونا عن �ضرور 

االأعمال. واذا ُوّفق للتوبة، فاإّن اال�ضتقامة عليها ــ التي هي من المهمات ــ ال تتي�ّضر له. فتطهير 

)1( �ضورة الجاثية، االآية 23.
)2( االأربعون حديًثا، �س 201.

)3( معراج ال�ضالكين، �س141.

)4( االأربعون حديًثا،  �س 201.
)5( معراج ال�ضالكين، �س67.
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ا متوّقف على تطهير الباطن، م�ضاًفا اإلى اأّن القذارات الباطنية موجبة للحرمان  الًظاهر اأي�ضً

ا من جهّنم  مـــن ال�ّضعادة ومن�ضـــاأ لجهّنم االأخالق التي هي كما يقول »اأهل المعرفـــة« اأ�ضّد حرًّ

.
االأعمال«)1(

3. أهل المعصية
غيـــرة والموبقـــات والمهلـــكات كلٌّ ح�ضب درجة  »واإّن اأ�ضحـــاب المعا�ضـــي الكبيـــرة وال�ضّ

.
)2(

المع�ضية ومرتبتها يبتعدون عن �ضبيل الحّق ب�ضورة ثالثة«

»فـــاأّول مرتبـــة من مراتـــب القـــذارات هي تلـــّوث االآالت والقـــوى الظاهريـــة للنف�س بلوث 

وري الظاهري الإبلي�س.  المعا�ضي، وتقّذرها بقذارة التمّرد على ولّي النعم. وهذا هو الفّخ ال�ضّ

ومـــا دام االإن�ضان اأ�ضير هذا الفخ فهو من في�س المح�ضر وح�ضول القرب االإلهي محروم. وال 

يظّنـــن اأحـــد اأّنه يمكن اأن يرقى اإلـــى مقام حقيقة االإن�ضانية، اأو ي�ضتطيـــع اأن يطّهر باطن قلبه 

مـــن دون تطهير ظاهر مملكة االإن�ضانية. فهذا  غـــرور ال�ضيطان ومن مكائده العظيمة؛ وذلك 

الأّن الكدورات والظلمات القلبية تزداد بالمعا�ضي التي هي غلبة الطبيعة على الروحانية. وما 

دام ال�ضالـــك لم يفتتـــح المملكة الظاهرية فهو محروم بالكامل مـــن الفتوحات الباطنية التي 

هي المق�ضد االأعلى، وال ينفتح له طريق اإلى ال�ضعادة. فاأحد الموانع الكبيرة لهذا ال�ضلوك هو 

.
)3(

قذارات المعا�ضي التي البّد اأن تطّهر بماء التوبة الن�ضوح الطاهر الطهور«

4. أتباع المباحات
»واإّن اأهل االأهواء في الّرغبات الّنف�ضّية المباحة مع االن�ضغال واالنهماك فيها يتخّلفون عن 

.
)4(

�ضبيل الحّق ب�ضورة رابعة«

5. أهل المناسك والّطاعات
»اإّن اأهـــل المنا�ضـــك والّطاعات الّظاهرّية الذيـــن يعبدون من اأجل عمـــران االآخرة وتلبية 

ال�ّضهوات الّنف�ضّية، ومن اأجل البلوغ اإلى الّدرجات العلى اأو الخ�ضية من العذاب االأليم والّنجاة 

)1( معراج ال�ضالكين، �س69.
)2( االأربعون حديًثا، �س 201.

)3( معراج ال�ضالكين، ب�س66  - 67. 
)4( االأربعون حديًثا، �س 201.
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.
)1(

من الّدركات ال�ّضفلى يحتجبون عن الحّق و�ضبيله ب�ضورة خام�ضة«

»اإن المعيـــار في تمييز الّريا�ضـــات الحّقة عن الّريا�ضات الباطلة هـــو معرفة الّدافع اإليها 

- بمعًنـــى عرفانّي دقيق ــ هل هو اال�ضتجابة لطلـــب النف�س حّبالها؟ اأم اال�ضتجابة للحّق تعالى 

الة التي ُتقام من اأجـــل الح�ضول على �ضهوات الّدنيـــا اأو االآخرة، لي�ضت هي  ـــا لـــه؟ فال�ضّ وحبًّ

ـــالة التي تكون معراًجا للموؤمن وقرباًنا للمّتقين، بل هي �ضالة تقّرب االإن�ضان اإلى الحور  ال�ضّ

.
)2(

العين، وتبعده عن �ضاحة القرب االإلهي«

6. أصحاب تزكية الّنفس
فات،  »واإّن اأ�ضحـــاب تهذيـــب الّنف�س وتروي�ضها، الإظهـــار قدرتها والو�ضول اإلـــى جّنة ال�ضّ

.
)3(

محجوبون عن الحّق ولقائه بنحٍو اآخر«

»فعلـــي بن اأبي طالب - وهو رائد ع�ّضـــاق اهلل - ال يطلب الجّنة لنف�ضه، بل الأّنها دار كرامة 

اهلل. اأّمـــا ، نحـــن الم�ضاكين ، فـــكّل ما نطلبه ونحّبه اإّنمـــا نريده الأنف�ضنا، حتـــى »اهلل« تبارك 

وتعالـــى نطلبه الأنف�ضنا، في حيـــن اأّن كّل ما يطلبه ويحّبه ع�ّضاق الجمـــال االأزلي اإّنما يطلبونه 

ويحّبونـــه مـــن اأجل الحبيب، حتـــى الجّنة يحبونها الأنهـــا دار كرامته جلَّ وعـــال، ال الأّنها محّل 

ـ نطلب الجّنة كمعلٍف نرتع فيه - ولي�س لنا فيها مقام اأعلى  لالأكل الحيواني. نحن -الحيواناتـ 

مـــن هذا، اأّما اأولئك الع�ّضاق لجمال االأزل، فهم يطلبـــون الجّنة وكّل ما فيها من اأجل الحبيب 

.
-جلَّ وعال- ويتو�ّضلون بكّل و�ضيلة من اأجل الحبيب ومعرفته واالنقطاع لح�ضرته القد�ضية«)4(

7. أصحاب الّسلوك والمقامات
»واإّن اأهـــل العرفـــان وال�ّضلوك واالنجـــذاب ومقامات العارفين الذيـــن ال يهّمهم �ضوى لقاء 

ة بنوع �ضابع؛ الأّن التلّون  الحّق والو�ضول اإلى مقام القرب، يحتجبون عن الحّق وتجلّياته الخا�ضّ

.
)5(

واآثار وجوده الخا�س ال يزال عندهم موجوًدا«

)1( االأربعون حديًثا، �س 201.
)2( جنود العقل والجهل، �س 107 - 108.

)3( االأربعون حديًثا،�س 201.
)4( جنود العقل والجهل، �س 328.

)5( االأربعون حديًثا، �س 201.
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»اإذا كان ال�ّضالك في �ضلوكه اإلى اهلل طالًبا لحّظ من الحظوظ الّنف�ضّية، ولو كان الو�ضول 

اإلـــى المقامات، بل ولـــو كان الو�ضول اإلى قرب الحّق، بمعنى و�ضـــول نف�ضه اإلى الحّق، فلي�س 

هـــذا ال�ضلوك �ضلوًكا اإلى الحّق، بل ال�ّضالك لم يخرج بعد من البيت، بل هو م�ضافر في جوف 

البيـــت من ركٍن اإلى ركن ومن زاوية اإلى زاوية. فال�ضفر اذا كان في مراتب النف�س وللو�ضول 

.
)1(

اإلـــى الكماالت النف�ضانّية فلي�س ب�ضفر اإلى اهلل، بـــل هو �ضفـــر مـــن الّنف�ـــس اإلـــى الّنف�ـــس«

فطالمـــا كان الّدافـــع الأّي عمل عبارة عن اإر�ضـــاء الّنف�س )ولو ح�ضل ذلـــك في االآخرة(، 

فالمعبـــود في الحقيقة هو الّنف�س، ولي�س اهلل. فانظـــر اإلى دّقة االأمر وتدّبر، ينفتح على قلبك 

باٌب عظيٌم من اأبواب المعارف االإلهّية.

)1( معراج ال�ضالكين، �س 172 - 173.
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المهاهيم الرئيسة

الّتخاذ  اأ�ضا�ًضا  تهواه  وما  الّنف�س  رغبات  تجعل  �ضخ�ضّية  هي  االأهوائّية  ال�ّضخ�ضّية   .1

القرارات ومن�ضاأ للتحّركات واالأفعال. 

الذي ي�ضّده عن  الحّد  اإلى  االإن�ضان ورّبه  العالقة بين  تاأّزم  يعّبر عن  الهوى  اّتباع  اإّن   .2

هو  �ضّر  اأو  خير  لكّل  الجوهرّي  المعيار  الأّن  االأكبر،  الخطر  هو  وهذا  اإليه،  الو�ضول 

م�ضتوى وطبيعة العالقة مع اهلل.

اأمًرا  المتعّلق  يكون  اأن  في  و»ا�ضتهاوؤه« من دون فرق  ال�ّضيء«  »حّب  اللغة  »الهوى« في   .3

ح�ضًنا ممدوًحا، اأو قبيًحا مذموًما.

في  بل  والفواح�س،  المعا�ضي  ارتكاب  من  الف�ضاد  لي�س  الهوى  اّتباع  في  ما  اأف�ضد  اإّن   .4

الّجنوح واالنحراف عن هدف الخلقة و�ضّر الوجود:العبودّية هلل تعالى، التي هي في 

جوهرها عبارة عن االّت�ضال المطلق بم�ضدر الخير والكمال االأوحد.

اإلى الف�ضاد والخ�ضران. واال�ضتثناء يكون باالعت�ضام باهلل  اإّن الّنف�س بطبيعتها تّتجه   .5

وترك الهوى.

6. ين�ضاأ اّتباع الهوى من ترك الّنف�س على طبيعتها واإهمال تزكيتها وتهذيبها. وال تح�ضل 

الّتزكية اإاّل بقّوة االعت�ضام باهلل والّرجوع اإليه.

7. لن نتمّكن من فهم حقيقة ق�ضّية اّتباع الهوى اإاّل اإذا اأدركنا باأّن طاعة اهلل والخ�ضوع 

المطلق له هما نقي�ضان لطاعة غيره واّتباعه اإاّل اإذا كان هذا الغير فانًيا في اهلل.

8. اإّن كل خطوة يخطوها االإن�ضان في اّتباع هوى الّنف�س، يكون بالمقدار نف�ضه قد منع الحّق، 

وحجب الحقيقة، وابتعد عن اأنوار الكمال االإن�ضانّي واأ�ضرار وجوده. والعك�س �ضحيح.

9. اأهواء الّنف�س واإّن كانت متعّددة ومتنّوعة من حيث المراتب والمتعّلقات، اإاّل اأّنها جميعها 

ت�ضترك في كونها تمنع الحّق وت�ضّد عن طريقه.

العقائد  اأتباع  اهلل،  غير  االأخرى  االآلهة  اأتباع  االأهوائية:  ال�ّضخ�ضّيات  نماذج  بع�س   .10

الباطلة واالأخالق الفا�ضدة، اأهل المع�ضية، اأهل المنا�ضك والّطاعات، اأ�ضحاب تزكية 

الّنف�س الذين يطلبون الجنة الأنف�ضهم، وغيرهم...
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:
ْوَع���ْدَت َولَ ُتْهِلْكِن���ي َم���َع َم���ْن ُتْهِل���ُك ِم���َن  ي���َن ِبَم���ا اأَ »لَ َتْمَحْقِن���ي ِفيَم���ن َتْمَح���ُق ِم���َن اْلُم�ْسَتِخفِّ

ِني ِم���ْن َغَمَراِت  ���ُر ِم���َن اْلُمْنَحِرِفيَن َع���ْن �ُسُبِلَك َوَنجِّ ْرِن���ي ِفيَم���ْن ُتَتبِّ ي���َن ِلَمْقِت���َك َولَ ُتَتبِّ �سِ اْلُمَتَعرِّ

لُِّني،  ْمَلِء َوُحْل َبْيِن���ي َوَبْيَن َعُدوٍّ ُي�سِ ْخِذ الإِ ِن���ي ِم���ْن َلَهَواِت اْلَبْلَوى، َواأَِجْرِن���ي ِمْن اأَ اْلِفْتَن���ِة، َوَخلِّ�سْ

.
)1(

ِبَك« َوَهًوى ُيوِبُقِني، َوَمْنَق�َسٍة َتْرَهُقِني َوَل ُتْعِر�ْص َعنِّي اإِْعَرا�َص َمْن َل َتْر�َسى َعْنُه َبْعَد َغ�سَ

اآليات الكريمة:
ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   {ېئ  

.
)2(

حب  خبمب  ىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج   }
الروايات الشريفة:

ْغَلُب 
َ
يُّ �ُضْلَطاٍن اأ

َ
وَحاَن َقاَل َلُه: اأ نَّ َزْيَد ْبَن �ضُ

َ
ِمِنيَن Q: ِفي َحِديٍث اأ ِميِر اْلُموؤْ

َ
1. َعْن اأ

.
ْقَوى؟ َقاَل: »اْلَهَوى«)3(

َ
َواأ

، َوَقِريُن اْلَباِطِل،  اِدِق Q: »َواْلَهَوى َعُدوُّ اْلَعْقِل، َوُمَخاِلُف اْلَحقِّ 2. عن االإمام ال�ضَّ

َعِن  َواْلَغْفلَِة  اْلَحَراِم  ْكِل 
َ
اأ ِمْن  اْلَهَوى  َعَلَماِت  ُل  �سْ

َ
َواأ َهَواِت،  ال�سَّ ِمَن  اْلَهَوى  ُة  َوُقوَّ

.
َنِن َواْلَخْو�ِص ِفي اْلَمَلِهي«)4( اْلَفَراِئ�ِص َواِل�ْسِتَهاَنِة ِبال�سُّ

َجْي�ِص  َقاِئُد  َواْلَهَوى  ْحَمِن،  الرَّ َجْي�ِص  اِحُب  �سَ »اْلَعْقُل   :Q الموؤمنين  اأمير  عن   .3

 .
ُهَما َغلََب َكاَنْت ِفي َحيِِّزِه«)5( يُّ

َ
ْيَطاِن، َوالنَّْف�ُص ُمَتَجاِذَبٌة َبْيَنُهَما، َفاأ ال�سَّ

 .
يِن ُمَخاَلَفُة اْلَهَوى«)6( 4. عن اأمير الموؤمنين Q: »َراأْ�ُص الدِّ

 .
ْهَوِة، َوَغلََبِة اْلَهَوى«)7( َقى، َوُمْلِك ال�سَّ 5. عن االإمام علي Q: »ُي�ْسَتَدلُّ َعلَى اْلإِيَماِن ِبَكْثَرِة التُّ

.
ْهَوِة«)8( 7. عن اأمير الموؤمنين Q: »َذَهاُب اْلَعْقِل َبْيَن اْلَهَوى َوال�سَّ

)1( ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤهQ يوم عرفة.
)2( �ضورة �س، االآية 26.

)3( من ال يح�ضره الفقيه، ج4، �س 381.
)4( م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 212.

)5( )م.ن(، ج12، �س 113.

)6( )م.ن(، ج12، �س 114.

)7( )م.ن(، ج11، �س 345.

)8( )م.ن(، ج11، �س 211.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

 يتعّرف اإلـــى االآثار الفردّية واالجتماعّية الوخيمة    1

لل�ضخ�ضّية االأهوائّية.

 يبّين تاأثير اّتبـــاع الهوى على العالقة باهلل تعالى    2

والم�ضير االأخروّي.

 يتعـــّرف اإلـــى المراحـــل التـــي يقطعهـــا االإن�ضان    3

للتخّل�س من الهوى.

  اتباع الهوى )2(  

آثار اتباع الهوى وعالجه

الدرس الخامس عشر





تمفيق
هناك اأنواع عديدة من االأهواء النف�ضية، وهي جميًعا واقعة في خانة واحدة ومع�ضكر واحد 

هو مع�ضكر العداء للعقل. وعندما تتفلت النف�س من �ضلطة العقل بالكامل فتزدريه، ت�ضبح في 

زمرة الفراعنة والنماريد. 

كثيـــرة هي حـــاالت التفلت التي تن�ضاأ مـــن احتقار العقل وقوانينه وقواعـــده. ولالأ�ضف فاإن 

مجتمعنـــا لم يتمكن لحد اليوم من الو�ضـــول اإلى عن�ضر محورية العقل واعتباره اأ�ضا�س جميع 

التحركات المطلوبة. هذا بالرغم من اأنه مجتمع يرفع �ضعار احترام العقل وتقديره.

وبمعزل عن االأ�ضباب التي اأدت اإلى هذه الحالة، فاإن جانبا مهما من اأعمال الهوى ما زال 

يت�ضدر الكثير من الفعاليات واالأن�ضطة االإن�ضانية الح�ضا�ضة. وما لم تتمكن موؤ�ض�ضات المجتمع 

الكبرى من اكت�ضاف قواعد العقل في عملها، فاإن الهوى �ضيكون �ضيد المواقف قاطبة؟

(اع الفوى
ّ
اآلثار التي تنرم عن ات

لقـــد مـــّرت االإ�ضارة اإلى اأّن الّتباع الهوى اأثًرا �ضلبيًّا كبيًرا على م�ضتوى عالقة االإن�ضان برّبه 

وهذا هو الخطر االأكبر. 

1. بغض الحّق والخلود في جهّنم
»اإذا غفل ]االإن�ضان[ عن نف�ضه، ولم ي�ضَع في اإ�ضالحها وتزكيتها، ورّباها على اّتباع هواها، 

فـــاإّن حجبهـــا �ضتزداد كّل �ضاعـــة، ويظهر له خلـــف كّل حجاب حجاب اآخر، بـــل حجب اأخرى 

حتـــى ينطفـــئ نور الفطرة بالكامل وال يبقى فيها اأثر من المحّبـــة االإلهية، بل وت�ضبح مبغ�ضًة 

للحـــق تعالى، ولكّل ما يرتبط به، من القراآن ال�ضريـــف ومالئكة اهلل واأنبيائه العظام واأوليائه 

الكرام R، والدين الحّق، بل وكّل ف�ضيلة، فتقوى جذور العداوة للحّق جّل وعال، ومقّربي 
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ح�ضرتـــه المقّد�ضـــة في قلب �ضاحب هذه الفطرة، و�ضّد عليـــه بالكامل اأبواب ال�ضعادة وطريق 

ال�ضلح مع الحّق تعالى وال�ّضفعاء R، فيخلد اإلى اأر�س الطبيعة، وهو االإخالد الذي يظهر 

.
)1(

باطنه ]حقيقته[ في عالم االآخرة بالخلود في عذاب جهّنم«

2. اإلمعان في الّتسافل
وعلى م�ضتوى عالقته بنف�ضه حيث تزداد انحطاًطا وت�ضافاًل مع كّل تبعّية.

كمـــا يقول االإمام الخميني}: »اعلـــم، اأّيها العزيز، اأّن رغبات الّنف�س واآمالها ال تنتهي 

وال ت�ضل اإلى حّد اأو غاية. فاإذا اّتبعها االإن�ضان ولو بخطوة واحدة، ف�ضوف ي�ضطّر اإلى اأن يتبع 

تلـــك الخطوة خطـــوات، واإذا ر�ضي بهًوى واحٍد من اأهوائها، اأُجبـــر على الّر�ضا بالكثير منها. 

.
)2(

ولئن فتحت باًبا واحًدا لهوى نف�ضك، فاإّن عليك اأن تفتح اأبواًبا عديدة له«

ويقول في مكاٍن اآخــــر: »ي�ضبح اّتباع االأهواء النف�ضّية والّرغبات الحيوانّية حائاًل دون 

اأن يتجّلى فيه الحّق من خالل اأّية واحدة من تلك المراتب، ويطفئ ظالم الّنف�س واأهواوؤها 

كّل اأنوار العقل واالإيمان، ولن ُتتاح له والدة ثانية، اأي الوالدة االإن�ضانّية، بل يمكث على تلك 

الحــــال ويكون ممنوًعا وم�ضــــدوًدا عن الحّق والحقيقة اإلى اأن يرحــــل عن هذا العالم. اإّن 

مثل هذا ال�ّضخ�س اإذا رحل عن هذا العالم بتلك الحالة، فلن يرى نف�ضه في ذلك العالم، 

عالــــم ك�ضف ال�ّضرائر، اإاّل حيواًنا اأو �ضيطاًنا. ال ُت�ضّم منه رائحة االإن�ضان واالإن�ضانّية اأبًدا، 

فيبقى في تلك الحال من الّظالم والعذاب والخوف الذي ال ينتهي، حتى يق�ضي اهلل اأمًرا 

.
)3(

كان مفعوال«

3. الّضالل وفقدان الّسكينة
»االإن�ضان المّتبع لهواه اأ�ضّل واأ�ضّد و�ضاعة من جميع الحيوانات والبهائم، فلهذه هدف من 

الجمـــع، اأّمـــا هو فال هدف له مـــن ذلك، بل هو �ضّيع هدفه وغايتـــه. اإّن الكعبة المق�ضودة هو 

الحـــّق تبارك وتعالى، واالإن�ضـــان طالب له، ولي�س لطلبه ــ المندفع بنـــور فطرة اهلل ــ من غاية 

�ضـــوى غايـــة الغايات، ولكن هذا اليائ�ـــس ال�ضقّي قد اأ�ضّل طريقه؛ فهـــو يتراك�س بهذا االّتجاه 

)1( جنود العقل والجهل، �س88  - 89.
)2( االأربعون حديًثا، �س 198  - 199.

)3( )م.ن(، �س 196  - 197.
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اأو بـــذاك كالمجنون �ضاعًيا نحو الغايات الباطلـــة دون اأن ت�ضكن فيه نار الّطلب ويطمّئن قلبه، 

.
)2(

»
)1(

غافاًل عن حقيقة: {ىت  يت     جث  مث  ىث}

3. انحطاط المجتمعات
اأّما على م�ضتوى المجتمع، فكفى بكالم اأمير الموؤمنين Q، الذي ي�ضف فيه اأ�ضباب ما 

 ،
لحق بالمجتمع االإ�ضالمّي، دلياًل على هذا االأمر، حيث يقول: »اإّنما بدء الفتن اأهواٌء ُتّتبع«)3(

ومـــا اأو�ضل االأّمة االإ�ضالمّية اإلى هـــذه الّدرجة من االنحطاط اإاّل تلك الفتن التي ع�ضفت بها، 

فاأفقدتها عّزتها وجعلتها كالق�ضعة التي تنته�ضها االأمم من كّل جانب.

يقـــول االإمـــام الخميني }: »االإن�ضـــان اإذا تمّرد علـــى االأوامر الّرحمانيـــة والعقالئية، 

فات الحيوانّية تظهر فيـــه اأ�ضّد مّما هي عليه في  وخ�ضـــع ل�ضلطة ال�ّضيطـــان والجهل، فاإّن ال�ضّ

جميـــع الحيوانات، فقّوة غ�ضبه و�ضهواته تحرق العالم برّمته، وتهّد اأركانه، وتفني موجوداته، 

.
)4(

وتهدم اأ�ضا�س الح�ضارة والتدّين«

4. الوقوع في مفاسد أخرى
»اإّنـــك بمتابعتـــك هـــًوى واحًدا مـــن اأهـــواء الّنف�ـــس توقعها في عـــدد مـــن المفا�ضد، ومن 

ثـــّم �ضـــوف ُتبتلـــى باآالف المهالـــك، حتى تنغلقـ  ال �ضمـــح اهللـ  جميع طرق الحـــّق بوجهك في 

اآخـــر لحظـــات حياتك، كما اأخبر اهلل بذلـــك في ن�ّس كتابه الكريم، وكان هـــذا هو اأخ�ضى ما 

ه للعائلة  يخ�ضـــاه اأميـــر الموؤمنيـــن وولّي االأمـــر، والمولى، والمر�ضـــد والكفيل للهدايـــة والموجِّ

.
)5(

»Q  الب�ضرّية

الحظ كيف اأّن هوى الّنف�س ُيعّد من االأ�ضول التي توؤّدي اإلى كّل المفا�ضد المهلكة، وكيف اأّن 

الميزان الذي يدّلنا على مدى ابتعادنا عن الحّق هو اّتباع هوى الّنف�س.

)1( �ضورة الّرعد، االآية 28.
)2( جنود العقل والجهل، �س 114.

)3( نهج البالغة، �س88، من كالٍم له في بيان لما يخرب العالم به من الفتن.
)4( جنود العقل والجهل، �س 113.

)5( االأربعون حديًثا، �س 199.
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(اع الفوى؟
ّ
ص اإلنسان من ات

ّ
كيف يتخل

1. الخوف من  اهلل ونهي النفس عن الهوى
اإّن و�ضـــول االإن�ضان اإلى مقام ع�ضمة الحّق المتعال ـ والذي ح�ضل الأولياء اهلل الكّمل في هذه 

الّدنيا، ويح�ضل الأهل الجّنة في االآخرة ـ مبنيٌّ على اأمرين اأ�ضا�ضّيين، كما قال اهلل تعالى، وهما:

خوف مقام الّرّب المتعال.  - 

نهي الّنف�س عن الهوى.  - 

والأجـــل ذلك، جعل اهلل تعالى لالإن�ضـــان طريًقا، وجب عليه اأن ي�ضلكه بكدٍح تام حّتى ي�ضل 

الح والعبادة ال�ّضرعّية، وباطنه عبارة عن  اإلـــى المطلوب. وظاهر هذا الّطريق هـــو العمل ال�ضّ

مخالفة الّنف�س، وباطن باطنه هو العمل وفق المحّبة االإلهّية: {ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ  

. يقول االإمام الخميني}:
)1(

ڄ   ڄ  }
»وقـــد ثبـــت  فـــي محّله اأّن ن�ضـــاآت الّنف�س الّثـــالث، وهي ن�ضـــاأة الملك والّدنيـــا وهي محّط 

العبادات القالبّية، ون�ضاأة الملكوت والبرزخ وهي محّل العبادات القلبية والتهذيبات الباطنية، 

ون�ضاأة الجبروت واالآخرة، وهـــي مظهر العبادات الّروحية والتجريد والتفريد والتوحيد، وهي 

تجّليات لحقيقة قد�ضّية واحدة ومراتب لبارقة اإلهّية واحدة، فن�ضبة غيب النف�س اإلى �ضهادتها 

ا، بل ن�ضبة ظهور، وبطون ال�ّضيء الواحد. اإذًا،  وبرزخهـــا لي�ضت ن�ضبة الظاهرية والمظهر اأي�ضً

فـــكّل حكم من اأحكام الن�ضاآت الثالث ي�ضري اإلى االأخرى بما ينا�ضب ن�ضاأتها مثاًل:   العبادات 

القالبيـــة ال�ضرعيـــة توؤّدي اإلى تهذيب الباطن، بل وبذر بـــذور التوحيد والتجريد في الّروح اإذا 

اأقيمـــت على وفق االآداب ال�ضوريـــة والباطنية، مثلما اأّن تهذيب الباطـــن يقّوي قّوة التعّبد في 

االإن�ضـــان ويو�ضلـــه اإلى حقائق التوحيـــد والتجريد، ويهـــّذب �ضّر الّتوحيد باطنـــه ويكمل جنبة 

العبودية فيه؛ لذا يجب على ال�ّضالك اأن يكون ثابت القدم في ن�ضاآت النف�س الثالث، فال يغفل 

.
)2(

عن اأّي منها في اأي وقت«

وفـــي هذا الّطريق يمّر االإن�ضـــان بالمراحل االآتية، التي يجب اأن يعبرهـــا بوعٍي تام واإرادة 

قوّية:

)1( �ضورة اآل عمران، االآية 31.
)2( جنود العقل والجهل، �س 75.
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اأ. �سبط القوى الم�سّتتة للّنف�ص:

�ضبط الِقوى الم�ضّتتة للّنف�س في عالمي الملك والملكوت. كما يفعل القائد مع عنا�ضره اإذا 

عّمـــت الفو�ضى؛ فاإّنه اإن لم ي�ضبطهم، ا�ضطّر اإلـــى اّتباعهم، فيتحّكمون به بدل اأن يحكمهم، 

وي�ضوقونه بدل اأن ي�ضوقهم، وفي هذا ف�ضاٌد عظيم. وفي هذه المرحلة ت�ضبح الّنف�س من القّوة 

بحيـــث ال تكون الِقوى المبثوثة فيها هي التي تجّرهـــا وتحّدد لها طريقها، بل يح�ضل العك�س. 

ومن عالمات الّنجاح هنا على �ضبيل المثال اأّن المرء اإذا جاع ال يندفع مبا�ضرًة اإلى االأكل، بل 

يفّكر فيما اإذا كان االأكل مفيًدا له اأو �ضحيًحا اأو الزًما.

ب. طاعة الّنف�ص للقوى الّروحانّية:

انتقـــال الّنف�س بعد ان�ضباط قواها اإلى طاعة القوى الّروحانّية االإلهّية. وعلى راأ�ضها العقل 

الذي ُيعّد اأعظم خليفة هلّل في عالم االأر�س، فبه ُعبد اهلل، وبه اكُت�ضب جنانه.

ج. الفناء في الإرادة الإلهّية:

ا لالإرادة االإلهّية، حيث تكون جميع   �ضيـــرورة المملكـــة االإن�ضانّية بعد روحنّيتها مظهًرا تامًّ

.
)1(

اأفعالها ظهوًرا لفعل اهلل، كما جاء في حديث قرب الّنوافل

ومـــا لم يعبر ال�ّضالك هذه المراحل، فاإّنه لن ي�ضـــل اإلى منزل المق�ضود، واإذا توّقف عند 

مرحلـــٍة ما، فاإّنـــه �ضيقع في اإحـــدى مراتب هوى الّنف�ـــس، كما اأ�ضار االإمـــام}: »فاإّن على 

اأ�ضحاب هذه المراتب اأن يراقبوا بدّقة حالهم، واأن يطّهروا اأنف�ضهم من االأهواء لئاّل يتخّلفوا 

عن طريق اهلل وال ي�ضّلوا عن م�ضالك الحقيقة، حتى تظّل اأبواب الّرحمة مفتوحة عليهم، مهما 

.
تكن مقاماتهم ومنازلهم، واهلّلُ َوليُّ الِهَداَيِة«)2(

يبّين االإمام الخمينّي } هذه المراحل، فيقول:

»... ذكرنا اأّن العبادات والمنا�ضك واالأذكار واالأوراد اإّنما تنتج نتيجًة كاملًة اإذا �ضارت �ضورة 

باطنّية للقلب، وتخّمر باطن ذات االإن�ضان بها، وت�ضّور قلب االإن�ضان ب�ضورة العبودّية وخرج عن 

َحبَّ  َب اإَِليَّ َعْبٌد ِب�َسيْ ٍء اأَ َهاَن ِلي َوِلّي���اً َفَقْد اأَْر�َسَد ِلُمَحاَرَبِتي َوَما َتَق���رَّ : َمْن اأَ )1( َقـــاَل َر�ُضـــوُل اهلِل P: »َق���اَل اهلل َعزَّ َوَجلَّ
َذا اأَْحَبْبُتُه ُكْنُت �َسْمَعُه الَِّذي َي�ْسَمُع ِبِه َوَب�َسَرُه الَِّذي  ُه َفاإِ ُب اإَِليَّ ِبالنَّاِفلَِة َحتَّى اأُِحبَّ ُه َلَيَتَق���رَّ نَّ ُت َعلَْيِه َواإِ ���ا اْفَتَر�سْ اإَِل���يَّ ِممَّ

ُر ِبِه َوِل�َساَنُه الَِّذي َيْنِطُق ِبِه َوَيَدُه الَِّتي َيْبِط�ُص ِبَها«. الكافي، ج2، �س352، باب من اآذى الم�ضلمين واحتقرهم. ُيْب�سِ

)2( االأربعون حديًثا، �س 202.
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ا اأّن من اأ�ضرار العبادات وفوائدها اأن تتقّوى اإرادة الّنف�س وتتغّلب  الهوى والع�ضيان، وذكرنا اأي�ضً

الّنف�س على الّطبيعة، وتكون القوى الّطبيعية م�ضّخرة تحت قدرة الّنف�س و�ضلطنتها، وتكون اإرادة 

الّنف�ـــس الملكوتّية نافذة في ملـــك البدن، بحيث تكون القوى بالّن�ضبـــة اإلى الّنف�س كمالئكة اهلل 

.
)1(

بالن�ضبة اإلى الحّق تعالى: {ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ}

... ونقـــول االآن: اإّن من اأ�ضرار العبـــادات وفوائدها المهّمة التي تكون بقّية الفوائد مقّدمة 

لهـــا، اأن تكون مملكة البـــدن بجميعها، ظاهرها وباطنها، م�ضّخرة تحـــت اإرادة اهلل ومتحركة 

بتحريـــك اهلل تعالـــى، وتكـــون القوى الملكوتّيـــة والملكّية للّنف�ـــس من جنـــود اهلل، وتكون كّلها 

كمالئكة اهلل، وهذه من المراتب الّنازلة لفناء القوى واالإرادات في اإرادة الحّق. ويترّتب على 

هذا بالّتدريج الّنتائج العظيمة وي�ضبح االإن�ضان الّطبيعّي اإلهيًّا، وتكون الّنف�س مرتا�ضة بعبادة 

اهلل، وتنهـــزم جنود ابلي�س ب�ضكٍل نهائّي وتنقر�س، ويكون القلـــب مع قواه م�ضّلمًا للحّق، ويبرز 

االإ�ضالم ببع�س مراتبه الباطنّية في القلب، وتكون نتيجة هذا الّت�ضليم الإرادة الحّق في االآخرة 

اأّن الحـــّق تعالى ينفذ اإرادة �ضاحب هذا القلب في العوالم الغيبّية، ويجعله مثاًل اأعلى لنف�ضه. 

ا كذلك؛  فكما اأّنه تعالى وتقّد�س يوجد كّل ما اأراد بمجّرد االإرادة، يجعل اإرادة هذا العبد اأي�ضً

كمـــا روى بع�ـــس اأهل المعرفة عن الّنبّي P في و�ضف اأهل الجّنة، اأّنه ياأتيهم ملك في�ضتاأذن 

للدخول عليهم، وبعد اال�ضتئذان يدخل فيبّلغ ال�ّضالم من اهلل تعالى عليهم، ويعطي كالًّ منهم 

ر�ضالـــة مكتوًبـــا فيها: من الحّي القّيوم الذي ال يمـــوت اإلى الحّي القّيوم الذي ال يموت، اأّما بعد، 

فاإّني اأقول لل�ّضيء كن فيكون وقد جعلتك تقول لل�ّضيء كن فيكون، فقال P: فال يقول اأحد من 

اأهل الجّنة لل�ّضيء كن، اإاّل ويكون.

وهـــذه هي ال�ضلطنة االإلهية التي تعطى للعبد الأجل تركه اإرادة نف�ضه وترك �ضلطنة االأهواء 

.
)2(

النف�ضّية واإطاعة ابلي�س وجنوده«

هـــذه هي المراحل، والعبادة فيها هي اللّب واالأ�ضل، لكنَّ هذه العبادة ينبغي اأن تكون على 

نهـــج االإن�ضـــان الكامل الذي هـــو ولّي اهلل وخليفتـــه، وال يمكن طّي ذلك الّطريـــق اإاّل بالتم�ّضك 

بمقام روحانّيته.

)1( �ضورة التحريم، االآية 6.
)2( معراج ال�ضالكين، �س45  - 46.
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2. اّتباع أولياء اهلل
»لـــو اأّن هذا االإن�ضان، ا�ضتطاع اأن يجعل مملكة اإن�ضانّية هذا االإن�ضان الذي اقترن منذ والدته 

ا مع نمّو االإن�ضـــان وتكامله، لو ا�ضتطاع اأن  بالِقـــوى الّثـــالث وترعرعت وتكاملت تلـــك الِقوى اأي�ضً

يجعـــل هذه المملكة متاأّثرة بتربية تعاليـــم االأنبياء والعلماء والمر�ضديـــن ال�ضت�ضلم �ضيًئا ف�ضيًئا 

ل�ضلطة تربية االأنبياء واالأولياء R، فقد ال يم�ضي عليه وقٌت طويٌل حّتى ت�ضبح القّوة الكاملة 

االإن�ضانّية، التي اأودعت فيه على اأ�ضا�س القابلّية، فعلّية تظهر للعيان، وترجع جميع �ضوؤون مملكته 

 :P وقواها اإلى �ضاأن االإن�ضانّية بحيث يجعل �ضيطان نف�ضه يوؤمن على يديه، كما قال ر�ضول اهلل

»اإنَّ �َسْيَطاِني اآَمَن ِبَيدي«، فت�ضت�ضلم حيوانّيته الإن�ضانّيته، حّتى ت�ضبح مطّية مرّو�ضة على طريق 

عالـــم الكمال والرقي، وبراًقا يرتاد ال�ّضماء نحو االآخرة، ويمتنع عن كّل معاندة وتمّرد. وبعد اأن 

ت�ضت�ضلـــم ال�ّضهوة والغ�ضب اإلى مقام العدل وال�ّضرع تنت�ضر العدالة في المملكة، وتت�ضّكل حكومة 

عادلة حّقة يكون فيها العمل وال�ّضيادة للحّق وللقوانين الحّقة، بحيث ال تّتخذ فيها خطوة واحدة 

�ضـــّد الحـــّق، وتكون خالية من كّل باطـــٍل وجور. وعليه، فكما اأّن ميزان منـــع الحّق وال�ضّد عنها 

.
اّتباع الهوى، فكذلك ميزان اجتذاب الحّق و�ضيادته هو متابعة ال�ّضرع والعقل«)1(

ويقول} في مكاٍن اآخر: »اعلم اأّنه ال يمكن طّي هذا ال�ّضفر الّروحّي والمعراج االإيمانّي 

بهذه الّرجل المك�ضورة والعنان المرخّي والعين العمياء والقلب الذي هو بال نور،{ہ  ہ   ہ  

... فمـــن المحتـــوم والالزم ل�ضلوك هذا الّطريق الروحّي، وعروج 
)2(

ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ      }
هذا المعراج العرفاني، التم�ّضك بمقام روحّية هداة طرق المعرفة واأنوار �ضبل الهداية الذين 

هـــم الوا�ضلون اإلى اهلل والعاكفون على اهلل، ولـــو اأراد اأحد اأن يطوي هذا الطريق بقدم اأنانية 

نف�ضه من دون التم�ّضك بواليتهم ف�ضلوكه اإلى ال�ضيطان والهاوية... وبالجملة، التم�ّضك باأولياء 

النعـــم الذيـــن اهتدوا اإلى طريق العروج اإلى المعارج، واأتّمـــوا ال�ضير اإلى اهلل من لوازم ال�ضير 

اإلـــى اهلل؛ كمـــا اأ�ضير كثيـــرا اإلى ذلك في االأحاديـــث ال�ّضريفة، وقد عقد فـــي الو�ضائل باًبا في 

.
)3(

بطالن العبادة بدون والية االأئّمة واالعتقاد باإمامتهم«

)1( االأربعون حديًثا، �س 197.
)2( �ضورة النور، االآية 40.

)3( معراج ال�ضالكين، �س148 - 149.
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موعبة للدلب
»اإّن روح الّنبــــّي P واأرواح االأئّمة Q تكون جميًعــــا في قلٍق وا�ضطراب لئاّل ت�ضقط 

اأوراق �ضجــــرة النبــــّوة والواليــــة وتــــذوي، قــــال P: »َتناكح���وا َتَنا�سل���وا َفاإّن���ي اأَُباه���ي ِبُك���ُم 

. ال �ضــــّك في اأّنه لو �ضــــار االإن�ضان في مثل هــــذه الّطريق المحفوفة 
ْق���ِط«)1( الأَُم���َم َوَل���ْو ِبال�سِّ

بالمخاطــــر مّمــــا قد يلقي به اإلى هــــّوة الفناء ويجعله مو�ضع عقوق اأبيــــه الحقيقّي، اأي النبّي 

الكريــــم P، ذلك العظيم الذي هو رحمة للعالمين. فما اأ�ضّد تعا�ضته، وما اأكثر الم�ضائب 

والباليــــا التي يخّبئها له الغيب! فاإذا كنت على �ضلٍة بر�ضول اهلل P، واإذا كنت تحّب اأمير 

الموؤمنيــــن  Q واإذا كنــــت من محّبي اأوالدهما الّطاهرين، فا�ْضــــَع لكي تزيل عن قلوبهم 

المباركة القلق واال�ضطراب. لقد جاء في القراآن الكريم في �ضورة هود: {...ڈ  ژ  

َبْتِني  ، وجــــاء فــــي الحديــــث ال�ّضريف اأّن النبّي P قــــال: »�َسيَّ
)2(

ژ  ڑ  ڑ  ک   ...}
 .

�ُسوَرُة ُهود، ِلَمَكاِن هِذِه الآيِة«)3(

يقـــول ال�ضيخ العـــارف الكامل ال�ّضاه اآبادي - روحي فداه - »هـــذا، على الرغم من اأّن هذه 

ا، ولكن من دون {ڑ  ڑ  ک }، اإاّل اأّن النبّي خ�ّس  االآية قد جاءت في �ضورة ال�ّضورى اأي�ضً

ا، فكان يخ�ضى اأن ال  �ضـــورة هود بالّذكر، وال�ّضبب اأّن اهلل تعالى طلـــب منه ا�ضتقامة االأّمة اأي�ضً

يتحّقق ذلك الطلب، واإاّل فاإّنه بذاته كان اأ�ضّد ما يكون ا�ضتقامة، بل لقد كان P مثال العدل 

واال�ضتقامة«. 

... اإذًا، يا اأخي، اإذا كنَت تعرف اأّنك من اأتباع النبّي P، وتريد اأن تحّقق هدفه، فاعمل 

علـــى اأن ال تخجله بقبيح عملك و�ضوء فعلك. اأال تـــرى اأّنه اإذا كان اأحٌد من اأوالدك والمقّربين 

اإليك يعمل القبيح وغير المنا�ضب من االأعمال التي تتعار�س و�ضاأنك، فكم �ضيكون ذلك مدعاة 

 ،P لخجلـــك مـــن الّنا�ـــس و�ضبًبا في طاأطاأة راأ�ضـــك اأمامهم؟ وال بّد اأن تعلـــم اأن ر�ضول اهلل

وعلـــّي  Q، همـــا اأبوا هذه االأّمـــة بن�ّس ما قاله النبّي الكريـــم P: »اأنا َوَعِل���يُّ اأََبوا هِذِه 

)1( و�ضائل ال�ضيعة، كتاب الّنكاح، الباب االأول من اأبواب مقّدمات الّنكاح، ح17.
)2( �ضورة هود، االآية 112.

)3( الطبر�ضي، تف�ضير مجمع البيان، ج5، �س140.
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. فلـــو اأُح�ضرنا في ح�ضرة رّب العالمين يوم الح�ضـــاب واأمام نبّينا واأئّمتنا، ولم يكن 
���ة«)1( الأُمَّ

فـــي كتاب اأعمالنا �ضوى القبيـــح من االأعمال، فاإّن ذلك �ضوف ي�ضعب عليهم ول�ضوف ي�ضعرون 

بالخجـــل في ح�ضرة اهلل والمالئكة واالأنبياء. وهذا هو الّظلم العظيم الذي نكون قد ارتكبناه 

بحّقهم، واإّنها لم�ضيبة عظمى ُنبتلى بها، وال نعلم ما الذي �ضيفعله اهلل بنا.

 فيـــا اأّيها االإن�ضان الّظلوم الجهول، يـــا من تظلم نف�ضك، كيف تكافئ اأولياءك الذين بذلوا 

اأموالهـــم واأرواحهم في �ضبيل هدايتك، وتحّملوا اأ�ضّد الم�ضائب، واأفظع القتل، واأق�ضى ال�ّضبي 

لن�ضائهـــم واأطفالهم من اأجل اإر�ضادك ونجاتك؟ فبداًل من اأن ت�ضكرهم على ما فعلوا وتحفظ 

ا منك اأّنك اإّنما تظلم نف�ضك وحدها! ا�ضتيقظ  لهـــم اأياديهم البي�س نحوك، تقوم بظلمهم ظنًّ

من نوم الغفلة، واخجل من نف�ضك، واتركهم يعانون من الّظلم الذي تحّملوه من اأعداء الّدين 

مـــن دون اأن ت�ضيـــف على ظالمتهـــم ظالمة اأخرى؛ الأّن الّظلـــم من المحّب اأ�ضـــّد األًما، واأكثر 

.
)2(

قبًحا!«

)1( بحار االأنوار ج 36، ح 12، �س 11.

)2( االأربعون حديًثا، �س 199  - 201.
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المهاهيم الرئيسة

1. من اآثار اّتباع الهوى:

•  بغ�س الحّق والخلود في جهّنم: فاّتباع الهوى يوؤّدي اإلى انطفاء نور الفطرة بالكامل وال 	

يبقى فيها اأثر من المحّبة االإلهية، بل وت�ضبح مبغ�ضًة للحق تعالى، ولكّل ما يرتبط به.

•  االإمعـــان في الّت�ضافل: ي�ضبح اّتباع االأهـــواء النف�ضّية والّرغبات الحيوانّية حائاًل دون 	

اأن يتجّلـــى فيـــه الحّق من خالل اأّية واحـــدة من تلك المراتب، ويطفـــئ ظالم الّنف�س 

واأهواوؤهـــا كّل اأنوار العقل واالإيمان، ولن ُتتاح له والدة ثانية، اأي الوالدة االإن�ضانّية، بل 

يمكـــث على تلك الحال ويكـــون ممنوًعا وم�ضدوًدا عن الحـــّق والحقيقة اإلى اأن يرحل 

عن هذا العالم.

• ـــالل وفقدان ال�ّضكينـــة: االإن�ضان المّتبع لهواه اأ�ضّل واأ�ضـــّد و�ضاعة من جميع الحيوانات 	 ال�ضّ

والبهائم، فلهذه هدف من الجمع، اأّما هو فال هدف له من ذلك، بل هو �ضّيع هدفه وغايته.

•  انحطاط المجتمعات.	

2. يتخّل�س االإن�ضان من اّتباع الهوى:

اأ�ضا�ضّيين  اأمرين  المتعال مبنيٌّ على  اإلى مقام ع�ضمة الحّق  االإن�ضان  اإّن و�ضول  اأ. 

هما: 

• خوف مقام الّرّب المتعال.	

• ونهي الّنف�س عن الهوى. 	

ب. التم�ضك بمقام روحانية هداة طرق المعرفة واأنوار �ضبل الهداية، ولو اأراد اأحد 

اأن يطوي هذا الطريق بقدم اأنانية نف�ضه من دون التم�ضك بواليتهم ف�ضلوكه اإلى 

ال�ضيطان والهاوية.

ج. قطع المراحل التالية: �ضبط القوى الم�ضّتتة للّنف�س في عالمي الملك والملكوت، 

طاعة الّنف�س للقوى الّروحانّية، الفناء في االإرادة االإلهّية.
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:
اَل َم���ْن َنْف�ُسُه َلِهَيٌة ِلُط���وِل اأََمِلِه، َوَبَدُنُه َغاِف���ٌل ِل�ُسُكوِن ُعُروِقِه،  »َفاأَ�ْساأَُل���َك َي���ا َمْوَلَي �ُسوؤَ

اِئ���ٌر اإَِلْيِه، �ُسوؤَاَل َمْن َقْد َغلََب َعلَْيِه  َوَقْلُب���ُه َمْفُت���وٌن ِبَكْث���َرِة النَِّعِم َعلَْيِه، َوِفْكُرُه َقِليٌل ِلَما ُهَو �سَ

اَل َم���ِن ا�ْسَتْكَث���َر ُذُنوَبُه،  َظلَُّه الأََج���ُل، �ُسوؤَ ْنَي���ا، َواأَ الأََم���ُل، َوَفَتَن���ُه اْلَه���َوى، َوا�ْسَتْمَكَن���ْت ِمْن���ُه الدُّ

َواْعَت���َرَف ِبَخِطيَئِت���ِه، �ُس���وؤَاَل َمْن لَ َربَّ َل���ُه َغْيُرَك، َولَ َوِليَّ َلُه ُدوَن���َك، َولَ ُمْنِقَذ َلُه ِمْنَك، َوَل 

.
َمْلَجاأَ َلُه ِمْنَك، اإلَّ اإَِلْيَك«)1(

الروايات الشريفة:
ُخوِل  ْرَبِع ِخ�َساٍل َفلَُه اْلَجنَُّة: ِمَن الدُّ

َ
ِتي ِمْن اأ مَّ

ُ
1. عن َر�ُضوُل اهلِل P: »َمْن �َسِلَم ِمْن اأ

 .
َباِع اْلَهَوى، َو�َسْهَوِة اْلَبْطِن، َو�َسْهَوِة اْلَفْرج «)2( ْنَيا، َواتِّ ِفي الدُّ

.
وُم َعِن اْلَهَوى«)3( َة اْلِعَباَدِة َمْن َل َي�سُ 2. عن اأمير الموؤمنين Q: »َكْيَف َيِجُد َلذَّ

 .
3. عن الر�ضول االأكرم P في و�ضيته لمعاذ: »َواْحَذِر اْلَهَوى؛ َفاإِنَُّه َقاِئُد اْلأَ�ْسِقَياِء اإَِلى النَّاِر«)4(

4. عن االإمام اأبي جعفر Q: »َمْن َلْم َيَتَعاَهِد النَّْق�َص ِمْن َنْف�ِسِه َغلََب َعلَْيِه اْلَهَوى، 

 .
َوَمْن َكاَن ِفي َنْق�ٍص َفاْلَمْوُت َخْيٌر َله «)5(

ْعَظِم النَّا�ِص 
َ
ٍخ ِلي، َكاَن ِمْن اأ

َ
ْخِبُرُكْم َعْن اأ

ُ
َنا اأ

َ
َها النَّا�ُص، اأ يُّ

َ
5. عن اأمير الموؤمنين Q: »اأ

ِمْن  ْنَيا ِفي َعْيِنِه، َكاَن َخاِرجاً  َغَر الدُّ ِفي َعْيِني، َوَكاَن َراأْ�ُص َما َعُظَم ِبِه ِفي َعْيِني �سِ

َلى  ْقَرِبِهَما اإِ
َ
اأ اإَِلى  ُل، َنَظَر  ْف�سَ

َ
ُهَما اأ يُّ

َ
اأ ْمَراِن َل َيْدِري 

َ
اأ ُه  اإَِذا اْبَتزَّ �ُسْلَطاِن َبْطِنِه... َكاَن 

 . 
اْلَهَوى َفَخاَلَفه«)6(

َهَواِت ِفي النَّْف�ِص، َوَيْقَطُع َمَناِبَت  اِدِق Q: »ِذْكُر اْلَمْوِت ُيِميُت ال�سَّ 6. عن االإمام ال�ضَّ

.
ْعَلَم اْلَهَوى«)7(

َ
ْبَع، َوَيْك�ِسُر اأ ، َوُيِرقُّ الطَّ ِ

َّ
ي النَّْف�َص ِبَمَواِعِد اهلل اْلَغْفلَِة، َوُيَقوِّ

حيفة ال�ّضّجادّية، دعاوؤهQ في االإلحاح على اهلل تعالى. )1( ال�ضّ
)2( م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 110.

)3( )م.ن(، ج12، �س 115.
)4( بحار االأنوار، ج21، �س 407.

)5( من ال يح�ضره الفقيه، ج4، �س 381.
)6( الكافي، ج2، �س 237.

)7( م�ضباح ال�ضريعة، �س 171.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

 الجزع  
ماهيته ،  منشؤه وعالجه

 يبّيـــن منا�ضئ الجـــزع وكيفّية ت�ضـــّكل ال�ّضخ�ضية    1

الجزوعة.

 ي�ضرح العالقة بين �ضعف االإيمان والجزع، وكيف    2

يوؤّدي الجزع اإلى بغ�س الحّق.

 يتعـــّرف اإلـــى الخطـــوات التـــي ت�ضاعدنـــا علـــى    3

التخّل�س من الجزع.

الدرس السادس عشر 





تمفيق
.

)1(
قال اهلل تعالى: {چ  چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ            ڍ}

ُكوِن  ُر ال�سُّ ْخ�ِص َوَتَغيُّ ُن ال�سَّ ِطَراُب اْلَقْلِب َوَتَحزُّ ادقQ: »َتْف�ِسيُر اْلَجَزِع ا�سْ وعـــن ال�ضّ

ِع اإَِلى اهلِل َعزَّ َوَجلَّ  ���رُّ َناَبِة َوالتَّ�سَ َوَتْغِيي���ُر اْلَح���اِل؛ َوُكلُّ َناِزَل���ٍة َخلَْت اأََواِئُلَها َع���ِن اْلإِْخَباِت َواْلإِ

ُلُه َواآِخُرُه،  ُلُه ُمرٌّ َواآِخُرُه ُحْلٌو ِلَقْوٍم، َوِلَقْوٍم ُمرٌّ اأَوَّ ْبُر َما اأَوَّ اِبٍر؛ َوال�سَّ َف�َساِحُبَها َجُزوٌع َغْيُر �سَ

ْبِر  َفَم���ْن َدَخلَ���ُه ِمْن اأََواِخ���ِرِه َفَقْد َدَخَل، َوَمْن َدَخلَُه ِمْن اأََواِئِلِه َفَقْد َخَرَج، َوَمْن َعَرَف َقْدَر ال�سَّ

ِر Q:{ں   ِة ُمو�َسى َواْلَخ�سِ ْبُر، َقاَل اهلل َعزَّ ِمْن َقاِئٍل ِفي ِق�سَّ ا ِمْنُه ال�سَّ ِبُر َعمَّ َل َي�سْ

ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہ   })2( َفَم���ْن �َسَب���َر ُكْره���اً َوَل���ْم َي�ْس���ُك اإَِلى اْلَخْلِق َوَل���ْم َيْجَزْع ِبَهْتِك 
ْي ِباْلَجنَِّة  :{ڤ   ڤ})3(؛ اأَ يُب���ُه َما َق���اَل اهلل َع���زَّ َوَج���لَّ ، َوَن�سِ �ِسْت���ِرِه، َفُه���َو ِم���َن اْلَع���امِّ

.
َواْلَمْغِفَرِة«)4(

بر اّلـــذي هو ف�ضيلة  حفلـــت االأحاديـــث والّروايـــات بذكر الّجـــزع وعّدته من اأ�ضـــداد ال�ضّ

عظيمة. فالجزع رذيلة نف�ضّية، واإن كان له بع�س موارد الح�ضن كما �ضيظهر.

عاب والم�ضائب؛  اإّن حياة االإن�ضان في الّدنياـ وفي ظّل غيبة االإمام المهدّي|ـ  مليئة بال�ضّ

وذلـــك الأّن الّنا�س تحت حكومات الّطواغيت لن ت�ضلح اأمورهم. وما داموا كذلك، فاإّن الكثير 

مـــن االأ�ضـــرار �ضي�ضيبهم نتيجة تخريـــب االأر�س. وها هو اأميـــر الموؤمنينQ ي�ضرح هذه 

الق�ضّية ويبّين �ضببها الواقعّي في عهده ال�ّضريف لمالك االأ�ضتر حين واّله م�ضرا: »َواإِنََّما ُيوؤَْتى 

)1( �ضورة المعارج، االآيتان 19 و 20.
)2( �ضورة الكهف، االآية 68.

)3( �ضورة البقرة، االآية 155.
بر على البالء. )4( م�ضتدرك الو�ضائل، ج2، �س427، باب ا�ضتحباب ال�ضّ
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ْنُف�ِص اْل���ُولَِة َعلَى اْلَجْمِع، َو�ُسوِء  ْعَواِز اأَْهِلَها، اإِنََّما يْع���ِوُز اأَْهُلَها لإ�ْسَراِف اأَ َخ���َراُب الأْر����صِ ِمْن اإِ

، وهو معنى قوله تعالـــى: {ی  ی        جئ  حئ    
ِه���ْم ِباْلَبَق���اِء، َوِقلَّ���ِة اْنِتَفاِعِه���ْم ِباْلِعَب���ِر«)1( َظنِّ

. فالّدنيا في غيبة االإمام داٌر بالبالء محفوفة، وبظهوره 
)2(

مئ  ىئ  يئ               جب  حب    }
المبارك �ضت�ضرق بنور رّبها وتتبّدل غير االأر�س.

وب�ضبب هذا الّطغيان وما ينجم عنه من ف�ضاد وتخريب، يقع الّنا�س في الم�ضائق وال�ّضدائد، 

وتنـــزل بهم الم�ضائب. فمن لـــم ي�ضتعّد لمثل هذه الباليا ي�ضقط وينهـــار، ويفقد القدرة على 

المقاومـــة من اأجـــل ال�ّضير نحو ذلك العهـــد الميمون. وعندها �ضتـــزداد الم�ضائب وتكثر، بل 

ِمٍن  ِبي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: َما ِمْن ُموؤْ ادق Q: »َعْن اأَ و�ضتعظم وتكبر. فعن االإمام ال�ضّ

ِة الَِّتي ُهَو ِفيَها َعاَفاُه  اإِلَّ َوُه���َو ُمْبَتًل���ى ِبَب���َلٍء ُمْنَتِظٌر ِبِه َما ُهَو اأَ�َسدُّ ِمْنُه، َفاإِْن �َسَبَر َعلَى اْلَبِليَّ

ِبْر َوَجِزَع َنَزَل ِبِه ِمَن اْلَبَلِء اْلُمْنَتِظُر اأََبداً َحتَّى  اهلل ِم���َن اْلَب���َلِء الَِّذي َيْنَتِظُر ِبِه، َواإِْن َلْم َي�سْ

.
ُيْح�ِسَن �َسْبَرُه َوَعَزاَءُه«)3(

مود  بـــر، الـــذي ين�ضاأ من قـــّوة اإلهّية تنزل على قلب الموؤمن، يمنـــح القدرة على ال�ضّ فال�ضّ

والمواجهة، وبهذه المقاومة التي تّتطلع اإلى عهد اإمام الّزمان| تقّل الم�ضائب وتهون.

خصّية الرزوعة؟
ّ
ما هي الش

الم�ضاعب والم�ضائب درجات، ومع كّل درجة منها نحتاج اإلى درجة تقابلها من حيث قّوة 

بـــر. ولكن، هل يوجد م�ضيبة في الحياة الّدنيا ال تقابلها قّوة اأو يحتملها �ضبر؟  التحّمـــل وال�ضّ

وبذلك يكون الّجزع عندها مقبواًل!

اإّن ما يظهر من بع�س االأحاديث الموؤّيدة بالوجدان اأّن م�ضائب اأهل البيت Rـ  اأي م�ضائب 

فقدانهم وفقدان هدايتهم الظاهرة في هذا العالم ـ ال يمكن الأّية نف�س اأن تتحّملها. وكيف تتحّمل 

ادق Q: »اإِنَّ اْلُب���َكاَء َواْلَجَزَع َمْكُروٌه  الّنف�ـــس فقدان اأمٍر ُيعـــّد اأ�ضا�س قّوتها؟! فعن االإمام ال�ضّ

.
ِلْلَعْبِد ِفي ُكلِّ َما َجِزَع، َما َخَل اْلُبَكاَء َعلَى اْلُح�َسْيِن ْبِن َعِليٍّ Q، َفاإِنَُّه ِفيِه َماأُْجوٌر«)4(

)1( نهج البالغة، �س 436، خ53، من كتاٍب له لمالك االأ�ضتر.
)2( �ضورة الروم، االآية 41.

)3( م�ضتدرك الو�ضائل، ج2، �س422، باب ا�ضتحباب ال�ضبر على البالء.
)4( و�ضائل ال�ضيعة، ج14، �س506، باب ا�ضتحباب البكاء لقتل الح�ضين.



229 الرزع ؛ ماهيته ت  منشؤم وعالجه 

وَعـــْن ِم�ْضَمـــِع ْبِن َعْبـــِد اْلَمِلِك َقاَل: َقاَل ِلي اأَُبو َعْبـــِد اهلِل Q ِفي َحِديٍث: »اأََم���ا َتْذُكُر َما 

، َواأَ�ْسَتْعِبُر ِبَذِلَك  ِ ِن���َع ِبِه، َيْعِن���ي ِباْلُح�َسْيِن Q، ُقْلُت: َبلَى؛ َقاَل: اأََتْجَزُع؟ ُقْلُت: اإِي َواهللَّ �سُ

َع���اِم َحتَّى َي�ْسَتِبيَن َذِلَك ِف���ي َوْجِهي؛ َفَقاَل:  ���ى َي���َرى اأَْهِلي اأََثَر َذِل���َك َعلَيَّ َفاأَْمَتِنُع ِمَن الطَّ َحتَّ

وَن ِمْن اأَْه���ِل اْلَجَزِع َلَنا َوالَِّذيَن َيْفَرُحوَن ِلَفَرِحَنا  َرِح���َم اهلل َدْمَعَت���َك، اأََما اإِنََّك ِمَن الَِّذيَن ُيَعدُّ

َتُهْم َملََك اْلَمْوِت ِبَك،  يَّ وَر اآَباِئي َلَك، َوَو�سِ َويْحَزُنوَن ِلُحْزِنَنا، اأََما اإِنََّك �َسَتَرى ِعْنَد َمْوِتَك ُح�سُ

.
ل«)1( َوَما َيْلَقْوَنَك ِبِه ِمَن اْلِب�َساَرِة اأَْف�سَ

ْبَر َلَجِميٌل  وعن اأمير الموؤمنين Q اأّنه قال على قبر ر�ضول اهلل P �ضاعة ُدِفَن: »اإِنَّ ال�سَّ

.
اإِلَّ َعْنَك، َواإِنَّ اْلَجَزَع َلَقِبيٌح اإِلَّ َعلَْيَك، َواإِنَّ اْلُم�َساَب ِبَك َلَجِليٌل، َواإِنَُّه َقْبلََك َوَبْعَدَك َلَجلٌَل«)2(

���ا اأَْهُل َبْي���ٍت َنْجَزُع َما َل���ْم َتْنِزِل  ـــادق Q: »اإِنَّ ولعّلـــه اإلى هذا الجـــزع اأ�ضار االإمام ال�ضّ

.
َبْرَنا«)3( َذا َنَزَلْت �سَ يَبُة، َواإِ اْلُم�سِ

طراب، دون اأن يظهر في االأع�ضاء والجوارح؛  والجزع، اإّما اأن يبقى في القلب كحالة من اال�ضّ

واإّما اأن يظهر عليها اأو ي�ضري اإليها، فيوؤّدي اإلى حاالت �ضلبّية كثيرة، )�ضن�ضير اإليها الحًقا(.

فاإذا ا�ضتفحل الجزع وزاد عن الحّد اّلذي قد ُيعفى عنه، يظهر في �ضلوك االإن�ضان ب�ضورة 

ال�ّضكوى الع�ضوائّية واالنهيار الع�ضبّي واالإحباط والك�ضل والفتور.

وكمـــا نعلم، فاإّن تزلزل القلب غالًبا ما يـــوؤّدي اإلى تزلزل البدن وخروجه عن االعتدال في 

القـــول والفعـــل والحركات. ولهذا، كان ال بّد من معالجة هذه الم�ضكلة واقتالعها من جذورها 

بعد معرفة اأ�ضبابها. 

ابر، قلبه م�ضطرٌب، وباطنه موح�ٌس،  ويقول االإمام الخمينّي }: »فاإّن االإن�ضان غير ال�ضّ

ابر، ي�ضكو عند من هو اأهل لل�ّضكاية، ومن هو لي�س  ونف�ضه قلقٌة ومهزوزة... واالإن�ضان غير ال�ضّ

عف في الّنف�س،  اأهـــل لل�ّضكاية... واأّمـــا الفزع والجزع فم�ضافًا اإلى اأّنه عيٌب وكا�ضـــٌف عن ال�ضّ

.
)4(

يجعل االإن�ضان م�ضطرًبا، واالإرادة �ضعيفة والعقل موهونًا«

)1( و�ضائل ال�ضيعة، ج14، �س507، باب ا�ضتحباب البكاء لقتل الح�ضين.  
)2( نهج البالغة، �س527.

)3( و�ضائل ال�ضيعة، ج2، �س276، باب جواز اإظهار التاأثر قبل الم�ضيبة.
)4( االأربعون حديًثا، �س 297.
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كيف يص(ح اإلنسان جزوًعا؟

1. االستسالم للّطبيعة البشرّية
ـ فاإّن  ـ 

)1(
ـ كما ت�ضـــّرح اآيات القراآن الحكيـــم الأّن االإن�ضـــان ُخلـــق �ضعيًفـــا، وُخلق من �ضعفـ 

االأ�ضـــل فيـــه هو الجزع. وقد عّرفت االآيـــات ال�ّضابقة هذا االإن�ضان بمثل هـــذه الخ�ضلة؛ وذلك 

الأّن الجـــزع ين�ضاأ من �ضعف الّنف�س، وعـــدم قدرتها على الّثبات؛ ولهذا فمن الّطبيعّي اأن يكون 

جزوًعا.

وُيعلم من هذا االأ�ضل اأّن االإن�ضان، اإذا لم يربِّ نف�ضه على الّتحّمل، ولم يح�ضل على القّوة 

عبة. الحقيقّية من اأ�ضبابها، بل من �ضببها الواقعّي، ف�ضوف يجزع وينهار في اللحظات ال�ضّ

وال �ضـــّك بـــاأّن اأكثر الّنا�ـــس لي�ضوا محرومين من القـــّوة بالكامل. فـــاإّن اهلل تعالى يمنحهم 

مـــن القـــّوة ما يقيمون بـــه معا�ضهم، ولكـــي يعرفوا بذلك رّبهـــم، فيبتغون عنده العـــّزة والقّوة 

الالمتناهية.

عاب والبالءات  والمطلـــوب اأن يعـــّد كّل واحد مّنا من القّوة ما يتنا�ضب اأو يتفـــّوق على ال�ضّ

التـــي �ضيواجههـــا في الحيـــاة. وحيث اإّننا في كثيٍر مـــن الحاالت ال نعرف حجـــم الم�ضيبة اإاّل 

بعـــد نزولهـــا، فاالأف�ضل اأن نكل االأمر اإلى اهلل ونعتمد عليه، ونفّو�س اإليه جميع اأمورنا، ونطلب 

منـــه المدد والعـــون دوًما، وال نرى اأنف�ضنا اأهـــاًل لتلك المواجهة، فلعـــّل اهلل تعالى بهذا يجبر 

نق�ضاننا.

يقـــول االإمام الخميني}: »اإّن الرجل الّروحي الحافظ ل�ضالمة فطرته االإلهّية االأ�ضلية 

ي�ضبـــُر على كّل حاٍل، وال يفقد ال�ضيطرة على نف�ضه، فتتغّلب قوُة روحه على ما تطلبه طبيعته، 

وال ينهـــار فـــي الحوادث، وال يهتّز لفقـــدان الّدنيا والّطموحات الّنف�ضّيـــة؛ الأّنه متحرٌر من حّب 

.
)2(

الدنيا والّنف�س، وهذا الحّب هو من�ضاأ كّل انحراف وخطيئة«

ٹ} �ضورة الن�ضاء، االآية 28. ٹ  ٿ  )1( {ٿ 
)2( معراج ال�ضالكين، �س 374.
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2. احتجاب الفطرة
فاإهمال تقوية الّنف�س يوؤّدي ب�ضورة تلقائّية اإلى الجزع. فكيف اإذا امتزج مع احتجاب 

الفطـــرة؛ وذلك الأّن الفطـــرة االإن�ضانية االأ�ضلّيـــة ـ كما يقول االإمـــام الخميني: »مجبولة 

علـــى حّب الكمال والجمـــال وطلب الحّق وروؤية الحّق؛ فـــاإّن االإن�ضان )الفطرّي( ال يظهر 

الجزع مّما يرد عليه من جانب الحّق. واإن كان ما يرد بح�ضب الّطبيعة وعالمها مكروًها، 

والفطرة تعّد الجزع من واردات الحّق عيًبا والأّن هذا االإن�ضان احتجب بالحجب الّنف�ضّية 

الّطبيعّيـــة وتلوّثت مراآة قلبـــه ب�ضداأ روؤية الّنف�س والعجب، فاإّنـــه يجزع مقابل الواردات، 

. واإّنما تحتجـــب الفطرة ب�ضبب حّب 
)1(

ويظهـــر ال�ضكوى مـــن فقدان الـــواردات الّطبيعّية«

الّنف�س و�ضّدة التوّجه اإليها واإلى حاجاتها. وهكذا، لن ترى الجمال الكامن في الم�ضائب 

ْبُر ُيْظِهُر َما  ادق Q: »ال�سَّ فت�ضتغـــرق في ظلمة ال�ّضرور واالأعدام. وعـــن االإمام ال�ضّ

ْلَمِة  َف����اِء، َواْلَجَزُع ُيْظِهُر َم����ا ِفي َبَواِطِنِهْم ِم����َن الظُّ ����وِر َوال�سَّ ِف����ي َبَواِط����ِن اْلِعَب����اِد ِمَن النُّ

.
َواْلَوْح�َسِة«)2(

ويقـــول }: »اإذا احتجبت الفطرة المجبولة علـــى حبِّ الكمال المطلق بحجب الّطبيعة 

والّنف�ـــس، توّهمـــت اأّن الكمـــال في مـــا تطلبه الّطبيعـــة والّنف�ـــس؛ ولذلك فهي تجـــزع لفقدان 

المطلوبـــات الّطبيعّيـــة والّنف�ضّيـــة. فـــاإذا خرجت من هذه الحـــال من االحتجاب، لـــم تتاأذَّ اإاّل 

بر  لفقدانهـــا ِو�ضال محبوبها االأ�ضلّي، فال تجزع اإاّل على فـــراق حبيبها الحقيقّي، فيكون ال�ضّ

.
)3(

عن اهلل اأ�ضعب االأمور عليها، واهلل الهادي«

3. نقصان المعرفة
فمـــا يعين االإن�ضـــان على تحّمل المكاره هو اأن يـــرى فيها الخير، ويعلم اأّنـــه ب�ضببها �ضيبلغ 

. وب�ضبب تكـــّدر الفطرة واحتجابها 
)4(

المقامـــات عند اهلل، لقولـــه تعالى: {ڤ   ڤ}

)1( معراج ال�ضالكين، �س373.
بر على البالء. )2( م�ضتدرك الو�ضائل، ج2، �س427، باب ا�ضتحباب ال�ضّ

)3(  معراج ال�ضالكين، �س 374.
)4( �ضورة البقرة، االآية 155.
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، كما 
يمتنـــع �ضاحبها عـــن روؤية ما اأخفى اهلل له في المكاره؛ واإّنما »ُحّف���ت الجّنة بالمكاره«)1(

.Pورد عن ر�ضول اهلل

يقول االإمام الخميني }: »نف�س االإن�ضان ما دامت تكره ما َيِرُدها من الحّق تعالى، وما 

.
)2(

دام االإن�ضان يجد في باطنه جزًعا من تلك الواردات، فاإّن مقام معارفه وكماالته ناق�س«

ا: »اعلم اأّن ال�ضبر يعتبر من مقامات المتو�ّضطين؛ الأّن الّنف�س ما دامت  ويقول} اأي�ضً

.
)3(

ا« تكره الم�ضائب والبلّيات، وتجزع منها، يكون مقام معرفته ناق�ضً

ال�ضخ�ضّيـــة الجزوعـــة هي �ضخ�ضّيـــة بعمقها الفكـــري ال تفهم وال ُتدرك معنـــى ال�ضّر في 

ـــا ُتبتلى بق�ضر الّنظر ب�ضـــكٍل ملحوٍظ، فترى ما ي�ضيبها مـــن �ضّر اأو �ضرر  حياتهـــا، وهي اأي�ضً

بـــر والّثبات، وال يرى  كخ�ضـــارة نهائّية... الجـــزوع ال يرى االأفق البعيـــد اأو الّثواب االإلهّي لل�ضّ

العاقبة الح�ضنة.

4. ضعف اإليمان
يقول االإمام }: »اإّن العبد الذي ال يتحّمل م�ضيبة واحدة نازلة عليه من الحّق المتعال 

والحبيـــب المطلـــق، والـــذي اإذا واجـــه بلّية واحدة رفـــع �ضوتـــه بال�ّضكوى من ولـــّي نعمه اأمام 

المخلـــوق، رغـــم نزول البركات عليه وتلّقيـــه اآالف اآالف الّنعم، مثل هذا العبـــد اأّي اإيماٍن له؟ 

.
)4(

واأّي ت�ضليٍم له اأمام المقام القد�ضّي للحّق؟ في�ضّح اأن ُيقال اأّن: »من ال �ضبر له ال اإيمان له«

ويقول في مو�ضٍع اآخر: »لو كنت موؤمًنا بالح�ضرة الّربوبّية، وراأيت مجاري االأمور بيد قدرته 

الكاملـــة، وال يكون الأحٍد يـــٌد في الحوادث واالأمـــور، لما ا�ضتكيت من حـــوادث االأّيام والبلّيات 

اأمـــام غير الحّق تعالى، بل ال�ضتقبلتها بكّل حفاوة وتكريـــم، و�ضكرت نعم الحّق �ضبحانه. فكّل 

اال�ضطرابات الّنف�ضّية وال�ّضـــكاوى الل�ضانّية والحركات غير الالئقة وغير المعتادة لالأع�ضاء، 

ت�ضهـــد باأّننا ل�ضنا مـــن ذوي االإيمان. فما دامت الّنعمة موفورة، �ضكرنـــا رّبنا �ضكًرا ظاهريًّا ال 

لـــّب له، بل يكون الأجل طمع الّزيـــادة، وحينما تواجهنا م�ضيبة واحدة اأو يحّل بنا األٌم ومر�س، 

)1( بحار االأنوار، ج67، �س78، ترك ال�ّضهوات واالأهواء.
)2( معراج ال�ضالكين، �س364.
)3( االأربعون حديًثا، �س 294.
)4( )م.ن(، �س 297  - 298.
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ن�ضتكي من الحّق المتعالي لدى الّنا�س ونغمز فيه، ونعتر�س عليه، ونبدي ال�ّضكوى اأمام كّل من 

.
)1(

هو اأهل، ومن هو لي�س باأهل«

5. فتور القّوة الغضبّية
اإّن الّطبيعـــة الب�ضرّيـــة اإذا خرجت عن حّد االعتدال ـ �ضواء من جهـــة االإفراط اأو الّتفريط 

ـ ف�ضـــوف ت�ضـــوق �ضاحبها اإلـــى الكثير مّما ال تحمد عواقبـــه. وال �ضّك باأّن القـــّوة الغ�ضبّية ُتعّد 

مـــن قوى الّنف�س الّطبيعّية. فلو فترت هـــذه القّوة واّتجهت نحو الّتفريط ف�ضوف ُيبتلى االإن�ضان 

عندها بالجزع؛ ولهذا قال االإمام الخميني }: »اإّن فتور وخمود هذه القّوة ]الغ�ضبّية[ يوّلد 

؛ وذلك الأّن االإن�ضان ي�ضتمّد من 
)2(

عف والّتهاون والك�ضل والّطمع والجزع« عيوًبا كبيرة، مثل ال�ضّ

هذه القّوة الأجل المقاومة والتجّلد، وبفتورها وخمودها يفقد تلك القدرة ويّتجه نحو الجزع.

اآلثار المفلكة للرزع

1. بغض الحّق تعالى
»وتتحّول ال�ّضكاوى والجزع والفزع في الّنف�س اإلى بذور البغ�س تجاه الحّق والق�ضاء االإلهّي، 

ورة الّداخلّية  ثّم ينمو �ضيًئا ف�ضيًئا وي�ضتّد، حّتى يتحّول اإلى ملكة، بل ـ ال �ضمح اهلل ـ تتحّول ال�ضّ

للّذات �ضورة البغ�س لق�ضاء الحّق، والعداء للّذات اإلى المقّد�س، وحين ذلك يفلت الّزمام من 

اليد، ويزول االختيار عن االإن�ضان، وال ي�ضتطيع اأن يفعل �ضيًئا لتح�ضين الو�ضع و�ضبط االأوهام، 

ويتلـــّون الظاهر والباطن بلون العداء للحّق �ضبحانه تعالى، وينتقل من هذا العالم، وهو قطعة 

.
)3(

من البغ�س والعداء لمالك الّنعم؛ فُيْبتلى بال�ّضقاء االأبدّي والّظالم الّدائم«

2. سلب الّطمأنينة
ابر، قلبه م�ضطـــرب، وباطنه موح�س، ونف�ضه قلقة ومهزوزة. وهذا  »اإّن االإن�ضـــان غير ال�ضّ

بنف�ضه بلّية فوق جميع الباليا، وم�ضيبة من اأعظم الم�ضائب التي تحّل باالإن�ضان، وت�ضلب منه 

.
)4(

الّراحة والقرار«

)1( االأربعون حديًثا، �س 298.
)2( جنود العقل والجهل، �س 331.

)3( االأربعون حديًثا، �س 298.
)4( )م.ن(، �س 297.
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ما هي األفكار التي تعيننا على اقتالع الرزع؟
عندمـــا ي�ضكـــو االإن�ضـــان، وال يجد �ضـــدًى ل�ضكواه اأو جواًبـــا، ف�ضوف يـــرى م�ضيبته اأكبر. 

ال�ّضكايـــة هي فـــي جوهرها من اأهّم اآثار الجزع، ومن عالماته. ال�ّضكاية قد تحمل معها تهمة 

َلى   هلل �ضبحانـــه وتعالى بالّظلم! فلماذا ورد في الحديث )فـــي و�ضائل ال�ّضيعة( اأّن »َمْن �َسَكا اإِ

؟ 
)1(» ، َوَمْن �َس���َكا اإَِلى ُمَخاِلٍف، َفَق���ْد �َسَكا اهلَل َع���زَّ َوَجلَّ ُموؤِْم���ٍن ، َفَق���ْد �َس���َكا اإَِل���ى اهلِل َعزَّ َوَج���لَّ

حها، وهو يدافـــع عن �ضاحة العّزة االإلهّية لرّب  الأّن الموؤمـــن �ضوف يجيب هذه ال�ّضكاية ويو�ضّ

العالميـــن. فالـــذي ي�ضكو، ي�ضكـــو اهلل عّز وجّل بطريقـــة غير مبا�ضـــرة؛ الأّن كّل ما يحدث في 

. لماذا ي�ضكو االإن�ضان اأمرًا نزل به؟ الأّنه يراه 
)2(

العالـــم يرجـــع اإلى اهلل، {ېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئ}

خطاأً؛ االإن�ضان ال ي�ضكو �ضيًئا جمياًل اأو مفيًدا... فال�ّضكاية بالّن�ضبة له هي ت�ضاوؤل متاأّلم »لماذا 

ا على حكمة الباري وتدبيـــره وراأفته ورحمته بعبده،  يح�ضـــل هذا بـــي؟«. فهي تخفي اعترا�ضً

ومن المفتر�س اأّن الموؤمن الحقيقّي يدافع عن اهلل، بينما الكافر اأو غير الموؤمن يثّبت له هذه 

ال�ّضكاية وم�ضمونها.

فم�ضيبـــة الجزع الكبرى هـــي اأّن �ضاحبها يتوّقف ويجمد، باالإ�ضافة اإلـــى اأّنه �ضوف ين�ضر 

ر�ضالة �ضلبّية في المجتمع حول تدبير اهلل �ضبحانه وتعالى؛ الأّنه �ضوف ي�ضير اإلى الرّب المتعال 

بور اإن�ضان  بالّظلـــم. اإّن الجـــزوع غالًبا ما ين�ضر ر�ضالـــة �ضلبّية تجاه رّب العالمين، بينمـــا ال�ضّ

ين�ضر ر�ضالة اإيجابّية متفائلة، ويعّزز هذه الحالة االإيجابّية تجاه رّب العالمين.

اإذًا، فالعالج يكمن في ت�ضحيح نظرة االإن�ضان للحياة والوجود والم�ضير، وت�ضحيح فهمه 

لل�ضـــّر. وبمقـــدار ما يتعّمق االإن�ضان في هـــذا المجال ي�ضبح �ضافًيا، ويهّيـــئ مقّدمات الّتحّول 

الّنوعـــّي، وعليـــه اأن يعمل على تقويـــة نف�ضه من خالل العبادة، وال �ضّك بـــاأّن الجهاد في �ضبيل 

اهلل وتحّمـــل الم�ضوؤوليـــات االجتماعّية ي�ضاعدان االإن�ضان كثيرًا في هـــذا المجال. ومن االأمور 

المفيدة التي تعين على التخّل�س من الجزع:

)1( و�ضائل ال�ضيعة، ج2، �س 412، باب جواز ال�ّضكوى اإلى الموؤمن دون غيره.
)2( �ضورة الّن�ضاء، االآية 78.
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1. التفّكر في عاقبة الجزع وآثاره
ولّمـــا عرفنـــا اأ�ضباب الجزع وتعّرفنا على بع�ـــس اآثاره، فاإّن ذلك كاٍف لمـــن اأراد اأن يزّكي 

نف�ضـــه وي�ضلحهـــا. وما اأجمل ما قالـــه االإمام الخميني }: »واأعوذ بـــاهلل من �ضوء العاقبة 

واالإيمـــان الم�ضتعار الم�ضتودع، فيكون كالم المع�ضـــوم Q �ضحيًحا، حيث يقول: »عندما 

بـــر يذهب االإيمـــان«. فيا اأّيهـــا العزيـــز، اإّن المو�ضوع خطيـــٌر، والّطريق محفوٌف  يذهـــب ال�ضّ

بر والّثبات من طبيعتك اأمام حوادث  بالمخاطـــر؛ فابذل من كّل وجودك الجهد، واجعـــل ال�ضّ

االأّيـــام، وانه�ـــس اأمام الّنكبات والّرزايـــا، ولّقن الّنف�س باأّن الجزع والفـــزع، م�ضاًفا اإلى اأّنهما 

عيبان فادحان، ال جدوى من ورائهما للق�ضاء على الم�ضائب والبلّيات، وال فائدة من ال�ّضكوى 

عيف الذي ال حول له وال قّوة،  على الق�ضاء االإلهّي وعلى اإرادة الحّق عّز وجل اأمام المخلوق ال�ضّ

د ْبُن َيْعُقوَب، ِباإِ�ْضَناِدِه َعْن  كما اأ�ضير اإلى ذلك في الحديث ال�ّضريف المنقول في الكافي: ُمَحمَّ

؟ َقاَل: ُقْلُت:  �َضَماَعَة ْبَن ِمْهَراَن، َعْن اأَِبي الَح�َضِن Q قاَل: َقاَل ِلي: »َما َحَب�َسَك َعِن الَحجِّ

ْجِعْلُت ِفَداَك! َوَقَع َعلَيَّ َدْيٌن َكِثيٌر َوَذَهَب َماِلي، َوَدْيِني الَّذي َقّد َلِزَمِني ُهَو اأَْعَظُم ِمْن َذَهاِب 

ِبْر ُتْغَتَبْط،  ْخُرَج، َفَقاَل ِلي: اإِْن َت�سْ َحاِبَنا اأَْخَرَجِني َما َقَدْرُت اأَْن اأَ َماِلي، َفلَْوَل اأَنَّ َرُجًل ِمْن اأَ�سْ

. فاعلم باأّن الجزع والفزع ال يجديان، 
ًيا ُكْنَت اأَْم َكاِرًها«)1( ِبْر ُيْنِفِذ اهلل َمَقاِديَرُه، َرا�سِ واأّل َت�سْ

بر والجالدة فلهما الّثواب الجزيل  بـــل لهما اأ�ضراٌر مخيفٌة ومهالـــك تن�ضف االإيمان. واأّما ال�ضّ

ورة البهّية البرزخّية ال�ّضريفة، كما ورد في ذيَل الحديث ال�ّضريف الذي  واالأجـــر الجميل وال�ضّ

ْنُف�َسُكْم  ُن���وا اأَ ِبُروا َوَوطِّ ���ُب َخْيراً، َفا�سْ ْبُر ُيَعقِّ نحـــن ب�ضدد �ضرحه، حيث يقـــول: »َوَكذِلَك ال�سَّ

.
ْبِر ُتوؤَجُروا«)2( َعلَى ال�سَّ

2. التفّكر في عاقبة الّصبر وثماره
 Q بر اإلى الخير في هذه الّدنيا، كمـــا ي�ضتفاد من الّتمثيل بالّنبّي يو�ضف فعاقبـــة ال�ضّ

في الحديث المذكور ، يبعث على االأجر والّثواب في يوم االآخرة. 

بر، ح1. )1( الكافي، ج2، كتاب االإيمان والكفر، باب ال�ضّ
)2( االأربعون حديًثا، �س 298  - 299.
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وفـــي الحديـــث ال�ّضريـــف، المنقول فـــي ال�ضيـــخ الكليني، الكافـــي، ب�ضنده اإلـــى اأبي حمزة 

ِمِنيَن ِبَبلٍء، َف�َسَبَر َعلَْي���ِه، َكاَن َلُه ِمْثُل اأَْجِر اأَْلِف  الّثمالـــّي  M قال: »َمِن اْبُتِلَي ِم���َن الُموؤْ

بر �ضورة بهّية برزخّية،  . ووردت اأحاديـــث كثيرة في هذا الم�ضمار... واأّمـــا اأّن لل�ضّ
�َسهي���ٍد«)1(

ا تتحّدث عنها، كما  فم�ضاًفـــا اإلى اأّنها تتطابق مع بع�س االأدّلة، نجد االأحاديـــث ال�ّضريفة اأي�ضً

ادق Q، قـــال: »اإَِذا َدَخَل الُموؤِْمُن ِف���ي َقْبِرِه، َكاَنِت  فـــي الكافـــي ال�ّضريف، عن االإمام ال�ضّ

ْبُر َناِحيًة، َفاإَِذا َدَخَل  ى ال�سَّ َكاُة َعْن َي�َساِرِه، والِبرُّ ُمطلٌّ َعلَْيِه، َوَيَتَنحَّ َلُة َعْن َيِميِنِه، َوالزَّ ال�سَّ

اِحَبُكْم،  : ُدوَنُكْم)2( �سَ َكاِة َوالِبرِّ لِة َوالزَّ ْبُر ِلل�سَّ َعلَْيِه الَملََكاَن اللََّذاِن َيِلَياِن ُم�َساَءَلَتُه، َقاَل ال�سَّ

.
َنا ُدوَنُه«)3( َفاإِْن َعَجْزُتْم ِمْنُه، َفاأَ

)1( الكافي، ج2، كتاب االإيمان والكفر، باب ال�ضبر، ح17.
)2( دونكم: الزموا.

)3( االأربعون حديًثا، �س 299.
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المهاهيم الرئيسة

بر اّلذي  عف في الّنف�س، وهو من اأ�ضداد ال�ضّ 1. الجزع هو رذيلة نف�ضّية كا�ضفة عن ال�ضّ

هو ف�ضيلة عظيمة.  

االأع�ضاء  في  يظهر  اأن  دون  اال�ضطراب،  من  كحالة  القلب  في  يبقى  اأن  اإّما  الجزع   .2

الحّد  الجزع وزاد عن  ا�ضتفحل  واإذا  اإليها،  ي�ضري  و  اأن يظهر عليها  واإّما  والجوارح؛ 

اّلذي قد ُيعفى عنه، فاإّنه يظهر في �ضلوك االإن�ضان ب�ضورة ال�ّضكوى الع�ضوائّية واالنهيار 

الع�ضبّي واالإحباط والك�ضل والفتور. 

3. االإن�ضان ال ي�ضكو �ضيًئا جمياًل اأو مفيًدا. فال�ّضكاية بالّن�ضبة له هي ت�ضاوؤل متاأّلم »لماذا 

ا على حكمة الباري وتدبيره. يح�ضل هذا بي؟«. فهي تخفي اعترا�ضً

نق�ضان   -3 الفطرة.  2-احتجاب  الب�ضرّية،  للّطبيعة  اال�ضت�ضالم   -1 الجزع:  من�ضاأ   .4

المعرفة. 4-  �ضعف االإيمان. 5- فتور القّوة الغ�ضبّية. 6- �ضعف الّنف�س وعدم قدرتها 

على الّثبات. 

اإذا لم يربِّ االن�ضان نف�ضه على الّتحّمل ولم يح�ضل على القّوة الحقيقّية من �ضببها   .5

عبة. الواقعّي، ف�ضوف يجزع وينهار في اللحظات ال�ضّ

6. من االآثار المهلكة للجزع: بغ�س الحّق تعالى)تتحول ال�ضكاوى اإلى بغ�س للحّق والق�ضاء 

االإلهّي(، والعداء للّذات المقّد�س، و�ضلب الّطماأنينة.

7. م�ضيبة الجزع الكبرى هي اأّن �ضاحبها يتوّقف ويجمد باالإ�ضافة اإلى اأّنه �ضوف ين�ضر 

ر�ضالة �ضلبّية في المجتمع حول تدبير اهلل �ضبحانه وتعالى.

بر  8. من المعينات الإقتالع الجزع: التفّكر في عاقبة الجزع واآثاره والتفّكر في عاقبة ال�ضّ

وثماره.

9. يكمن العالج في ت�ضحيح نظرة االإن�ضان للحياة والوجود والم�ضير، وت�ضحيح فهمه 

لل�ضّر. وعليه اأن يعمل على تقوية نف�ضه من خالل العبادة، وال �ضّك باأّن الجهاد في �ضبيل 

اهلل وتحّمل الم�ضوؤوليات االجتماعّية ي�ضاعدان االإن�ضان كثيرًا في هذا المجال.
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:
ي���َك ُمْوَلَعًة،  اَرًة، َواإَِل���ى اْلَخِطيَئِة ُمَب���اِدَرًة، َوِبَمَعا�سِ ���وِء اأَمَّ »اإَِلِه���ي، اإَِلْي���َك اأَ�ْسُك���و َنْف�ساً ِبال�سُّ

�َس���ًة، َت�ْسُل���ُك ِبي َم�َساِل���َك اْلَمَهاِلِك، َوَتْجَعُلِن���ي ِعْنَدَك اأَْهَوَن َهاِل���ٍك، َكِثيَرَة  َوِل�َسَخِط���َك ُمَتَعرِّ

اَلًة اإَِلى اللَِّعِب َواللَّْهِو،  َها اْلَخْيُر َتْمَنُع، َميَّ رُّ َتْجَزُع، َواإِْن َم�سَّ َها ال�سَّ اْلِعلَِل، َطِويلََة الأََمِل، اإِْن َم�سَّ

.
ُفِني ِبالتَّْوَبِة«)1( ْهِو، ُت�ْسِرُع ِبي اإَِلى اْلَحْوَبِة، َوُت�َسوِّ ًة ِباْلَغْفلَِة َوال�سَّ َمْمُلوَّ

الروايات الشريفة:
 .

ْنَيا، َوَل َيْجَزُع ِمْن ُذلِّها«)2( ِبي َعْبِد اهلِل Q: »اْلُموؤِْمُن... َل َيْرَغُب ِفي ِعزِّ الدُّ
َ
1. عن اأ

2. عن اأمير الموؤمنين Q: »من جزع، فنف�سه عّذب، واأمر اهلل �سبحانه اأ�ساع، وثوابه 

.
باع«)3(

ُكِتَب  َجَزَع،  ْن  َفاإِ َبَر،  َما �سَ َح�َسَناٍت  اْلَمِري�ِص  ِنيُن 
َ
اأ »ُيْكَتُب   :P االأكرم  الر�ضول  َعِن   .3

 .
ْجَر َلُه«)4(

َ
َهُلوعاً، َل اأ

�َسدُّ 
َ
ِبي َعْبِد اهلِل Q: »َما ِمْن ُموؤِْمٍن اإِلَّ َوُهَو ُمْبَتًلى ِبَبَلٍء ُمْنَتِظٍر ِبِه َما ُهَو اأ

َ
4. َعْن اأ

ِة الَِّتي ُهَو ِفيَها، َعاَفاُه اهلل ِمَن اْلَبَلِء الَِّذي َيْنَتِظُر ِبِه، َواإِْن  َبَر َعلَى اْلَبِليَّ ِمْنُه، َفاإِْن �سَ

 .
ْبَرُه َوَعَزاَءُه«)5( َبداً، َحتَّى ُيْح�ِسَن �سَ

َ
ِبْر َوَجِزَع، َنَزَل ِبِه ِمَن اْلَبَلِء اْلُمْنَتِظِر اأ َلْم َي�سْ

َماأُْجوٌر،  ْنَت 
َ
َواأ اْلَقَدُر  َبْرَت َجَرى َعلَْيَك  اإِْن �سَ �ْسَعُث، 

َ
اأ »َيا   :Q اأمير الموؤمنين 5. عن 

.
ْنَت َماأُْزوٌر«)6(

َ
َواإِْن َجِزْعَت َجَرى َعلَْيَك اْلَقَدُر َواأ

)1( ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، مناجاة ال�ّضاكين.
)2( الكافي، ج2، �س 231.
)3( غرر الحكم، �س 262.

)4( م�ضتدرك الو�ضائل، ج2، �س 52.
)5( )م.ن(، ج2، �س 422.
)6( نهج البالغة، �س 527.
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�ْسَتْحِيي ِمْن َعْبِدَي اْلُموؤِْمِن، َما 
َ
نِّي اأ

َ
: َلْوَل اأ 6. عن َر�ُضوِل اهلِل P: »َقاَل اهلل َعزَّ َوَجلَّ

ِتِه، َوِقلٍَّة  ْعٍف ِفي ُقوَّ يَماُن، اْبَتلَْيُتُه ِب�سَ َتَرْكُت َعلَْيِه ِخْرَقًة َيَتَواَرى ِبَها، َواإَِذا َكُملَْت َلُه اْلإِ

 .
َبَر َباَهْيُت ِبِه َمَلِئَكِتي«)1( َعْدُت َعلَْيِه، َفاإِْن �سَ

َ
ِفي ِرْزِقِه، َفاإِْن ُهَو حرج ]َجِزَع [ اأ

َها  َحبُّ اإَِلى اهلِل ِمْن ُجْرَعَتْيِن، ُجْرَعِة َغْيٍظ َيُردُّ
َ
7. عن َر�ُضوِل اهلِل P: »َما ِمْن ُجْرَعٍة اأ

 .
َها ُموؤِْمٌن ِب�َسْبٍر«)2( ُموؤِْمٌن ِبِحْلٍم، َوُجْرَعِة َجَزٍع َيُردُّ

ِحيلٌَة،  ِفيِهنَّ  ِلي  َلْي�َص  �ْسَياَء 
َ
اأ َخْم�َسُة  اإِْبِلي�ُص:  »َقاَل  َقاَل:  ُه  نَّ

َ
اأ  ،Q اهلِل َعْبِد  ِبي 

َ
اأ  .8

َكَل َعلَْيِه ِفي َجِميِع  اِدَقٍة، َواتَّ ِ َعْن ِنيٍَّة �سَ
َّ

ِتي: َمِن اْعَت�َسَم ِباهلل َو�َساِئُر النَّا�ِص ِفي َقْب�سَ

َيْر�َساُه  َما  ِمِن  اْلُموؤْ ِخيِه 
َ
ِلأ َي  َر�سِ َوَمْن  َوَنَهاِرِه،  َلْيِلِه  ِفي  َت�ْسِبيُحُه  َكُثَر  َوَمْن  ُموِرِه، 

ُ
اأ

َي ِبَما َق�َسَم اهلل َلُه َوَلْم  يُبُه، َوَمْن َر�سِ يَبِة ِحيَن ُت�سِ ِلَنْف�ِسِه، َوَمْن َلْم َيْجَزْع َعلَى اْلُم�سِ

 .
َيْهَتمَّ ِلِرْزِقِه«)3(

ُيَناِف�ْص  َوَلْم  ُذلَِّها،  َوَلْم َيْجَزْع ِمْن  ْنَيا،  »َمْن َزِهَد ِفي الدُّ  :Q اأمير الموؤمنين  9. عن 

ْثَبَت الِحْكَمَة ِفي 
َ
َها، َهَداُه اهلل ِبَغْيِر ِهَداَيٍة ِمْن َمْخُلوٍق، َوَعلََّمُه ِبَغْيِر َتْعِليٍم، َواأ ِفي ِعزِّ

.
ْجَراَها َعلَى ِل�َساِنِه«)4(

َ
ْدِرِه، َواأ �سَ

بي َعْبِد اهلِل Q: »�ِسيَعُتَنا َمْن َل َيِهرُّ َهِريَر اْلَكْلِب، َوَل َيْطَمُع َطَمَع اْلُغَراِب، 
َ
10. عن اأ

ْطُلُب َهوؤُاَلِء؟ َقاَل: »ِفي 
َ
ْيَن اأ

َ
َنا َواإِْن َماَت ُجوعاً«، ُقْلُت: ُجِعْلُت ِفَداَك، َفاأ ُل َعُدوَّ

َ
َوَل َي�ْساأ

ْن �ُسِهُدوا َلْم ُيْعَرُفوا،  وَلِئَك اْلَخِفي�ُص َعْي�ُسُهْم، اْلُمْنَتِقلَُة ِدَياُرُهْم، اإِ
ُ
ْر�ِص، اأ

َ
ْطَراِف اْلأ

َ
اأ

. 
َواإِْن َغاُبوا َلْم ُيْفَتَقُدوا، َوِمَن اْلَمْوِت َل َيْجَزُعوَن، َوِفي اْلُقُبوِر َيَتَزاَوُرون«)5(

)1( بحار االأنوار، ج39، �س 253.
)2( و�ضائل ال�ضيعة ج7، �س 75.

)3( بحار االأنوار، ج60، �س 248.
)4( )م.ن(، ج75، �س 63.
)5( الكافي، ج2، �س 238.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

  السخط  

تشّكله، آثاره وطرق معالجته

 يبّين معنـــى ال�ّضخط وكيـــف تت�ضـــّكل ال�ّضخ�ضّية    1

ال�ّضاخطة.

 ي�ضـــرح كيـــف يوؤّثر ال�ّضخـــط علـــى عالقتنا باهلل    2

وبالموؤمنين.

ا    3  يتعـــّرف اإلـــى كيفية التخّل�س مـــن ال�ّضخط علميًّ

وعمليًّا.

الّدرس السابع عشر





تمفيق
يقـــول االإمام الخمينـــي }: »اإّن ال�ّضخط والغ�ضب على الحّق تعالـــى واأفعاله من جنود 

.
)1(

اإبلي�س والجهل، ومقت�ضى الفطرة المحجوبة، اأعاذنا اهلل منه«

يمّثل الواقع الخارجّي ب�ضمائه واأر�ضه ومخلوقاته وحوادثه وتحّوالته �ضاحة عظيمة لتكامل 

االإن�ضـــان من خالل معرفـــة اآيات اهلل المبثوثة فيه. فما من �ضيء يـــدور حولنا، اإاّل وهو مظهر 

الإرادة اهلل وتدبيره المحكم، وهذا الّتدبير يحكي عن جمال اهلل المطلق و�ضفاته الح�ضنى.

عندمـــا يتفاعل االإن�ضان مـــع كّل هذا الواقع ب�ضورة اإيجابّية، وي�ضتفيـــد من اآياته، فاإّنه لن 

يرى �ضوى الجمال؛ وذلك الأّن العالم بكّل ما فيه هو ظّل اهلل واأثر فعله، وظّل الجميل جميل.

ومـــن الّطبيعـــّي عندئٍذ اأن يكون حا�ضـــل الّتفاعل االإيجابّي مع الجمال عبـــارة عن ال�ّضرور 

والفرح والّر�ضا وال�ّضكر واأمثالها. فاإذا كان االإن�ضان في هذا العالم، وكان ال�ّضخط غالًبا عليه، 

فال �ضّك باأّن هناك م�ضكلة حقيقّية. فهو �ضاحب �ضخ�ضّية �ضاخطة... فما هي هذه الم�ضكلة؟ 

وكيف تن�ضاأ؟ واإلى اأين توؤّدي؟

من هي الشخصية الساخطة؟
ال�ّضخـــط عبارة عـــن حالة من االنزعاج والّنفور اّلذي قد ي�ضبح غ�ضًبا فيما اإذا اجتمع مع 

الكبـــر. والم�ضكلـــة التي ي�ضير اإليها االإمام الخميني } في هـــذا المجال، وباال�ضتفادة من 

االأحاديـــث ال�ّضريفـــة، هي ال�ّضخط على اهلل تعالى، ال مطلق ال�ّضخـــط. فلو كان ال�ّضخط رذيلة 

اأخالقّية لما اّت�ضفت به بع�س اأفعال الحّق المتعال عّزت اأ�ضماوؤه.

)1( جنود العقل والجهل، �س 162.
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اإّن هـــذه الحالة التي تتر�ّضخ في الّنف�س، فت�ضبح مـــن �ضمات �ضخ�ضّيتها، اإّنما تكون رذيلة 

مهلكـــة فـــي حال توّجهت اإلى الكمـــال الحقيقّي. وبداًل من اأن تكون را�ضيـــة عنه، فرحة مقبلة 

عليـــه، تراها مدبـــرة �ضاخطة. وال �ضّك باأّن الّنفور من الكمـــال الواقعّي لهو من اأعظم اأ�ضباب 

ال�ّضقـــاء؛ الأّنـــه يوؤّدي اإلى قطع االرتباط به والتوّجه اإليـــه. واإذا ح�ضل هذا االأمر، لم يكن اأمام 

االإن�ضان �ضوى ال�ّضقوط في اأودية الّت�ضافل والّنق�ضان.

 قد يتعّجب بع�ضهم ويت�ضاءل: »هل يمكن اأن ي�ضخط االإن�ضان على الكمال الواقعّي؟!« وهذا 

الّتعّجب في محّله.

ينبغـــي اأن نعلـــم اأّواًل اأّن ال�ّضخـــط يتوّلد من مالحظـــة الّنق�س وتوابعه، ثـــّم االنزجار منه 

والّنفـــور. وهـــذا الّنفور اأمـــٌر فطرّي؛ الأّن فطرة االإن�ضـــان، كما اأّنها تع�ضق الكمـــال وتميل اإليه، 

فاإّنها تنفر من الّنق�س وتبغ�ضه وتهرب منه. يقول االإمام الخميني }: »اعلم اأّيها ال�ّضالك 

اإلـــى اهلل، اأّنك اإذا �ضرفت وجهك الّظاهر عن الّجهات المت�ضّتتة لعالم الّطبيعة، وتوّجهت اإلى 

نقطـــة واحدة، فقد اّدعيـــت فطرتين من الفطـــر االإلهّية، التي اأودعت بيـــد الغيب في خميرة 

ذاتـــك، وقد خّمر الحّق تعالى طينتك بها بيد الجالل والجمال، وقد اأظهرت هاتين الحالتين 

الفطرّيتين ب�ضورة ظاهرة دنيوّية، واأ�ضهدتهما بها، واأقمت البّينة على عدم احتجابك عن نور 

هاتين الفطرتين االإلهّيتين، ب�ضرف الّظاهر عن الغير والّتوّجه اإلى القبلة التي هي محّل ظهور 

يـــد اهلل وقـــدرة اهلل. وهاتان الفطرتان االإلهّيتـــان، اإحداهما: التنّفر عـــن الّنق�س والّناق�س، 

والّثانيـــة: هي الع�ضق للكمال والكامل. واالأّول اأ�ضلّي ذاتّي، والّثاني تبعّي ظّلّي، من الفطر التي 

عجنـــت بهـــا جميع عائلة الب�ضـــر ومن دون ا�ضتثناء. ففـــي جميع �ضل�ضلة الب�ضـــر مع اختالفهم 

فـــي العقائد واالأخالق والّطبائع واالأمزجة واالأمكنة والعـــادات، في البدوّي منهم والح�ضرّي، 

والبدائـــّي والمتمّدن، والعالم والجاهل، واالإلهّي والّطبيعـــّي، هاتان الفطرتان مخّمرتان، واإن 

كانـــوا محجوبين عنهما، ويختلفون في ت�ضخي�س الكمـــال والّنق�س والكامل والّناق�س. فذاك 

المتوّح�ـــس ال�ّضّفاك الفّتاك، يرى الكمال في اال�ضتيـــالء على نفو�س الّنا�س واأعرا�ضهم، ويرى 

ال�ّضفك والقتل كمااًل، في�ضرف عمره الأجله. وذاك الّطالب للّدنيا والّطالب للجاه والمال، يرى 

الكمـــال بالمال والجاه ويع�ضقهما. وبالجملة، ف�ضاحب كّل ق�ضد يرى مق�ضده كمااًل و�ضاحبه 
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.
)1(

كاماًل ويع�ضقه، ويتنّفر من غيره«

افيـــة اإًذا، اأن ينزعج االإن�ضـــان من الّنق�ـــس، ويتنّفر منه،  فمـــن مقت�ضيـــات الفطـــرة ال�ضّ

وتح�ضل له حالة من الّرف�س وال�ّضخط عليه، بل اإّن من لم يكن كذلك، فهو محجوٌب عن هذه 

الخلقة االأ�ضلّية، وهو �ضخ�ٌس يعاني من خلٍل في �ضخ�ضّيته واإيمانه.

فاإذا �ضاهدنا في اأنف�ضنا حالة ال�ّضخط الّدائم، فهذا يعني اأّن مالحظة الّنق�س ومواجهته 

تغلـــب علينا. وهل هذا االأمـــر مقبوٌل اأو طبيعيٌّ في هذه الحيـــاة؟ اأم اأّننا نعاني من م�ضكلة في 

فهم الواقع الذي نحن فيه؟ 

لكّننا لو دّققنا قلياًل، لوجدنا اأّن هذا ال�ّضخط يعود اإلى اأمرين اأ�ضا�ضّيين، اأو اأّنه يظهر في حالين:

ـــا باأّنه نق�س. ويح�ضل هـــذا االأمر عند الذين  الأّول: ال�ّضخـــط علـــى الكمال الواقعي، ظنًّ

فقدوا نور العقل الممّيز بين الح�ضن والقبح.

الثاني: ال�ّضخط على الكمال الواقعّي تمّرًدا وكبًرا وعناًدا؛ اأي مع علمهم باأّنه كمال لكّنهم 

ي�ضخطون عليه. وهو موجود عند اأعداء اهلل الذين فقدوا نور الفطرة بالكامل، و�ضاروا 

في زمرة االأبال�ضة الذين لي�س فيهم �ضوى جبّلة ال�ضّر والقذارة والقبح.

هذا، ومن المتوّقع لمن فقد نور العقل اأن ي�ضل به االأمر اإلى اأن تنطفئ فيه اأنوار الفطرة. 

واإّنما يطفئ نور العقل اأمور، وقد اّت�ضح الكثير منها اإلى االآن. اإاّل اأّن ما يجمعها اأمٌر واحٌد، هو 

عدم اّتباع العقل وطاعته.

وهكذا ُيعلم اأّن ال�ّضخط على الكمال الواقعّي ـ �ضواء كان من �ضوء الّتقدير )�ضعف العقل(، 

اأو الّتعّمد )انطفاء نور الفطرة( ـ هو الذي يكون رذيلة اأخالقّية و�ضفة مهلكة.

ال�ّضخ�ضّية ال�ّضاخطة هي التي ت�ضخط في الّظاهر على هذه االأمور، واإن كانت في الباطن 

�ضاخطـــة علـــى اهلل تعالى؛ الأّن تلك االأمور لي�ضـــت �ضوى مظاهر الكمال المطلـــق وتجّلياته في 

الحيـــاة، �ضواء التفَت االإن�ضان اأم ال. وعندما يرتفع حجـــاب الّطبيعة ويخرج االإن�ضان من هذه 

الّدنيا، وي�ضبح الب�ضر حديًدا، فكثيًرا ما تظهر العداوة والحقد على الموؤمنين ب�ضورة الحقد 

على اهلل تعالى، وال�ّضخط على ذاته المقّد�ضة. نعوذ باهلل تعالى من �ضوء العاقبة!

)1( معراج ال�ضالكين، �س130-129.
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من أين ينشأ الّسخا؟

1. احتجاب الفطرة
اإّن اأكثـــر حـــاالت ال�ّضخـــط تن�ضـــاأ من عـــدم ت�ضخي�س الكمال فـــي ال�ّضـــيء. وعندما يعجز 

االإن�ضـــان عن اإدراك الكمال الواقعّي، ف�ضوف يوؤّدي هذا االأمر اإلى اإلقاء الحجب على الفطرة؛ 

الأّن الفطـــرة، التي هي عبـــارة عن �ضّدة االنجذاب والتعّلق بالكمال، مـــا لم تتوّجه اإلى الكمال 

الواقعّي، �ضواء من جهة الّتوّجه اإلى الكمال الموهوم اأو من جهة عدم روؤية الكمال في ال�ّضيء، 

ف�ضوف ت�ضعف، وي�ضعف في �ضاحبها نداوؤها ودورها.

ى بالكمال، مع بقاء �ضيء من نور الفطرة فينا، فهذا  ا اأو ر�ضً  وعندما ال نجد في اأنف�ضنا حبًّ

يعنـــي اأّننـــا ال نراه كمااًل؛ الأّننا لـــو راأيناه كمااًل و�ضخطنا عليه، فاإّننـــا اأ�ضبحنا من زمرة العتاة 

المردة المعاندين، الذين لي�س لهم �ضوى جهّنم الخلد. 

يقـــول االإمـــام الخمينـــّي}: »اإّن ال�ّضخـــط من جنود الجهـــل واإبلي�س، ومـــن مقت�ضيات 

الفطـــرة المحجوبة الجاهلة، نتيجة لنق�ضان المعرفـــة بمقام الّربوبّية، والجهل بعّزة ال�ّضامخ  

.
)1(

جّل وعال«

فال�ّضخـــط علـــى اأّي كامل، اأو ما يغلب عليه جهة الكمال، هـــو من احتجاب الفطرة، ب�ضبب 

اأغلفة الجهل بجهة الكمال.

فـــاإذا تكّرر هذا االأمر، و�ضار حالة را�ضخة في الّنف�ـــس، ينطفئ نور الفطرة ب�ضورة تاّمة، 

وال يبقـــى في هـــذا االإن�ضان اأي تعّلق اأو رغبـــة بالكمال حّتى لو اأدركه كمااًل، بـــل يفّر منه، الأّنه 

كمـــال وح�ضن، كما ح�ضل مع قوم لوط، حيث قالوا: {پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  

. وقـــد �ضاهدنا فـــي حياتنا جماعة كانت تعّذب الموؤمنيـــن المجاهدين، الأّنهم 
)2(

ٺ}
.

)3(
موؤمنون: {ڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ}

)1( جنود العقل والجهل، �س168.
)2( �ضورة النمل، االآية 56.
)3( �ضورة البروج، االآية 8.
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2. الجهل باهلل
»اعلـــم اأّن االإن�ضان الذي يعتقد بالحّق وتقديره اعتقاًدا يقينيًّا، ويعتمد على الّركن الّركين 

الذي يتمّتع بالقدرة المطلقة، والذي يقّرر االأمور باأ�ضرها على �ضوء الم�ضالح الغيبّية، والذي 

عاب  له الّرحمة الكاملة المطلقة والجود المطلق، من المعلوم اأّن مثل هذا اليقين، تتذّلل ال�ضّ

عنده، وتهـــون اأمامه الم�ضائب، ويختلف كثيًرا في طلبه لمعي�ضته عن اأهل الّدنيا واأهل ال�ضّك 

وال�ّضرك. 

اإّن الذيـــن يعتمـــدون علـــى االأ�ضباب الّظاهرّيـــة، يعي�ضون دائًما عند طلب الـــّرزق في حالة 

مـــن القلق واال�ضطراب، ولو ا�ضطدموا بم�ضكلة، لعظمت عندهم و�ضاقت الحياة في اأعينهم؛ 

الأّنهم ال يجدونها محفوفة بالم�ضالح الغيبّية التي يعلمها اهلل ويجهلها االإن�ضان.

وخال�ضة الكالم: اإّن من يرى �ضعادته في تح�ضيل هذه الّدنيا، يواجه في طلبه هذا االآالم 

والَعنـــاء، وُت�ضلب عنه الّراحة والبهجة، وُت�ضتنزف قـــواه وطاقاته في هذا الطلب. كما نرى اأّن 

اأهل الّدنيا دائًما في تعٍب ون�ضب، واأّنهم لم يتمّتعوا باطمئنان في الّروح وا�ضتقرار في الج�ضم، 

واإذا حّلـــت بهم م�ضيبة، خارت قواهم وحيوّيتهم، وزال َجَلدهم و�ضبرهم اأمام الحوادث التي 

تداهمهـــم. وهذا ال يكون اإاّل نتيجـــة �ضّكهم وعدم اإيمانهم بالق�ضاء االإلهّي وعدله، فتكون هذه 

.
)1(

االأمور من الحزن والهّم والتعب، نتيجًة لهذا الّتزلزل«

اإّن ظاهـــرة الجهل باهلل جديرة بالّدرا�ضة والتاأّمل؛ الأّن ظاهر الق�ضّية قد يختلط مع اأنواع 

الجهـــل االأخرى والتي ُيعذر الّنا�س معها، لكّن الجاهل ال يكـــون معذوًرا دائًما، ويكون مذموًما 

وقبيًحا في حالتين:

ر. االأولى: اإذا كان �ضاحبه قادًرا على تح�ضيل العلم، لكّنه اأهمل وق�ضّ

ـــا وحتميًّا، وهذا هو حالنا مع رّب  ا وتلقائيًّ الّثانيـــة: اإذا كان العلـــم بال�ّضيء بديهيًّا ووجدانيًّ

 :Q  العالمين الذي مالأت اأ�ضماوؤه اأركان كّل �ضيء. وهو معنى ما قاله اأمير الموؤمنين

.
»عليكم بطاعة من ل ُتعذرون بجهالته«)2(

)1( االأربعون حديًثا، �س 594  - 595.
)2( نهج البالغة، �س499.
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وهذا يعني اأّن الجهل باهلل ـ الذي هو الجهل بالكمال الواقعي ومظاهره ـ لي�س �ضوى مر�س 

نف�ضّي يحكي عن �ضخ�ضّية متاأّزمة. وال يمكن اأن نعذر مثل هذا ال�ّضخ�س، وهو قادٌر حتًما على 

حّل م�ضكلته دون بذل اأّي جهد اأو مجاهدة.

3. حبُّ الّدنيا
والمن�ضـــاأ االآخر لل�ّضخط هو حّب الّدنيا. وقد ذكرنا مـــراًرا اأّن حّب الّدنيا ـ الذي هو عبارة 

عـــن التعّلق باالأمور الّزائلة الفانية الموهومة، كالّرئا�ضة والجـــاه واالعتبار ـ اإّنما يغّذي الجهل 

عف والخلل االأخالقّي في ال�ّضخ�ضّية؛ فيوؤّدي اإلى بروز حاالت اأ�ضّد وخامة. يقول االإمام:  وال�ضّ

»واإّن مـــن المفا�ضد الكبيرة لحّب الّدنيا ـ كما كان يقول �ضيخنا العارف )روحي فداه( ـ هو اأّنه 

اإذا انطبـــع حـــّب الّدنيا على �ضفحة قلب االإن�ضان، وا�ضتّد االأن�س بها، انك�ضف له عند الموت اأّن 

الحـــّق المتعـــال يف�ضل بينه وبين محبوبـــه، ويفّرق بينه وبين مطلوبه، فيغـــادر الّدنيا �ضاخًطا 

مغتاًظـــا على ولّي نعمته. اإّن هـــذا القول القا�ضم للّظهر يجب اأن يوقـــظ االإن�ضان اأّيما اإيقاظ، 

للحفـــاظ على قلبه. فالعياذ باهلّل من اإن�ضـــان ي�ضخط على ولّي نعمته، مالك الملوك الحّق؛ اإذ 

.
)1(

لي�س اأحد يعرف �ضورة هذا ال�ّضخط والعداء، غير اهلل تعالى«

4. الحسد
وياأتي الح�ضد ليعّزز حالـــة العمى والّنفور من الّنعم والكماالت ومظاهر الجمال. و�ضحيح 

اأّن الح�ضـــود يتمّنـــى زوال الّنعمة عن غيره، لكّنه يتحّول �ضيًئـــا ف�ضيًئا اإلى كارٍه و�ضاخٍط للّنعمة 

ا اإذا الحظ عدم زوالها عن المح�ضود على مّر االأّيام. ب�ضكٍل مطلق، خ�ضو�ضً

فات المعنوّيـــة والظاهرّية للموؤمن، تتنافى  يقـــول االإمام الخمينـــّي }: »اإن ّجميع ال�ضّ

واالآثار التي يوجدها الح�ضد في ظاهر االإن�ضان وباطنه، اإّن الموؤمن يح�ضن الظّن باهلّل تعالى، 

وهو را�ٍس بق�ضمه الذي يق�ضمه بين عباده؛ اأّما الح�ضود ف�ضاخٌط على اهلل تعالى، ي�ضيح بوجهه 

عـــن تقديراتـــه... واإّن من المفا�ضد الكبيـــرة التي ال تنفّك عن الح�ضـــد، �ضخط الح�ضود على 

.
)2(

الخالق وولّي نعمته، واإعرا�ضه عن تقديراته تعالى«

)1( االأربعون حديًثا، �س 150.

)2( )م.ن(، �س 134  - 135.
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كيف نتعام2 مع كالة الّسخا في أنهسنا؟

1. العلم الّنافع والعمل الّصالح
قـــد اّت�ضـــح مّما �ضبق عالج هـــذه الموبقة العظيمة، فـــاإّن اأ�ضل كّل خير و�ضـــالح هو العلم 

الّنافـــع والعمـــل وفقه. والعلم الّنافع هنا، هو معرفة اأ�ضرار هذا العالم و�ضننه االإلهّية. فما من 

�ضـــيء يجري فيه اإاّل وهو بتدبير المتعال الذي ال يريد �ضـــوى الخير لعباده الموؤمنين، عن اأبي 

لَّ َكاَن َخْيراً َلُه،  اًء اإِ ي اهلل َعزَّ َوَجلَّ َلُه َق�سَ عبـــد اهلل Q: »َعِجْب���ُت ِلْلَمْرِء اْلُم�ْسِلِم َل َيْق�سِ

.
�َص ِباْلَمَقاِري�ِص َكاَن َخْيراً َلُه، َواإِْن َملََك َم�َساِرَق اْلأَْر�ِص َوَمَغاِرَبَها َكاَن َخْيراً َلُه«)1( َواإِْن ُقرِّ

ولو اأدرك الموؤمن هذه الحقيقة، والحق تجّلياتها في حياته، المتالأت جعبة معرفته باآالف 

ال�ّضواهد الداّلة على ح�ضن الّتدبير وجماله، والأ�ضرق قلبه بحّب اهلل ور�ضوانه، وتوّجهت نف�ضه 

�ضغًفا اإليه، اإن كان فيه �ضيء من الفطرة.

2. الّذكر
واإذا �ضاهـــد في نف�ضه قبًحا اأو �ضعًفا، فليعلم اأّن االأمر يحتاج اإلى مجاهدة، واإّن من اأ�ضمى 

حـــاالت المجاهـــدة: الّذكـــر؛ وهو عبارة عـــن تلقين القلب تلـــك الحقائق المتعّلقـــة بالوجود، 

الة، قال اهلل تعالى:  ا في الخلوات. واأف�ضل و�ضيلة للّذكر هي العبادة، واأعالها ال�ضّ وخ�ضو�ضً

، وقـــال عّز من قائل: {ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
)2(

{ٺ  ٺ  ٺ   }

. ولي�ضتعـــذ باهلل من ال�ّضيطان الّرجيم، الذي ال 
)3(

ک  ک  ک   گ  گ  گ}
هّم له وال �ضغل �ضوى اإلقاء الو�ضاو�س واالأباطيل، التي هي عبارة عن اإظهار العالم والحياة على 

غير ما هما عليه في الواقع.

)1( الكافي، ج2، �س62.

)2( �ضورة طه، االآية 14.
)3( �ضورة االأعراف، االآية 201.
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المهاهيم الرئيسة

1. ال�ّضخط عبارة عن حالة من االنزعاج والّنفور اّلذي قد ي�ضبح غ�ضًبا فيما اإذا اجتمع 

مع الكبر.

فطرة  الأّن  والّنفور.  منه  االنزجار  ثّم  وتوابعه،  الّنق�س  مالحظة  من  ال�ّضخط  يتوّلد   .2

االإن�ضان كما اأّنها تع�ضق الكمال وتميل اإليه، فاإّنها تنفر من الّنق�س وتبغ�ضه وتهرب منه. 

3. الم�ضكلة هي عندما ي�ضبح ال�ّضخط حالة دائمة في الّنف�س، فهذا يعني اأّن مالحظته 

اهلل  الإرادة  مظهر  وهو  اإاّل  حولنا  يدور  �ضيء  من  فما  عليه.  تغلب  ومواجهته  للّنق�س 

الح�ضنى.  و�ضفاته  المطلق  اهلل  جمال  عن  يحكي  الّتدبير  وهذا  المحكم.  وتدبيره 

وعندما يتفاعل االإن�ضان مع كّل هذا الواقع ب�ضورة اإيجابّية، وي�ضتفيد من اآياته، فاإّنه 

لن يرى �ضوى الجمال.

4. يكون ال�ضخط رذيلة مهلكة في حال توّجهت اإلى الكمال الحقيقّي)الحق تعالى(. وبداًل 

من اأن تكون را�ضية عنه، فرحة مقبلة عليه، تراها مدّبرة �ضاخطة. وال �ضّك باأّن الّنفور 

به  اإلى قطع االرتباط  يوؤّدي  الأّنه  ال�ّضقاء،  اأ�ضباب  اأعظم  لهو من  الواقعّي  الكمال  من 

والتوّجه اإليه. واإذا ح�ضل هذا االأمر، لم يكن اأمام االإن�ضان �ضوى ال�ّضقوط في اأودية 

الّت�ضافل والّنق�ضان.

باأّنه  ا  ظنًّ الواقعي  الكمال  على  ال�ّضخط  الأّول:  اأ�ضا�ضّيين:  اأمرين  اإلى  يعود  ال�ّضخط   .5

نق�س. ويح�ضل هذا االأمر عند الذين فقدوا نور العقل الممّيز بين الح�ضن والقبح. 

باأّنه كمال  الثاني: ال�ّضخط على الكمال الواقعّي تمّرًدا وكبًرا وعناًدا )اأي مع علمهم 

لكّنهم ي�ضخطون عليه(. وهو موجود عند اأعداء اهلل الذين فقدوا نور الفطرة بالكامل، 

و�ضاروا في زمرة االأبال�ضة الذين لي�س فيهم �ضوى جبّلة ال�ضّر والقذارة والقبح. كما 

ين�ضاأ من الجهل باهلل، حّب الّدنيا والح�ضد.

6. عالج هذه الموبقة العظيمة يكون من خالل العلم الّنافع)معرفة اأ�ضرار العالم و�ضننه 

بالوجود  المتعّلقة  الحقائق  تلك  القلب  تلقين  عن  عبارة  هو  الذي  الذكر  االإلهّية(، 

الة. واأف�ضل و�ضيلة للّذكر هي العبادة، واأعالها ال�ضّ
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ّ
 السخا ؛ تشك

شواهق من وكي الّقرا

دعاء:
ْكِر َلَك ِبَما  يِري ِف���ي ال�سُّ ���ٍد، َواْرُزْقِني اْلَحقَّ ِعْنَد َتْق�سِ ٍد َواآِل ُمَحمَّ »اللَُّه���مَّ �َس���لِّ َعلَ���ى ُمَحمَّ

�َسا  َف ِم���ْن َنْف�ِس���ي َرْوَح الرِّ َتَعرَّ ���ى اأَ َق���ِم، َحتَّ ���ِة َوال�سَّ حَّ اأَْنَعْم���َت َعلَ���يَّ ِف���ي اْلُي�ْس���ِر َواْلُع�ْس���ِر َوال�سِّ

ْخِط  �َسا َوال�سُّ َوُطَماأِْنيَنَة النَّْف�ِص ِمنِّي ِبَما َيِجُب َلَك ِفيَما َيْحُدُث ِفي َحاِل اْلَخْوِف َوالأَْمِن َوالرِّ

.
رِّ َوالنَّْفِع«)1( َوال�سَّ

اآليات الكريمة:
ڈ   ڈ      ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  چ    {چ  

گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک      ک   ڑ   ژڑ   ژ  
.

)2(
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ      ڱ   ڱ  ں}

الروايات الشريفة:
اْلِفْتَنِة؛ لأنَُّه  ِمَن  ُعوُذ بَك 

َ
اأ اإِنِّي  َحُدُكْم: اللهمَّ 

َ
اأ َيُقوَلنَّ  »َل   :Q اأمير الموؤمنين  1. عن 

ِت اْلِفَتِن،  لَّ لَّ َوُهَو ُم�ْسَتِمٌل َعلَى ِفْتَنة، َولِكْن َمِن ا�ْسَتَعاَذ َفْلَي�ْسَتِعْذ ِمْن ُم�سِ َحٌد اإِ
َ
َلْي�َص اأ

 �ُسْبَحاَنُه َيُقوُل: {ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ})3(؛ َوَمْعَنى ذِلَك 
َ
َفاإِنَّ اهلل

.
ي ِبِق�ْسِمِه«)4( ا�سِ اِخط ِلِرْزِقِه َوالرَّ نَُّه �ُسْبَحاَنُه َيْخَتِبُرُهْم ِبالأْمَواِل َوالأْوَلِد ِلَيَتَبيََّن ال�سَّ

َ
اأ

 .
َي الّنا�َص ِب�َسَخِط اهلِل«)5( ِة َيقيِن اْلَمْرِء اْلُم�ْسِلِم اأْن ل ُيْر�سِ حَّ 2. عن اأبي عبد اهلل Q: »ِمْن �سِ

3. عن اأبي عبد اهلل Q: »لقي الح�سن بن علي عبد اهلل بن جعفر L فقال: »يا 

عبداهلل، كيف يكون الموؤمن موؤمًنا وهو ي�سخط ق�سمه، ويحّقر منزلته، والحاكم عليه 

 .
امن لمن ل يهج�ص في قلبه اإل الّر�سا اأن يدعو اهلل في�ستجاب له«)6( اهلل؟ فاأنا ال�سّ

)1(  ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤهQ في ال�ضّدة وعند تع�ضر االأمور.
)2( �ضورة التوبة، االآيتان 58 و 59.

�ضورة االأنفال، االآية 28.  )3(
)4( نهج البالغة، 483.

)5( الكافي، ج2، �س 57.
)6( )م.ن(، �س 62.
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َي النَّا�َص ِب�َسَخِط  ْن َل ُيْر�سِ
َ
ِة َيِقيِن اْلَمْرِء اْلُم�ْسِلِم اأ حَّ ِبي َعْبِد اهلِل Q: »ِمْن �سِ

َ
4. َعْن اأ

َوَل  َحِري�ٍص،  ِحْر�ُص  َي�ُسوُقُه  َل  ْزَق  الرِّ َفاإِنَّ  ُيوؤِْتِه اهلل؛  َلْم  َما  َعلَى  َيُلوَمُهْم  َوَل   ، ِ
َّ

اهلل

ِرْزُقُه  ْدَرَكُه 
َ
َلأ اْلَمْوِت،  ِمَن  َيِفرُّ  َكَما  ِرْزِقِه  ِمْن  َفرَّ  َحَدُكْم 

َ
اأ نَّ 

َ
اأ َوَلْو  َكاِرٍه،  َكَراِهَيُة  ُه  َيُردُّ

اَحَة ِفي اْلَيِقيِن  ْوَح َوالرَّ  ِبَعْدِلِه َوِق�ْسِطِه َجَعَل الرَّ
َ
َكَما ُيْدِرُكُه اْلَمْوُت، ُثمَّ َقاَل: اإِنَّ اهلل

 .
َخط«)1( كِّ َوال�سَّ �َسا، َوَجَعَل اْلَهمَّ َواْلَحَزَن ِفي ال�سَّ َوالرِّ

َي َفلَُه ِعنَد  5. عن ر�ضول اهلل P: »اإذا اأَحبَّ اهلل َعبداً ِابَتلُه ِبَعظيِم الَبلِء، َفَمن َر�سِ

.
َخُط«)2( �سى، وَمن �َسَخَط الَبلَء َفلَُه ِعنَد اهلِل ال�سَّ اهلِل الرِّ

اهلِل  اِء  ِلَق�سَ َبَح  �سْ
َ
اأ َفَقْد  َحِزيناً  ْنَيا  الدُّ َعلَى  َبَح  �سْ

َ
اأ »َمْن   :Q الموؤمنين  اأمير  6. عن 

 .
�َساِخطاً«)3(

 .
 َخَرَج ِمْن ِديِن اهلِل«)4(

َ
�ْسَخَط اهلل

َ
ْر�َسى �ُسْلَطاناً ِبَما اأ

َ
7. عن َر�ُضوِل اهلِل P: »َمْن اأ

َذا َتَكلََّم َذَكَر،  َواإِ َر،  َواإَِذا �َسَكَت َتَفكَّ اإَِذا َنَظَر اْعَتَبَر،  »اإِنَّ اْلُموؤِْمَن   :Q 8. عن اأمير الموؤمنين

يِه َعِن  َخِط، ُيْر�سِ �َسا َبِعيُد ال�سَّ َبَر، َفُهَو َقِريُب الرِّ ٌة �سَ اَبْتُه �ِسدَّ �سَ
َواإَِذا ا�ْسَتْغَنى �َسَكَر، َواإَِذا اأَ

ِتِه اإَِراَدُتُه ِفي اْلَخْيِر، َيْنِوي َكِثيراً ِمَن اْلَخْيِر،  اهلِل اْلَي�ِسيُر، َوَل ُي�ْسِخُطُه اْلَكِثيُر، َوَل َيْبُلُغ ِبِنيَّ

ُف َعلَى َما َفاَتُه ِمَن اْلَخْيِر َكْيَف َلْم َيْعَمْل ِبِه، َواْلُمَناِفُق اإَِذا َنَظَر  َوَيْعَمُل ِبَطاِئَفٍة ِمْنُه، َوَيَتلَهَّ

ٌة �َسَغا، َفُهَو َقِريُب  اَبْتُه �ِسدَّ �سَ
َلَها، َواإَِذا �َسَكَت �َسَها، َواإَِذا َتَكلََّم َلَغا، َواإَِذا ا�ْسَتْغَنى َطَغا، َواإَِذا اأَ

ِمَن  َكِثيراً  َيْنِوي  اْلَكِثيُر،  يِه  ُيْر�سِ َوَل  اْلَي�ِسيُر،  اهلِل  َعلَى  ُي�ْسِخُط  �َسى،  الرِّ َبِعيُد  َخِط  ال�سَّ

 .
رِّ َكْيَف َلْم َيْعَمْل ِبِه«)5( ُف َعلَى َما َفاَتُه ِمَن ال�سَّ ّرِ، َوَيْعَمُل ِبَطاِئَفٍة ِمْنُه، َوَيَتلَهَّ ال�سَّ

)1( الكافي، ج2، �س 57.
)2( )م.ن(، �س 253.

)3( نهج البالغة، �س 508.
)4( الكافي، ج2، �س 373.

)5( بحار االأنوار، ج75، �س 50.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

 يبّين المعنى الّدقيق للجور ودرجاته.   1

 يذكـــر اأبـــرز االأ�ضبـــاب التـــي تـــوؤّدي اإلـــى ت�ضـــّكل    2

ال�ّضخ�ضّية العدوانّية واأهم اآثارها.

ال�ضخ�ضيـــة    3 ت�ضـــّكل  دون  نحـــول  كيـــف  ي�ضـــرح    

العدوانّية.

  العدوان  

ماهيته، تشّكله، وطرق معالجته

الّدرس الثامن عشر





تمفيق
.

َلى اْلَمَعاِد اْلُعْدَواُن َعلَى اْلِعَباد«)1( اُد اإِ قال اأمير الموؤمنين Q: »ِبْئ�َص  الزَّ

اإّن انتظــــام الحيــــاة الب�ضرّيــــة واعتدالها ُيعّد مقّدمــــة اأ�ضا�ضّية ل�ضيــــر المجتمعات نحو 

كمالهــــا المن�ضود، ولتحّقق البيئة ال�ّضليمة التي تنبعث منها الف�ضائل والّتوّجهات المعنوّية 

ال�ّضامية.

وال يتحّقـــق هـــذا االنتظام اإاّل اإذا �ضـــارت رعاية الحقوق قيمًة را�ضخًة فـــي المجتمع، ونبذ 

الّنا�ُس الجوَر والعدوان، وجعلوا مواجهتهما والق�ضاء عليهما مهّمة اأ�ضا�ضّية لهم.

ما هو الرور؟
ا  ي�ضـــّج المجتمع بحـــاالت الجور واالعتداء على الحقوق، فال تنظـــر اإلى جهة اإاّل وترى حقًّ

ة،  م�ضلوًبـــا اأو م�ضّيًعا، �ضواء في البيئة والّطبيعة التي ت�ضتـــرك فيها الحقوق العاّمة مع الخا�ضّ

كالكثيـــر من االنتفاعـــات في المياه والّتراب والهـــواء والموارد، اأو في الّنظـــام العام الذي به 

�ضـــالح اأمر المعا�س والبقـــاء، اأو داخل العائلة الواحدة، حيث االأخ يعتدي على اأخيه، ويح�ضل 

الّتنـــازع على االأمـــالك والمواريث. وتـــرى الّظلم فـــي الموؤ�ّض�ضات وفي المعاهـــد والمنّظمات 

والحكومات. وكّلما �ضرت اأكثر اإدراًكا لنظام الحقوق اأدركت حجم الجور ومدى تف�ّضيه، حتى 

قـــد ي�ضيبك الياأ�س من االإ�ضالح! اإاّل اإذا �ضمعت عن اآخر الّزمان، حيث »ُتملأ الأر�ص ق�سًطا 

.
وعدًل كما ُملئت ظلًما وجوراً«)2(

)1( نهج البالغة، �س507
)2( الكافي، ج1، �س341.
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فال�ّضواهـــد الكثيـــرة ال نحتاج معها اإلـــى كثير تاأّمل لمعرفة معنى الجـــور، لكّننا نحتاج اإلى 

درا�ضة عمق الق�ضّية لنعرف اإذا كّنا مبتلين ببع�س درجات الجور، اأو اإذا كّنا ن�ضير على طريٍق 

�ضن�ضبح معه يوًما ما من اأئّمة الجور اأو اأتباعهم، ال �ضمح اهلل. 

ال ت�ضتبعـــدّن يا عزيزي، فلو اّطلعت علـــى اأحوال الكثير من هوؤالء لوجدت اأّنهم لم يختلفوا 

في �ضوابقهم عن الكثير مّنا، فعندما ُيبتلى االإن�ضان وُيختبر، ال ُيعلم اأّي �ضيٍء �ضيخرج منه!

وهـــا هو االإمام الخمينّي } بقوله: »وال يتي�ّضر االعتـــدال الحقيقّي اإاّل لالإن�ضان الكامل 

راط الم�ضتقيم منـــذ بداية ال�ّضير واإلـــى منتهى نهاية  الـــذي لـــم ينحرف ولم يخرج عـــن ال�ضّ

الو�ضـــول، وهو بتمام المعنى الخّط االأحمدّي والخّط المحّمدّي، وبقّية ال�ّضائرين ي�ضيرون فيه 

.
)1(

على نحو الّتبعّية ال على نحو االأ�ضالة«

يريـــد اأن يلفـــت اأنظارنا اإلـــى هذه الق�ضّيـــة، ويرفع من م�ضتـــوى ح�ضا�ضّيتنا تجـــاه الجور؛ 

ا اإذا  فاجتنـــاب الجور والّنجاة مـــن ارتكابه لي�س موجـــوًدا فينا على نحو االأ�ضالـــة، وخ�ضو�ضً

علمنـــا اأّن اأ�ضـــل الجور يرجع اإلى مـــا يح�ضل داخل الّنف�س، حين تتغّلـــب اإحدى القوى الّثالث 

)ال�ّضهوّيـــة والغ�ضبّيـــة وال�ّضيطانّية(، اأو كّلها على مملكة االإن�ضـــان. وكذلك، اإذا علمنا اأّن حّب 

الّدنيا، )الذي هو كثير االنت�ضار بيننا(، �ضيوؤّدي اإلى الجور والعدوان ال محالة.

يقـــول االإمام }: »فالعدالة، بما تعنيه من الحّد الو�ضط بين االإفراط والّتفريط والغلّو 

والّتق�ضير، هي من الف�ضائل االإن�ضانّية العظمى، بل ُينقل عن الفيل�ضوف العظيم اأر�ضطوطالي�س 

قولـــه: »اإّن العدالـــة لي�ضت من الف�ضائـــل بل هي كّل الف�ضائل، والجور، وهـــو �ضّدها، لي�س من 

.
)2(

الّرذائل، بل هو كّل الرذائل«

»وُيطلق ا�ضم العدالة على معًنى اآخر، هو تعديل جميع الِقوى الباطنّية والّظاهرّية والّروحّية 

والّنف�ضّيـــة، وا�ضتنـــاًدا اإلى هذا المعنى، قـــال الفيل�ضوف المتقّدم ذكـــره: العدالة كّل الف�ضائل 

ال اأحدهـــا. وبنـــاًء على هذا، يكون للجـــور معنيـــان: الأّول: مقابل العدالـــة بالمعنى الخا�س، 

والّثان���ي: مقابـــل العدالة بالمعنى العام، وهذا هو المق�ضود فـــي قول الفيل�ضوف المذكور: اإّن 

)1( جنود العقل والجهل، �س 149.
)2( )م.ن(، �س 147.
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.
)1(

الجور هو جميع الرذائل«

ويذكـــر االإمام بع�س درجات اال�ضتقامة والعدالة، كالعدالة في تجّليات المعارف والّتوحيد 

اأو فـــي العقائد الحّقة اأو في االأخالق الّنف�ضّيـــة، من اأجل اأن ينّبهنا اإلى اإمكانّية ح�ضول الجور 

في هذه المراتب، واإلى معنى اأعمق يرتبط بالجور، قد ال يخطر على بالنا، فيقول:

»فلو كانت اال�ضتقامة في تجّليات المعارف االإلهّية وجلوات الّتوحيد في قلوب اأهل المعرفة، 

فتكون العدالة هنا بمعنى عدم االحتجاب بالخلق عن الحّق تعالى، وبالحّق عن الخلق. وبعبارٍة 

اأخرى: روؤية الوحدة في الكثرة وروؤية الكثرة في الوحدة، وهذا المعنى مخت�ّس بالكّمل من اأهل 

اهلل، والّتفريط واالإفراط ـ في هذا المقام ـ هو االحتجاب عن الحّق اأو الخلق بالخلق اأو الحّق، 

وُيحتمل اأن يكون ح�ضول هذا المعنى للعدالة هو مطلوب اأهل اهلل في تلك االآية ال�ّضريفة.

... اأو كانـــت اال�ضتقامة فـــي العقائد الحّقة والحقائق االإيمانّيـــة، والعدالة فيها عبارة عن 

اإدراك الحقائق الوجودّية على ما هي عليه، من الغاية الق�ضوى للكمال االأ�ضمائّي، اإلى منتهى 

نهاية رجوع المظاهر اإلى الّظواهر، وهي حقيقة المعاد«.

... اأو كانت اال�ضتقامة في االأخالق الّنف�ضّية؛ اأي اعتدال القوى الّثالث: ال�ّضهوّية والغ�ضبّية 

وال�ّضيطانّيـــة؛ والأّن المق�ضـــود في الحديث ال�ّضريفـ  ح�ضب الّظاهـــرـ  هو هذا الق�ضم االأخير، 

.
فقد ُعّد العدل من جنود العقل«)2(

خصّية العقوانّية؟
ّ
2 الش

ّ
كيف تتشك

1. خروج قوى الّنفس عن االعتدال
ا في  اإذًا، تبـــداأ الق�ضّيـــة بخـــروج الِقوى االأ�ضا�ضّيـــة للّنف�س عن جاّدة االعتـــدال، وخ�ضو�ضً

المراحل االأولى من حياة االإن�ضان، حيث يفتقد اإلى الّتربية ال�ّضليمة.

2. حّب الّدنيا
 ثـــّم ياأتي حّب الّدنيا لي�ضعل نيران العـــدوان، حينما يرى اأّن هناك من يريد �ضلبه ما يحّب 

اأو منعه من الو�ضول اإليه.

)1( جنود العقل والجهل، �س 148.
)2( )م.ن(، �س144 - 145.
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يقـــول االإمام}: »واإّن العطف والّرحمة والّتوا�ضـــل والموّدة والمحّبة متعار�ضة مع حّب 

الّدنيـــا؛ واإّن البغ�س والحقد والجور وقطع الّرحم والّنفـــاق و�ضائر االأخالق الفا�ضدة وليدة اأّم 

.
)1(

االمرا�س هذه«

3. الّطبيعة البشرّية
اإّن الّطبيعة الب�ضرّية التي تتمّثل في الّنف�س قبل تكاملها وتبّدلها اإلى مقام العقل والّروح، ذات 

ا�ضتعـــداٍد دائٍم لالنحـــراف عن جاّدة االعتدال اإلى االإفراط والّتفريـــط. وما لم يتّم تهذيب هذه 

الّنف�س وتزكيتها، فاإّن جنوحها اإلى الجور ي�ضبح اأمًرا حتميًّا، �ضواء ظهر هذا الجور اأو لم يظهر.

4. اإلعراض عن نداء الفطرة
اأّمـــا الّطبيعة الغيبّية االإلهّيـــة، المعّبر عنها بالفطرة، والتي يو�ضـــل نورها اإلى كّل مخلوق، 

فهي التي تنفر من الّظلم والجور، كما يقول االإمام}: »اإّن القلب يخ�ضع بالفطرة للق�ضمة 

العادلـــة، وينفر بالفطـــرة كذلك من الع�ضف والجـــور. اإّن الفطرة االإلهّيـــة الكامنة في اأعماق 

.
)2(

الب�ضر حّب العدل والّر�ضى به، وكراهة الّظلم وعدم االنقياد له«

فمن ترك نور الفطرة واأعر�س عن ندائها، فقد ذاك الوازع االإلهّي، و�ضار اأمره اإلى حيث 

يرى الكمال في االعتداء على الّنا�س وظلمهم.

 يقـــول االإمـــام الخمينـــّي }: »ففي جميـــع �ضل�ضلة الب�ضـــر، مع اختالفهم فـــي العقائد 

واالأخـــالق والّطبائـــع واالأمزجة واالأمكنة والعـــادات، في البدوّي منهم والح�ضـــرّي، والبدائّي 

والمتمـــّدن، والعالـــم والجاهل، واالإلهـــّي والطبيعّي، هاتـــان الفطرتان مخّمرتـــان، واإن كانوا 

محجوبيـــن عنهمـــا، ويختلفـــون فـــي ت�ضخي�س الكمـــال والّنق�ـــس والكامل والّناق�ـــس. فذاك 

المتوّح�ـــس ال�ّضّفاك الفّتاك، يرى الكمال في اال�ضتيـــالء على نفو�س الّنا�س واأعرا�ضهم، ويرى 

ال�ّضفك والقتل كمااًل، في�ضرف عمره الأجله. وذاك الّطالب للّدنيا والّطالب للجاه والمال، يرى 

الكمال بالمال والجاه ويع�ضقهما. وبالجملة، ف�ضاحب كّل مق�ضد يرى مق�ضده كمااًل و�ضاحبه 

.
)3(

كاماًل ويع�ضقه، ويتنّفر من غيره«

)1( معراج ال�ضالكين، �س 62.

)2( االأربعون حديًثا، �س 139.
)3( معراج ال�ضالكين، �س 130-129.
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5. البيئة االجتماعّية
اإّن البيئـــة االجتماعّيـــة تلعـــب دوًرا اأ�ضا�ضيًّا في توجيـــه وجهة االإن�ضان نحو هـــذه الخ�ضلة 

المهلكـــة. هـــذه البيئة هي التـــي ت�ضنع تلك االأنظمـــة والقوانين والتي ُت�ضّمـــى ب�ضريعة الغاب، 

وعندهـــا �ضين�ضـــاأ اأبناوؤها على قاعدة »اإن لم تك���ن ذئًبا اأكلتك الّذئ���اب«؛ فيتحّول الجميع، ولو 

باال�ضتعداد، اإلى الحالة الّذئبّية التي هي روح الجور والعدوان.

6. عدم وضع الّرجل المناسب في المكان المناسب
وفـــي الموؤ�ّض�ضـــات، اإذا اأردنا اأن ن�ضع اأيدينـــا على اأهّم عامل يوؤّدي اإلى تجـــّروؤ العاملين اأو 

الم�ضوؤوليـــن على الّظلـــم واالعتداء، فلن�ضتمع اإلـــى ما ذكره اأميـــر الموؤمنينQ في عهده 

اِلَك، َفا�ْسَتْعِمْلُهُم  ال�ّضريف لمالك االأ�ضتر حين واّله م�ضر، حيث يقول: »ُثمَّ اْنُظْر ِفي اأُُموِر ُعمَّ

.
اْخِتَباراً، َولَ ُتَولِِّهْم ُمَحاَباًة واأََثَرًة؛ َفاإِنَُّهَما ِجَماٌع ِمْن �ُسَعِب اْلَجْوِر َواْلِخَياَنِة«)1(

ا على نحو المحاباة والتـــوّدد اإليه، اأو تف�ضياًل له على غيره  فعندمـــا يوّظف المدير �ضخ�ضً

مّمـــن هو اأكفاأ منه، يكون بذلك قد بذر فيه بـــذرة الجور، ولن ينق�ضي الّزمن حّتى ياأتي اليوم 

الذي يعتدي فيه على العاملين اأو على  الّنا�س من حوله.

ما هي عاق(ة الرور في الّقنيا واآلخرة؟

1. الخسران العظيم في الّدنيا واآلخرة
يقول االإمام الخمينّي }: »اعلم اأّن تعديل القوى الّنف�ضّية ـ الذي يرتهن به تحّقق غاية 

الكمـــال االإن�ضانّي ومنتهى ال�ّضير الكمالّي، بل هو تحّقق هذا الكمال بعينه في اأحد معانيه ـ هو 

مـــن مهّمات االأمور التي توؤّدي الغفلة عنها اإلى خ�ضراٍن عظيم، و�ضرٍر ج�ضيم، و�ضقاٍء ال يمكن 

.
)2(

جبره«

الملفـــت في مو�ضوع الجـــور، اأّن �ضاحبه �ضرعان مـــا ينال عقابه، اأو يـــرى عاقبة عدوانه، 

ولـــو كان فيـــه ذّرة عقل الأدرك قبحه وخ�ضرانه. لكـــن الم�ضكلة اأّن اأكثر اأئّمـــة الجور واأتباعهم 

يفقـــدون �ضيًئا ف�ضيًئـــا القدرة على روؤية المخرج. فهم خا�ضـــرون، لكّنهم ال يوؤمنون باأّن طريق 

)1( نهج البالغة، �س 433، من كتاٍب له لالأ�ضتر النخعي.
)2( جنود العقل والجهل، �س149.
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الح واالإ�ضالح مي�ّضر لهم، وفي الحديث المروي في الكافي ال�ّضريف باإ�ضناده عن محّمد  ال�ضّ

بن م�ضلم، قال: �ضمعت باقر العلوم Q يقول: »واعلم يا محّمد، اأّن اأئّمة الجور واأتباعهم 

لمعزولون عن دين اهلل، قد �سّلوا واأ�سّلوا. فاأعمالهم التي يعملونها كرماٍد ا�ستّدت به الّريح 

.
في يوٍم عا�سف، ل يقدرون مّما ك�سبوا على �سيء، ذلك هو ال�سلل البعيد«)1(

ولهذا، فاإّن م�ضير هوؤالء في االآخرة يكون �ضديد القبح والوخامة. 

وي�ضـــرح االإمام الخميني} هذا االأمر قائاًل: »اإذا غلبـــت الّنف�س البهيمّية فتت�ضّور بها 

�ضـــورة باطـــن نف�س االإن�ضان، فيكـــون في �ضورته الملكوتّيـــة الغيبّية االأخروّيـــة على هيئة اأحد 

البهائـــم المنا�ضبـــة لحاله، مثل �ضورة الّثـــور اأو الحمار ونظائرهما. اأّمـــا اإذا كانت عاقبة اأمر 

االإن�ضـــان ظهـــور فعلّية الحال ال�ّضبعّية ـ بمعنى اأّن الّنف�س ال�ّضبعّيـــة تكون هي الغالبة على قواه ـ 

فاإّن �ضورته الغيبّية الملكوتّية ت�ضير على هيئة اأحد ال�ّضباع، مثل الّنمر اأو الّذئب ونظائرهما. 

اأّمـــا اإذا تغّلبت قّوة ال�ّضيطنة على قواه االأخرى، وكانت الفعلّية ال�ّضيطانّية اآخر فعلّياته، حينئٍذ 

ي�ضير باطنه الملكوتّي على �ضورة اأحد ال�ّضياطين، وهذا اأ�ضل اأ�ضول الم�ضخ الملكوتّي. وتظهر 

مـــن تزاوج اثنين مـــن تلك القوى الّثالث، ثالث �ضور: ثور نمر، وثـــور �ضيطان، ونمر �ضيطان. 

وتظهـــر من الّتزاوج بين هذه القوى الّثالث �ضورة هجينة خليطة مزدوجة، مثل: »ثور �ضيطان 

نمـــر«. وعلـــى هذا المعنى ُيحمل الحديث المروّي عن الّر�ضـــول االأكرم P، اأّنه قال: »ُيح�ضر 

. واعلم، اأّن مثلما اأّن االإفراط 
)2(

بع�ـــس الّنا�س على �ضورة، تح�ضن عندها القردة والخنازيـــر«

فـــي هذه القوى الّثالث مف�ضٌد لمقـــام االإن�ضانّية، ويخرج االإن�ضان تارة عـــن حقيقة االإن�ضانّية، 

ا ُيعتبر من  وتـــارة عن ف�ضيلة االإن�ضانّيـــة، كذلك الحال مع الّتفريط والق�ضور فيهـــا، فهو اأي�ضً

.
)3(

مف�ضدات مقام االإن�ضانّية، ومن رذائل الملكات«

2. نشر الظلم في المجتمعات
وال تنح�ضـــر الم�ضيبة بال�ّضخ�س الجائر نف�ضه ففي معظـــم الحاالت ي�ضبح الّظالم �ضبًبا 

للمزيـــد من الّظلم يرتكبه غيره. وهكـــذا، تنت�ضر عدوى الّظلم لتتحّول اإلى منظومة اجتماعّية 

)1( الكافي، ج1، �س 183، باب معرفة االإمام والرّد عليه.
)2( الفي�س الكا�ضاني، علم اليقين، ج2، �س 901.

)3( جنود العقل والجهل، �س 146 - 147.
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ي�ضتح�ضنها اأهلها، ويرون ما �ضواها �ضعًفا اأو خطاأً اأو خ�ضارًة!

يقول االإمام }: »اإّن نورانّية �ضخ�س واحد، مثل الفيل�ضوف االإ�ضالمّي العظيم الخواجة 

 ـ قّد�س اهلل نف�ضه ـ، قد 
)2(

 ـ ر�ضوان اهلل عليه ـ اأو العاّلمة الجليل الحّلي
)1(

ن�ضيـــر المّلة والّديـــن

نّورت مّلة ومملكة كاملة، بحيث اإّن الّنورانّية باقية فيها اإلى االأبد، في حين اأّن ظلمات و�ضقاوة 

�ضخ�ـــسٍ واحـــٍد، مثل معاوية بن اأبي �ضفيان اأو اأّي من نظائـــره من اأئّمة الجور، قد بذرتـ  كما 

.
)3(

نرى ـ بذور ال�ّضقاوة والخ�ضران الأمٍم وممالك على مدى اآالف ال�ّضنين«

خصّية الرائرة؟
ّ
2 الش

ّ
كيف نحول دون تشك

1. تعديل القوى الباطنّية
قـــد علمت اأّن الخطـــوة االأولى تبداأ من ذاتك، ومن ا�ضتطـــاع اأن يحفظ نف�ضه ويزعها عند 

الجمحـــات، ف�ضوف ي�ضـــيء م�ضباًحا ينير درب الكثيريـــن. وهو بهذه الّطريقـــة يقّدم اأف�ضل 

خدمـــة للمجتمع الب�ضـــرّي في الق�ضاء على هذه الحالـــة المدّمرة. وبعبارٍة ثانيـــة: اإّن العدالة 

الّنف�ضّية، التي هي عبارة عن اعتدال الِقوى المختلفة للّنف�س، تكون مقّدمة للعدالة الخارجّية 

واجتناب الجور.

لهـــذا، يقـــول االإمام }: »اعلـــم اأّن تعديل القوى الّنف�ضّيةـ  الـــذي يرتهن به تحّقق غاية 

الكمـــال االإن�ضانّي ومنتهى ال�ّضير الكمالّي، بل هو تحّقق هذا الكمال بعينه في اأحد معانيه ـ هو 

مـــن مهّمات االأمور التي توؤّدي الغفلة عنها اإلى خ�ضراٍن عظيم، و�ضرٍر ج�ضيم، و�ضقاٍء ال يمكن 

جبره. وما دام االإن�ضان في عالم الّطبيعة، فاإّنه قادٌر على اأن يعّدل قواه الجانحة اإلى االإفراط 

والّتفريط، واأن ُيخ�ضع الّنف�س ال�ّضمو�س العا�ضية ل�ضيطرة العقل وال�ّضرع، وهذا االأمر في غاية 

الي�ضر وال�ّضهولة في اأّول ال�ّضباب؛ الأّن نور الفطرة لم ُيغلب بعد، و�ضفاء الّنف�س لم يذهب بعد، 

.
)4(

فات القبيحة لم تتر�ّضخ في الّنف�س بعد« واالأخالق الفا�ضدة وال�ضّ

)1( ن�ضير الدّين الّطو�ضّي.
)2( جمال الدين الح�ضن بن يو�ضف بن علي بن المطهر الحّلّي، اأحد كبار فقهاء ومتكّلمي ال�ضيعة االإمامّية في القرن ال�ّضابع 

الهجرّي.

)3( جنود العقل والجهل، �س 148.
)4( )م.ن(، �س 149 - 150.
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وقـــد علمت اأّن اعتـــدال القوى وثبات الّنف�س في مقام العدالـــة ال يتحّقق اإال بعد اأن ي�ضبح 

العقل �ضلطان مملكة االإن�ضان كّلها.

2. االستعاذة من الّشيطان الّرجيم
ا اأّن الجور من اأهّم خ�ضال اإبلي�س، الذي يريد اأن يجعل االإن�ضان على �ضاكلته.  وعلمت اأي�ضً

وقّلما نجد �ضيًئا كالجور والعدوان يعّبر عن هذه ال�ّضاكلة.

الرور سرّية إبليس
يقـــول االإمام }: »اإّن ابلي�ـــس اللعين هو عّدو اهلل، وت�ضّرفاتـــه وكّل ت�ضّرف اإبلي�ضّي في 

عالـــم الّطبيعة جـــور وغ�ضب؛ فال�ّضالك اإلى اهلل، اإن اأخرج نف�ضـــه من ت�ضّرفات ذلك الخبيث، 

يكـــون ت�ضّرفـــه ت�ضّرًفا رحمانيًّا، وُيبـــاح ويطهر مكانه وملب�ضه ومطعمـــه ومنكحه. وبمقدار ما 

يقع تحت ت�ضّرف اإبلي�ـــس، يخرج عن الحّلّية، ويكون فيه �ضرك ال�ّضيطان. فاإذا وقعت االأع�ضاء 

الّظاهـــرة لالإن�ضان في ت�ضّرف اإبلي�س، تكون اأع�ضاوؤه اإبلي�ضّية ويكون غا�ضًبا لمملكة الحّق، كما 

اأّن عكـــوف القـــوى الملكوتّية في م�ضجـــد البدن يكون مباًحا وعـــداًل اإذا كانت القوى من الجنود 

الّرحمانّية، واإاّل فجنود اإبلي�س لي�س لها الحّق باأن تت�ضّرف في مملكة البدن االإن�ضانّي، التي هي 

.
)1(

ملك للحّق تعالى«

والّطريـــق الوحيد للخروج من تحت �ضلطنة اإبلي�ـــس والّدخول في ح�ضن اال�ضتعاذة االآمن، 

هو باأن ي�ضبح االإن�ضان من اأهل ال�ّضير وال�ّضلوك. 

كيهّية الّقخول في كصن االستعاذة
حيث يقول االإمام }: »وبالجملة، االإن�ضان قبل �ضروعه في ال�ّضلوك وال�ّضير اإلى اهلل لي�س 

.
)2(

م�ضتعيًذا«

وال باأ�ـــس اأن نتاأّمـــل قلياًل في هذا الكالم الّنورانّي، الـــذي اأورده االإمام عند الحديث على 

�ضـــروط ومهّمات اال�ضتعاذة من ال�ّضيطـــان الّرجيم: »فمن مهّمات اآداب اال�ضتعاذة الخلو�س، 

كمـــا نقل �ضبحانـــه عن ال�ّضيطان، اأّنه قـــال: {مج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس  

)1( معراج ال�ضالكين، �س118-117.
)2( )م.ن(،  �س238.
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، وهذا االإخال�س كما يظهر من الكريمة ال�ّضريفة اأعلى من االإخال�س 
)1(

حس  خس}
العملّي، �ضواء في العمل الجوانحّي اأو الجوارحّي؛ الأّن المخَل�س جاء ب�ضيغة المفعول، ولو كان 

المنظـــور هو االإخال�س العملّي لكان الّتعبير ب�ضيغـــة الفاعل. فالمق�ضود من هذا االإخال�س 

هـــو خلو�س الهوّية االإن�ضانّية بجميع ال�ّضوؤون الغيبّيـــة والّظاهرّية، حيث االإخال�س العملّي من 

ر�ضحاتـــه، وهـــذه الحقيقة واللطيفـــة االإلهّية، واإن كانت ال تح�ضل للعاّمة فـــي ابتداء ال�ّضلوك 

ا الّريا�ضات القلبّية التي هـــي اأ�ضلها، كما اأ�ضير اإليه  اإاّل ب�ضـــّدة الّريا�ضـــات العملّية وخ�ضو�ضً

فـــي الحديث الم�ضهور: »مـــن اأخل�س هلل اأربعين �ضباًحا، جرت ينابيـــع الحكمة من قلبه على 

، فمـــن اأخل�س اأربعين �ضباًحا )بمقـــدار تخمير طينـــة اآدم، وكان اأربعين �ضباًحا، 
)2(

ل�ضانـــه«

والّربـــط بينهمـــا معلـــوم عند اأهل المعرفـــة واأ�ضحاب القلـــوب( نف�ضه هلل، واأخل�ـــس اأعماله 

ـــا وال ينفجر من القلب االإلهـــّي �ضوى عيون  القلبّيـــة والقالبّيـــة للحّق تعالـــى، ي�ضبح قلبه اإلهيًّ

الحكمـــة، فيكون ل�ضانـــه الذي هو اأكبر ترجمان للقلب ناطًقا بالحكمـــة. ففي اأّول االأمر يكون 

ا تظهر على مراآة القلب اأنوار  اإخال�ـــس العمل موجًبا لخلو�س القلب، فاإذا �ضار القلب خال�ضً

الجالل والجمال التي اأودعت بالّتخمير االإلهّي في الّطينة االآدمية، وتتجّلى وت�ضري من باطن 

القلب اإلى ظاهر ملك البدن.

وبالجملـــة، ذاك الخلو�س الذي يوجب الخـــروج من تحت ال�ّضلطنة ال�ّضيطانّية، هو خلو�س 

هوّيـــة الـــّروح وباطن القلب هلل تعالـــى، واإلى هـــذا الَخلو�س ي�ضير اأميـــر الموؤمنينQ في 

المناجاة ال�ّضعبانية: »اإلهي هب لي كمال النقطاع اإليك«، فاإذا و�ضل القلب اإلى هذه المرتبة 

مـــن االإخال�س، وانقطع بالكامل عّما �ضوى اهلل، ولم يتطّرق في مملكة وجوده غير الحّق، فاإّن 

ال�ّضيطـــان ـ الذي يجد طريقه اإلى االإن�ضان مـــن غير طريق الحّق ـ لن يجد طريًقا اإليه؛ ويقبله 

الحّق تعالى في معاذه، ويقع في الح�ضن الح�ضين لالألوهّية، كما قال تعالى: »كلمة ل اإله اإل 

اهلل ح�سني، فمن دخل في ح�سني اأمن من عذابي...«.

)1( �ضورة �س، االآيتان 82 و 83. 
)2( بحار االأنوار، ج67، �س 242.
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ا مراتب، فمن  وللّدخول في ح�ضن »ال اإله اإاّل اهلل« مراتب، كما اأّن لالأمن من العذاب اأي�ضً

دخـــل بباطنـــه وظاهره وقلبه وقالبه في ح�ضـــن الحّق، و�ضار في معاذه، فقـــد اأِمن من جميع 

مراتب العذاب، واأعلى مراتبها عذاب االحتجاب عن جمال الحّق والفراق عن و�ضال المحبوب 

جـــّل وعال. فالمولى اأمير الموؤمنين يقول في دعاء كميل: »فهبني �سبرت على عذابك، فكيف 

اأ�سب���ر عل���ى فراقك؟«، ويدنا عن الو�ضول اإليه قا�ضـــرة. فمن ح�ضل له هذا المقام، فهو عبد 

اهلل على الحقيقة، ويقع تحت قباب الّربوبّية، ويكون الحّق تعالى مت�ضّرًفا في مملكته، ويخرج 

.
)1(

من والية الّطاغوت

)1( معراج ال�ضالكين، �س232-231.
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المهاهيم الرئيسة

اإّن اأ�ضل الجور يرجع اإلى ما يح�ضل داخل الّنف�س، حين تتغّلب اإحدى القوى الّثالث   .1

)ال�ّضهوّية والغ�ضبّية وال�ّضيطانّية( اأو كّلها على مملكة االإن�ضان. 

2. ُيطلق ا�ضم العدالة على معًنى اآخر هو تعديل جميع الِقوى الباطنّية والّظاهرّية والّروحّية 

والّنف�ضّية. وبناًء على هذا، يكون للجور معنيان: االأّول، مقابل العدالة بالمعنى الخا�س؛ 

والّثاني، مقابل العدالة بالمعنى العام.

3. كما يوجد درجات لال�ضتقامة والعدالة، كالعدالة في تجّليات المعارف والّتوحيد اأو في 

العقائد الحّقة اأو في االأخالق الّنف�ضانّية، فاإّنه يوجد مراتب للجور في مقابلها.

4. من�ضاأ ال�ضخ�ضّية العدوانّية:

• الّطبيعـــة الب�ضرّية التـــي، قبل تكاملها وتبّدلهـــا اإلى مقام العقل والـــّروح، تكون دائما 	

م�ضتعّدة لالنحراف عن جادة االعتدال اإلى االإفراط والّتفريط.

• االإعرا�س عن نداء الفطرة التي بحقيقتها تحب العدل وتنفر من الّظلم والجور.	

• البيئة االجتماعّية التي ت�ضنع تلك االأنظمة والقوانين والتي ُت�ضّمى ب�ضريعة الغاب.	

5. اآثار الجور: 

• الخ�ضران العظيم في الّدنيا واالآخرة.	

• ن�ضر الّظلم في المجتمعات.	

بتحقيق  هي  المدّمرة  الحالة  هذه  على  الق�ضاء  في  الب�ضرّي  للمجتمع  خدمة  اأف�ضل   .6

العدالة الّنف�ضّية التي هي عبارة عن اعتدال الِقوى المختلفة للّنف�س والتي تكون مقّدمة 

العقل  اأ�ضبح  اإذا  اإال  االعتدال  هذا  يتحّقق  وال  الجور.  واجتناب  الخارجّية  للعدالة 

�ضلطان مملكة الّنف�س كّلها.

7. اال�ضتعـــاذة بـــاهلل مـــن ال�ّضيطان الّرجيـــم، والّطريق الوحيد للخروج مـــن تحت �ضلطنة 

اإبلي�ـــس والّدخول في ح�ضن اال�ضتعـــاذة االآمن هو باأن ي�ضبح االإن�ضـــان من اأهل ال�ّضير 

وال�ّضلوك.
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:
َلِل  َظ ِمَن اْلَخَطاَي���ا، َواِلْحِتَرا�َص ِمَن الزَّ ٍد َواآِلِه، َواْرُزْقِن���ي التََّحفُّ ���لِّ َعلَى ُمَحمَّ »اللَُّه���مَّ �سَ

ِب، َحتَّى اأَُكوَن ِبَما َيِرُد َعلَيَّ ِمْنُهَما ِبَمْنِزَلٍة �َسَواٍء،  �َسا َواْلَغ�سَ ْنَيا َواْلآِخَرِة ِفي َحاِل الرِّ ِفي الدُّ

َمَن َعُدوِّي  َعاِم���ًل ِبَطاَعِتَك، ُموؤِْثراً ِلِر�َساَك َعلَى َم���ا �ِسَواُهَما ِفي الأَْوِلَياِء َوالأَْعَداِء، َحتَّى َياأْ

���ْن َيْدُعوَك  ���ي ِم���ْن َمْيِلي َواْنِحَط���اِط َه���َواَي، َواْجَعْلِني ِممَّ ِم���ْن ُظْلِم���ي َوَج���ْوِري، َوَيْياأَ����َص َوِليِّ

.
َعاِء، اإِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد«)1( يَن َلَك ِفي الدُّ َطرِّ يَن اْلُم�سْ َخاِء ُدَعاَء اْلُمْخِل�سِ ُمْخِل�ساً ِفي الرَّ

الروايات الشريفة:
�ْسَعاِرِهْم، 

َ
1. َعن َر�ُضوُل اهلِل P: »َعَلَمُة ِر�َسا اهلِل ِفي َخْلِقِه َعْدُل �ُسْلَطاِنِهْم َوُرْخ�ُص اأ

.
�ْسَعاِرِهْم«)2(

َ
ِب اهلِل َعلَى َخْلِقِه َجْوُر �ُسْلَطاِنِهْم َوَغَلُء اأ َوَعَلَمُة َغ�سَ

.
�َسدُّ ِمْن َيوِم اْلَجْوِر َعلَى اْلَمْظُلوِم«)3(

َ
اِلِم اأ 2. عن االإمام علي Q: »َيْوُم اْلَعْدِل َعلَى الظَّ

ِتِه، اْخَتلََفْت  ْجَحَف اْلَواِلي ِبَرِعيَّ
َ
ْو اأ

َ
ُة َواِلَيَها، اأ ِعيَّ 3. عن االإمام علي Q: »َواإَِذا َغلََبِت الرَّ

َنِن،  يِن، َوُتِرَكْت َمَحاجُّ ال�سُّ ُهَناِلَك اْلَكِلَمُة، َوَظَهَرْت َمَعاِلُم اْلَجْوِر، َوَكُثَر الإِْدَغاُل ِفي الدِّ

ِلَعِظيِم َحقٍّ  ُي�ْسَتْوَح�ُص  َفَل  ُفو�ِص،  النُّ ِعلَُل  َوَكُثَرْت  ْحَكاُم، 
َ
لَِت الأ َوُعطِّ ِباْلَهَوى،  َفُعِمَل 

�ْسَراُر، َوَتْعُظُم َتِبَعاُت اهلِل 
َ
ْبَراُر، َوَتِعزُّ الأ

َ
َل، َوَل ِلَعِظيِم َباِطل ُفِعَل! َفُهَناِلَك َتِذلُّ الأ ُعطِّ

.
ِعْنَد اْلِعَباِد«)4(

ُه،  ى َجْوراً َفَردَّ
َ
ْو َراأ

َ
َعاَن َعلَْيِه، اأ

َ
ى َحّقاً َفاأ

َ
4. عن اأمير الموؤمنين Q: »َرِحَم اهلل َرُجًل َراأ

.
اِحِبِه«)5( َوَكاَن َعْوناً ِباْلَحقِّ َعلَى �سَ

اِم  اْلُحكَّ َجْوُر  َماِء  ال�سَّ َغْيَث  َتْحِب�ُص  الَِّتي  ُنوُب  »الذُّ  :Q العابدين  االإمام زين  5. عن 

َواْلَماُعوِن،  َواْلَقْر�ِص  َكاِة  الزَّ َوَمْنُع  َهاَدِة،  ال�سَّ َوِكْتَماُن  وِر،  الزُّ َو�َسَهاَدُة  اِء،  اْلَق�سَ ِفي 

)1( ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤهQ عند ال�ضّدة والجهد وتع�ضر االأمور.
)2( الكافي، ج5، �س 162.

)3( نهج البالغة، �س 534.
)4( )م.ن(، �س 333.
)5( )م.ن(، �س 322.
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اِئِل،  ال�سَّ َواْنِتَهاُر  ْرَملَِة، 
َ
َواْلأ اْلَيِتيِم  َوُظْلُم  َواْلَفاَقِة،  اْلَفْقِر  ْهِل 

َ
اأ َعلَى  اْلَقْلِب  َوَق�َساَوُة 

 .
ُه ِباللَّْيِل«)1( وَردُّ

َواِحٌد  َرُجٌل  النَّاَقَة  َعَقَر  َواإِنََّما  َخُط،  َوال�سَّ �َسا  الرِّ ُهَو  »اإِنََّما   :Q َعِليٌّ  االإمام  6. عن 

َعاَنُه َعلَى َعْدِلِه، َفُهَو 
َ
َي ِبُحْكِمِه َواأ اَبُهُم اْلَعَذاُب؛ َفاإَِذا َظَهَر اإَِماُم َعْدٍل، َفَمْن َر�سِ �سَ

َ
َفاأ

.
ُه«)2( َعاَنُه َعلَى َجْوِرِه، َفُهَو َوِليُّ

َ
َي ِبُحْكِمِه َواأ ُه، َواإَِذا َظَهَر اإَِماُم َجْوٍر، َفَمْن َر�سِ َوِليُّ

ْجِر َمْن َعِمَل 
َ
ِبَع َكاَن َلُه ِمْثُل اأ 7. عن االإمام اأبي َجْعَفٍر Q: »َمْن �َسنَّ �ُسنََّة َعْدٍل َفاتُّ

ِبَع، َكاَن َلُه ِمْثُل  ُجوِرِهْم �َسيْ ٌء، َوَمِن ا�ْسَتنَّ ِب�ُسنَِّة َجْوٍر َفاتُّ
ُ
ْن َيْنُق�َص ِمْن اأ

َ
ِبَها ِمْن َغْيِر اأ

.
ْوَزاِرِهْم �َسيْ ٌء«)3(

َ
ْن َيْنُق�َص ِمْن اأ

َ
ِوْزِر َمْن َعِمَل ِبَها ِمْن َغْيِر اأ

�ُسَرَكاُء  ِبِه  ي  ا�سِ الرَّ َو  َلُه  َواْلُمِعيُن  ْلِم  ِبالظُّ »اْلَعاِمُل   :Q اهلل  عبد  اأبي  عن   .8

.
َثَلَثُتُهْم«)4(

ُهْم ِقْبلَُتُهْم، َوَدَناِنيُرُهْم  9. عن َر�ُضوِل اهلِل P: »َياأِْتي َعلَى النَّا�ِص َزَماٌن، ُبُطوُنُهْم اآِلَهُتُهْم، َوِن�َساوؤُ

ِديُنُهْم، َو�َسَرُفُهْم َمَتاُعُهْم، َل َيْبَقى ِمَن اْلإِيَماِن اإِلَّ ا�ْسُمُه، َوَل ِمَن اْلإِ�ْسَلِم اإِلَّ َر�ْسُمُه، َوَل 

ُهْم  ِمَن اْلُقْراآِن اإِلَّ َدْر�ُسُه، َم�َساِجُدُهْم َمْعُموَرٌة ِمَن اْلِبَناِء، َوُقُلوُبُهْم َخَراٌب َعِن اْلُهَدى، ُعلََماوؤُ

َماِن ِباأَْرَبِع ِخ�َساٍل: َجْوٍر  �َسرُّ َخْلِق اهلِل َعلَى َوْجِه اْلأَْر�ِص، ِحيَنِئٍذ اْبَتَلُهُم اهلل ِفي َهَذا الزَّ

َحاَبُة، َفَقاُلوا  َبِت ال�سَّ اِم، َفَتَعجَّ َماِن، َوُظْلٍم ِمَن اْلُوَلِة َواْلُحكَّ ْلَطاِن، َوَقْحٍط ِمَن الزَّ ِمَن ال�سُّ

 .
َنٌم«)5( َناَم؟ َقاَل: َنَعْم، ُكلُّ ِدْرَهٍم ِعْنَدُهْم �سَ ، اأََيْعُبُدوَن اْلأَ�سْ ِ

َّ
َيا َر�ُسوَل اهلل

 .
10. عن اأمير الموؤمنين Q: »ل يكون العمران حيث يجور ال�سلطان«)6(

ْتَباَعُهْم َلَمْعُزوُلوَن 
َ
َة اْلَجْوِر َواأ ِئمَّ

َ
نَّ اأ

َ
ُد، اأ 11. عن االإمام اأبي جعفر Q: »َواْعلَْم َيا ُمَحمَّ

يُح  ْت ِبِه الرِّ ْعَماُلُهُم الَِّتي َيْعَمُلوَنَها َكَرَماٍد ا�ْسَتدَّ
َ
�َسلُّوا؛ َفاأ

َ
، َقْد �َسلُّوا َواأ ِ

َّ
َعْن ِديِن اهلل

.
َلُل اْلَبِعيُد«)7( ا َك�َسُبوا َعلَى �َسيْ ٍء َذِلَك ُهَو ال�سَّ ٍف، َل َيْقِدُروَن ِممَّ ِفي َيْوٍم َعا�سِ

)1( و�ضائل ال�ضيعة، ج16، �س 281.
)2( م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 108.

)3( و�ضائل ال�ضيعة ج16، �س 173.
)4( الكافي، ج2، �س 333.

)5( م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 376.
)6( غرر الحكم، �س 348.
)7( الكافي، ج1، �س 183.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يعـــّرف ماهّيـــة الغ�ضـــب ويمّيـــز القـــّوة الغ�ضبّية    1

الممدوحة عن الغ�ضب المذموم.

يتعـــّرف اإلى نتائـــج الغ�ضـــب ومفا�ضـــده الدنيّوّية    2

واالأخروّية.

يبّيـــن كيف يـــوؤّدي الغ�ضب اإلى مخالفـــة الم�ضروع    3

االإلهّي.

  الغضب )1( 
ماهيته وآثاره

الّدرس التاسع عشر





تمفيق
عندمـــا نتاأّمل فـــي حقيقة االإن�ضان وماهّيته، ونتفّكر في اأ�ضبـــاب �ضعادته و�ضقائه، ال يطول 

بنـــا االأمر كثيًرا لنـــدرك الموقعّية المحورّية للعقـــل في الق�ضّية كّلها؛ فـــكّل الماآ�ضي والّرذائل 

والمهلـــكات تح�ضـــل ب�ضبب عـــدم التم�ّضك بنور العقل. كمـــا اأّن جميع المنجيـــات والمقامات 

والف�ضائل والخيرات تقوم على وجود هذا الّنور في قلب االإن�ضان.

هكـــذا هو العقل: نـــوٌر اإلهّي يهـــدي اإلى كّل خير. وعلـــى االإن�ضان ال�ّضالـــك اأن ي�ضعى جهده 

لزيادة هذا الّنور في قلبه، حّتى ي�ضبح منارة دربه اأينما �ضلك، مثلما اأّن من المهّمات االأكيدة 

في هذا المجال اأن يتعّرف اإلى ما يوؤّدي اإلى خمود �ضعلة العقل وانطفاء نوره.

واإحدى الحاالت الّنف�ضّية التي ت�ضلب االإن�ضان هذا الخير المحورّي هي الغ�ضب.

ماهو الغضب؟
ي�ضل االأمر اإلى الّدرجة التي نرى فيها كالًّ من العقل والغ�ضب بمنزلة نقي�ضين ال يجتمعان 

فـــي نف�ٍس واحدة؛ »اإذ اإّن للموؤمن ن�ضيًبا مـــن نورانّية العقل، وبمقدار ن�ضيبه منها يتغّلب على 

.
)1(

لهيب الّنار الذي يكون في الّدنيا ب�ضورة نار ال�ّضهوة والغ�ضب«

ا للّرحمة ومن جي�ـــس وجنود الجهل واإبلي�س، لي�س  وبالّتاأكيـــد، فـــاإّن الغ�ضب »الذي ُعّد �ضدًّ

هـــو حـــال االعتدال في القّوة الغ�ضبّيـــة، ولي�س هو الغ�ضب الخا�ضع لقيـــادة العقل واهلل تعالى 

.
)2(

وال�ّضريعة ال�ّضماوّية المقّد�ضة، بل المق�ضود هو حال االإفراط«

)1(  جنود العقل والجهل، �س55 - 56.
)2(  )م.ن(، �س 226 - 227.
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ويعني ذلك اأّن للغ�ضب مفهومين:

الأول: القّوة الغ�ضبية المنقادة ل�ضلطان العقل، فتكون من�ضاأ خيٍر عظيم، كما يقول االإمام 

الخمينـــّي }: »اعلـــم، اأّن غريزة الغ�ضب مـــن الّنعم االإلهّية التي يمكن بهـــا عمارة الّدنيا 

واالآخرة، وبها يتّم الحفاظ على بقاء الفرد والجن�س الب�ضرّي والّنظام العائلّي، ولها تاأثيٌر كبيٌر 

فـــي اإيجاد المدينة الفا�ضلة ونظـــام المجتمع. فلوال وجود هذه الغريزة ال�ّضريفة في الحيوان، 

لمـــا قام بالّدفـــاع عن نف�ضه �ضّد هجمات الّطبيعة، والآل اأمره اإلـــى الفناء واال�ضمحالل. ولوال 

وجودهـــا في االإن�ضان، لما ا�ضتطاع اأن ي�ضل اإلى كثيٍر من مراتب تطّوره، وكماالته، زائًدا على 

تحّقق ما تقّدم، بل اإّن التفريط والّنق�س من حال االعتدال ُيعّد من مثالب االأخالق المذمومة، 

عف،  ومن نقائ�ـــس الملكات التي يترّتب عليها الكثير من المفا�ضد والمعايب، كالخوف، وال�ضّ

بـــر، وعدم الّثبات في المواقف التي تتطّلب الّثبات،  والّتراخـــي، والّتكا�ضل، والّطمع، وقّلة ال�ضّ

والخمـــود، والخنوع، وتحّمل الّظلم، وقبول الّرذائل واال�ضت�ضالم لما ي�ضيبه اأو ي�ضيب عائلته، 

وانعدام الغيرة، وخور العزيمـــة... اإّن اهلل �ضبحانه ي�ضف الموؤمنين بقوله:{پ  پ  پ  

.
)1(

ڀ  ڀ}
اإّن القيـــام باالأمـــر بالمعـــروف والّنهي عـــن المنكر، وتنفيـــذ الحدود والّتعزيـــرات و�ضائر 

الّتعاليـــم ال�ضيا�ضّية الدينّية والعقلّية، ال يكون اإاّل في ظّل القّوة الغ�ضبّية ال�ّضريفة. وعلى ذلك، 

فاإّن الذين يظّنون اأّن قتل غريزة الغ�ضب بالكامل واإخماد اأنفا�ضها ُيعّد من الكماالت والمعارج 

الّنف�ضّيـــة، اإّنمـــا يرتكبون خطيئة عظيمـــة، ويغفلون عن حـــّد الكمال ومقام االعتـــدال. هوؤالء 

الم�ضاكيـــن ال يعلمـــون اأّن اهلل تبارك وتعالى لم يخلق هذه الغريزة ال�ّضريفة في جميع اأ�ضناف 

الحيوانـــات عبًثـــا، واأّنه جعل هـــذه الغريزة في بنـــي اآدم راأ�ضمال الحياة الُملكّيـــة والملكوتّية، 

ومفتـــاح الخيرات والبركات. اإّن الجهاد �ضّد اأعداء الّديـــن، وحفظ الّنظام العائلّي لالإن�ضان، 

والّدفـــاع عن الّنف�س والمال والِعر�س، وعن �ضائـــر القوانين االإِلهّية، والّجهاد مع الّنف�س، وهي 

األـــّد اأعداء االإِن�ضـــان، ال يكون كّل ذلك اإاّل بهذه الغريزة ال�ّضريفـــة. اإّن منع االعتداءات والذّب 

عن الحدود والّثغـــور، ودفع الموؤذيات والم�ضّرات عن الفرد والمجتمع، يجري تحت لواء هذه 

)1(  �ضورة الفتح، االآية 29.
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.
)1(

الغريزة؛ لذلك �ضعى الحكماء اإلى معالجة خمود هذه الغريزة وركودها«

والّثاني: الرذيلة االأخالقية الناتجة عن القوة الغ�ضبية عندما ال تكون تحت �ضلطة العقل، 

قيادتـــه، فيكـــون الغ�ضـــب »حركة وحـــال نف�ضّية، تظهر نتيجـــة لغليان فـــي دم القلب، وهدفها 

االنتقام، فاإذا ا�ضتّدت هذه الحركة اأّججت الغ�ضب وامتالأت ال�ضرايين والّدماغ بدخاٍن مظلٍم 

م�ضطرٍب يوؤّدي اإلى انحراف العقل وحجبه عن االإدراك والّروّية، فال توؤّثر فيه حينئٍذ الموعظة 

والّن�ضيحة، بل اإّنها تزيد نار غ�ضبه ا�ضتعااًل، في�ضير حاله على ما حكته الحكماء: »مثل كهٍف 

وت الم�ّضمى وحي  ُمِلـــئ حريًقا واأُ�ضِرم ناًرا، فاختنق فيه اللهـــب والّدخان، وعال التاأّجج وال�ضّ

النـــار، في�ضعب عالجـــه ويتعّذر اإطفاوؤه، وي�ضيـــر كّل ما يدنيه لالإطفاء �ضبًبـــا لزيادته وماّدة 

لقّوتـــه؛ لذلك يعمـــى االإن�ضان عن الّر�ضد وي�ضـــّم عن الموعظة، بل ت�ضيـــر المواعظ في تلك 

.)2(
الحال �ضبًبا للّزيادة في الغ�ضب وماّدة الّلهب والتاأّجج، ال ُيرجى له في تلك الحال حيلة«

وهكـــذا يكون الغا�ضب، وهو »في حال ثـــورة غ�ضبه، يكون اأ�ضبه بالمجنون الذي فقد عنان 

عقله، وي�ضبح مثل الحيوان المفتر�س الذي ال تهّمه عواقب االأمور، فيهجم دون ترّو اأو احتكاٍم 

اإلـــى العقل، في�ضلك �ضلـــوًكا قبيًحا، يفقد �ضيطرتـــه على ل�ضانه ويده و�ضائـــر اأع�ضائه، وتلتوي 

.
)3(

�ضفتاه في هيئٍة قبيحٍة، بحيث اإّنه لو اأُعطي مراآة، لخجل من �ضورته التي يراها فيها«

وتجد »بع�س اأ�ضحاب هذه الّرذيلة يغ�ضبون الأتفه االأمور، بل يغ�ضبون حّتى على الحيوانات 

والّجمـــادات، ويلعنون حّتى الّريح واالأر�س والبرد والمطر و�ضائر الّظواهر الّطبيعّية اإذا كانت 

.
)4(

خالف رغباتهم. ويغ�ضبون اأحياًنا على القلم والكتاب واالأواني، فيمّزقونها اأو يحّطمونها«

ولّمـــا كان العقل نوًرا اإلهيًّا هادًيا اإلـــى كّل خير، ُعّد الّنوع االأّول غ�ضًبا هلل؛ اأّما الّنوع الّثاني 

المذمومـ  والذي يدور حوله البحث االأخالقي، فهو الغ�ضب للّنف�س. فاإذا كانت الّنف�س متحّركة 

بـــدون هداية العقل، ف�ضوف تتحّرك على طريـــق الّت�ضافل واالنحطاط، وعندما ت�ضّرع حركتها 

بفعل القّوة الغ�ضبية في هذه الحالة، ف�ضوف يتزايد ت�ضافلها ب�ضورة كبيرة.

)1(  االأربعون حديًثا، �س 160  - 161.
)2(  جنود العقل والجهل، �س 221.

)3(  االأربعون حديًثا، �س 168.
)4(  )م.ن(،   �س 168  - 169.
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ونظـــًرا لوقـــوع الكثيرين في اال�ضتباه بين الغ�ضب هلّل والغ�ضـــب للّنف�س، كان ال بّد من بيان 

حـــدود الغ�ضب المذمـــوم، لعّل الّنوع االأّول من الغ�ضب يّت�ضح اأكثر. ون�ضاهد الكثير من حاالت 

الغ�ضـــب التي يبّرر فيها اأ�ضحابها غ�ضبهم، وال يعّدونـــه قبيًحا. واأ�ضهر هذه المبّررات الّدفاع 

ا اأو معنويًّا، حيث يرى هوؤالء اأّن غ�ضبهم و�ضيلة ال�ضترداد  عن الحّق ال�ضخ�ضّي ، �ضواء كان ماّديًّ

هـــذا الحـــّق اأو منع االعتـــداء والتعّر�س له. ومع هـــذا المبّرر، رّبما ال يبقـــى �ضيٌء من الغ�ضب 

مذموًما.

اإّن خطـــر الغ�ضب يكمن في عّدة اأ�ضياء ، يكفي كّل واحٍد منها لكي يتوّقف االإن�ضان ويراجع 

نف�ضـــه، وهـــي تبّرر له هـــذه الحالة. واأحد هذه االأ�ضيـــاء هو اأّن الغ�ضب غالًبـــا ما تكون نتيجته 

رر، فبداًل مـــن اأن ي�ضترجع هذا الغ�ضبـــان حّقه، يدخل في �ضجـــاٍر اأو نزاٍع،  المزيـــد مـــن ال�ضّ

ي�ضطـــّر معه لخ�ضارة الكثير من الحقوق االأخرى! ولـــو فّكر االإن�ضان في االآثار ال�ّضلبّية الكثيرة 

للغ�ضب، فقد يكّف عن ا�ضطناع منطق الّتبرير الذي ي�ضّد طريق مجاهدة الّنف�س وتزكيتها.

نتائج الغضب ومهاسقم
يذكـــر االإمام العديد من االآثار والّنتائج الوخيمة للغ�ضب، وهي معروفة عند اأغلب الّنا�س؛ 

الأّن الغ�ضـــب �ضجّية ظاهرة كثيـــرة االنت�ضار، وقد خّلفت ب�ضمات وا�ضحـــة على حياة االإن�ضان 

الفردّيـــة واالجتماعّية. وال باأ�س بقراءة هذه الّن�ضو�س الّتو�ضيفّية، لما فيها من تنبيه للقلوب 

وتقوية لح�ضور المعرفة والوجدان. و�ضوف نالحظ كيف اأّن الغ�ضب يوؤّدي اإلى ن�ضوء جملة من 

الّرذائل االأخالقّية اأو ا�ضتحكامها في الّنف�س، كما يقول االإمام}: »... فمثاًل من االأخالق 

الّذميمـــة التي ت�ضّبب هالك االإن�ضان، وتوجب �ضغطة القبر، وتعّذب االإن�ضان في كال الّدارين، 

�ضـــوء الُخُلق مع اأهل الّدار والّجيران اأو الّزمالء فـــي العمل، اأو اأهل ال�ّضوق والمحّلة، وهو وليد 

.
)1(

الغ�ضب وال�ّضهوة«

1. العار في اآلخرة
ا؛ اأّما اآثاره االأخروّية فهي التي تك�ضف عن  وي�ضّرع من حركة الّت�ضافل ب�ضورٍة ملحوظٍة جدًّ

مـــدى قبحه و�ضناعته: »اإذا كانت خلقة االإن�ضـــان في الباطن والَمَلكة وال�ّضريرة اإن�ضانّية، تكون 

)1(  االأربعون حديًثا، �س 49.



275  الغضب   ل ماهيته واثارم 

ا؛ واأّما اإذا لم تكن ملكاته ملكات اإن�ضانّية، ف�ضورته  ـــورة الملكوتّية له �ضورة اإن�ضانّية اأي�ضً ال�ضّ

ا، وهي تابعة لتلك ال�ّضريرة والملكة... واإذا  - في عالم ما بعد الموت - تكون غير اإن�ضانّية اأي�ضً

غلبت على باطنه و�ضريرته ملكة الغ�ضب وال�ّضبعّية، وكان حكم مملكة الباطن وال�ّضريرة حكًما 

.
)1(

�ضبعيًّا، كانت �ضورته الغيبّية الملكوتّية �ضورة اأحد ال�ّضباع والبهائم«

2. زوال اإليمان
لكـــّن االأ�ضواأ من الّجميع، هو مدى تاأثيره ال�ّضلبـــّي على عالقة االإن�ضان برّبه، ففي الحديث 

ُب ُيْف�ِسُد الإِيماَن  ال�ّضريـــف: عن اأبي عبد اهلل Q اأّنه قال: »قال ر�س���ول اهللP: »الَغ�سَ

. يقول االإمام الخميني}:
كما ُيْف�ِسُد الَخلُّ الَع�َسَل«)2(

»وينبغـــي اأن نعرف نحن الم�ضاكين المبتلين بغـــالف الّطبيعة وبالحجب الّظالمّية للحياة 

الّدنيوّيـــة الو�ضيعـــة، المحجوبين والّجاهلين بالغيب، وبملكوت الّنف�ـــس وما ي�ضّرها ويف�ضدها 

وما ي�ضلحها وما يهلكها، اإّننا ال ندرك كيف يزيل الغ�ضب نور االإيمان ويف�ضد حقيقته، وال نرى 

بنـــور الب�ضيرة هذا الت�ضاّد بيـــن حقيقة االإيمان والغ�ضب في غير موارده المطلوبة، وقد بعث 

الحّق تعالى اأطّباء الّنفو�س والقلوب، العارفين بالعلم االإلهّي المحيط، وبنور الب�ضيرة الّنافذة 

في بواطن الملك والملكوت باالأمرا�س القلبّية واأدويتها وم�ضلحات القلوب ومف�ضداتها، بعثهم 

مـــن اأجل اإيقاظنا بك�ضـــف الحقائق واإظهار البواطـــن، فهم يخبروننا بما فـــي بواطن قلوبنا، 

ويك�ضفـــون لنا ملكوت نفو�ضنا، وهم يعرفون اأّن نار الغ�ضب وثائرته تطفئ نور االإيمان وتف�ضده 

مثلمـــا يف�ضـــد الخّل وال�ضبر الع�ضل ب�ضرعـــة، وتحّول حالوته اللطيفة اإلـــى مرارة وحمو�ضة ال 

ُت�ضت�ضاغ.

ويكفـــي فـــي الغ�ضب �ضّرًا اأّنه ي�ضلب االإن�ضـــان راأ�ضمال حياته الملكوتّيـــة؛ الأّنه يف�ضد اإيمانه 

ويبطله، في�ضلبه �ضّر �ضعادته، وينقله اإلى العالم االآخر �ضفر اليدين، فكيف الحال وهوـ  اإ�ضافة 

ا فـــي المخاطر، ويورده المهالك، وي�ضوقه  لذلـــكـ  كثيـــًرا ما يوقع االإن�ضان في هذا العالم اأي�ضً

.
)3(

اإلى ال�ّضقاء والبوؤ�س في الّدارين«

)1(  االأربعون حديًثا، �س 38.
)2(  الكافي، ج2، �س302.

)3(  جنود العقل والجهل، �س 229 - 230. 
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و»اإّن الغ�ضـــب اأ�ضبـــه بـ »الّنار، فهو يـــزداد �ضيًئا ف�ضيًئا وي�ضّتد، حتـــى يتعالى لهيبه، وترتفع 

حرارتـــه ويفلـــت العنان من يد االإن�ضـــان، ويخمد نور العقل واالإيمان، ويطفـــئ �ضراج الهداية، 

.
)1(

في�ضبح االإن�ضان ذلياًل م�ضكيًنا«

و»قـــد ي�ضل الغ�ضب باالإن�ضان اإلى حّد االرتداد عن ديـــن اهلل، واإطفاء نور االإيمان، بحيث 

اإّن ظالم الغ�ضب وناره يحرقان الحقائق الحّقة، بل قد ي�ضل االأمر اإلى الكفر الجحودي الذي 

.
)2(

نتيجته الهالك االأبدّي، ثم ينتبه على نف�ضه بعد فوات االأوان، وحين ال ينفع الّندم!«

3. غضب اهلل
»وال �ضّك، في اأّنه لي�ضت هناك ناٌر اأ�ضّد من نار غ�ضب اهلل عذاًبا، وقد جاء في كتب الحديث، 

�َسدُّ  عن اأبي عبد اهلل Q قال: »َقاَل الَحوارّيون ِلعي�سى Q: اأَيُّ الأَ�ْسياِء اأَ�َسّد؟ ٌقاَل: اأَ

.
)4(

»
ُبوا«)3( ب اهلّلِ؟ قاَل: َباأْن ل َتْغ�سَ ، قاُلوا ِبَم َنّتقي َغ�سَ ُب اهلل َعزَّ َوَجلَّ الأَ�ْسياِء َغ�سَ

»وفـــي الحديث ال�ّضريف عن االإمام باقر العلوم Q، قال: »اإّن هذا الغ�سب جمرٌة من 

ال�ّسيط���ان، ُتوق���د في قلب بني اآدم«؛ ولعّل �ضورة هذه النار ال�ّضيطانّية تظهر في العالم االآخر 

ـــــ وهو عالم ظهور ال�ّضرائـــر وك�ضف الحقائق ــ ب�ضـــورة{چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  

؛ اأي اإّن باطـــن هـــذه الّنار، الغ�ضب، التي يوقدها ال�ضيطـــاُن في قلب االإن�ضان، هي 
)5(

ڍ}
حقيقـــة نـــار الغ�ضب االإلهي، وهـــي اأ�ضّد الّنيران واأقواهـــا اإحراًقا، وهي التـــي تطلع من باطن 

.
القلب اإلى ظاهر ُملِك البدن«)6(

4. الحقد على اهلل وأوليائه
»اأّما المفا�ضد االأخالقّية التي تتوّلد من هذا الخلق، فهي الحقد على عباد اهلل، وقد ينتهي 

بـــه االأمر اإلى الحقد على االأنبياء واالأولياء، بل وحّتى على ذات اهلل المقّد�ضة الواجبة الوجود 

وولـــّي النعم، و�ضّدة هذا القبح وهذه المف�ضدة وا�ضـــٌح للجميع، نعوذ باهلل تعالى من �ضّر نف�ٍس 

)1(  االأربعون حديًثا، �س 165  - 166.
)2(  جنود العقل والجهل، �س 229 - 230.

)3(  و�ضائل ال�ضيعة، ج11، اأبواب جهاد الّنف�س، باب الغ�ضب، ح7.
)4(  االأربعون حديًثا، �س 162.

)5(  �ضورة الهمزة، االآيتان 6 و 7.
)6(  جنود العقل والجهل، �س 230.
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عنيدة، اإذا ما انف�ضم وثاقها للحظٍة واحدة، جّرت االإِن�ضان اإلى تراب الذّل وقادته اإلى اأر�س 

.
)1(

الهالك االأبدّي«

»وقّلمـــا تجد نظيـــًرا لناره الحارقة في �ضرعة اإيقاعها لالإن�ضان فـــي عالم البوؤ�س والّدمار، 

وكثيـــًرا مـــا تخرج غ�ضبة واحدة االإن�ضان من دين اهلل، فيتجّراأ علـــى اهلل تعالى، وعلى اأنبيائه 

.
)2(

العظام«

5. العدوان على العباد
وعلى م�ضتوى العمل وال�ّضلوك: »اآثار الغ�ضب الذي اأ�ضبح ملكة للّنف�س، وتوّلدت منه ملكات 

ورذائل اأخرى، هي اأّنه يظلم بالقهر والغلبة كّل ما ت�ضل اإليه يده، ويفعل ما يقدر عليه �ضّد كّل 

�ضخ�ـــس يبدي اأدنى مقاومة، ويثير الحرب باأقّل معار�ضة له، ويبعد الم�ضّرات وما ال يالئمه، 

باأّيـــة و�ضيلـــة مهما كانت، ولـــو اأّدى ذلك اإلى وقـــوع الف�ضاد في العالم. فهذه هـــي العوائد على 

�ضاحـــب الواهمة ال�ّضيطانّية الذي تر�ّضخت فيه هـــذه الملكة، فهو ينّفذ عمل الغ�ضب وال�ّضهوة 

باأّية �ضيطنة وخدعة كانت، وي�ضيطر على عباد اهلل باأّية خّطة باطلة تتم، �ضواء بتحطيم عائلة 

... وقد قال الحكماء: »اإّن ال�ّضفينة التي تتعّر�س الأمواج البحر 
)3(

ما، اأو باإبادة مدينة اأو بالد ما

.
)4(

العاتية، وهي بدون قبطان، لهي اأقرب اإلى الّنجاة من االإن�ضان، وهو في حالة الغ�ضب««

»وكثيـــًرا مـــا توؤّدي غ�ضبة واحدة اإلـــى قتل الّنفو�س المحترمة، كما ي�ضيـــر اإلى ذلك االإمام 

ال�ضـــادق Q فـــي الحديث المروّي عنـــه في ال�ضيـــخ الكليني، الكافي، حيـــث يقول: »كان 

اأبـــي يقـــول: اأّي �ضيء اأ�ضّد من الغ�ضـــب، اإّن الّرجل ليغ�ضب فيقتـــل النف�س المحترمة، ويقذف 

.
)6(

»
)5(

المح�ضنة

االأربعون حديًثا، �س 164.  )1(
)2(  جنود العقل والجهل، �س 230. 
)3(  االأربعون حديًثا، �س 42  - 43.

)4(  )م.ن(، �س 49.
)5(  الكافي، ج2، كتاب الكفر واالإيمان، باب الغ�ضب، ح4.

)6(  جنود العقل والجهل، �س 229 - 230. 
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6. الّسير بخالف الهدف والمشروع اإللهّي
»واالأ�ضواأ واالأقبح من ذلك اأن ي�ضتخدم هذه القّوة االإلهّية باالّتجاه المعاك�س للهدف االإلهّي 

منهـــا، في�ضّخرها �ضّد الّنظـــام العائلّي والمدينـــة االإن�ضانّية الفا�ضلة، في�ضيـــر بذلك منتهًكا 

للحرمـــات اإ�ضافـــًة اإلى كفره بالّنعمة، وهنـــا ت�ضير القّوة الغ�ضبّية ، التـــي ينبغي اأن تكون من 

الجنـــود االإلهّية المعار�ضـــة لجنود الجهل وال�ّضيطـــان، من كبار الجنـــود ال�ضيطانّية، م�ضاّدة 

ومعادية لجنود العقل والحّق تعالى، فتدخل مملكة الغ�ضب �ضيًئا ف�ضيًئا تحت �ضيطرة ال�ّضيطان 

والجهـــل؛ وت�ضير )كلًبا معّلًمـــا( اأو قل كلًبا طاغًيا لل�ّضيطان، بداًل مـــن اأن تكون )كلًبا معّلًما( 

ديق، تمّزق كّل �ضيء وتزعزع، بل وتهدم  للعقل والحّق تعالى، وعندها ال تمّيز بين العدّو وال�ضّ

نظـــام العالم والعائلـــة الب�ضرّية، ورّبما اأّدت مثـــل هذه القّوة الغ�ضبّيـــة المنحرفة في �ضخ�سٍ 

.
)1(

واحٍد اإلى تدمير المجتمع الب�ضرّي كاّفة، واإيقاع كل العالم في اال�ضطراب والبوؤ�س«

اإّن من عا�س �ضورة غ�ضب واحدة ال يحتاج اإلى دليل لكي يّت�ضح له مدى �ضدق هذا الكالم 

و�ضّحته، فكم ي�ضعر الغ�ضبان بعد انطفاء نيران غيظه اأّنه كاد يرتكب خطاأً فادًحا، واأّن نف�ضه 

كانـــت في حالـــة تفّلت تام من عقال الحكمة، لكّن اهلل تعالى ع�ضـــم و�ضتر، »فالحذر الحذر، 

.
فلقد �ستر حّتى كاأّنه قد غفر«)2(

اأردنـــا مـــن ذكر هذه االآثار اأن ن�ضّق طريًقـــا اإلى القلب، لكي يقوى نور العقـــل فيه؛ الأّن قّوة 

العقـــل فـــي كثرة االحتماالت. والعاقل ال يمكـــن اأن يمّر على هذه االحتمـــاالت ، التي يمكن اأن 

تحـــدث في اأّية حالة غ�ضب ، دون اأن ي�ضتح�ضر نتائج العقل، وهو يفّكر في اأحوال نف�ضه واأمور 

حياته واالأحداث التي يمكن اأن تقع اأمامه اأو تجري عليه.

ال ي�ضلم اأّي واحٍد مّنا من وقوع اأمور مزعجة اأو موؤلمة. واإذا كّنا نعّد لها غ�ضًبا اأو نوقد لها 

نيراًنـــا مـــن الغيظ اأو ال نبالي بمـــا يمكن اأن ينبعث من اأنف�ضنا حيـــن ح�ضولها، فعلينا االآن اأن 

نتوّقف مليًّا ونفّكر، وال يمكن الأّي تفكير اأن ي�ضل اإلى نتيجة �ضحيحة اإاّل بهداية العقل ونوره.

)1(  جنود العقل والجهل، �س227.
)2(  نهج البالغة، �س472.
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المهاهيم الرئيسة

1. للغ�ضـــب حالتـــان، االأولى عندما يكون تحـــت �ضلطة العقل وحكومته فيكـــون من�ضاأ خيٍر 

عظيم، وهذا هو الغ�ضب هلل. والّثانية عندما ال يكون تحت �ضلطة العقل وقيادته، فيكون 

الغ�ضب حركة وحال نف�ضانّية تظهر نتيجة لغليان في دم القلب وهدفها االنتقام. وهذا 

هو الغ�ضب المذموم.

2. هناك الكثير من حاالت الغ�ضب التي يبّرر فيها اأ�ضحابها غ�ضبهم، وال يعّدونه قبيًحا؛ 

واأ�ضهر هذه المبّررات الّدفاع عن الحّق ال�ضخ�ضّي.

3. الغ�ضب يوؤّدي اإلى ن�ضوء جملة من الّرذائل االأخالقّية اأو ا�ضتحكامها في الّنف�س وهي:

•  العار في االآخرة.	

• زوال االيمان.	

• غ�ضب اهلل.	

• الحقد على اهلل واأوليائه.	

4. ال�ضيـــر بخالف الهدف والم�ضـــروع االإلهّي: حيث ي�ضتخدم هذه القـــّوة االإلهّية باالّتجاه 

المعاك�ـــس للهدف االإلهّي منهـــا، في�ضّخرها �ضّد الّنظـــام العائلّي والمدينـــة االإن�ضانّية 

الفا�ضلة، في�ضير بذلك منتهًكا للحرمات اإ�ضافًة اإلى كفره بالّنعمة، وهنا ت�ضير القّوة 

الغ�ضبّية ، التي ينبغي اأن تكون من الجنود االإلهّية المعار�ضة لجنود الجهل وال�ّضيطان.

5. �ضوء الُخُلق مع اأهل الّدار والّجيران اأو الّزمالء في العمل اأو اأهل ال�ّضوق والمحّلة، وظلم 

�ضاحب الغ�ضب كل ما ت�ضل اإليه يده.

6. اإّن باطـــن نار الغ�ضب التي يوقدهـــا ال�ضيطان في قلب االإن�ضان؛ هي حقيقة نار الغ�ضب 

االإلهي، وهي اأ�ضّد الّنيران واأقواها اإحراًقا، وهي التي تطلع من باطن القلب اإلى ظاهر 

ُملِك البدن.
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:
اِحَب  ِعيِف، َوَواِقَي الأَْمر باْلَمُخوِف، اأَْفَرَدْتِني اْلَخَطاَيا َفَل �سَ »اللَُّهمَّ َيا َكاِفَي اْلَفْرِد ال�سَّ

َن ِلَرْوَعِتي  َد ِلي، َواأَ�ْسَرْفُت َعلَى َخْوِف ِلَقاِئَك َفَل ُم�َسكِّ ِب���َك َفَل ُموؤَيِّ َمِع���ي، َو�َسُعْفُت َعْن َغ�سَ

يِني َواأَْنَت  ْن���َت اأََخْفَتِن���ي، َوَم���ْن ُي�َساِعُدِني َو اأَْن���َت اأَْفَرْدَتِني، َوَم���ْن ُيَقوِّ َو َم���ْن ُيوؤِْمُنِن���ي ِمْن���َك َو اأَ

َعْفَتِني لَ ُيِجيُر، َيا اإَِلِهي، اإلَّ َربٌّ َعلَى َمْرُبوٍب، َوَل ُيوؤِْمُن اإلَّ َغاِلٌب َعلَى َمْغُلوٍب، َوَل ُيِعيُن  اأَ�سْ

.
َبِب، َواإَِلْيَك اْلَمَفرُّ َواْلَمْهَرُب«)1( اإلَّ َطاِلٌب َعلَى َمْطُلوٍب َوِبَيِدَك، َيا اإَِلِهي، َجِميُع َذِلَك ال�سَّ

اآليات الكريمة:
.

)2(
 {ک  ک  ک             ک      گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ }

الروايات الشريفة:
َي َلْم ُيْدِخْلُه  َذا َر�سِ 1. عـــن َر�ُضوِل اهللP: »َث���َلُث ِخ�َساٍل َمْن ُكنَّ ِفيِه ا�ْسَتْكَمَل ِخ�َساَل اْلإِيَم���اِن، اإِ
.

، َواإَِذا َقَدَر َلْم َيَتَعاَط َما َلْي�َص َلُه«)3( ُب ِمَن اْلَحقِّ َب َلْم ُيْخِرْجُه اْلَغ�سَ َذا َغ�سِ ِر�َساُه ِفي َباِطٍل، َواإِ

 .
ُب َعلَى َمْن َل َتْمِلُك َعْجٌز، َوَعلَى َمْن َتْمِلُك ُلوؤٌْم«)4( 2. َعِن االإمام اْلَهاِدي Q: »اْلَغ�سَ

ْطلََقُه َكاَن 
َ
َها، َوَمْن اأ

َ
ْطَفاأ

َ
ُب َناٌر ُموَقَدٌة، َمْن َكَظَمُه اأ 3. عن اأمير الموؤمنين Q: »اْلَغ�سَ

.
َل ُمْحَتِرٍق ِبَها«)5( وَّ

َ
اأ

 .
ُب«)6( َخُط َواْلَغ�سَ ْهَبُة َوال�سَّ ْغَبُة َوالرَّ ْرَبَعٌة: الرَّ

َ
ْرَكاُن اْلُكْفِر اأ

َ
P: »اأ ِبيِّ 4. عن النَّ

َبُه َلْم  ُب َمْمَحَقٌة ِلَقْلِب اْلَحِكيِم، َوَمْن َلْم َيْمِلْك َغ�سَ ِبي َعْبِد اهلل Q: »اْلَغ�سَ
َ
5. عـــن اأ

 .
َيْمِلْك َعْقلَُه«)7(

 ، رَّ ُب؛ ُيْبِدي اْلَمَعاِئ���َب، َوُيْدِني ال�سَّ 6. عن اأميـــر الموؤمنين Q: »ِبْئ�َص اْلَقِري���ُن اْلَغ�سَ

.
َوُيَباِعُد اْلَخْيَر«)8(

)1(  ال�ضحيفة ال�ضجادية، دعاوؤهQ اإذا اأحزنه اأمر واأهّمته الخطايا.
)2(  �ضورة ال�ضورى، االآية 37.

)3(  الكافي، ج2، �س 239.
)4(  م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 11.

)5(  )م.ن(، ج12، �س 11.

)6(  الكافي، ج2، �س 289.
)7(  )م.ن(، ج2، �س 305.

)8(  م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 13.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يتعـــّرف اإلـــى اأ�ضباب وعوامـــل ت�ضـــّكل ال�ّضخ�ضية    1

الغ�ضوبة.

يّبيـــن االآثـــار المدّمـــرة للغ�ضـــب علـــى الم�ضتـــوى    2

الفردي واالجتماعي.

ي�ضرح كيفّيـــة اإخ�ضاع القّوة الغ�ضبّية لحكم العقل    3

وال�ّضرع.

 الغضب )2(  

أسباب الغضب وعالجه

الدرس العشرون 





تمفيق
لي�س الغ�ضب مجّرد حالة انفعالية طارئة واإن ظهر لنا كذلك. بل هو بركان غير مرئّي يغلي 

فـــي باطن النف�ـــس، ويتفّجر كّل حين. فلكي نتمّكن من معالجة هـــذه الحالة النف�ضّية الموبقة، 

علينا اأن نفهم الغ�ضب اأكثر ونتوّغل قلياًل في اأعماق نفو�ضنا.

اإّن قـــّوة الّطرد لهي من اأهم القوى التـــي ُزوّدت بها النف�س في الحياة الدنيا لكي تدفع عن 

ذاتهـــا اأنواع االأذى. لكن هذه القّوة غالًبا ما تقـــع في يد ال�ّضيطان اللعين جّراء عدم االهتمام 

بتهذيب الّنف�س وتعديل القوى وجعلها منقادة لنور العقل الُمفا�س من جانب الّرحمن.

خصّية الغضوبة
ّ
2 الش

ّ
أس(اب وعوام2 تشك

1. خروج القّوة الغضبّية عن سلطة العقل والّشرع
ال �ضـــّك بـــاأّن اأّول خطوة في هذا االّتجـــاه هي في معرفة كيفّية ت�ضّكل هـــذه الحالة وعوامل 

وجودهـــا وقّوتها وانحرافهـــا. وقد عّبر علماء الّنف�س االإن�ضانّية عن الغ�ضب بالقّوة؛ الأّن الّنف�س 

ت�ضتخدمه للو�ضول اإلى حاجاتها وماآربها، وعندما يكون هذا اال�ضتخدام �ضمن برنامج العقل 

وقيادتـــه، فاإّن الّنف�ـــس �ضتتكامل اأثناء تفاعلهـــا الغا�ضب مع االأحـــداث والوقائع، كما هو حال 

الغ�ضـــب فـــي الجهاد، يقول اأميـــر الموؤمنينQ: »من اأََح���دَّ �سنان الغ�س���ب هلل، قوي على 

. وفي مثل هذه الوقائـــع التي تقت�ضي مثل هذه القّوة، فاإّن الّنف�س اإذا لم تطع 
)1(

قت���ال الباط���ل«

العقل، ف�ضوف ت�ضلك �ضبيل الّت�ضافل، حيث »اإّن فتور وخمود هذه القّوة يوّلد عيوًبا كبيرة، مثل 

عـــف والّتهاون والك�ضل والّطمع والجزع وقّلة الّتحّمل و�ضعف اال�ضتقامة والفرار في القتال  ال�ضّ

)1(  م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 501.
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رورة، وتـــرك االأمر بالمعروف والّنهي عـــن المنكر والقبول  والّتقاع�ـــس عـــن الهجوم عند ال�ضّ

.
)1(

بالذّل والعار والخزي والم�ضكنة«

فالّطبيعـــة الحيوانّيـــة لالإن�ضان، والتي تن�ضـــاأ من هذا الج�ضد )باأع�ضائـــه وقواه(، تقت�ضي 

وجـــود هذه القّوة الغ�ضبّية. وبعبارٍة ثانية: اإّن هذه القّوة لي�ضت �ضوى وليدة الّتركيبة الج�ضمّية 

الموروثـــة مـــن االآباء واالأّمهـــات. وبح�ضب اختـــالف هذه الّتركيبـــة بين الب�ضـــر تختلف القّوة 

الغ�ضبّية.

وقـــد اقت�ضـــت حكمة الباري تعالى اأن تو�ضـــع هذه القّوة في خدمة الج�ضـــد )للّدفاع عنه( 

وخدمة المجتمع )لمنع الّظلم واالعتداء واختالل نظامه( وخدمة الّنف�س من خالل الخدمتين 

ال�ّضابقتيـــن. فاإّن مـــن ا�ضتخدم الغ�ضب للّدفاع عـــن ج�ضده وعن المجتمـــع االإن�ضانّي، ف�ضوف 

عيدين الّنف�ضّي والمعنوّي حّتى يبلغ اأعلـــى درجات القرب والكمال. وال �ضّك  يتكامـــل على ال�ضّ

بـــاأّن مـــن يحّدد كيفّية هذه الخدمة لتكـــون مهتدية هما العقل وال�ّضـــرع، حيث نجد الكثير من 

اأحكامهما من�ضوية في هذا المجال.

يقـــول االإمـــام }: »اعلـــْم، اأّن القوة الغ�ضبيـــة اإذا كانت خا�ضعة لحكـــم العقل وال�ضرع 

مهّذبـــة به، فهي من اأعظم الّنعم االإلهّية واأف�ضل الو�ضائل المعينة على �ضلوك طريق ال�ّضعادة، 

فبهـــا يكون حفظ نظام العالـــم، وحفظ بقاء الفرد والّنوع االإن�ضانّي، ولهـــا اأثٌر كبيٌر في اإقامة 

المدينة الفا�ضلة.

بهذه القّوة الّنبيلة يحفظ االإن�ضان والحيوان بقاءها كاأفراد وكنوع، وبها يدفعان الّتهديدات 

الّطبيعّية، وينقذان النف�س من المهالك، لوال هذه القّوة، لكان االإن�ضان محروًما من الكثير من 

الكماالت واأنواع الرقّي، ولوالها لما اندفع لحفظ الّنظام العائلّي وللذبِّ عن المدينة الفا�ضلة؛ 

لـــذا فقـــد اأو�ضى الحكماء والعلماء بعّدة اأمور للخروج بهذه القـــّوة من حّد الّنق�س والّتفريط، 

وكانـــوا يقومـــون باأنف�ضهم باأعمال ا�ضتثنائّيـــة الإثارتها. وقد ُحِكي عن بع�ضهـــم اأّنه كان يتعّمد 

مواطـــن الخوف فيقف فيهـــا، ويحمل نف�ضه علـــى المخاطرات العظيمة، ويركـــب البحر عند 

د نف�ضه الثبات في المخـــاوف. ومثل هذه المعالجات، واإن كان فيها  ا�ضطرابـــه وهيجانه؛ ليعوِّ

)1(  جنود العقل والجهل، �س 331.
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اإفـــراٌط ومبالغة، اإاّل اأّن اأ�ضـــل المعالجة لالإيقاظ القوة الغ�ضبية عنـــد �ضمورها وفتورها اأمٌر 

�ضروري؛ الأّن فتورها يوؤدي اإلى اإحداث خلل خطير في النظام االجتماعي والحكومي للمدينة 

.
)1(

الفا�ضلة، ويهّدد الحياة الفردية االجتماعية باأخطار ماحقة«

ا  اإّن الخطر االأكبر يكمن في ا�ضتخدام القّوة الغ�ضبّية على غير برنامج ال�ّضريعة، وخ�ضو�ضً

فـــي البيئة التي تترعرع فيهـــا الخ�ضال ال�ضّيئة والعـــادات القبيحة والعقائـــد الباطلة. هناك 

�ضتكون هذه القّوة �ضبًبا لتعا�ضة االإن�ضان والمجتمع االإن�ضانّي.

يقـــول االإمام الخمينّي }: »االإن�ضان حيوان بالفعل عنـــد دخوله هذا العالم، وال معيار 

لـــه �ضوى �ضريعة الحيوانات التي تديرهـــا ال�ّضهوة والغ�ضب. ولكن لّما كان اأعجوبة الّدهر هذا 

)اأي االإن�ضـــان( ذاًتـــا جامعـــة، اأو قابلة للجمع، فاإّنه لكـــي يدّبر هاتين القّوتيـــن، تجده يلتجئ 

فات  فات ال�ّضيطانّية، مثل الكـــذب والخديعة والّنفاق والّنميمة و�ضائر ال�ضّ اإلـــى ا�ضتعمال ال�ضّ

ال�ّضيطانّيـــة االأخرى، وهـــو بهذه القوى الّثـــالث ـ ال�ّضهوة، والغ�ضب، وهـــوى الّنف�س ، التي هي 

اأ�ضل كّل المفا�ضد المهلكة، يتقّدم، فتنمو فيه كذلك هذه الِقوى وتتقّدم وتتعاظم. واإذا لم تقع 

تحـــت تاأثيـــر مرّب اأو معّلم، فاإّنه ي�ضبح عند الّر�ضد والبلوغ حيواًنا عجيًبا يفوز بق�ضب ال�ّضبق 

فـــي تلـــك االأمور المذكورة علـــى �ضائر الحيوانـــات وال�ّضياطين، ويكون اأقـــوى واأكمل في مقام 

فـــات ال�ّضيطانّية من الجميع. واإذا ما ا�ضتمّرت حالـــه على هذا المنوال، ولم  الحيوانّيـــة وال�ضّ

يتبـــع في هذه ال�ّضوؤون الّثالثة �ضوى اأهوائـــه النف�ضية، فلن يبرز فيه �ضيء من المعارف االإلهّية 

.
)2(

الحة، بل تنطفئ فيه جميع االأنوار الفطرّية واالأخالق الفا�ضلة واالأعمال ال�ضّ

»واعلـــم اأّن الّنفو�س الب�ضرّية، منذ ظهورها وتعّلقها باالأج�ضاد، وهبوطها اإلى عالم الُملك ـ 

عالـــم الماّدة ـ تكون على نحو القّوة ـ االأهلّية والقابلّية ـ تجاه جميع العلوم والمعارف والملكات 

ـ الحـــاالت الّرا�ضخـــة المتمركزة في االإن�ضـــان ـ الح�ضنـــة وال�ّضّيئة، بل تجاه جميـــع االإدراكات 

والفعلّياتـ  الحا�ضرة التي هي ذات اآثارـ  ثّم تتدّرج بعناية الحّقـ  جّل جاللهـ  نحو الفعلّية �ضيًئا 

عيفة الجزئّية مثل حا�ّضة اللم�س والحوا�س الّظاهرّية االأخرى  ف�ضيًئا، فتبدو اأّواًل االإدراكات ال�ضّ

ـــا. ولكّن الملكات ال تزال  االأخ�ـــسّ فاالأخ�ّس، ثّم تظهـــر ثانًيا االإدراكات الباطنّية متدّرجة اأي�ضً

)1(  جنود العقل والجهل، �س330 - 331.
)2(  االأربعون حديًثا، �س 196.
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موجودة بالقّوة، فاإن لم تتاأّثر بعوامل تفّجر فيها الّطاقات الخّيرة، وُتركت لوحدها، النت�ضرت 

الخبائث وتحّققت الملكات الفا�ضدة وانعطفت نحو القبائح والم�ضاوئ؛ الأّن الّدواعي الّداخلّية 

الباطنّيـــة، كال�ّضهوة والغ�ضـــب وغيرها، ي�ضوقان االإن�ضان اإلى الفجـــور والّتعّدي والظلم، وبعد 

.
)1(

انقياده لهما يتحّول في فترة ق�ضيرة اإلى حيوان عجيب و�ضيطاٍن غريب«

2. ضعف الّنفس واإليمان
»اأّما الغ�ضب فنا�ضئ عن �ضعف الّنف�س وتزلزلها، وقّلة االإِيمان، وعدم االعتدال في المزاج 

وفي الّروح، وحّب الدنيا واالهتمام بها، والتخّوف من فقدان اللذائذ الب�ضرّية؛ لذلك تجد هذه 

غار اأكثر مّما هي في  الّرذيلـــة م�ضتحكمة في المر�ضـــى اأكثر مّما هي في االأ�ضّحاء، وفـــي ال�ضّ

.
)2(

الكبار، وفي ال�ّضيوخ اأكثر مّما هي في ال�ضّبان«

3. الّرذائل األخالقّية
»ومـــن كانت فيه رذائل اأخالقّيـــة كان اأ�ضرع اإلى الغ�ضب مّمن فيهـــم ف�ضائل اأخالقية؛ اإذ 

.
)3(

يكون البخيل اأ�ضرع في الغ�ضب من غيره اإذا تعّر�س ماله وثروته للخطر«

4. حّب الّنفس
»مـــن اأهم �ضبل معالجة الغ�ضب هي اقتالع جذوره باإزالة االأ�ضباب المثيرة له... ومن تلك 

االأ�ضبـــاب حّب الـــّذات، ويتفّرع عنه حّب المال والجاه وال�ّضرف والّنفـــوذ والّت�ضّلط. وهذه كّلها 

تت�ضّبـــب في اإ�ضعال نار الغ�ضـــب؛ اإذ اإّن من كانت فيه هذه االأنواع من الحّب، يهتّم بهذه االأمور 

عوبات في واحدة منها،  كثيـــًرا، ويكون لها في قلبه مكاٌن رفيـــع. فاإذا اّتفق اأن واجه بع�س ال�ضّ

اأو اأح�ـــسّ باأّن هنـــاك من يناف�ضه فيها، تنتابـــه حال من الغ�ضب والهيجـــان دون �ضبٍب ظاهر، 

فـــال يعود يملـــك نف�ضه، وي�ضتولي عليه الّطمع و�ضائر الّرذائـــل الّناجمة عن حّب الّذات والجاه 

.
)4(

وتم�ّضك بزمامه، وتحيد باأعماله عن جادة العقل وال�ّضرع«

)1(  االأربعون حديًثا، �س 272  - 273.
)2(  )م.ن(، �س 168.
)3(  )م.ن(، �س 168.
)4(  )م.ن(، �س 167.
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5. حّب الّدينا
واأّما حّب الّدنيا، فهو بمنزلة الحطب الذي يو�ضع في هذه الّنيران، فتزداد ا�ضتعاًرا وتوّقًدا.

»حـــّب الّدنيا، فهو الذي ُينتج معظم اأو جميع االأمرا�س الّنف�ضّية؛ ولذلك و�ضفته االأحاديث 

ال�ّضريفـــة باأّنـــه »راأ�ـــس كّل خطيئة«؛ فـــاإّن حب المال والجـــاه، وحّب ال�ّضيطـــرة والّنفوذ، وحّب 

المطعـــم والمنكـــح والملب�ـــس واأمثالها، هي جميًعا مـــن فروع حّب الّدنيا وحـــّب الّنف�س؛ لذلك 

ينبغـــي اإرجاع جميع االأ�ضبـــاب المهّيجة للغ�ضب اإلى هذا االأ�ضـــل. اإذا تعّلق االإن�ضان بمثل هذه 

االأمور وا�ضتولى عليه حبُّها، فاإّن دم قلبه يغلي ويهيج فيه الغ�ضب اإذا ظهر مزاحم في الح�ضول 

على هذه االأمور، فيندفع بتلك القّوة لدفعه مثلما هو حال الكالب التي تهيج عند خلّو معدتها 

من الّطعام، وتت�ضابق في الهجوم على الميتة، في�ضعى كّل منها لدفع االآخرين عنها، كما ي�ضير 

، ولعّل وجه الّت�ضبيه 
)1(

اإلى ذلك قـــول اأمير الموؤمنين Q: »الّدنيا جيفٌة وطّلبه���ا كلب«

فـــي هذه اال�ضتعارة هو اأّن غليان القّوة الغ�ضبّيـــة في االإن�ضان هو في حكم الكلب، اأو هو الكلب 

.
)2(

نف�ضه«

6. االعتقاد بأّن الغضب كماًلا
»ومن االأ�ضباب االأخرى الإثارة الغ�ضب هو اأّن االإِن�ضان قد يظّن الغ�ضب، وما ي�ضدر عنه من 

�ضائر االأعمال القبيحة والّرذائل ال�ّضافلة، كمااًل؛ وذلك لجهله وقّلة معرفته. فيح�ضب الغ�ضب 

مـــن الف�ضائـــل ويراه بع�س الجّهال فتّوة و�ضجاعة وجـــراأة، فيتباهى ويطري على نف�ضه في اأّنه 

فة الّرذيلـــة المهلكة �ضجاعة، هذه ال�ضجاعة التي تكون من  فعـــل كذا وكذا، فيح�ضب هذه ال�ضّ

اأعظـــم �ضفات الموؤمنين، وال�ضفات الح�ضنة. فال بـــّد واأن نعرف باأّن ال�ضجاعة غير الغ�ضب، 

ه.  ها تختلف عن اأ�ضباب الغ�ضب ومبادئه واآثاره وخوا�ضّ واأّن اأ�ضبابها ومبادءها واآثارها وخوا�ضّ

مبـــداأ ال�ضجاعة هو قوة الّنف�س والّطماأنينة واالعتدال واالإيمـــان وقّلة المباالة بزخارف الدنيا 

.
)3(

وتقّلباتها«

)1(  بحار االأنوار، ج84، �س289.
)2(  جنود العقل والجهل، �س 234  - 235.

)3(  االأربعون حديًثا، �س 168.



ة؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام الخمينّي }288 دراسات أخالقيَّ

7. الكبر
اإّن الكبـــر هو المفّجـــر لبركان الغ�ضب، حّتى قيل اإّن المـــرء ال يغ�ضب على من يراه اأف�ضل 

منه، »الغا�ضب اإّنما يغ�ضب عندما يرى نف�ضه اأقوى مّمن يغ�ضب عليه، اأو يرى اأّنه، على االأقل، 

 .
)1(

يت�ضاوى معه في القّوة«

فاّت�ضـــح مّمـــا �ضبق اأّن القـــّوة الغ�ضبّية اأمـــٌر موجوٌد فـــي الّنف�س بح�ضب جبّلتهـــا و�ضاكلتها 

المادّيـــة. واإّن الّجهـــل، الذي تن�ضاأ منه المبّررات، ي�ضمح لفتيـــل الكبر اأن يفّجر اأكوام الحطب 

والوقود الّنابع من حّب الّدنيا، فيح�ضل الغ�ضب المهلك.

كيف نرع2 الدّوة الغض(ّية تحت سلطان العد2؟
يقـــول االإمـــام الخمينّي }: »من اأهـــّم �ضبل معالجة الغ�ضب هي اقتـــالع جذوره باإزالة 

. واإّن اأّي حديث عن المعالجـــة ال ينبغي اأن ين�ضرف اإلى الق�ضاء على 
)2(

االأ�ضبـــاب المثيرة له«

الغ�ضـــب، واإن جرى الّتعبير عنه بذلك، بل المطلـــوب ـ كما اأ�ضلفنا ـ جعل هذه القّوة في خدمة 

العقـــل وال�ّضرع، لينـــال بها االإن�ضان خير الّدنيـــا واالآخرة«. ولمعالجـــة الغ�ضب طريقين علمي 

وعملي. 

1. العالج العلمي
ويقول االإمام في معر�س حديثه على العالج العلمّي الذي يقوم على الّتفّكر وقّوة الّذكر:

»علـــى االإِن�ضـــان، وهو �ضليـــم الّنف�س، اأن يكون على حـــذٍر كبير من حال غ�ضبـــه. واإذا كان 

يعـــرف من نف�ضه حدوث حاالت الغ�ضب عليه، في اأثناء هدوئه الّنف�ضّي، اأن يعالجها واأن يفّكر 

في مبادئها وفي مفا�ضدها عند ا�ضتدادها واآثارها ونتائجها في الّنهاية، لعّله ي�ضل اإلى معرفة 

طريـــق الإنقـــاذ نف�ضـــه. فليفّكر في اأّن هـــذه الغريزة التـــي وهبها اهلل تعالى اإّيـــاه لحفظ نظام 

الّظاهر والباطن وعالم الغيب وال�ّضهادة، اإذا ا�ضتخدمها لغير تلك االأهداف وبخالف ما يريد 

اهلل �ضبحانه و�ضّد المقا�ضد االإِلهّية، فما مدى خيانته؟ وما هي العقوبات التي ي�ضتحّقها؟ وكم 

ْن اأمانة الحّق تعالى، بل ا�ضتعملها في العداوات والمخا�ضمات.  هو ظلـــوٌم جهول؟ الأّنه لم َي�ضُ

)1(  االأربعون حديًثا، �س 167.
)2(  )م.ن(،  �س167.
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اإّن امراأً هذا �ضاأنه ال يمكن اأن ياأمن الغ�ضب االإلهّي. ثّم اإّن عليه اأن يفّكر في المفا�ضد العملّية 

واالأخالقّيـــة التي تتوّلد مـــن الغ�ضب و�ضوء الُخُلق، اإذ كّل مف�ضدة من هـــذه المفا�ضد يمكن اأن 

تكـــون �ضبًبا في ابتالء االإِن�ضان ب�ضورة دائمة بباليا �ضديدة في الّدنيا، وبالعذاب والعقاب في 

.
)1(

االآخرة«

2. العالج العملي
ثّم ينتقل االإمام } اإلى العالج العملّي:

اأ. التخّل�ص من حّب الّدنيا وحّب النف�ص:

ويقول }: »هذه العلل كثيرة، نذكر بع�س مهّماتها: فمنها، ولعّلها اأهّمها، هي العّلة التي 

ينبغـــي ت�ضميتهـــا اأّم االأمرا�س، اأال وهي حّب الّدنيا، فهو الـــذي ُينتج معظم اأو جميع االأمرا�س 

الّنف�ضّيـــة ولذلـــك و�ضفته االأحاديث ال�ّضريفـــة باأّنه »راأ�س كل خطيئة«... وب�ضـــورة عاّمة، فاإّن 

العالج الجذرّي لمعظم المفا�ضد اإّنما يتحّقق بمعالجة حّب الدنيا وحّب النف�س، وبذلك تتحّلى 

الّنف�س بال�ّضكينة والّطماأنينة، فيهداأ القلب حينئٍذ وي�ضبح االطمئنان قّوة وملكة فيه، فيت�ضاهل 

ب�ضـــاأن االأمور الّدنيوّية، وال يهتّم باأيِّ ماأكٍل وم�ضـــرب، ويتعامل بهدوٍء وت�ضاهل مع من يزاحمه 

فـــي اأّي اأمـــر من اأمور الّدنيا؛ الأّن محبوبه لي�س طعمة اأهل الّدنيا لكي يهيج من اأجلها. اإّن قطع 

ا فـــي بداية االأمر وابتداء ال�ّضلـــوك ، ولكن كّل �ضعب  جـــذور حّب الدنيـــا اأمٌر �ضعب ، خ�ضو�ضً

يتي�ّضـــر بالعزم وقّوة االإرادة، فقّوة االإرادة والعزم الّرا�ضـــخ حاكمان على كّل اأمٍر �ضعب واأقوى 

منـــه، وهما يي�ّضران كّل طريٍق طويٍل �ضائك، اأجـــل ال ينبغي لل�ّضالك اأن يتوّقع قلع ماّدة الف�ضاد 

وجـــذوره واإزالـــة هذا المر�س المهلك دفعًة واحـــدًة بين ع�ضّيٍة و�ضحاها، بـــل اإّن ذلك يتحّقق 

ـــا وعن طريـــق االهتمام به و�ضرف الوقت الأجله، والتفّكـــر والّريا�ضات والمجاهدات،  تدريجيًّ

ـــا بهذه الو�ضائل، ولكن  وقطـــع فروعه وبع�س جـــذوره، فيمكن لل�ّضالك اأن يحّقق هدفه تدريجيًّ

ينبغي اأّواًل اأن يعرف اأّن العقبة االأ�ضا�ضّية التي تعتر�س طريق االإن�ضان لكّل هدٍف دينّي هي عقبُة 

حـــّب الّدنيا والّنف�ـــس، واإذا كان من اأهل المعرفة والجذبة والجذوة، فـــاإّن حّب الّدنيا والّنف�س 

هـــو من اأ�ضدِّ الحجب ال�ّضاترة لوجه المحبـــوب... بل اإّن المجتهد في تهذيب الباطن وت�ضفية 

)1(  االأربعون حديًثا، �س 164.
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القلب وتعديل االأخالق لن ينجح في قطع جذور اأيِّ من الموبقات والمهلكات الّنف�ضّية مع بقاء 

حّب الّدنيا والّنف�س، ولن ينجح مع بقاء هذا الحّب في الّتحّلي باأيِّ من الف�ضائل الّنف�ضّية، و�ضّر 

ذلـــك هو اأّن مبـــداأ كّل تهذيب تعديل الِقوى الّثالث: الواهمـــة ال�ّضيطانّية، وال�ّضهوّية البهيمّية، 

والغ�ضبّيـــة ال�ّضبعّيـــة، في حيـــن اأّن الحر�س على الّدنيـــا وحّبها يخرجان هـــذه القوى عن حدِّ 

االعتـــدال، وا�ضتعال نار ال�ّضهـــوة والغ�ضب، هو من اآثار حّب الّنف�ـــس والّدنيا، وبه تخرج القّوة 

.
)1(

الواهمة من حال االعتدال، ويكون تحّركها على وفق اإرادة ال�ضيطان«

ب. مخالفة هوى الّنف�ص:

»وبعـــد اأن يدرك االإن�ضان، في حال تعّقله و�ضكون نف�ضـــه وخمود غ�ضبه، المفا�ضد الّناجمة 

عـــن الغ�ضـــب، والم�ضالح الّناجمة عن كظم الغيظ، يلزم اأن يحّتـــم على نف�ضه اأن يطفئ هذا 

اللهيـــب الحارق وهذه الّنـــار الم�ضتعلة في قلبه، مهما القى من عنـــت ون�ضب في �ضبيل ذلك، 

ليغ�ضـــل قلبه من الّظالم والكـــدر، ويعيد اإليه �ضفاءه ونقاءه. وهذا اأمٌر ممكن تماًما ب�ضيٍء من 

مخالفـــة الّنف�س والعمل �ضّد هواها، وبقليٍل من الّن�ضـــح واالإر�ضاد والتدّبر في عواقب االأمور. 

وهـــذه و�ضيلـــة يمكن بها اإزالة جميع االأخـــالق الفا�ضدة والعادات القبيحة مـــن �ضاحة الّنف�س، 

.
)2(

فات الح�ضنة واالأخالق المحمودة التي يجب اأن يتحّلى بها القلب« واإبدالها بجميع ال�ضّ

ج. الن�سغال عن الغ�سب لحظة ظهوره بتغيير الو�سعّية والّذكر:

»فاأهـــّم ما في العالج العملّي �ضـــرف الّنف�س عن الغ�ضب عند اأّول ظهوره... فعلى االإن�ضان 

اأن ياأخـــذ حـــذره قبل اأن يزداد ا�ضتعاله ويرتفع �ضعيره، في�ضغل نف�ضه باأموٍر اأخرى، اأو اأن يغادر 

المـــكان الذي ثـــار فيه غ�ضبه، اأو اأن يغّير مـــن و�ضعه. فاإذا كان جال�ًضـــا فلينه�س واقًفا، واإذا 

كان واقًفـــا فليجل�ـــس، اأو اأن ي�ضغـــل نف�ضه بذكر اهلل تعالى، بل هنـــاك من يرى وجوب ذكر اهلل 

في حال الغ�ضب، اأو اأن ي�ضغل نف�ضه باأّي اأمٍر اآخر. على كّل حال، ي�ضهل كبح جماح الغ�ضب في 

بدايـــة ظهوره؛ ولهذا العمل في هذه المرحلة نتيجتان: االأولى: هي اأن يهّدئ الّنف�س ويقّلل من 

ا�ضتعـــال الغ�ضب، والّثانية: هـــي اأن يوؤّدي اإلى المعالجة الجذرّية للّنف�ـــس. فاإذا راقب االإن�ضان 

)1(  جنود العقل والجهل، �س 234  - 236.
)2(  االأربعون حديًثا، �س 165.
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.
)1(

حاله وعامل نف�ضه بهذه المعاملة، تغّيرت حاله تغّيًرا ُكليًّا، واّتجهت نحو االعتدال«

د. لزوم الأر�ص:

 ،Q وقـــد وردت االإ�ضارة اإلى بع�س ذلك في كتاب )الكافي(، باإ�ضناده عن اأبي جعفر«

َب  يطاِن ُتوَقُد في َقْلِب اْب���ِن اآَدَم واإِنَّ اأَحَدُك���ْم اإِذا غ�سِ ���َب َجْمَرٌة ِم���َن ال�سَّ قـــال: »اإِنَّ َه���َذا الَغ�سَ

ْيطاُن فيه، َف���اإِذا خاف اأََحُدُكْم ذِل���َك ِمْن َنْف�سِه  ْت َعْين���اُه َواْنَتفَخ���ْت اأْوَداُجُه َوَدَخ���َل ال�سَّ اْحَم���رَّ

.
)3(

»
ْيطاِن َيْذَهُب َعْنُه ِعْنَد ذِلَك«)2( َفْلَيْلَزِم الأْر�َص، َفاإنَّ ِرْجَز ال�سَّ

ه�. م�ّص الّرحم:

َجل  »وباإ�ضناده، عن مي�ضر قال: ُذكر الغ�ضب عند اأبي جعفر الباقر Q، فقال: »اإِنَّ الرَّ

ب َعلى َقْوٍم َوُهَو قائٌم َفلَيْجل�ْص  ما َرُجٍل َغ�سِ َلَيْغ�سُب، َفما ير�سى اأبداً حّتى َيْدُخَل الّنار، َفاأَيُّ

���َب َعلى ذي َرِحٍم َفْلَيْدُن  ما َرُجٍل َغ�سِ يُّ ْيطاِن َواأَ ِم���ْن َف���ْوِره ذِلك؛ َفاإنَُّه �َسَيْذَه���ُب َعْنُه ِرْجُز ال�سَّ

. ُي�ضتفاد من هذا الحديث ال�ّضريف عالجان 
ت، �َسَكَن���ْت«)4( ِحَم، اإذا ُم�سَّ ���ه، َفاإنَّ الرَّ ِمْن���ُه َفْلَيَم�سَّ

عملّيـــان حال ظهور الغ�ضب. االأّول عام، وهو الجلو�س مـــن القيام، اأي تغيير و�ضعية االإِن�ضان، 

ففـــي حديٍث اآخر اأّنـــه اإذا كان جال�ًضا عند الغ�ضب فليقم واقًفـــا. والعالج العملّي االآخر عالج 

.
خا�س باالأرحام، وهو اأن يم�ّضه في�ضكن غ�ضبه«)5(

و. تخويف الغ�سوب:

»اإذا اأراد االآخـــرون معالجة الغا�ضب فعند ظهور بوادر الغ�ضب، عليهم اأن يعالجوه باإحدى 

الّطـــرق العلمّية والعملّيـــة المذكورة، ولكن اإذا ا�ضتـــّدت حاله وا�ضتعل غ�ضبه، فـــاإّن الّن�ضائح 

تنتـــج عك�س المطلوب؛ ولذلك يكون عالجـــه، وهو في هذه الحال، �ضعًبا، اإاّل بتخويفه من قبل 

�ضخ�ـــس يهابه ويخ�ضاه؛ وذلك الأّن الغا�ضب اإّنمـــا يغ�ضب عندما يرى نف�ضه اأقوى مّمن يغ�ضب 

عليـــه، اأو يرى اأّنه، على االأقـــل، يت�ضاوى معه في القّوة. اأّما مع الذين يرى اأّنهم اأقوى منه، فال 

ُيظهـــر الغ�ضب اأمامهم، بل تكون الفورة واال�ضتعال في باطنه ويبقى محبو�ًضا في داخله ويوّلد 

)1(  االأربعون حديًثا، �س 165  - 166.
)2(  الكافي، ج2، كتاب االإيمان والكفر، باب الغ�ضب، ح12.

)3(  االأربعون حديًثا، �س 166.
)4(  الكافي، ج2، كتاب االإيمان والكفر، باب الغ�ضب، ح2.

)5(  االأربعون حديًثا، �س 166  - 167.
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الحـــزن في قلبـــه. وعليه، فاإّن العالج في حاالت االنفعال ال�ّضديـــدة من الغ�ضب والفورة يكون 

.
)1(

عوبة، نعوذ باهلل منه« على جانٍب كبيٍر من ال�ضّ

ز. المبادرة اإلى قلع ماّدته والعلل المهّيجة له:

يقـــول االإمام الخمينّي }: »اعلم اأّن العالج االأ�ضا�س للّنف�س ينبغي اأن يكون عند �ضكون 

ا ال�ّضيطرة عليها عنـــد غليانها؛ الأّنها تتحـــّول اإلى ناٍر  القـــّوة الغ�ضبّيـــة؛ الأّنه من ال�ضعب جـــدًّ

محرقٍة رهيبٍة ونائرٍة قاتلٍة، فيعجُز حينئٍذ حّتى اأطّباء الّنفو�س عن معالجتها؛ الأّن ا�ضتعال هذه 

.
)2(

الجمرة ال�ّضيطانية ي�ضتّد في هذه الحال اإذا �ضعوا اإلى معالجتها بالموعظة والّن�ضيحة«

)1(  االأربعون حديًثا، �س 167.
)2(  جنود العقل والجهل، �س 232.
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المهاهيم الرئيسة

1. من منا�ضئ الغ�ضب: 
• خروج القّوة الغ�ضبّية عن �ضلطة العقل وال�ّضرع.	

•  �ضعف النف�س وااليمان.	

•  الرذائل االخالقية.	

•  حب النف�س.	

2. مبـــداأ كّل تهذيـــب تعديـــل الِقـــوى الّثالث: الواهمـــة ال�ّضيطانّيـــة، وال�ّضهوّيـــة البهيمّية، 

والغ�ضبّية ال�ّضبعّية، وحب الدنيا يخرج هذه القوى عن االعتدال.

عف والّتهاون والك�ضل والّطمع  3. اإّن فتـــور وخمـــود هذه القّوة يوّلد عيوًبا كبيرة منهـــا: ال�ضّ

والجزع وقّلة الّتحّمل و�ضعف اال�ضتقامة والفرار في القتال والّتقاع�س عن الهجوم عند 

رورة، وترك االأمر بالمعروف والّنهي عن المنكر والقبول بالذّل والعار. ال�ضّ

4. العالج العلمّي يقوم على: الّتفّكر بعواقب الغ�ضب وقّوة الّذكر.

5. العالج العملّي يكون من خالل:
• مخالفة هوى الّنف�س.	

•  �ضرف النف�س عن الغ�ضب لحظة ظهوره بتغيير الو�ضعّية والّذكر.	

•  لزوم االأر�س وم�ّس الرحم.	

6. اإذا اأراد االآخـــرون معالجة الغا�ضـــب، اإذا كان ذلك عند ظهور بوادر الغ�ضب عليهم اأن 

يعالجـــوه باإحدى الّطرق العلمّيـــة والعملّية المذكورة. ولكن اإذا ا�ضتـــّدت حاله وا�ضتعل 

غ�ضبـــه، فاإّن الّن�ضائح تنتـــج عك�س المطلوب. ولذلك يكون عالجه وهو في هذه الحال 

�ضعًبا، اإاّل بتخويفه من قبل �ضخ�س يهابه ويخ�ضاه.

7. اإّن العـــالج الجذرّي لمعظم المفا�ضد اإّنما يتحّقق بمعالجة حّب الدنيا وحّب النف�س. اإّن 

ا في بداية االأمر وابتداء ال�ّضلوك. ولكن كّل  قطـــع جذور حّب الدنيا اأمٌر �ضعب خ�ضو�ضً

�ضعـــب يتي�ّضر بالعزم وقّوة االإرادة، فقـــّوة االإرادة والعزم الّرا�ضخ حاكمان على كّل اأمٍر 

�ضعب واأقوى منه، وهما يي�ّضران كّل طريٍق طويٍل �ضائك.
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:
َلِل ِفي  َظ ِمَن اْلَخَطاَيا، َواِلْحِتَرا�َص ِمَن الزَّ ٍد َواآِلِه، َواْرُزْقِني التََّحفُّ »اللَُّهمَّ �َسلِّ َعلَى ُمَحمَّ

.
ِب، َحتَّى اأَُكوَن ِبَما َيِرُد َعلَيَّ ِمْنُهَما ِبَمْنِزَلٍة �َسَواٍء«)1( �َسا َواْلَغ�سَ ْنَيا َواْلآِخَرِة ِفي َحاِل الرِّ الدُّ

الروايات الشريفة:
ُق  ِة، َوُتَفرِّ َة اْلُحجَّ ُة اْلَغ�َسِب ُتَغيُِّر اْلَمْنِط���َق، َوَتْقَطُع َمادَّ عـــن اأمير الموؤمنين Q: »�ِسدَّ

.
اْلَفْهَم«)2(

.
ْحَراَقُه«)3( ُج اإِ ُة ُتوؤَجِّ ِب، َواْلِحدَّ عن اأمير الموؤمنين Q: »اْلِحْلُم ُيْطِفُئ َناَر اْلَغ�سَ

عـــن اأمير الموؤمنين Q في عهـــده لمالك االأ�ضتر: »ف���َولِّ ِم���ْن ُجُن���وِدَك اأَْن�َسَحُهْم ِفي 

ِب،  ْن ُيْبِطىُء َعِن اْلَغ�سَ َنْف�ِسَك هلل َوِلَر�ُسوِلِه َوِلَماِمَك، ]َواأَْنَقاُهْم[ َجْيباً، َواأَْف�َسلَُهْم ِحْلماً ِممَّ

.
َوَي�ْسَتِريُح اإَِلى اْلُعْذِر«)4(

���ِب، َوَتج���اَوْز ِعْن���َد  عـــن اأميـــر الموؤمنيـــن Q: »َواْكِظ���ِم اْلَغْي���َظ، َواْحُل���ْم ِعْن���َد اْلَغ�سَ

.
الَمْقِدَرِة«)5(

���َب اهلل َلُه َواأَْر�َساُه  َب هلل َغ�سِ عـــن اأمير الموؤمنين Q: »َوَمْن �َسِن���ىَء اْلَفا�ِسِقيَن َوَغ�سِ

.
َيْوَم اْلِقَياَمِة«)6(

عـــن االإمام ال�ضادق Q: »اأوحى اهلل عزَّ وجلَّ اإلى بع�ص اأنبيائِه: يا ابن اآدم، اذكرني 

في غ�سبك اأذكرك في غ�سبي، ل اأمحقك فيمن اأمحق، وار�َص بي منت�سراً، فاإّن انت�ساري 

.
لك خيٌر من انت�سارك لنف�سك«)7(

)1(  ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤهQ عند ال�ضّدة والجهد وتع�ّضر االأمور.
)2(  بحار االأنوار، ج68، �س 428.

)3(  م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 12.
)4(  نهج البالغة، �س 433.

)5(  )م.ن(، �س 459.

)6(  )م.ن(، �س 473.
)7(  الكافي، ج2، �س 303.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يبّين المعنى الّدقيق للع�ضبّية وكيفية ت�ضّكلها.   1

يتعّرف اإلى االآثار االجتماعّية والفردّية، الدنيوّية    2

واالأخروّية، للع�ضبّية.

يبّين كيف نتخّل�س من الع�ضبّية.   3

 العصبّية   

ماهيتها، تشّكلها وطرق معالجته

الّدرس الواحد والعشرون 





تمفيق
قـــال اهلل تعالـــى:{وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   

.
)1(

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  حئ  }
تبّيـــن هذه االآية اأّن اإدراك الحّق يمّثل هدًفا جوهريًّا لظهور العالم )باآفاقه واالأنف�س(. وال 

يكون العالم دلياًل اإلى الحّق اإاّل اإذا كان ظاهًرا بالحّق في كّل �ضيء. 

اإّن الحـــّق هـــو الواقع العينـــّي، ويقابله الباطل والوهـــم. ولي�س من �ضيء باأ�ضـــّر على كيان 

االإن�ضـــان من الباطل؛ الأّنه من�ضـــاأ كّل خ�ضران. فاّتباع الباطل، الـــذي يتغّذى من الكفر  

وهـــو عبـــارة عن اإنكار الحّق  - وغيـــره من اأّمهات الّرذائل، هو الـــذي جلب كّل اأنواع   -

الم�ضائب على االإن�ضانّية وما زال.

اأّما التزام الب�ضر باّتباع الحّق، والّثبات عليه، والبحث عنه ون�ضرته، فهو الذي يجلب لهم 

كّل خيـــر و�ضعـــادة. ولي�س االإيمان في جوهره �ضـــوى ذاك االإدراك العميق للحّق الذي يبداأ من 

الّذهـــن ويدخل اإلى القلـــب بنور العقل. ومن المعلوم اأّن هذا االإيمـــان هو الذي ي�ضمن �ضعادة 

االإن�ضان دنيا واآخرة.

وعليه، تكون ق�ضّية »الحّق والباطـــل« ق�ضّية محورّية وم�ضيرّية بح�ضب الروؤية االإ�ضالمّية، 

وعلى �ضوئها يمكن تف�ضير �ضائر الق�ضايا الم�ضيرّية.

يمّثـــل الواقع الخـــارج عن اأذهاننا، تلـــك ال�ّضاحة الوحيدة لتكامل االإن�ضـــان، وُتعّد معرفته 

نقطـــة بدء هذا الّتكامل؛ الأّن االإن�ضـــان مخلوٌق مختار، وتنبع قيمة اأفعاله من هذه الحرّية التي 

اأُعطيـــت لـــه. وكما تحكي االآية ال�ّضريفـــة، فاإّن تفاعل االإن�ضان مع مظاهـــر الحّق واآياته في كّل 

لت، االآية 53. )1(  �ضورة ف�ضّ
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ا بّناًء، هو الذي يرفعه في الّدرجات وي�ضمو به في المقامات. اأرجاء الوجود تفاعاًل اإيجابيًّ

ما ُيخاف منه هو اأن يوجد االإن�ضان في نف�ضه اأو في بيئته االجتماعّية حالة ت�ضّده عن هذا 

الّتوا�ضـــل الفّعال، فعندها �ضتن�ضـــّد عليه اأبواب الّتكامل، ولن يكون اأمامـــه �ضوى اّتباع الباطل 

الذي يجّره اإلى الهالك والبوار.

ب الذي هو من اأكبر  علـــى �ضوء فهمنا واإدراكنا لهذه الق�ضية، يّت�ضح مـــدى وخامة الّتع�ضّ

ا. مظاهر مجانبة الحّق، واأجلى حاالت مواجهته ومعار�ضته؛ ولهذا كانت عقوبته �ضديدة جدًّ

  معنى العص(ية
الع�ضبّيـــة هي هذه الحالة الّنف�ضّية التي غالًبا ما توؤّطـــر نف�ضها باالأطر الّثقافّية كالعادات 

لها عليه. هنـــا بالّتحديد يمكن  والّتقاليـــد واالأعـــراف التي تقّدم االعتبـــارات على الحّق وتف�ضّ

للمتفّكـــر اأن يتعـــّرف اإلى �ضيٍء من معانـــي الحديث ال�ّضريف، َعْن اأبـــي َعبد اهلل Q قاَل: 

ٍة، َبَعَثُه اهلل َيْوَم الِقَياَمِة  ٌة ِمْن َخْردٍل ِمْن َع�َسَبيَّ »ق���اَل َر�ُس���وُل اهللP: َم���ِن كاَن في َقْلبه َحبَّ

.
َمَع اأَْعراِب الَجاِهليَِّة«)1(

يقـــول االإمام الخميني } في معنى الع�ضبي وال�ضخ�ضية الع�ضبية:»الع�ضبي هو الذي 

يعيـــن قومـــه على الظلم  ويغ�ضـــب لع�ضبته ويحامي عنهـــم، وُع�ضبة المـــرء اأقرباوؤه من جهة 

.
)2(

ب بمعنى الحماية والدفاع« االأب، الأنهم يحيطون به فيقوى بهم. والتع�ضّ

وقـــد ُعلم من االآيات واالأحاديث الكثيرة م�ضير اأعـــراب الجاهلّية على م�ضتوى الكفر والّنفاق 

والعاقبـــة ال�ّضّيئـــة؛ وذلك الأّنهـــم اأ�ضحوا مثاًل لذلك المجتمع اّلذي ال يوجـــد فيه اأّي ب�ضي�سٍ لنور 

الحّق، بل �ضار محالًّ لمحاربة الحّق والحقيقة والتفّكر الحّر والبحث عن معرفة الواقع والعلم به.

وعـــن االإمام اأمير الموؤمنيـــن Q: »اإّن اهلل �سبحانه يع���ّذب طوائف �سّت باأم���وٍر �سّتة: 

اِر  ْه�َل اْلُقَرى ِباْلِكَبِر، َوالأَُّمَراِء ِبالُظْلِم، َوالُفَقَهاِء ِبالَح�َسِد، َوالتُّجَّ ِة، َواأَ اأَْهَل الَبَواِدي ِبالَع�َسِبيَّ

 .
�َساِتيِق ِبالَجْهِل«)3( ِبالِخَياَنِة، َواأَْهِل الرَّ

)1(  الكافي، ج2، كتاب االإيمان والكفر، باب الع�ضبّية، ح3.
)2(  االأربعون حديًثا، �س 171.

)3(  الخ�ضال، ج1، الباب 6، ح14، �س 325.
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ة، واإن كانت بالّظاهر كبيرة كالوطن والقوم،  فالع�ضبّيـــة هي الّدفاع عن الّتعّلقـــات الخا�ضّ

دون االأخذ بعين االعتبار اأّي معنًى للحّق والباطل. فهي بالّظاهر حماية ودفاع والت�ضاق باأمور 

اأو اأفراد اأو جماعات، لكّنها في الواقع لي�ضت �ضوى اأنانّية وتمجيد لالأنا بعد اإ�ضافة تلك االأمور 

عليها لتكبيرها.

ب ل�ضـــيء اإاّل الأّنه ينتمي اإلى نف�ضه بنحٍو مـــا؛ والأّنه يعود عليه بنوع من  ـــب المتع�ضِّ ال يتع�ضّ

مة، التـــي لطالما اعتبرها  الم�ضلحـــة اأو المنفعـــة ولو مـــن بعيد. فالع�ضبّية هـــي االأنا الم�ضَخّ

االإمـــام الخميني } اأكبر حجاب بيننا وبين الحّق المتعال. واإذا كانت االأنا واالأنانّية وروؤية 

نم بعد اأن  الّنف�ـــس وحّبها حجاًبا كبيًرا، حّتى لو لم تكن �ضيًئا مذكوًرا، فكيف �ضيكون هذا ال�ضّ

يتّم ت�ضخيمه وتكبيره اآالف المّرات؟!

العص(ّية خلق إبليسّي
الع�ضبية من ال�ضفات واالأخالق ال�ضيطانية كما يبّين االإمام الخميني} حيث يقول:

»عـــن اأبي عبد اهلل ال�ضادق Q، قال: »اإِنَّ الَملئَكة كاُنوا َيْح�َسُبوَن اأنَّ اإِْبلي�َص مْنُهْم، 

���ِب. فقال:  ���ِة َوالَغ�سَ ���ُه َلْي����َص ِمْنُه���ْم، َفا�ْسَتْخ���َرَج م���ا ِفي َنْف�ِس���ِه بالَحِميَّ َوكاَن ف���ي ِعْل���م اهلل اأنَّ

. فاعلـــم اأّيها العزيز، اأّن هـــذه الخ�ضلة الخبيثة من 
َخلَْقَتن���ي ِم���ْن ن���اٍر َوَخلَْقَت���ُه ِم���ْن طيٍن«)1(

ال�ّضيطـــان، واإّنهـــا من مغالطـــات ذلك الملعون ومعاييـــره الباطلة. اإّنه يغالـــط عن طريق هذا 

الحجاب ال�ّضميك الذي ُيخفي عن الّنظر كّل الحقائق، بل ُيظهر رذائل الّنف�س كّلها محا�ضن، 

وجميـــع محا�ضن االآخرين رذائل، من الوا�ضح اأّنه كيف يكون م�ضير االإِن�ضان الذي يرى جميع 

.
االأ�ضياء على غير حقيقتها وواقعّيتها«)2(

لفا 
ّ
خصّية المتعّص(ة وكيهّية تشك

ّ
مشكلة الش

اإّن الواقع الخارجّي المخلوق بيدّي الجمال والجالل هو الحّق، والذي بف�ضله تظهر �ضفات 

اهلل الح�ضنـــى واأ�ضماوؤه العليـــا. وب�ضبب هذا الّظهور، تح�ضل المعرفـــة التي هي غاية الخلقة، 

كمـــا ذكرنا  - عبارة عن �ضّدة قبول الحّق واالّت�ضال به. اأّما الع�ضبّية، فهي  ويكون االإيمان  - 

)1(  الكافي، ج2، كتاب االإيمان والكفر، باب الع�ضبّية، ح6.
)2(  االأربعون حديًثا، �س 177.



ة؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام الخمينّي }300 دراسات أخالقيَّ

الحالة التي تتنافى في جوهرها مع هذا االيمان، وي�ضرح االإمام هذه الق�ضّية لنا قائاًل:

 »فمـــن المعلـــوم اأّن االإيمان، وهـــو الفوز االإِلهّي، ومـــن الِخَلِع الغيبّية هلّل جـــّل جالله الذي 

ة في محفل اأن�ضه، يتنافى مع مثل هذه ال�ّضجّية  يفي�س بها على المخل�ضين من عباده والخا�ضّ

دق واال�ضتقامة. وال �ضّك  الممقوتة التي تدو�س الحّق والحقيقة، وتطاأ باأقدام الّجهل على ال�ضّ

ب القومّي الجاهلّي، فلن يكون فيه  فـــي اأّن القلب اإذا غّطاه �ضداأ حّب الّذات واالأرحام والّتع�ضّ

مكاٌن لنور االإِيمان، وال مو�ضع للخلوة مع اهلل ذي الجالل تعالى. 

اإّن ذلـــك االإن�ضـــان الذي تظهر في قلبه تجّليات نور االإيمان والمعرفة، ويطّوق رقبته الحبل 

المتيـــن والعـــروة الوثقى لالإِيمان، ويكـــون رهن الحقيقـــة والمعرفة، هو ذلـــك االإن�ضان الذي 

يلتـــزم بالقواعد الّدينّية وتكـــون ذّمته مرهونٌة لدى القوانين العقلّية، ويتحّرك باأمٍر من العقل 

وال�ّضـــرع، دون اأن يهّز موقفـــه اأّي من عاداته واأخالقه وما ياأن�س به من ماألوفاته، فال تحيد به 

عن الّطريق الم�ضتقيم. 

اإّن االإِن�ضـــان الذي يّدعـــي االإِ�ضالم واالإيمان هـــو ذاك الذي ي�ضت�ضلـــم للحقائق ويخ�ضع 

لهـــا، ويـــرى اأهدافه، مهما عظمت، فانية في اأهداف ولّي نعمتـــه، وي�ضّحي بنف�ضه وباإرادته 

فـــي �ضبيل اإرادة مـــواله الحقيقّي. ومن الوا�ضـــح اأّن مثل هذا ال�ّضخ�ـــس ال يعرف الع�ضبّية 

الجاهلّيـــة، واأّنه بـــريء منها، وال يّتجه قلبـــه اإاّل اإلى حيث الحقائق وال تغ�ضـــي عينيه اأ�ضتاُر 

الع�ضبّيـــة الجاهلّية ال�ّضميكـــة فهو يطاأ بقدميه، في �ضبيل اإعـــالء كلمة الحّق واالإِعالن عن 

الحقيقة، كّل العالقات واالرتباطات، ويفدي بجميع االأقرباء واالأحّبة والعادات على اأعتاب 

م  ولـــّي الّنعم المطلق. واإذا تعار�ضت الع�ضبّيـــة االإِ�ضالمّية عنده مع الع�ضبّية الجاهلّية، قدَّ

.
)1(

االإ�ضالم وحّب الحقيقة«

اإّن جميع وقائع العالم الّتكوينّية واالأنف�ضّية لي�ضت �ضوى مرايا تنعك�س منها اأنوار الحقيقة، 

واإّن اأّي ت�ضويٍه اأو عبٍث بالمرائي، التي جعلها اهلل و�ضيلة الإدراك الحّق والحقيقة، يقطع الّطريق 

على االإن�ضان لبلوغ الهدف والمق�ضد الذي ُخلق الأجله. فاإذا �ضيطرت على االإن�ضان اأو المجتمع 

)1(  االأربعون حديًثا، �س 175.
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ثقافـــة تقديم الم�ضالح ال�ّضخ�ضّية على الحّق، فهـــذا يعني اأّن وجهة هذا االإن�ضان اأو المجتمع 

اأ�ضبحت في الّطريق المعاك�س للهدف ال�ّضامي من وجودهما.

مالك التعّصب المذموم
يقـــول االإمـــام الخميني }: »الع�ضبّيـــة واحدة مـــن ال�ّضجايا الباطنّيـــة الّنف�ضّية. ومن 

اآثارها الّدفاع عن االأقرباء والمعارف وحمايتهم، بما في ذلك االرتباط الّدينّي اأو المذهبّي اأو 

الم�ضلكّي، وكذلك االرتباط بالوطن وترابه، وغير ذلك من ارتباط المرء بمعّلمه، اأو باأ�ضتاذه، 

اأو بتالمذته وما اإلى ذلك.

 والع�ضبّيـــة من االأخـــالق الفا�ضدة وال�ّضجايا غير الحميدة، وتكون �ضبًبا في اإيجاد مفا�ضد 

في االأخالق وفي العمل، وهي بذاتها مذمومة، حّتى واإن كانت في �ضبيل الحّق، اأو من اأجل اأمٍر 

دينـــّي، مـــن غير اأن يكون م�ضتهدًفا الإظهار الحقيقة، بل يكون مـــن اأجل تفّوقه اأو تفّوق م�ضلكه 

وم�ضلك ع�ضبته.

حيحة والّترويج لها وحمايتها والّدفاع عنها،   اأّما اإظهار الحّق والحقيقة واإثبات االأمور ال�ضّ

ًبا مذموًما. ب، واإّما اأّنه لي�س تع�ضّ فاإّما اأّنه لي�س من الّتع�ضّ

اإّن المقيا�ـــس فـــي االختالف يتمّثل فـــي االأغرا�س واالأهداف وخطـــوات الّنف�س وال�ّضيطان 

ب الأقربائـــه اأو اأحّبِتِه ودافع  اأو خطـــوات الحـــّق والّرحمن. وبعبارٍة اأخـــرى؛ اإّن المرء اإذا تع�ضّ

ٌب محمـــوٌد ودفاٌع عن الحّق  عنهـــم، فمـــا كان بق�ضد اإظهار الحّق ودح�ـــس الباطل، فهو تع�ضّ

والحقيقة... اأّما اإذا تحّرك بدافع قومّيته وع�ضبّيته، بحيث اأخذ بالّدفاع عن قومه واأحّبته في 

باطلهم و�ضاَيَرهم فيه ودافع عنهم، فهذا �ضخ�ٌس تجّلت فيه ال�ّضجّية الخبيثة، �ضجّية الع�ضبّية 

.
الجاهلّية«)1(

اإّن اأهم ما يرتبط بمو�ضوع الع�ضبّية بعد معرفتها ب�ضورة جّيدة معرفة قبحها ووخامتها، 

ومن ثّم الّنظر اإلى الّنف�س بعين الّتفّح�س والمراقبة الّدقيقة الكت�ضاف اأدنى م�ضتًوى منها؛ الأّن 

مثقال حّبة من خردل منها كفيٌل بتدمير كيان االإن�ضان المعنوّي بالكامل.

)1(  االأربعون حديًثا، �س 173  - 174.
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العص(ّية عنق طالب العلم
فة الخبيثة التي قـــد توجد في اأهل  يذكـــر االإمـــام مجموعة مـــن االآثار الوخيمة لهـــذه ال�ضّ

العلـــم. وكّل واحـــٍد منها كفيٌل بتخريـــب المنظومة القيمّية الأّي مجتمٍع، نظـــًرا لما يمّثله العلم 

والعلماء من موقعّية محورّية فيها.

1. خيانة العلم
فيقول }: »من ناحيٍة اأخرى في قباحة هذه ال�ّضجّية لدى اأهل العلم هو جانب العلم نف�ضه؛ 

اإذ اإّن هذه الع�ضبّية خيانة للعلم وتجاهل لحّقه؛ اإذ اإّن من يتحّمل عبء هذه االأمانة ويلب�س لبو�ضها، 

َب  فعليـــه اأن يرعى حرمتهـــا واحترامها، واأن يعيدها اإلى �ضاحبها �ضحيحـــة �ضليمة. فاإذا ما تع�ضّ

ب الجاهلية، يكون قد خان االأمانة وارتكب الّظلم والعدوان، وهذه بذاتها خطيئة كبرى«. تع�ضّ

2. إهانة أهل العلم
ب  »الناحيـــة الّثانية من جّراء هذه ال�ّضجّية القبيحـــة اإهانة اأهل العلم فيما اإذا كان الّتع�ضّ

فـــي المباحث العلمّية، مع العلم باأّن اأهل العلم من الودائـــع االإلهّية الواجب احترامهم، بينما 

يكـــون هتكهم هتًكا لحرمات اهلل ومن الموبقات الكبيرة. وقد توؤّدي الع�ضبّية التي ال تكون في 

محّلها، اإلى هتك حرمة اأهل العلم. اأعوذ باهلل من هذه الخطيئة الكبيرة!«.

3. فساد العاِلم فساد األّمة
»... نرى اأّن اأهل العلم ينبغي اأن يكونوا هم المرّبين الأبناء الب�ضر، باعتبارهم فروع �ضجرة 

النبـــّوة والوالية، وعارفين بوخامة االأمور وعواقب ف�ضاد االأخالق. فاإذا اّت�ضف العالم ـ ال قّدر 

فات الّرذيلة ال�ّضيطانّية، كانت الحّجة عليه اأتّم وعقابه اأ�ضّد.  اهلل  بالع�ضبّية الجاهلّية اأو بال�ضّ

اإّن مـــن يعّرف نف�ضه علـــى اأّنه م�ضباح الهداية، و�ضمع محفل العرفـــان، والهادي اإلى ال�ّضعادة 

ومعـــّرف طرق االآخرة، ثّم ال يعمل ـ ال �ضمـــح اهلل  بما يقول، ويختلف باطنه عن ظاهره، يكون 

فـــي زمرة اأهل الّرياء والّنفاق، ويح�ضب من علماء ال�ّضوء، ويكون عالًما بال عمل، وهذا عقابه 

اأكبـــر وعذابه اأ�ضّد. وقد اأ�ضار اهلل �ضبحانه اإلى اأمثال هذا في القراآن بقوله:{ڳ   ڳ  ڳ         

... فـــاإذا اّت�ضـــف العالـــم ـ ال قّدر اهلل 
)1(

ڳ  ڱ       ڱ  ڱڱ  ں  ں    ڻ  ڻ    ڻ}

�ضورة الجمعة، االآية 5.  )1(
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فـــات الّرذيلة ال�ّضيطانّية، كانت الحّجة عليه اأتم وعقابه اأ�ضّد...  بالع�ضبّيـــة الجاهلّية اأو بال�ضّ

اإّن ف�ضاد العاِلم يوؤّدي اإلى ف�ضاد االأّمة. ومن البديهّي اأّن الف�ضاد الذي يت�ضّبب في مفا�ضد اأخرى 

والخطيئـــة التي تزيد خطايا اأخرى وتعّظمها، تكون اأعظم عند ولّي الِنّعم من الف�ضاد الجزئّي 

.
)1(

الذي ال يتعّدى اإلى غيره«

4. العقوق الّروحي
ب حالة �ضلبّية، ي�ضّميها االإمام الخمينّي عقوًقا روحيًّا،  وتوِجد هذه الخ�ضلة في نف�س المتع�ضّ

وُيعـــّدهـ  كمـــا هـــو وا�ضٌح بالوجـــدانـ  اأ�ضّد من عقوق الوالديـــن الذي هو اأكبـــر الكبائر: »وهناك 

ب له اأي االأ�ضتاذ و�ضيخ االإن�ضان. وهذا يوجب العقوق؛ وذلك الأّن  جانـــٌب اآخر، هو جانب المتع�ضَّ

ر اهلل وجوههم ـ يميلون اإلى جانب الحّق، ويهربون من  الم�ضايخ العظام واالأ�ضاطين الكرام ـ ن�ضّ

ب لقتل الحّق وترويج الباطل. وال �ضّك في اأّن العقوق  الباطل، وي�ضخطون على من يتذّرع بالتع�ضّ

.
)2(

الّروحي اأ�ضّد من العقوق الج�ضمّي، وحّق االأبّوة الروحّية اأ�ضمى من حّق االأبوة الج�ضمية«

ما هي عواقب العص(ّية ومهاسقها؟

1. األثر الروحي واإليماني
الع�ضبية �ضبب اأ�ضا�ضي لخروج روح االإيمان من االإن�ضان وبالتالي الوقوع في فتن ال�ضيطان 

ارتكاب المخالفات ال�ضرعية. يقول االإمام  الخميني}:

»ي�ضتفاد من االأحاديث ال�ضريفة عن اأهل بين الع�ضمة والطهارة اأن الع�ضبية من المهلكات 

والباعثـــة على �ضوء العاقبة والخروج من ع�ضمـــة االإيمان، واأنها من ذمائم اأخالق ال�ضيطان. 

ب  ب اأو ُتع�سِّ جاء في الكافي ب�ضنده ال�ضحيح عن اأبي عبد اهلل ال�ضادقQ قال:»من َتع�سَّ

ب بتع�ضبـــه يكون قد خرج من اإيمانه،  ل���ه فق���د ُخِل���ع ربق الإيمان م���ن عنقه«، اأي اأن المتع�ضّ

ب، ي�ضبح �ضريكًا له في العقاب، كما جاء  واأما المتع�ضب له، فبما اأنه قد ر�ضي بعمل المتع�ضّ

في الحديث ال�ضريف قال:»الرا�سي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى كل داخل في باطل 

.
)3(

اإثمان:اإثم العمل به، واإثم الر�سا به«

.180 )1(  االأربعون حديثًا، �س 179  - 
)2(  )م.ن(، �س 180.
)3(  )م.ن(، �س172.
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2. األثر االجتماعي
فالع�ضبّيـــة ت�ضعل الحروب وتوؤّجج العداء وتق�ضي على ال�ّضالم االجتماعّي، وتف�ضد القيم، 

وتعّزز الّنفاق، وتوقد الّرياء، وتهتك الحرمات، وفوق ذلك كّله ت�ضّد عن الحّق المتعال.

يقول االإمـــام }: »اإذا تحّرك ]االإن�ضان[ بدافع قومّيته وع�ضبّيته، بحيث اأخذ بالّدفاع 

عـــن قومـــه واأحّبته في باطلهم و�ضاَيَرهـــم فيه ودافع عنهم، فهذا �ضخ�ـــس تجّلت فيه ال�ضجّية 

الخبيثـــة، �ضجّيـــة الع�ضبّيـــة الجاهلّية، واأ�ضبـــح ع�ضوًا فا�ضدًا فـــي المجتمـــع، واأف�ضد اأخالق 

.
)1(

المجتمع ال�ضالح، و�ضار في زمرة اأعراب الجاهلية«

3. األثر األخروّي
اأّما في االآخرة فللع�ضبّية ظهوٌر، بل ظهورات، تعقبها ح�ضرات ال نهاية لها.

يقول االإمام}: »اإّن االإن�ضان الذي فيه هذه الّرذيلة، لعّله عندما ينتقل اإلى العالم االآخر 

يـــرى نف�ضه من اأعراب الجاهلية من غير اإيمان باهلل تعالى وال بالنبّوة والّر�ضالة، ويرى اأّنه في 

ورة التي ُيح�ضر بها اأولئك االأعراب، وال يعلم باأّنه كان في الّدنيا يعتنق العقيدة الحّقة من  ال�ضّ

االإيمان باهلل وبر�ضوله واأّنه من اأّمة الر�ضول الخاتمP؛ كما جاء في الحديث عن اأهل جهّنم، 

ين�ضـــون ا�ضـــم ر�ضول اهلل، وال ي�ضتطيعون اأن يعرفوا اأنف�ضهم اإاّل بعـــد اأن ي�ضاء الحّق �ضبحانه اأن 

. وبمـــا اأّن هـــذه ال�ّضجّية من �ضجايـــا ال�ّضيطان، كما ورد في بع�ـــس االأحاديث، فلعّل 
)2(

ُينجيهـــم

.
)3(

اأعراب الجاهلية واأ�ضحاب الع�ضبّية ُيح�ضرون يوم القيامة على هيئة ال�ّضياطين«

كيف نواجه هذم الخصلة ونعالرفا؟

1. التفّكر بمفاسد العصبّية
بالّتفّكـــر والّتاأّمل في المفا�ضد، يح�ضل لمـــن كان في قلبه �ضيٌء من االإيمان توّجٌه اإلى قبح 

الع�ضبّيـــة. ومع وجود نور الفطرة في القلب، يح�ضل الّتنّفر منها، هذا الّتنّفر هو الذي يحمل 

االإن�ضان على اقتالع هذه الخ�ضلة المعيبة والمهلكة.

)1(  االأربعون حديًثا، �س 174.
)2(  نقل المرحوم الفي�س الكا�ضاني في كتابه علم اليقين، ج2، �س 1042  - 1043 روايات بهذا الم�ضمون.

)3(  االأربعون حديًثا، �س 176  - 177.
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يقـــول االإمام }: »اإذا عرف االإِن�ضان العاقل اأّن هـــذه المفا�ضد نا�ضئة من تلك ال�ّضجّية 

ادقة الم�ضّدقة من ر�ضـــول اهللP واأهل بيته R، باأّن  الفا�ضـــدة، واأذعن لل�ضهـــادة ال�ضّ

هـــذه الّرذيلـــة تجّر االإن�ضان اإلى الهـــالك وتدخله الّنار، فما عليـــه اإاّل اأن يت�ضّدى لعالج نف�ضه 

مـــن هذه ال�ّضجّيـــة، واأن يطّهر قلبه حتى من حّبة خردل منها، حّتى يكون طاهًرا عند االنتقال 

مـــن هذه الّدنيـــا اإلى العالم االآخر عند اقتراب اأجله، فينتقل بنف�ـــسٍ �ضافية. اإّن على االإن�ضان 

.
)1(

اأن يدرك اأّن الفر�ضة محدودة والوقت ق�ضيٌر جّدا؛ الأّنه ال يعلم متى يحين موعد رحيله«

2. العمل بخالف هوى الّنفس
واأّما العالج العملّي فاإّنه ـ كما اّت�ضح من االأ�ضول ال�ّضالفة ـ يقوم على اأ�ضا�س العمل بال�ضّد. 

ولّمـــا كان �ضاأن الع�ضبّية تاأجيج العداوة، فاإّن على مـــن ا�ضت�ضعر في نف�ضه �ضيًئا منها اأن يعمد 

اإلـــى بـــّث ال�ّضالم بين الّنا�س واإف�ضائـــه، ونبذ كّل اأنواع الم�ضاجـــرات والم�ضاحنات. واإذا كانت 

الع�ضبّية تحمل �ضاحبها على هتك االآخرين المقابلين لجماعته، فليقم من هو ب�ضدد اإ�ضالح 

نف�ضه بذكر ح�ضناتهم واالعتراف بف�ضائلهم.

وال �ضـــّك باأّن العدل وال�ّضهادة بالحّق، ولو على الّنف�ـــس، واالعتراف بالّنق�س حيث ينبغي، 

يطـــرد هذه الّرذيلـــة المهلكة ويخرجها مـــن مملكة االإن�ضانّية بالكامل، قـــال اهلل تعالى:{ۓ  

ۉ    ۅۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ  
.

)2(
ۉ  ې  ې  ې}

االأربعون حديًثا، �س 177.  )1(
)2(  �ضورة المائدة، االآية 8.
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المهاهيم الرئيسة

1. الع�ضبّيـــة هـــي الحالة التي تتنافى في جوهرها مع االيمـــان. وال �ضّك في اأّن القلب اإذا 

ب القومّي الجاهلّي، فلن يكون فيه مكاٌن لنور  غّطاه �ضداأ حّب الّذات واالأرحام والّتع�ضّ

االإِيمان، وال مو�ضع للخلوة مع اهلل ذي الجالل تعالى. 

ة، دون االأخذ بعين االعتبار اأّي معنًى للحّق  2. الع�ضبّيـــة هي الّدفاع عن الّتعّلقـــات الخا�ضّ

والباطـــل. فهي بالّظاهر حمايـــة ودفاع والت�ضاق باأمور اأو اأفراد اأو جماعات، لكّنها في 

الواقع لي�ضت �ضوى اأنانّية وتمجيد لالأنا.

3. اإّن االإِن�ضان الذي يّدعي االإِ�ضالم واالإيمان هو ذاك الذي ي�ضت�ضلم للحقائق ويخ�ضع لها، 

ويرى اأهدافه مهما عظمت، فانية في اأهداف ولّي نعمته، وي�ضّحي بنف�ضه وباإرادته في 

�ضبيل اإرادة مواله الحقيقّي. ومن الوا�ضح اأّن مثل هذا ال�ّضخ�س ال يعرف الع�ضبّية.

4. الع�ضبيـــة بذاتهـــا مذمومة حّتى واإن كانت في �ضبيل الحّق، اأو مـــن اأجل اأمٍر دينّي، من 

غيـــر اأن يكـــون م�ضتهدًفـــا الإظهـــار الحقيقة، بل يكون مـــن اأجل تفّوقه اأو تفـــّوق م�ضلكه 

وم�ضلك ع�ضبته.

فة الع�ضبية الخبيثة: 5. من االآثار الوخيمة ل�ضّ

• اإ�ضعال الحروب.	

• تاأّجيج العداء.	

• الق�ضاء على ال�ّضالم االجتماعّي.	

• توقيد الّرياء.	

• هتك الحرمات، وال�ضّد عن الحّق المتعال.	

6. بالّتفّكـــر والّتاأّمل في مفا�ضـــد الع�ضبية وبالعمل بخالف هوى الّنف�ـــس، يواجه االإن�ضان 

هـــذه الخ�ضلة المعيبـــة والمهلكة القتالعها، وال �ضّك باأّن العـــدل وال�ّضهادة بالحّق، ولو 

علـــى الّنف�س، واالعتراف بالّنق�س حيـــث ينبغي، يطرد هذه الّرذيلة المهلكة ويخرجها 

من مملكة االإن�ضانّية بالكامل.
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:
���ي اأَ�ْسَتْغِف���ُرَك ِلُكلِّ َنْذٍر َنَذْرُتُه، َوُكلِّ َوْعٍد َوَعْدُت���ُه، َوُكلِّ َعْهٍد َعاَهْدُتُه، ُثمَّ َلْم اأَِف  ، اإِنِّ »اللَُّه���مَّ

َما َعْبٍد ِمْن َعِبيِدَك اأَْو اأََمٍة ِمْن اإَِماِئَك َكاَنْت  ِبِه، َواأَ�ْساأَُلَك ِفي َحْمِل َمَظاِلِم ِعَباِدَك ِعْنِدي، َفاأَيُّ

ْو ِغيَبٌة  ْو ِفي اأَْهِلِه َوُوْلِدِه اأَ ِه اأَْو ِفي َماِلِه اأَ اُه ِفي َنْف�ِسِه اأَْو ِفي ِعْر�سِ َلُه ِقَبِلي َمْظُلَمٌة َظلَْمُتَها اإِيَّ

ْو َتَحاُم���ٌل َعلَْيِه ِبَمْيٍل اأَْو َهَوًى، اأَْو اأََنَفٍة اأَْو ِحْمَيٍة اأَْو ِرَياٍء اأَْو َع�َسِبيٍة، َغاِئباً َكاَن اأَْو  اْغَتْبُت���ُه ِبَه���ا اأَ

�ْساأَُلَك  َها اإَِلْيِه َوالتََّحلَِّل ِمْنُه، َفاأَ َرْت َيِدي َو�َساَق ُو�ْسِعي َعْن َردِّ ���اً َكاَن اأَْو َميِّتاً، َفَق�سُ �َساِه���داً، َحيَّ

ٍد  َلى اإَِراَدِتِه، اأَْن ُت�َسلِّي َعلَى ُمَحمَّ ِتِه َوُم�ْسِرَعٌة اإِ َيا َمْن َيْمُلُك اْلَحاَجاِت، َوِهَي ُم�ْسَتِجيَبٌة ِبَم�ِسيَّ

َك اْلَمْغِفَرُة،  َيُه َعنِّي ِبَما �ِسْئَت َوَتَهَب ِلي ِمْن ِعْنِدَك َرْحَمًة، اإِنَُّه َل َتْنُق�سُ ٍد، َواأَْن ُتْر�سِ َواآَِل ُمَحمَّ

.
اِحِميَن«)1( َك اْلَمْوِهَبُة، َيا اأَْرَحَم الرَّ رُّ َوَل َت�سُ

اآليات الكريمة:
1  {گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہہ  ھ  ھ  
.

)2(
ھ  ھ  ے}

.
)3(

2  {ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ}

الروايات الشريفة:
1. عـــن ر�ضـــول اهللP: »لي����ص مّنا من دع���ا اإلى ع�سبّي���ة، ولي�ص مّنا م���ن قاتل ]على[ 

.
ع�سبّية، ولي�ص مّنا من مات على ع�سبّية«)4(

حيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤهQ يوم االإثنين. ال�ضّ  )1(
)2(  �ضورة الفتح، االآية 26.
)3(  �ضورة يو�ضف، االآية 8.

)4(   بحار االأنوار، ج31، �س40 )الهام�س(.
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ُب  َحداً ِم���َن اْلَعاَلِميَن َيَتَع�سَّ
َ
2. عـــن اأمير الموؤمنين Q: »َوَلَقْد َنَظ���ْرُت، َفَما َوَجْدُت اأ

َفَهاِء  ة َتِليُط ِبُعُقوِل ال�سُّ ْو ُحجَّ
َ
لَّ َعْن ِعلَّة َتْحَتِمُل َتْمِويَه اْلُجَهَلِء، اأ ِل�َسْيء ِمَن الأ�ْسَياِء اإِ

َب َعلَى  ا اإِْبِلي�ُص َفَتَع�سَّ ُبوَن لأْمر، َما ُيْعَرُف َلُه �َسَبٌب َوَل ِعلٌَّة. اأمَّ َغْيَرُكْم، َفاإِنَُّكْم َتَتَع�سَّ

ا الأْغِنَياُء ِمْن  مَّ
َ
. َواأ ْن���َت ِطيِنيٌّ

َ
َنا َناِريٌّ َواأ

َ
ِل���ِه، َوَطَع���َن َعلَْيِه ِفي ِخْلَقِتِه، َفَقاَل: اأ اآَدَم لأ�سْ

ُبوا لإَثاِر َمَواِقِع النَِّعِم، َف�{ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ُمْتَرَفِة الأَمِم، َفَتَع�سَّ

.
)2(»)1(

ڱ  ڱ}
ُبُهْم ِلَمَكاِرِم  ِة، َفْلَيُك���ْن َتَع�سُّ 3. عـــن اأمير الموؤمنين Q: »َف���اإْن َكاَن َل ُبدَّ ِم���َن اْلَع�َسِبيَّ

ِت���ي َتَفا�َسلَ���ْت ِفيَه���ا اْل�ُمَج���َداُء  اْلِخ�َس���اِل، َوَمَحاِم���ِد الأْفَع���اِل، َوَمَحا�ِس���ِن الأُم���وِر، الَّ

ِغيَب���ِة، َوالأْح���َلِم  َج���َداُء ِم���ْن ُبُيوَت���اِت اْلَع���َرِب َوَيَعا�ِسي���ِب اْلَقَباِئ���ِل ِبالأْخ���َلِق الرَّ َوالنُّ

.
اْلَعِظيَمِة، َوالأْخَطاِر اْلَجِليلَِة، َواْلَثاِر اَلمْحُموَدِة«)3(

ِة،  ْطِفُئوا َما َكَم���َن ِف���ي ُقُلوِبُكْم ِم���ْن ِني���َراِن اْلَع�َسِبيَّ
َ
4. عـــن اأميـــر الموؤمنيـــن Q: »َفاأ

ْيَطاِن  ���ُة َتُكوُن ِف���ي اْلُم�ْسِلِم ِم���ْن َخَط���َراِت ال�سَّ َم���ا ِتْل���َك اْلَحِميَّ ���ِة، واإنَّ ْحَق���اِد اْلَجاِهِليَّ
َ
َواأ

َوَنَخواِتِه َوَنَزَغاِتِه َوَنَفَثاِتِه)4(.

5. عن اأمير الموؤمنين Q: »اأَل َفاْلَحَذَر اْلَحَذَر ِمْن َطاَعِة �َساَداِتُكْم َوُكَبَراِئُكْم! الَِّذيَن 

ْلَق���ُوا اْلَهِجيَنة َعلَى َربِِّه���ْم، َوَجاَحُدوا 
َ
ُعوا َف���ْوَق َن�َسِبِهْم، َواأ ���ُروا َع���ْن َح�َسِبِه���ْم، َوَتَرفَّ َتَكبَّ

ِة،  �َسا�ِص اْلَع�َسِبيَّ
َ
ُه���ْم َقَواِعُد اأ نَّ اِئِه، َوُمَغاَلَبًة لآلِئِه، َفاإِ َن���َع ِبهْم، ُمَكاَبَرًة ِلَق�سَ اهلل َم���ا �سَ

.
ْرَكاِن اْلِفْتَنِة، َو�ُسُيوُف اْعِتَزاِء اْلَجاِهِليَِّة«)5(

َ
َوَدَعاِئُم اأ

ِة، َوَفْخِر اْلَجاهِليَِّة! َفاإِنَُّه َمَلِقُح   اهلل في ِكْبِر اْلَحِميَّ
َ
6. عن اأمير الموؤمنين Q: »َفاهلل

.
َناآِن«)6( ال�سَّ

�ضورة �ضباأ، االآية 35.  )1(
)2(  نهج البالغة، �س 295.

)3(  )م.ن(، �س. 295.
)4(  )م.ن(، �س 287.
)5(  )م.ن(، �س 289.

)6(  غرر الحكم، �س 309.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

  الوسوسة )1( 

معناها، أنواعها ونتائجها

يتعـــّرف اإلـــى الو�ضو�ضة بدرجاتهـــا المختلفة واإلى    1

نماذج من ال�ّضخ�ضّيات الو�ضوا�ضّية.

يتعـــّرف اإلـــى مفا�ضـــد واآثـــار الو�ضو�ضـــة الفردّية    2

واالجتماعّية.

يبّين خطر ال�ّضخ�ضّية الو�ضوا�ضّية على الّدين.   3

الّدرس الثاني والعشرون





تمفيق
الو�ضوا�ضّي �ضخ�ٌس م�ضطرٌب مترّدٌد �ضّكاٌك، ي�ضبح عالًة على غيره، ويثير �ضفقة العقالء، 

ويعي�س عي�س الّتع�ضاء. والملفت في هذا المجال اأّن مثل هذه الحالة قد ت�ضيب اأّي واحٍد مّنا، 

مـــع اأّنها تكـــون م�ضتبعدة تماًما. وقد نخال في كثيٍر من االأحيـــان اأّن الو�ضوا�ضّي �ضخ�ٌس يعاني 

منـــذ بدايـــة حياته، واأّنه مـــا كان م�ضتقيًما اأبًدا في عمره! لكّن هـــذه الحالة قد تن�ضاأ في بع�س 

الّظروف المفاجئة التي ن�ضّميها بالءات اأو فتن، اإذا لم نكن قد جّهزنا اأنف�ضنا لمواجهتها.

خصّية الوسواسّية
ّ
أكوال الش

تظهـــر الو�ضو�ضـــة، وكاأّنهـــا حالة قهرّيـــة ال يمكن ال�ّضيطـــرة عليها. وفي اأغلـــب االأحيان ال 

ي�ضتجيـــب الو�ضوا�ضـــّي الأّية ن�ضيحة؛ فهو ي�ضّكك في اأ�ضـــل الّن�ضيحة، ويعجز عن تمييزها عن 

اأّي كالٍم اآخر.

بع�ـــس حـــاالت الو�ضو�ضـــة تنتهي اإلـــى ما ي�ضبـــه الجنون، وبع�ضهـــا ينتهـــي بخ�ضائر فادحة 

كاالنتحـــار وتفّكك اأ�ضرة وانهيار زواج. وُيقال اإّن هـــذه هي المرحلة االأخيرة منها. فمن اأهمل 

معالجتهـــا ـ الأّي �ضبٍب كان ـ تخرج الق�ضّية عن اإرادته بالكامل، وي�ضبح اأمره كال�ّضكران، يفعل 

ما ال يرت�ضيه، لكّنه يحا�ضب ح�ضاب اليقظان.

أنواع الوسوسة في بيئتنا الّقينّية

1. الوسوسة في العقيدة
 ويمكـــن اأن ت�ضـــل الو�ضو�ضـــة اإلى درجـــة ال ينفع معها المنطـــق العقلـــّي والبرهانّي. فهذا 

ال�ّضخ�ـــس ي�ضّك على �ضبيل المثال بوجود اهلل اأو الحياة بعد الموت، لكّنه يعجز ـ رّبما اختياًرا 
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ـ  عن الخروج من هذا ال�ضّك. وغالًبا ما يتفاجاأ بالمنطق اال�ضتداللّي اإذا ووجه به، وكاأّنه 
)1(

منه

ي�ضمع كالًما غير مفهوم تماًما. 

اإّن ال�ضـــّك هنـــا، هو ج�ضٌر جّيـــٌد اأو طبيعّي لمـــن كان يعي�ـــس االإلحاد اأو الغفلـــة التاّمة عن 

الحقائـــق، لكّنـــه منزٌل �ضّيـــٌئ ال ُعذر لالإقامة فيـــه، كما قال اأميـــر الموؤمنين Q: »عليكم 

. وكيف ُيعذر من كانت الحياة حوله مليئة باالآيات الّداّلة 
بطاع���ة م���ن ل ُتعذرون بجهالت���ه«)2(

على خالقه؟!

يقـــول االإمـــام الخميني }: »هـــذه الو�ضاو�س مـــن ال�ّضيطان، وهـــذه الخواطر من عمل 

اإبلي�ـــس، الذي يف�ضـــد عملنا، وي�ضرف قلوبنا عن الحّق المتعالي. ومـــن المحتمل اأّنه ال يكتفي 

بهذه الو�ضو�ضة في العمل، بل يبدي البراعة ليدخل الو�ضو�ضة في العقيدة والّدين، ويبعد دينك 

.
)3(

ا في المبداأ والمعاد، ويدفعك اإلى ال�ّضقاء االأبدّي« عن دين اهلل، ويجعلك �ضاكًّ

2. الشّك في األمور األخالقّية
ـــالح الذاتّي. ومثل هذا ال�ضّك اأمـــٌر اإيجابّي ين�ضاأ  مـــن قبيـــل ال�ضّك في قبول الّتوبة اأو ال�ضّ

 Qمـــن معرفة حقيقة الّنف�س التي ال يمكن الوثوق بها اأبـــًدا؛ ولهذا و�ضف اأمير الموؤمنين

 و...، مثل هذا 
)4(

اأهل الّتقوى باأّنهم الأنف�ضهم مّتهمون، واأّن نف�ضه منه في عناء، وهو ظنوٌن بها

ا في اإبقاء االإن�ضان حذًرا تجاه اأعدى االأعداء، حّتى ينتقل  ا جدًّ ال�ضّك محموٌد، ويوؤّدي دوًرا مهمًّ

من هذا العالم حيث الّراحة االأبدّية.

3. الشّك في األمور العملّية العبادّية
الة والو�ضوء والّنجا�ضة، واأكثر االأمثلة هي في هذا   وهـــو االأكثر ا�ضتهاًرا، كال�ضـــّك في ال�ضّ

المجال؛ الأّن االهتمام العام عند الّنا�س في االأمور الّدينّية ين�ضّب على  هذه الق�ضايا. وعندما 

نتعّرف على اأهم اأ�ضباب الو�ضو�ضة ومنا�ضئها �ضنعرف �ضّر االأمر.

)1(  مع االإ�ضارة اإلى اأن الو�ضو�ضة واإن لم تكن بذاتها اأمرًا اختياريًا، اإال اأن مقّدماتها اختيارية، وعليه يمكن اإزالة الو�ضو�ضة 
بالعمل على مقدماتها فتوؤول الم�ضاألة اإلى اختيارية الو�ضو�ضة، واإمكانية ال�ضيطرة عليها وعدم العجز عن ذلك.

)2(  نهج البالغة، �س499.
)3(  االأربعون حديًثا، �س 439.

)4(  »َفُهْم لأْنُف�ِسِهْم ُمتَِّهُموَن، َوِمْن اأَْعَماِلِهْم ُم�ْسِفُقوَن«، نهج البالغة.
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يذكـــر االإمام الخمينـــّي }، بحكم خبرته الوا�ضعة في معالجـــة الّنفو�س، مجموعة من 

الّنماذج الو�ضوا�ضّية وحاالتها العجيبة، ويلفت اأنظارنا اإلى بع�س الّدوافع التي �ضنتوّقف عندها 

الحًقا. 

4. الوسوسة في الوضوء
»اإّن االإن�ضان الجاهل المبتلى بالو�ضو�ضة، يغ�ضل اأع�ضاء الو�ضوء اأكثر من ع�ضر مّرات، وفي 

كّل مـــّرة يو�ضل المـــاء اإلى كّل اأطراف الع�ضو الـــذي ُيريد اأن يغ�ضله بدّقـــة متناهية، بل يغ�ضل 

الع�ضـــو حّتى يجري ماء الو�ضوء ويتحّقق الغ�ضل ال�ضرعّي، ثم يكّرر الغ�ضل مّرات عديدة، فمع 

اأّي مقيا�س ن�ضتطيع اأن نطّبق عمله هذا؟ ومع اأّي حديث اأو فتوى فقيه يتطابق عمله؟ لقد �ضّلى 

الم�ضكيـــن ع�ضرين عاًمـــا اأو اأكثر مع مثل هـــذا الو�ضوء الباطل، وتظاهر اأمـــام الّنا�س اأّنه في 

منتهـــى القد�ضّية والّطهارة. اإّن ال�ّضيطان قد داعبه، والّنف�ـــس االأّمارة بال�ّضوء قد غّررته، ومع 

.
)1(

هذا كّله يخّطئ االآخرين، ويرى نف�ضه م�ضيًبا«

5. الوسوسة في نّية الّصالة
»اإّن للو�ضوا�س �ضوؤوًنا كثيرة وُطرًقا ال ُتح�ضى، ال ن�ضتطيع االآن اأن نبحث فيها كّلها ون�ضتق�ضي 

جميـــع �ضوؤونها، ولكـــّن الو�ضو�ضة في الّنّية لعّلها االأكثر اأ�ضحوكًة واالأعجـــب؛ الأّنه اإذا اأراد اأحٌد 

مـــا اأن يقوم بكّل قواه وفي جميع عمره باأداء اأمٍر واحٍد اختياريٍّ بدون نّية لن يتمّكن اأبدًا. ومع 

ذلـــك تـــرى م�ضكيًنا مري�س الّنف�س و�ضعيف العقل يعّطل نف�ضـــه في كّل �ضالة مّدة مديدة لكي 

.
)2(

تحّقق �ضالته النّية والعزم!«

الة وتكبيرة االإحرام؛  »واأ�ضـــواأ مـــن كّل ذلك واأكثر ف�ضيحة، و�ضو�ضة البع�س لدى نّيـــة ال�ضّ

الأّنـــه يرتكـــب عّدة محّرمـــات، ويعتبر نف�ضه مـــن المقّد�ضين، ويرى بهذا العمـــل ميزة لنف�ضه. 

هـــذه النّية التي تتوّقف عليها االأعمال االختيارّيـــة باأ�ضرها، وتعّد من االأمور الالزمة لالأعمال 

االختيارّيـــة، وال ي�ضتطيـــع االإن�ضـــان اأن ياأتي بعمل من االأعمـــال العبادّية اأو غيـــر العبادّية من 

دونهـــا، فمـــع هذا الو�ضف ومـــع مختلف اأ�ضاليب ال�ّضيطنـــة وهيمنة ال�ّضيطان عليـــه، قد ُيبتلى 

)1(  االأربعون حديًثا، �س 436.
)2(  معراج ال�ضالكين، �س168  - 169.
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�ضاعة اأو �ضاعات الإنجاز هذا االأمر ال�ضرورّي الوجود، وفي الّنهاية قد ال يح�ضل. فهل اإّن هذا 

االأمـــر مـــن الخواطر ال�ّضيطانية واأعمـــال اإبلي�س )لعنه اهلل( الذي و�ضـــع الّطوق واللجام على 

رورّي، وابتاله بالمحّرمات الكثيرة، من قبيل قطع  هذا الم�ضكين، واأخفى عليه هذا االأمر ال�ضّ

.
)1(

الة، وتركها وتجاوز وقتها، اأو اأّنه من طهارة الباطن والقد�س والّتقوى؟« ال�ضّ

6. عدم االئتمام بإمام الجماعة
ـــا وفتًوى، فاإّن  »ومـــن �ضـــوؤون الو�ضو�ضة عدم االقتـــداء باأ�ضخا�س ُحكم عليهم بالعدالة ن�ضًّ

الح ومن المحافظين علـــى االأعمال ال�ضرعّيـــة وباطنهم معلوٌم عند  ظاهرهـــم من اأهـــل ال�ضّ

اهلل، وال يجـــب علينا البحث والّتفتي�س الّدقيق عنهم، بل ال يجوز البحث والّتحّري عنهم، ومع 

ذلك نرى ال�ّضيطان يلجمه ويقوده اإلى زاوية من زوايا الم�ضجد معتزاًل عن جماعة الم�ضلمين، 

في�ضّلـــي فـــرادى، ويعّلل عـــدم التحاقه بالّجماعـــة باأّنني اأحتـــاط، وال اأجد توّجًهـــا قلبيًّا نحو 

الّجماعة، ولكّنه ال يت�ضايق من اإمامته للّجماعة، مع اأّن االإمامة اأ�ضعب، ومحّل التبا�ضها اأكثر، 

.
)2(

ولكن لّما كانت االإمامة موافقة للّرغبات الّنف�ضّية ال يحتاط في ذلك«

7. القراءة في الّصالة
الة،  »ومـــن �ضوؤون الو�ضو�ضة التي يكثـــر االبتالء بها الو�ضو�ضة في قـــراءة الفاتحة في ال�ضّ

حيـــث قد تخرج نتيجـــة الّتكرار للحروف اأو الكلمـــات وتفخيمها من القواعـــد التجويدّية وقد 

الين( ب�ضورة تقترب من  اد من كلمـــة )ال�ضّ تتغّيـــر �ضورة الكلمة كّليًّا. مثاًل ينطق حرف ال�ضّ

حـــرف القـــاف. ويتفّوه بالحاء في )الّرحمن الّرحيم( وكاأّنه ينطـــق كلمة غريبة، ويف�ضل بين 

حرٍف وحرٍف في كلمة واحدة، مّما ي�ضّبب تغييًرا في هيئة الكلمة وماّدتها، وتن�ضلخ الكلمة عن 

.
)3(

و�ضعها الطبيعّي«

»ومّمـــا ي�ضحك الّثكلى اأّن بع�س هوؤالء االأ�ضخا�س المبتلين بالو�ضوا�س يعّدون اأعمال جميع 

الّنا�ـــس باطلة، ويح�ضبونهم غير مبالين بدينهم. مـــع اأّن هذا الو�ضوا�ضّي نف�ضه اإن كان مقّلًدا، 

فمرجع تقليده هو اأحد هوؤالء الّنا�س! واإن كان من اأهل الف�ضل )العلم(، فليرجع اإلى االأخبار، 

)1(  االأربعون حديًثا، �س 437.

)2(  )م.ن(، �س 437  - 438.
)3(  )م.ن(، �س 438.
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ا كانوا في هـــذه االأمور كمتعارف الّنا�س.  ليـــرى اأّن ر�ضـــول اهللP واأئّمة الهدى Q اأي�ضً

فهـــذه الّطائفة الو�ضوا�ضّية هي التي تعمل من بين جميع الّنا�س على خالف ر�ضول اهلل واالئّمة 

المع�ضومين Q وفقهاء المذهب وعلماء الّدين، وتعّد اأعمال الّنا�س جميًعا كال �ضيء، واأّن 

.
)1(

عملها هي فقط موافق لالحتياط، واأّنها تبالي بالّدين«

إلى أين ترّر الوسوسة؟
يذكر االإمام عدًدا من االآثار التي تح�ضل جّراء اإهمال هذا المر�س، حيث تبطل العبادات 

وتفقد معناها ودورها الحقيقّي، وي�ضيطر الوهم على العقل ويقّيده، حّتى ينجّر اأمر الو�ضوا�ضّي 

اإلى اأن ي�ضبح األعوبًة بيد ال�ّضيطان، وعلى مّر االأّيام يتحّول اإلى ثمرة من ثماره ومواليده.

1. بطالن األعمال والحرمان من ثمارها
 يقول االإمام الخميني}: »وبالجملة، ال بّد لالإن�ضان اأن يقتلع هذا الجذر بكّل ما تي�ّضر 

لـــه من الّريا�ضة والكلفة؛ فاإّنه يمنع االإن�ضان عن جميع ال�ّضعادات والخيرات، فمن الممكن اأن 

ورة، وتكون فاقدة  تكـــون عبادات االإن�ضان لمّدة اأربعين �ضنة غير �ضحيحـــة، حّتى بح�ضب ال�ضّ

ورّية الفقهّية، ف�ضاًل عن االآداب الباطنّية وال�ّضرعّية. الأجزائها ال�ضّ

... فـــاالآن، انظـــر اإلى عمل الو�ضوا�ضـــّي الم�ضكين، فهو ال يكتفي بع�ضريـــن غرفة، ت�ضبغ كّل 

.
غرفة منها  تمام اليد، وُتعّد غ�ضلة تاّمة، فو�ضووؤه حينئٍذ باطٌل بال اإ�ضكال«)2(

الة التـــي ُتعّد معراًجا للموؤمن، وقرباًنـــا للمّتقين، وعموًدا للّدين،  »ومجمـــل القول اإّن ال�ضّ

تفـــرغ من كاّفـــة �ضوؤوناتها المعنوّية واأ�ضرارهـــا االإلهّية، وتتحّول اإلى كلمـــات يراد لها الّتجويد 

وكيفّيـــة االإلقاء، ومن ثمَّ ينجّر تجويد الكلمـــات، اإلى ف�ضادها وعدم اإجزائها وكفايتها بح�ضب 

ظاهـــر ال�ّضرع. فهـــل اإّن هوؤالء وفي هـــذه الحاالت، يعي�ضـــون و�ضاو�س ال�ضيطـــان؟ اأو تغمرهم 

الة، والّتوّجه القلبّي  فيو�ضـــات الّرحمن؟ لقـــد وردت روايات كثيرة في ح�ضور القلب لدى ال�ضّ

في العبادات ولكّن هذا الم�ضكين عرف من ح�ضور القلب علًما وعماًل، الو�ضو�ضة في الّنية ومّد 

الين( اأكثر من القدر الالزم، وتغيير تقا�ضيم الوجه والفم حين تلّفظ الكلمات.  كلمة )وال ال�ضّ

)1(  معراج ال�ضالكين، �س 169 - 170.
)2(  )م.ن(، �س 169  - 170.
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األي�ضـــت هـــذه بم�ضيبة؟ حيث اإّن االإن�ضان يغفل �ضنيًنا طويلة عـــن ح�ضور القلب ومعالجة قلقه 

النف�ضـــّي ولـــم يت�ضدَّ الإ�ضالحه، وال يعتبـــر لح�ضور القلب �ضاأًنا من �ضـــوؤون العبادة، ولم يتعّلم 

كيفّيـــة تح�ضيله من علماء القلوب ـ العرفـــاء ـ ولم يلتزم به، وي�ضتغل بهذه االأباطيل التي تكون 

مـــن الخّنا�ـــس اللعين ح�ضب ن�ّس الكتـــاب الكريم، واأّنهـــا من عمل ال�ّضيطـــان ح�ضب ت�ضريح 

اِدَقيـــن R بذلك. واإّن العمل بها يوجب البطالن، كمـــا ذكرتها فتاوى الفقهاء، لكّنه  ال�ضّ

.
)1(

يعتبر كّل ذلك من �ضوؤون الّطهارة والقد�ضّية؟«

2. صرف العمر والهبات اإللهّية بما ال ينبغي
»هـــذا الّت�ضميم والعزم، الذي هو عبارة عن النّية فـــي ل�ضان الفقهاء ر�ضوان اهلل عليهم، 

موجـــود فـــي كّل عمٍل بال تخّلف، بحيـــث لو اأراد اأحـــٌد اأن يوجد العمل االختيـــارّي بدونه، فهو 

غيـــر ممكن. ومع ذلك فـــاإّن و�ضو�ضة ال�ّضيطان الخبيث ودعابة الواهمـــة ت�ضيطران على العقل 

ـــا عن اأن ي�ضرف عمره الّثمين  وتعميـــان هذا االأمر ال�ضرورّي على االإن�ضان الم�ضكين، وعو�ضً

لتح�ضين عمله وتخلي�ضه وتنقيته من المفا�ضد الباطنّية وق�ضائه في معارف الّتوحيد ومعرفة 

الحـــّق وطلبه، يو�ضو�س له اإبلي�س الخبيث، ويق�ضي ن�ضف عمره في اأمٍر �ضرورّي و�ضيٍء واجب 

.
)2(

الح�ضول«

ـــالة التي ينبغي اأن تكون لهـــذا الم�ضكين معراج قربه، ومفتـــاح �ضعادته، وبالتاأّدب  »فال�ضّ

باآدابها القلبّية واالّطالع على اأ�ضرار هذه اللطيفة االإلهّية يكمل ذاته ويدرك ن�ضاأة حياته، فهو 

يغفل عن كّل هذه االأمور، بل ال يراها �ضرورّية، ال بل يعّدها كّلها باطلة، وينفق راأ�ضماله العزيز 

فـــي خدمة ال�ّضيطان واإطاعة الو�ضوا�س الخّنا�س، ويجعل عقله الذي هو هبة اهلل  ونور هدايته 

.
)3(

تحت �ضيطرة اإبلي�س«

)1(  االأربعون حديًثا، �س 438  - 439.
)2(  معراج ال�ضالكين، �س 168.

)3(  )م.ن(، �س169. 
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المهاهيم الرئيسة

1. الو�ضوا�ضـــّي هو �ضخ�ٌس م�ضطـــرٌب مترّدٌد �ضّكاٌك، ي�ضبح عالًة علـــى غيره، يثير �ضفقة 

العقالء، ويعي�س عي�س الّتع�ضاء. 

2. الو�ضو�ضـــة عملّيـــة ت�ضكيك بالّثوابـــت والمتواتـــرات واليقينّيات والوجدانّيـــات التي ُتعّد 

جميًعا العمود الفقرّي ال�ضتقامة ال�ّضخ�ضّية وتكاملها.

3. تظهـــر الو�ضو�ضة كحالة قهرّية ال يمكن ال�ّضيطرة عليها. وفي اأغلب االأحيان ال ي�ضتجيب 

الو�ضوا�ضـــّي الأّيـــة ن�ضيحة؛ فهو ي�ضّكك في اأ�ضل الّن�ضيحـــة ويعجز عن تمييزها عن اأّي 

 اآخر.
ٍ
كالم

4. بع�ـــس حاالت الو�ضو�ضـــة تنتهي اإلى ما ي�ضبه الجنون. وبع�ضهـــا ينتهي بخ�ضائر فادحة. 

فمن اأهمل معالجتها ـ الأّي �ضبٍب كان ـ تخرج الق�ضّية عن اإرادته بالكامل.

5. اأنواع الو�ضو�ضة: 

الو�ضو�ضة في العقيدة: كال�ضك بوجود اهلل اأو الحياة بعد الموت.

الح الذاتّي. ومثل  ال�ضـــّك في االأمور االأخالقّية: من قبيل ال�ضّك في قبول الّتوبة اأو ال�ضّ

هذا ال�ضّك اأمٌر اإيجابّي ين�ضاأ من معرفة حقيقة الّنف�س التي ال يمكن الوثوق بها اأبًدا.

ال�ضـــّك فـــي االأمور العملّيـــة العبادّية: وهي الحالـــة االأكثر ا�ضتهارًا، مثـــل الو�ضو�ضة في 

الة. الو�ضوء، اأو نّية ال�ضّ

7. يوؤدي اإهمال هذا المر�س اإلى عدة اآثار منها: 

بطـــالن االأعمال والحرمان مـــن ثمارها، حيث تبطل العبـــادات وتفقد معناها ودورها 

الحقيقّي.

�ضرف العمر والهبات االإلهّية بما ال ينبغي.

ا للجاهلين بالّدين.  ال�ضّد عن �ضبيل اهلل، الأّن هذه ال�ّضخ�ضّية منّفرة جدًّ

 ينجّر اأمر الو�ضوا�ضّي اإلى اأن ي�ضبح األعوبًة بيد ال�ّضيطان.



ة؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام الخمينّي }318 دراسات أخالقيَّ

شواهق من وكي الّقرا

دعاء:
���ٍد َواآِلِه، َواْجَعِل اْلُقْراآَن َلَنا ِفي ُظلَ���ِم اللََّياِلي ُموِن�ساً، َوِمْن َنَزَغاِت  ���لِّ َعلَى ُمَحمَّ »اللَُّه���مَّ �سَ

ي َحاِب�ساً، َولأَْل�ِسَنِتَنا  َلى اْلَمَعا�سِ ْيَطاِن َوَخَطَراِت اْلَو�َساِو�ِص َحاِر�ساً، َولأَْقَداِمَنا َعْن َنْقِلَها اإِ ال�سَّ

َعِن اْلَخْو�ِص ِفي اْلَباِطِل ِمْن َغْيِر َما اآَفٍة ُمْخِر�ساً، َوِلَجَواِرِحَنا َعِن اْقِتَراِف اْلآَثاِم َزاِجراً، َوِلَما 

َل اإَِلى ُقُلوِبَنا َفْهَم َعَجاِئِبِه، َوَزَواِجَر  ِح اِلْعِتَباِر َنا�ِسراً، َحتَّى ُتو�سِ َط���َوِت اْلَغْفلَ���ُة َعنَّا ِمْن َت�َسفُّ

ٍد  َلَبِتَها َعِن اْحِتَماِلِه اللَُّه���مَّ �َسلِّ َعلَى ُمَحمَّ َوا�ِسي َعلَ���ى �سَ ِت���ي �َسُعَف���ِت اْلِجَباُل الرَّ اأَْمَثاِل���ِه الَّ

���ِة �َسَماِئِرَنا،  حَّ ���َلَح َظاِهِرَن���ا، َواْحُجْب ِبِه َخَط���َراِت اْلَو�َساِو�ِص َعْن �سِ واآِل���ِه، َواأَِدْم ِباْلُق���ْراآِن �سَ

ُموِرَنا، َواأَْرِو ِبِه ِفي َمْوِقِف اْلَعْر�ِص  واْغ�ِسْل ِبِه َدَرَن ُقُلوِبَنا َوَعَلِئَق اأَْوَزاِرَنا، َواْجَمْع ِبِه ُمْنَت�َسَر اأُ

.
َعلَْيَك َظَماأَ َهَواِجِرَنا، َواْك�ُسَنا ِبِه ُحلََل الأََماِن َيْوَم اْلَفَزِع الأَْكَبِر ِفي ُن�ُسوِرَنا«)1(

اآليات الكريمة:
 .

)2(
1  {ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ}

.
)3(

2  {چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ}

الروايات الشريفة:
َنا ُقْمُت 

َ
ِبي َجْعَفٍر Q: »ُقْلُت َل���ُه: ُجِعْلُت ِف���َداَك، اإِْن اأ

َ
اِء، َعـــْن اأ ِبـــي ُعَبْيٍد اْلَحذَّ

َ
1. َعـــْن اأ

ُقوُل؟ َفَقاَل: »ُقْل اْلَحْمُد هلِلِ َربِّ اْلَعاَلِميَن َواإَِلِه اْلُمْر�َسِليَن، 
َ
يَّ �َسيْ ٍء اأ

َ
ِمْن اآِخِر اللَّْيِل، اأ

���ِذي ُيْحِيي اْلَمْوَتى َوَيْبَعُث َمْن ِفي اْلُقُب���وِر؛ َفاإِنََّك اإَِذا ُقْلَتَها َذَهَب َعْنَك  َواْلَحْم���ُد هلِلِ الَّ

 .
ْن �َساَء ]اهلل[ َتَعاَلى«)4( ْيَطاِن َوَو�ْسَوا�ُسُه اإِ ِرْجُز ال�سَّ

ْيَطاِن  ْكَثِر َم�َساِئِد ال�سَّ
َ
ِبي َجْعَفٍر Q: »اإِنَّ التمّني ِمْن َعَمِل اْلَو�ْسَو�َسِة َواأ

َ
2. َعن االإمام اأ

.
يِن«)5( ْكَل الطِّ

َ
اأ

)1(  ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤهQ عند ختم القراآن.
)2(  �ضورة االأعراف، االآية 201.
)3(  �ضورة االأعراف، االآية 200.

)4(  م�ضتدرك الو�ضائل. ج1، �س 481.
)5(  الكافي، ج 6، �س 265.
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اَم َر�ُسوُل اهلل ِبي َعْبِد اهلل Q: �َضِمْعُتُه َيُقول : »�سَ
َ
اِد ْبِن ُعْثَماَن، َعْن اأ 5. َعـــن االإمام َحمَّ

 Q ْوَم َداوُوَد اَم �سَ وُم، ُثمَّ �سَ ْفَطَر، َحتَّى ِقيَل َما َي�سُ
َ
P َحتَّى ِقيَل َما ُيْفِطُر، ُثمَّ اأ

ْوَم  ْهِر، َقاَل: اإِنَُّهنَّ َيْعِدْلَن �سَ اٍم ِفي ال�سَّ يَّ
َ
َياِم َثَلَثِة اأ َيْوم���اً َوَيْوماً َل، ُث���مَّ ُقِب�َص َعلَى �سِ

 
ِ
ام يَّ

َ
يُّ ااْلأ

َ
اٌد: َفُقْلـــُت: َواأ ���ْدِر، َواْلَوَح���ُر اْلَو�ْسَو�َسُة«؛ َقاَل َحمَّ ْه���ِر، َوَيْذَهْب���َن ِبَوَحِر ال�سَّ ال�سَّ

 .
ْرِبَعاَء َبْعَد اْلَع�ْسِر ِمْنُه، َواآِخُر َخِمي�ٍص ِفيِه«)1(

َ
ُل اأ وَّ

َ
ْهِر، َواأ ُل َخِمي�ٍص ِفي ال�سَّ وَّ

َ
ِهَي؟ َقاَل: »اأ

اِن  مَّ َبا َعْبـــِد اهلل Q، َيُقوُل: »َعلَْيُك���ْم ِبالرُّ
َ
6. َعـــْن َعْبِد اهلل ْبـــِن �ِضَناٍن، َقـــاَل: �َضِمْعُت اأ

ْت 
َ
ْطَفاأ

َ
َب���اَدْت َداًء، َواأ

َ
لَّ اأ ���ٍة َتَقُع ِفي َمِع���َدِة ُموؤِْم���ٍن اإِ ���ُه َلْي�َس���ْت ِمْن َحبَّ اْلُحْل���ِو َفُكُل���وُه؛ َفاإِنَّ

.
�َسْيَطاَن اْلَو�ْسَو�َسِة َعْنُه«)2(

)1(  بحار االأنوار، ج94، �س 101.
)2(  الكافي، ج6، �س 354.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يبّين المنا�ضئ المختلفة للو�ضو�ضة.   1

ي�ضرح العالقة بين �ضعف العقل والو�ضو�ضة ويمّيز    2

بين االحتياط والو�ضو�ضة.

يتعـــّرف اإلـــى الخطـــوات العلمّيـــة والعملّيـــة التي    3

تجّنبنا الوقوع في الو�ضو�ضة.

 الوسوسة )2(  

منشؤها وطرق معالجتها

الدرس الثالث والعشرون 





تمفيق
نظـــًرا النت�ضار حـــاالت الو�ضو�ضة في ظّل هيمنة الجهل والتجهيل علـــى مجتمعاتنا، يتطّلب 

وء على كيفّية ت�ضّكل هذه الّظاهـــرة المر�ضّية التي تترك  البحـــث مّنا المزيد مـــن ت�ضليط ال�ضّ

القلب واهًيا وتذره كري�ضٍة في مهّب رياح االأحقاد االإبلي�ضّية. 

اإّن المن�ضاأ االأ�ضا�ضّي لتالعب االأفكار ال�ّضخيفة في الّذهن و�ضيطرتها على الحركة الفكرّية 

لالإن�ضان هو في ف�ضح المجال لعدّونا اللدود اإبلي�س الذي ال يترك فر�ضة لغزو الّذهن الب�ضرّي 

اإاّل وينتهزهـــا. ولهـــذا يجب علينا اأن نتعّرف اإلى اأهّم �ضاحات الجهاد االأكبر التي غالًبا ما يتّم 

اإهمالها ب�ضبب الّتركيز على الجوانب العملّية والم�ضلكّية. اأال وهي �ضاحة الفكر والّتفكير. فهذه 

ال�ّضاحة المهّمة ال يمكن اأن تتعّطل اأو توؤّجل، الأّنها قّوة عاملة بال اختيار؛ وال يمكن لالإن�ضان اأن 

يّتخـــذ قراًرا باإيقاف التفّكر. ولهذا ما لم ي�ضمح لالأفكار البّناءة بالجوالن في ذهنه، فاإّن باب 

انبعاث االأفكار الهّدامة �ضيفتح على م�ضراعيه.

من أين تنشأ الوسوسة؟
اأّكـــدت االأحاديـــث الكثيـــرة واالآيـــات علـــى اأّن الو�ضوا�س من اأهـــّم اأعمال اإبلي�ـــس وجنوده؛ 

فالو�ضو�ضـــة عملّيـــة ت�ضكيك بالّثوابت والمتواتـــرات واليقينّيات والوجدانّيـــات التي ُتعّد جميًعا 

العمـــود الفقـــرّي ال�ضتقامة ال�ّضخ�ضّيـــة وتكاملها. وفي قوله تعالـــى:{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

»اأي   :Qـــادق ال�ضّ االإمـــام  يقـــول   
)1(

ڀ}، ڀ   پ      پ   پ   پ   ٻ    

.
ب�سّك«)2(

)1(  �ضورة االأنعام، االآية 82.
العالمة المجل�ضي، مراآة العقول،ج5، �س9.  )2(
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اإّن العالـــم الّتكوينّي يمّثل اأعظم فر�ضة لتكامل الخلق؛ الأّنه واقٌع ممتزٌج بالحكمة والجمال 

واالإبـــداع. وكذلـــك العالم الّت�ضريعـــّي، فاإّنه منظومـــة محكمة تهدف اإلى جعل حيـــاة االإن�ضان 

مفعمة بالحيوّية واالندفاع وال�ّضعادة والحبور. 

ولكـــي يحرم االإن�ضان من هذين الّنظامين، يلقي ال�ّضيطـــان جميع اأنواع ال�ّضكوك حولهما، 

لكـــي ال يظهرا على جمالهما االأّخاذ. وعندما ي�ضتجيب االإن�ضـــان لهذه الو�ضاو�س، فاإّنه يتحّول 

�ضيًئـــا ف�ضيًئا اإلى �ضخ�سٍ و�ضوا�ضـــّي، فيقوم بدور ال�ّضيطان نف�ضه. اأّما في الّتكوين، فمن خالل 

عوبة، واأّن البرهان الذي  االإيحاء الم�ضتمّر باأّن طريق معرفته غير متي�ّضرة، واأّنها في غاية ال�ضّ

يمكن اأن يو�ضل اإليها عقيم و... واأّما في الت�ضريع فمن خالل �ضناعة هذه ال�ّضخ�ضّية الّتعي�ضة 

التـــي ُتظهر للّنا�س اأّن الّدين �ضعٌب ومعّقد، واأّنه ي�ضـــّكل للّنا�س �ضغوًطا كبيرة. وكم يحدث اأن 

يحمـــد الف�ّضاق اأنف�ضهم؛ الأّنهم لـــم ي�ضبحوا متدّينين ملتزميـــن بال�ّضريعة، عندما ي�ضاهدون 

اأمثال هوؤالء الو�ضوا�ضّيين.

وي�ضرح االإمام كيفّية و�ضول االإن�ضان اإلى هذه المرحلة باالإ�ضارة اإلى اال�ضتعدادات الموجودة 

فـــي الب�ضر. وهـــو بذلك، يلفت اأنظارنا اإلى عدم الوقوع في الّتف�ضيـــرات الع�ضوائّية وال�ّضطحّية 

ال�ّضاذجة الغالبة على العوام في تفكيرهم حيث يت�ضّورون اأّن الو�ضو�ضة اأمٌر يحدث فجاأة ودون 

�ضابق اإنذار. والأّنهم يعجزون عن تف�ضير مثل هذه الظواهر، يقولون بتلّب�س الّجن واأمثاله:

يطانّية
ّ
اإللداءات الش

يقول االإمام الخيمنّي}: »اعلم، اأّن الو�ضو�ضة وال�ضّك والّتزلزل وال�ّضرك واأ�ضباهها من 

الخطـــرات ال�ّضيطانّيـــة واالإلقاءات االإبلي�ضّية التي ُتقذف في قلوب الّنا�ـــس، كما اأّن الّطماأنينة 

واليقين والّثبات واالإخال�س واأمثالها من االإفا�ضات الّرحمانّية واالإلقاءات الُملكّية. 

وتف�ضيـــل هـــذا االإجمال ب�ضورة مخت�ضرة هو: اإّن قلب االإن�ضـــان �ضيٌء لطيٌف متو�ّضٌط بين 

ن�ضـــاأة الُملـــك ون�ضـــاأة الملكوت، بين عالـــم الّدنيا وعالم االآخـــرة، عيٌن منه نحـــو عالم الّدنيا 

والُملـــك، وبها ُيعّمر هـــذا العالم، وعيٌن اأخرى منه نحو عالم االآخـــرة والملكوت والغيب، وبها 

ُيعّمـــر عالم االآخرة والملكـــوت. فالقلب بمثابة مراآة لها وجهان، وجـــٌه منها نحو عالم الغيب، 

ـــور الُملكّية  ـــور الغيبّية، ووجٌه اآخـــر نحو عالم ال�ّضهـــادة وتنعك�س فيه ال�ضّ وتنعك�ـــس فيه ال�ضّ
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ور الّدنيوّيـــة من خالل القوى الح�ّضّيـــة الّظاهرّية وبع�س القوى  الدنيوّيـــة. ويتـــّم انعكا�س ال�ضّ

ور االأخروّيـــة فيها من باطن العقل و�ضّر القلب.  الباطنّيـــة، مثل الخيال والوهم. وتنتق�س ال�ضّ

ا اإلى تعمير الّدنيا، وانح�ضرت هّمته في هذا العالم  فاإذا قويت الوجهة الّدنيوّية، والتفتت كّليًّ

وا�ضتغرق في مالذ البطن والفـــرج، وكاّفة الم�ضتهيات والمتع الّدنيوّية، انعطف باطن الخيال 

نحـــو الملكوت ال�ّضفلي، الذي يكون بمثابة الظّل المظلـــم لعالم الُملك والّطبيعة، وعالم الجّن 

وال�ّضياطين والّنفو�س الخبيثة، وتكون االإلقاءات �ضيطانّية، وباعثة على تخّيالت باطلة واأوهام 

ا  خبيثـــة. وحيث اأّن الّنف�س تنتبه اإلـــى الّدنيا، ا�ضتاقت اإلى تلك الّتخّيالت الباطلة، وتبعها اأي�ضً

العـــزم واالإرادة، وتتحّول كّل االأعمال القلبّية والقالبّية اإلى �ضنخ االأعمال ال�ّضيطانّية، من قبيل 

الو�ضو�ضـــة وال�ضّك والّترديد واالأوهام والخيـــاالت الباطلة. وت�ضبح االإرادة على �ضوء ذلك في 

ور الباطنّية للقلب؛ الأّن االأعمال  ا ح�ضب ال�ضّ ُملك الج�ضم فّعالة، وتتج�ّضد االأعمال البدنّية اأي�ضً

�ضورة وتمثال لالإرادات، التي هي �ضور ومثال لالأوهام التي بدورها انعكا�س الّتجاه القلب. 

وحيـــث اإّن وجهـــة القلب كانـــت نحو عالم ال�ّضيطـــان، تكون االإلقاءات فـــي القلب من �ضنخ 

الجهل المرّكب ال�ّضيطانّي، وفي الّنهاية ت�ضت�ضري من باطن الّذات، الو�ضو�ضة وال�ضّك وال�ّضرك 

وال�ّضبهـــات الباطلـــة، وت�ضري فـــي كّل اأنحاء الج�ضـــم. وعلى هذا القيا�س المذكـــور، اإذا كانت 

وجهة القلب نحو تعمير االآخرة، والمعارف الحّقة، وعالم الغيب، لح�ضل له وئام مع الملكوت 

االأعلى... وتدّل على ذلك بع�س االأخبار ال�ّضريفة، مثل ما ورد في مجمع البيان عن العيا�ضّي: 

روى العّيا�ضـــي، باإ�ضناده عن اأبان بن تغلب، عن جعفر بن محّمد L؛ قال: قال ر�ضول اهلل

ُذَن���اِن: اأُُذٌن َيْنُفُث ِفيَها الَملَُك، َواأُُذٌن َيْنُفُث ِفيَها  ْدِرِه اأُ P: »َم���ا ِم���ْن ُموؤِْمٍن اإّل َوِلَقْلِبِه ِفي �سَ

 .
َدُهْم ِبُروٍح ِمْنهُ«)1( ِمَن ِبالَملَِك َوُهَو َقْوُلُه �ُسْبَحاَنُه: َواأَيَّ الَو�ْسَوا�ُص الَخّنا�ُص، ُيوؤَيُِّد اهلل الُموؤْ

ٌع َخْطَم���ُه َعلَى َقْلِب اْبِن  ْيَطاُن وا�سِ ُه َقاَل: »ال�سَّ وفـــي مجمع البحرين، في حديث اآخـــر، اإنَّ

ْنَيا َوَما َل ُيِحلُّ  اآَدَم، َل���ُه ُخْرُط���وٌم ِمْث���ُل ُخْرُطوِم الَخْنِزيِر، ُيَو�ْسِو�ُص لْب���ِن اآَدَم اأْن اأَْقِبْل َعلَى الدُّ

.
)3(

، اإلى غير ذلك من الّروايات«
اهلل، َفاإَِذا َذَكَر اهلل َخَن�َص«)2(

)1(  الطبر�ضي، مجمع البيان، ج10، �س 571.
الطريحي، ال�ضيخ فخر الدين، مجمع البحرين، ج4، �س68.  )2(

)3(  االأربعون حديًثا، �س 433 - 435. 



ة؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام الخمينّي }326 دراسات أخالقيَّ

»اإّن ال�ّضاهد على اأّن هذه الو�ضاو�س واالأعمال من األعاب ال�ّضيطان واإلقاءات ذلك الملعون، 

واأّنه ال يوجد لها دافٌع دينّي وباعٌث اإيمانّي، رغم زعم �ضاحبها اأّن دافعه اأمٌر دينّي، هو اأّن هذه 

.
)1(

الو�ضاو�س تخالف اأحكام ال�ّضريعة واأخبار اأهل بيت الع�ضمة والّطهارة«

اكتراب الهطرة
»اإّن »ال�ضـــّك«، بمعناه العـــام الذي ي�ضمل الجحود والّتكذيب واالإنكار، هو من جنود الجهل، 

وخالف الفطرة ال�ضليمة، وناتج مـــن احتجابها بحجب الّطبيعة واالأنانّية، واال�ضتبداد بالراأي 

.
والتمّرد والّتوّجه للنف�س، وكلها تناق�س فطرة اهلل«)2(

اعت(ار الوسوسة من الهضائ2
»وقد تحدث الو�ضو�ضة اأو ت�ضتّد من جّراء اأّن جهلًة، كهذا االإن�ضان الو�ضوا�ضّي، يطرون عليه 

ة  ويعتبـــرون و�ضو�ضته من الف�ضائل، ويثنون على ديانته وقد�ضّيته وتقواه، قائلين اإّنه نتيجة �ضدَّ

دينـــه وتقـــواه اأ�ضبح و�ضوا�ضيًّا؛ مع اأّن الو�ضو�ضة ال ترتبط بالّديانة اأبًدا، بل هي مخالفة للّدين، 

ومـــن ثمـــار الجهل وعدم العلم. ولكّنهـــم لما لم يبّينوا له حقيقة االأمر، ولـــم يبتعدوا عنه ولم 

يوؤّنبـــوه، بـــل على العك�س مدحوه واأثنـــوا عليه، ا�ضتمّر في عمله ال�ّضنيـــع، حّتى بلغ نهايته وجعل 

.
)3(

بين« نف�ضه لعبة بيد ال�ّضيطان وجنوده، فاأق�ضاه ال�ّضيطان من �ضاحة قد�س المقرَّ

الّسهاهة وافتداد العد2
عيف العقل يرى هذا العمـــل الذي اأتى به طاعـــًة لل�ّضيطان وو�ضو�ضته،  »فهـــذا ال�ّضقـــّي ال�ضّ

�ضحيًحـــا وموافًقـــا لالحتيـــاط ويرى اأعمـــال �ضائر الّنا�س باطلـــة. فمن هنا ُيعلـــم وجه �ضدق 

الحديـــث ال�ّضريـــف الذي عّده بال عقل. وُيعلم اأّن من يرى العمل الذي يخالف عمل ر�ضول اهلل 

�ضحيًحـــا والعمـــل الذي يكون موافًقا لعملهP باطاًل، فهـــو اإّما خارج عن الّدين اأو بال عقل. 

وحيـــث اإّن هـــذا الم�ضكين لي�س بخـــارٍج عن الّدين، فهـــو �ضفيه ال عقل له، ومطيـــع لل�ّضيطان، 

)1(  )م.ن(، �س 435.
)2(  جنود العقل والجهل، �س 361. 

)3(  االأربعون حديًثا، �س 439.
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.
)1(

ومخالف للّرحمن«

كّب البفور
فقد تبّين لنا اأّن الو�ضو�ضة التي تجّر اإلى تلك المفا�ضد وغيرها، تن�ضاأ من جّراء تلك العقد 

الّنف�ضّيـــة التي تجعل �ضاحبها �ضديد الولع بالّظهور وجلب االأنظار؛ ونتيجة خّفة عقله يو�ضو�س 

لـــه ال�ّضيطان اأّن الو�ضو�ضـــة طريقة منا�ضبة للّظهور اأمام الّنا�س ب�ضـــّدة التدّين والقدا�ضة والأّن 

حـــّب الّدنيا واالإقبال عليها قـــد اأخذ بمجامع قلبه، فاإّن ال�ّضيطان يتمّكن منه وي�ضيطر عليه مع 

بقـــاء اختياره؛ وذلك الأّن مجاري نفوذ ال�ّضيطان اإلـــى مملكة االإن�ضان اإّنما تفتح عندما ت�ضبح 

وجهة القلب اإلى هذه الّدنيا الفانية.

يقول االإمام}: »اإّن جميع اأ�ضكال ال�ضرك وال�ضّك هي نتيجٌة لعدم ت�ضليم االإن�ضان روحُه 

للولـــي المطلق، وهو الحّق تبارك وتعالى، فاإذا اأ�ضلـــم روحُه له اأ�ضلمت معها ممالكه الوجودية 

االأخـــرى. فاأ�ضلمـــت اأع�ضـــاوؤه الظاهرية وقـــواه الُملكية، ومعنـــى ت�ضليمها اأّن ال تكـــون اأٌي من 

.
)2(

حركاتها و�ضكناتها بدافع من النف�س واالأنانية، بل اأن قب�ضها وب�ضطها بيد االإرادة االإلهية«

»اإّن الـــذي يخالف الّن�ـــسّ المتواتر واإجماع العلماء، هل يجـــب اأن نعّده من عمل ال�ّضيطان 

اأو مـــن طهارة الّنف�س وتقواها؟ فـــاإذا كانت هذه الو�ضو�ضة من جّراء منتهى الّتقوى واالحتياط 

فـــي الّدين، فلمـــاذا نجد الكثير مـــن ذوي الو�ضو�ضة التي ال مبّرر لها والجهلـــة المتن�ّضكين، ال 

يحتاطون في موا�ضع يجب االحتياط فيها اأو ُي�ضتحب؟ هل �ضمعت اأحًدا يعي�س حالة الو�ضو�ضة 

فـــي ال�ّضبهـــات المالّية؟ َمن مـــن الو�ضوا�ضين دفع الّزكاة والخم�س مـــّرات عديدة؟ وذهب اإلى 

الحّج الأداء الواجب مّرات متكّررة؟ واأعر�س عن الّطعام الم�ضتبه؟ لماذا كانت اأ�ضالة الحّلّية 

فـــي االأطعمة الم�ضتبه جارية، واأ�ضالة الّطهارة في م�ضكـــوك الّنجا�ضة غير جارية؟ مع اأّنه في 

باب م�ضكوك الحّلّية من الّراجح االجتناب. 

كان اأحد االأئّمة المع�ضومين R اإذا ذهب لق�ضاء حاجته ر�ّس الماء على فخذيه، حتى 

)1(  معراج ال�ضالكين، �س170.
)2(  جنود العقل والجهل، �س 362.
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اإذا تر�ضّحـــت لـــدى اال�ضتبراء اأو اال�ضتنجاء قطرات من الماء لـــم يح�ّس بذلك ـ فهو لم يحتط 

ولـــم يتو�ضو�س، وهذا الم�ضكين الذي يرى نف�ضه محتذًيا حذو االإمام المع�ضوم Q واآخذًا 

دينـــه منـــه، ال يّتقي لدى الت�ضّرف في االأموال، وال يحتاط تجـــاه الّطعام، بل يّتكل على قاعدة 

اأ�ضالـــة الّطهـــارة وياأكل، ثّم يقوم ويغ�ضل فمه ويديه. اإّنه حيـــن االأكل يتم�ّضك باأ�ضالة الّطهارة 

وبعـــد اأن ي�ضبـــع يقول كّل �ضـــيء نج�س، واإذا كان من اأهـــل العلم بّرر عمله هـــذا باأّنني اأريد اأن 

الة مع الّطهارة الواقعّية. ولم ُينقل  اأ�ضّلـــي مع الّطهارة الواقعّية، مـــع اأّننا لم نعرف ميزة لل�ضّ

الة. وعليه، اإذا  عـــن اأحد من الفقهاء )ر�ضوان اهلل عليهم( اعتبار الّطهارة الواقعّية في ال�ضّ

كنت من اأهل الّطهارة الواقعّية، فلماذا لم تكن من اأهل الحّلّية الواقعّية؟

 واإذا فر�ضنـــا اأّنـــك اأردت الّطهارة الواقعّية، فمـــا معنى الغ�ضل في المـــاء الكّر اأو الجاري 

ع�ضـــر مّرات؟ مع اأّنه يكفي الغ�ضل مّرة واحدة من غيـــر البول اأو بع�س الّنجا�ضات االأخرى في 

الماء الجاري اأو في الماء الكّر. واأّما في البول فتكفي مّرة واحدة على الم�ضهور، وتكفي مّرتان 

اإجماًعـــا، فال يكون الغ�ضل لمّرات عديدة اإاّل من تدلي�ـــس ال�ّضيطان وت�ضويل الّنف�س. وحيث اإّن 

.
)1(

ذلك ال يتطّلب جهًدا مّنا نجعله راأ�س المال للّتظاهر بالقد�ضّية«

كيف نعالج الوسوسة؟
مّمـــا ال �ضّك فيه اأّن هـــذا المر�س عندما ي�ضل اإلى مراحله االأخيرة، فاإّن �ضاحبه لن يفّكر 

فـــي معالجته، واإن كان ي�ضعـــر بالعناء ال�ّضديد وال�ّضقاء.  فمثله كمثـــل ال�ّضعور اّلذي ينجم عن 

عيفـــة ي�ضتمّرون بالحـــكاك حّتى تتقّرح  الحـــكاك، فيه األـــم ولّذة. وترى اأ�ضحـــاب االإرادة ال�ضّ

جلودهم!

فالعالج يكون في حالتين:

االأولـــى: في بداية الو�ضو�ضة بالّن�ضبة للمري�س نف�ضـــه، حيث يمكن لالإن�ضان اأن يالحظ اأّنه 

واقٌع في م�ضكلة. 

والّثانيـــة:  اإذا بقي �ضيء مـــن العقل، ولو ا�ضتفحل المر�س، لكـــّن المعالج هنا يكون غيره. 

)1(  االأربعون حديًثا، �س 436  - 437.
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يقـــول االإمـــام الخميني }: »فيا اأّيهـــا العزيز، بعد اأن ُعلم نقاًل وفعاًل بـــاأّن هذه الو�ضاو�س 

مـــن ال�ّضيطان، وهذه الخواطر من عمل اإبلي�س، الذي يف�ضد عملنا، وي�ضرف قلوبنا عن الحّق 

المتعالـــي... بعـــد علمنا ذلك، ال بّد من ال�ّضعي في �ضبيل معالجة هـــذه الحالة باأّي �ضكٍل كان، 

.
)1(

وبوا�ضطة اأّي تروي�ٍس روحّي ممكن«

العالج العلمّي

1. اكتشاف المرض في الّنفس
»اعلـــم، اأّن معالجـــة هذه االآفـــة القلبّية التي ُيخ�ضـــى منها اأن توؤّدي باالإن�ضـــان اإلى الهالك 

االأبـــدّي وال�ّضقاء الّدائم، كبقّية االأمرا�ـــس القلبّية، يمكن اأن تتّم بوا�ضطة العلم الّنافع والعمل 

بـــكّل �ضهولٍة وي�ضٍر. فيجب اأّواًل اأن ي�ضعـــر االإن�ضان باأّنه �ضقيم، حّتى ي�ضعى في �ضبيل المعالجة. 

ولكّن الّنق�س يكمن في اأّن ال�ّضيطان قد يزّين له االأمور على م�ضتوى ال يرى فيه هذا الم�ضكين 

.
)2(

ا، واإّنما االآخرون يرونه منحرًفا عن ال�ّضبيل، وغير مكترث بالّدين« نف�ضه مري�ضً

2. الّتفّكر في حقيقة هذه األعمال
»اأّما المعالجة لهذه االآفة القلبّية بوا�ضطة العلم، فيكون بالتفّكر في هذه االأمور المذكورة، 

حيـــث يجـــدر باالإن�ضان اأن تكون اأعماله واأفعالـــه نتيجة الّتفّكر والّتاأّمل. بـــاأن يفّكر في اأّن هذا 

العمـــل الـــذي يريد اأن ينجزه ويريـــد اأن يجعله مر�ضيًّا هلل تعالى مـــن اأّي م�ضدٍر يكون، ومّمن 

يوؤخذ، حتى تكون كيفّيته بذلك ال�ّضكل المخ�ضو�س؟ 

ومـــن الوا�ضح اأّن العـــوام من الّنا�س ياأخذون من الفقهاء كيفّيـــة العمل ومراجع الّتقليد 

ي�ضتنبطونهـــا من الكتاب وال�ّضّنة والقواعد الفقهّية. وعندما نرجع اإلى الفقهاء ن�ضمع منهم 

القـــدح فـــي عمل الو�ضوا�ضـــّي، ويرون بع�ـــس اأعماله باطلـــة، وعندما نرجع اإلـــى االأحاديث 

ال�ّضريفة، والكتـــاب االإلهّي نجد باأّن عمله يعتبر من ال�ّضيطان ويجعل �ضاحبه مجنوًنا. اإذًا، 

اإّن االإن�ضـــان العاقـــل اإذا فّكر وتدّبر قلياًل قبـــل اأن يهيمن ال�ّضيطان علـــى عقله الأوجب على 

ا  نف�ضـــه االإقالع عن هذا العمل الفا�ضد، ول�ضعى فـــي �ضبيل ت�ضحيح عمله حّتى يكون مر�ضيًّ

)1(  االأربعون حديًثا، �س 439.

)2(  )م.ن(، �س 439  - 440.
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.
)1(

عند الحّق المتعال«

3. عرض العمل على الفقهاء
»ويجب على كّل من ي�ضّك في ح�ضول الو�ضو�ضة عنده، اأن يكون مثل الّنا�س العوام، في عر�س 

عمله على العلماء والفقهاء، واال�ضتفهام منهم باأّنه هل ابُتلي عمله بمر�س الو�ضو�ضة؛ اأم ال الأّنه 

كثيـــًرا ما يكون االإن�ضان الو�ضوا�ضّي غافاًل عن حاله، ومعتقـــًدا باأّنه معتدل، واأّن االآخرين غير 

مكترثين بالّدين. ولكّنه اإذا فّكر قلياًل، لوجد اأّن م�ضدر هذا االعتقاد هو ال�ّضيطان واإلقاءاته 

الخبيثة؛ الأّنه يرى باأّن العلماء والفقهاء الكبار ومن الذين يوؤمن بعلمهم وعملهم، بل ويكونون 

مراجع الم�ضلمين في اأخذ م�ضائل الحالل والحرام منهم، يعملون بما ُيغاير عمله. وال ي�ضتطيع 

القـــول باأّن الملتزمين غالًبا والعلماء والفقهاء ال يحفلون بديـــن اهلل، واأّن االإن�ضان الو�ضوا�ضّي 

.
)2(

وحده يتقّيد بالّدين«

العالج العملّي

1. عدم االعتناء بإلقاءات الّشيطان
»وعندمـــا اأدرك �ضـــرورة اإ�ضالح العمل، دخل مرحلـــة العمل، والعمدة فـــي هذه المرحلة 

عـــدم االهتمـــام بالو�ضاو�ـــس ال�ّضيطانّية واالأوهام التي تلقـــى عليه. فمثـــاًل اإذا كان ـ مجتهًدا ـ 

اأ مع َغرفة واحدة رغم و�ضو�ضة ال�ّضيطان. اإّن ال�ّضيطان  ومبتلًيا بالو�ضو�ضة في الو�ضوء، فليتو�ضّ

يو�ضو�ـــس ويقول باأّن هـــذا العمل لي�س ب�ضحيـــح، ولكن يواجهه باأّن عملي لـــو لم يكن �ضحيًحا 

لوجـــب اأن ال يكون عمل ر�ضول اهللP واالأئمـــة الّطاهرين R والفقهاء جميًعا �ضحيًحا؛ 

وؤوا في فترة طويلـــة تقرب من ثالثمئة �ضنة،  الأّن ر�ضـــول اهللP واالأئّمـــة الّطاهرين قد تو�ضّ

ا.  وكانـــت كيفّيـــة و�ضوء جميعهم واحـــدة، فاإذا كان عملهـــم باطاًل، فليكن عملي باطـــاًل اأي�ضً

واإذا كنـــت مقّلًدا لمجتهد، فاأجيب ال�ّضيطـــان باأّنني اأعمل على �ضوء فتوى المجتهد، فاإذا كان 

و�ضوئـــي باطاًل، فال يوؤاخذني رّبي عليه، وال تكـــون علّي حّجته. واإذا اأوقعك ال�ّضيطان الملعون 

فـــي ال�ضّك قائاًل باأّن المجتهـــد لم يقل هكذا، فافتح ر�ضالته العملّيـــة وتاأّكد من �ضّحة العمل، 

)1(  االأربعون حديًثا، �س 440.
)2(  )م.ن(، �س 440.
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فـــاإذا لم تعبـــاأ باإلقاءاته عّدة مّرات وعملت على خالف راأيه غـــدا اآي�ًضا منك، ونرجو اأن تكون 

المعالجة النهائّية لمر�ضك كما ورد هذا المعنى في االأحاديث ال�ّضريفة، فعن ال�ضيخ الكليني، 

َلِتِه، َحتَّى  ُجُل َي�ُسكُّ َكثيراً في �سَ الكافـــي، باإ�ضنـــاده عن زرارة واأبي ب�ضير، قاال: ُقْلَنا َلُه: الرَّ

ّلى، َولَ َما ِبِقَي َعلَْيِه؟ َقاَل: »ُيعيُد«. ُقْلَنا َلُه: َفاإِنَُّه َيْكُثر َعلَْيِه ذِلَك، ُكلََّما اأََعاَد  ل َيْدري َكْم �سَ

لِة  ْنُف�ِسُك���ْم ِبَنْق�ِص ال�سّ ُدوا الَخِبيَث ِم���ْن اأَ ِه«، ُثمَّ َق���اَل: »َل ُتَعوِّ ي ِف���ي �َسكِّ . َق���اَل: »َيْم�سِ �َس���كَّ

َد، َفْلَيْم����صِ اأََحُدُكْم ِفي الَوْه���ِم، َوَل ُيْكِثَرنَّ  ْيَط���اَن َخِبي���ٌث َيْعَتاُد ِلَما ُع���وِّ َفُتْطِمع���وُه؛ َف���اإِنَّ ال�سَّ

. َقاَل ُزَراَرُة: ُثمَّ َقاَل: »اإِنََّما ُيريُد  كُّ ُه اإَِذا َفَعَل ذِلَك َمّراٍت َلْم َيُعْد اإَِلْيِه ال�سَّ َلِة، َفاإِنَّ َنْق�َص ال�سَّ

. وباإ�ضناده، عن اأبي جعفر Q، قاَل: 
َي لْم َيُعْد اإَِلى اأََحِدُكْم«)1( َذا ُع�سِ الَخبيُث اأَْن ُيطاَع، َفاإِ

.
ْيَطاِن«)2( نََّما ُهَو ِمَن ال�سَّ َلِتَك، َفاإِنَُّه ُيو�ِسُك اأَْن َيَدَعَك اإِ ْهُو، َفاْم�ِص ِفي �سَ »اإذا َكُثَر َعلَْيَك ال�سَّ

ومـــن الو�ضوح بمكان، اأّنك اإذا خالفت ال�ّضيطان فترة من الّزمان، ولم تلِق بااًل لو�ضاو�ضه، 

.
)3(

النقطع طمعه عنك، وعادت الّطماأنينة وال�ّضكون اإلى نف�ضك«

2. التضّرع إلى اهلل واالستعاذة به
»ولكن فـــي غ�ضون اأّيام ت�ضّديك لل�ّضيطان، ت�ضّرع اإلى �ضاحة الحّق المتعالي، والتجئ اإلى 

ذاته المقّد�ضة من �ضّر ذاك الملعون و�ضّر النف�س، وا�ضتعذ باهلل منه وهو يعينك عليه كما ورد 

فـــي الكافي االأمر باال�ضتعاذة مـــن ال�ّضيطان، باإ�ضناده، عن اأبي عبـــد اهلل Q، قال: »اأتى 

َلِتي، َحّتى  P فقاَل: يا َر�سوَل اهلِل، اأ�سكو اإَلْي���َك َما األقَى ِمَن الَو�ْسَو�َسِة ِفي �سَ َرُج���ٌل النَّب���يَّ

َلِتَك َفاْطَعْن َفِخَذَك الأَْي�َسَر  َل اأَْدِري َما �َسلَّْيُت ِمْن ِزَياَدٍة اأَْو ُنْق�َساٍن، َفقاَل: اإَِذا َدَخْلَت ِفي �سَ

ِميع  ْلُت َعلَ���ى اهلل، اأعوُذ ِباهلل ال�سَّ َح���ِة، ُثمَّ ُقْل: ِب�ْس���ِم اهلل َوِباهلل، َتَوكَّ َبِع���َك الُيْمَن���ى الُم�َسبِّ ِباإ�سْ

.
)5(

»
ِجيم، َفاإِنََّك َتْنَحُرُه َوَتْطُرُدُه«)4( ْيَطاِن الرَّ الَعِليِم ِمَن ال�سَّ

3. الّتمييز بين االحتياط والوسوسة

الة، باب من �ضّك في �ضالته، ج2، �س 358  - 359. )1(  الكافي، ج3، كتاب ال�ضّ
)2(  )م.ن(.

)3(  االأربعون حديًثا، �س 440  - 441.
الة، باب من �ضّك في �ضالته، ح4. )4(  الكافي، ج3، �س 359 كتاب ال�ضّ

)5(  االأربعون حديًثا، �س 441  - 442.
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اإّن الفـــرق بيـــن االحتياط والو�ضو�ضة، هو اأّن االحتياط قائٌم علـــى معرفة الحكم ال�ّضرعّي، 

ومعرفـــة االآراء المختلفة فـــي ال�ّضرع، وال يعرفه اإاّل القليل، كما يقـــول االإمام الخميني. ينبغي 

اأن يكون هناك م�ضّوغ عقلّي و�ضرعّي لالحتياط؛ االحتياط يبداأ من العقل وي�ضتند اإلى ال�ّضرع. 
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المهاهيم الرئيسة

1. من�ضاأ الو�ضو�ضة:

• احتجاب الفطرة: اإّن ال�ضّك ناتج من احتجاب الفطرة بحجب الطبيعة واالأنانّية.	

• اعتبـــار الو�ضو�ضة مـــن الف�ضائل: وقد تحـــدث الو�ضو�ضة اأو ت�ضتّد من جـــّراء اأّن جهلًة، 	

ة دينه وتقواه اأ�ضبح و�ضوا�ضيًّا. يطرون عليه ويعتبرون و�ضو�ضته نتيجة �ضدَّ

• ال�ّضفاهة وافتقاد العقل.	

• حـــّب الظهور: فقد تن�ضاأ الو�ضو�ضة من جّراء تلـــك العقد الّنف�ضّية التي تجعل �ضاحبها 	

�ضديد الولع بالّظهور وجلب االأنظار.

•  الفـــراغ والالهدفّية: يقع االإن�ضان في الو�ضو�ضـــة نتيجة فراغ يعي�ضه في حياته، ويّتجه 	

هـــذا ال�ّضخ�س نحو الو�ضو�ضـــة انطالًقا من هذا الفراغ لتعبئته لعّله ي�ضفي على حياته 

معنًى!

3. العالج العلمي للو�ضو�ضة يكون بـ:

•  اكت�ضاف المر�س في الّنف�س. 	

• ّتفّكر �ضاحب المر�س في حقيقة اأعماله، وعر�ضها على الفقهاء. 	

4. العالج العملي للو�ضو�ضة يكون بـ:

• عدم االعتناء باإلقاءات ال�ّضيطان	

•  والت�ضّرع اإلى اهلل واال�ضتعاذة به ليعيذه من �ضّر ذاك الملعون و�ضّر النف�س.	

• ال بد من الّتمييز بين االحتياط والو�ضو�ضة.	
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شواهق من وكي الّقرا 

دعاء:

هو دعاء للخ�ضر Q، َمْن َقاَلُه َقْواًل اأَْو �َضِمَعُه �َضْمعًا اأَِمَن اْلَو�ْضَو�َضَة اأَْرَبِعيَن �َضَنًة.

ِه، َيا ُمَداِنياً ِفي ُبْعِدِه، َيا َروؤوفاً ِفي َرْحَمِتِه، َيا ُمْخِرَج النََّباِت،  ِه، َيا َقِريباً ِفي ُدُنوِّ »َيا �َساِمخاً ِفي ُعُلوِّ

اِمِعيَن، َيا  �ْسَمَع ال�سَّ ِجيَن، َيا َجاَر اْلُم�ْسَتِجيِريَن، َيا اأَ ْمَواِت، َيا َظْه���َر اللَّ َي���ا َداِئ���َم الثََّباِت، َيا ُمْحِيَي اْلأَ

ِرِخيَن، َيا ِعَماَد َمْن َل ِعَماَد َلُه، َيا �َسَنَد َمْن َل �َسَنَد َلُه، َيا ُذْخَر  اأَْب�َس���َر النَّاِظِري���َن، َيا �َسِريَخ اْلُم�ْسَت�سْ

َجاِء، َيا ُمْنِقَذ اْلَغْرَقى، َيا ُمْنِجَي  َعَفاِء، َيا َعِظيَم الرَّ َمْن َل ُذْخَر َلُه، َيا ِحْرَز َمْن َل ِحْرَز َلُه، َيا َكْنَز ال�سُّ

ُنوٍع، َيا َجاِبَر ُكلِّ  اِن���َع ُكلِّ َم�سْ َلَه اْلَعاَلِميَن، َيا �سَ اْلَهْلَك���ى، َي���ا ُمْحِي���َي اْلَمْوَتى، َيا اأََماَن اْلَخاِئِفيَن، َي���ا اإِ

اِحَب ُكلِّ َغِريٍب، َيا ُموِن�َص ُكلِّ َوِحيدٍ، َيا َقِريباً َغْيَر َبِعيٍد، َيا �َساِهداً َغْيَر َغاِئٍب، َيا َغاِلباً  َك�ِسيٍر، َيا �سَ

.
، َيا ُمْحِيَي اْلَمْوَتى، َيا َحيُّ َل اإَِلَه اإِلَّ اأَْنَت«)1( َغْيَر َمْغُلوٍب، َيا َحيُّ ِحيَن َل َحيَّ

الروايات ال�سريفة:

ي َواْلَو�ْضَو�َضِة،  َمنِّ ِبي َعْبِد اهللQ َكْثَرَة التَّ
َ
1. َعْن َعْبِد اهلل ْبِن �ِضَناٍن، َقاَل: �َضَكا َرُجٌل اإَِلى اأ

ٌد َر�ُسوُل اهلِل، َوَل َحْوَل  ْدِرَك، ُثمَّ ُقْل: ِب�ْسِم اهلل َوِباهلِل، ُمَحمَّ ِمرَّ َي���َدَك َعلَى �سَ
َ
َفَقـــاَل: »اأ

ِمرَّ َيَدَك َعلَى َبْطِنَك، 
َ
ْحَذُر، ُثمَّ اأ

َ
َة اإِلَّ ِباهلِل اْلَعِليِّ اْلَعِظيِم، اللَُّهمَّ اْم�َسْح َعنِّي َما اأ َوَل ُقوَّ

ُجُل: َفُكْنُت َكِثيرًا َما  ِرُف«، َقاَل الرَّ اٍت؛ َفاإِنَّ اهلل َتَعاَلى َيْم�َسُح َعْنَك َوَي�سْ َوُقْل َثَلَث َمرَّ

ِدي َوَمْواَلَي  َمَرِني ِبِه �َضيِّ
َ

َي َواْلَو�ْضَو�َضَة، َفَفَعْلُت َمـــا اأ َمنِّ ـــا ُيْف�ِضُد َعَليَّ التَّ اَلِتي ِممَّ ْقَطـــُع �ضَ
َ
اأ

.
)2(

ُح�سَّ ِبِه َبْعَد َذِلَك
َ
ي َوُعوِفيُت ِمْنُه، َفَلْم اأ َرَف اهلل َعنِّ اٍت، َف�ضَ َثاَلَث َمرَّ

ْيُن  P َرُجٌل َفَقاَل: َيا َنِبيَّ اهلِل، اْلَغاِلُب َعلَيَّ الدَّ َتى النَِّبيَّ
َ
ِبي َعْبِد اهلل Q: »اأ

َ
2. َعْن اأ

ْلُت َعلَى اْلَحيِّ الَِّذي َل َيُموُت، َواْلَحْمُد  P: ُقْل َتَوكَّ ْدِر، َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ َوَو�ْسَو�َسُة ال�سَّ

اِحَبًة َوَل َوَلداً، َوَلْم َيُكْن َلُه �َسِريٌك ِفي اْلُمْلِك، َوَلْم َيُكْن َلُه َوِليٌّ  هلِلِ الَِّذي َلْم َيتَِّخْذ �سَ

.
ْرُه َتْكِبيراً«)3( لِّ َوَكبِّ ِمَن الذُّ

)1(  بحار االأنوار، ج92، �س 174.
)2(  )م.ن(، �س 73.

)3(  الكافي، ج2، �س 554.
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ِبي َعْبِد اهلل Q، َقـــاَل: �َضِمْعُتُه َيُقوُل: 
َ
ِبيِه، َعْن اأ

َ
ِبي ُغْنَدٍر، َعـــْن اأ

َ
 3. َعـــِن اْلُح�َضْيـــِن ْبِن اأ

 .
ْدِر«)1( َواِك، َفاإِنَُّه ُيْذِهُب َو�ْسَو�َسَة ال�سَّ »... َوَعلَْيُكْم ِبال�سِّ

ُهُم اْلَو�ْضَو�َضَة، َفَقاَل: اإَِذا َوَجْدَت ِفي َقْلِبَك �َضْيئًا، َفُقْل:  ُه �َضَكا اإَِلْيِه َبْع�ضُ نَّ
َ
ا�ٍس، اأ 4. َعِن اْبِن َعبَّ

.
)2(

اِهُر َواْلَباِطُن، َوُهَو ِبُكلِّ �َضيْ ٍء َعِليٌم ُل َوااْلآِخُر، َوالظَّ وَّ
َ
ُهَو ااْلأ

ْكِثْر ِمْن 
َ
، َفَقاَل::»اأ ِبـــي َعْبِد اهلل Q: َيْدُخُلِنَي اْلَغمُّ

َ
5. عـــن �ضعيد بِن َي�َضاٍر، َقاَل: ُقْلُت اِلأ

ْو َحِديَث َنْف�ٍص، َفُقِل: 
َ
�ْسِرُك ِبِه �َسْيئاً؛ َفاإَِذا ِخْفَت َو�ْسَو�َسًة اأ

ُ
ْن َتُقوَل: »اهلل اهلل َربِّي، َل اأ

َ
اأ

َيِتي ِبَيِدَك، َع���ْدٌل ِفيَّ ُحْكُمَك، َما�ٍص  َمِتَك، َنا�سِ
َ
���ي َعْبُدَك َواْبُن َعْب���ِدَك َواْبُن اأ اللَُّه���مَّ اإِنِّ

َحداً ِمْن 
َ
ْو َعلَّْمَتُه اأ

َ
ْنَزْلَتُه ِفي ِكَتاِبَك اأ

َ
ُلَك ِبُكلِّ ا�ْسٍم ُهَو َلَك اأ

َ
�ْساأ

َ
اوؤَُك، اللَُّهمَّ اإِنِّي اأ ِفيَّ َق�سَ

ْن 
َ
ٍد، َواأ ٍد َواآِل ُمَحمَّ ْن ُت�َسلَِّي َعلَى ُمَحمَّ

َ
َث���ْرَت ِبِه ِفي ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك، اأ

ْ
ِو ا�ْسَتاأ

َ
َخْلِق���َك اأ

ي، اهلل اهلل َربِّي َل  َتْجَع���َل اْلُقْراآَن ُنوَر َب�َس���ِري، َوَرِبيَع َقْلِبي، َوِجَلَء ُحْزِني، وَذَهاَب َهمِّ

 .
�ْسِرُك ِبِه �َسْيئاً«)3(

ُ
اأ

)1(  و�ضائل ال�ضيعة. ج5، �س 61.
)2(  م�ضتدرك الو�ضائل، ج6، �س 425.

)3(   الكافي، ج2، �س 561.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

الّدرس الرابع والعشرون 

 التسّرع  

ماهيته، آثاره وطرق معالجته

يبّين معنى الت�ضّرع ويمّيز بينه وبين الم�ضارعة.   1

يتعّرف اإلـــى منا�ضـــئ الت�ضّرع ومفا�ضـــده الفردّية    2

واالجتماعّية.

ي�ضرح كيف نتخّل�س من الت�ضّرع.   3





تمفيق
الم�ضارعـــة والّت�ضّرع كلمتان مت�ضاّدتـــان في معناهما االأخالقّي، واإن كانتا من اأ�ضل واحد. 

فالم�ضـــارع هو الذي يتحـــّرك بن�ضاط وقّوة نحو هدٍف محّقق ونتيجة وا�ضحة. اأّما الت�ضّرع فاإّنه 

يريد تحقيق االأمر قبل اأوانه، اأو دون اأن يعلم اأوانه، ويتثّبت من ح�ضوله.

تعالـــى:{ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    فـــي قولـــه  الم�ضـــارع، كمـــا 

 عاقٌل؛ الأّنه يدرك المقّدمات المو�ضلة ويلتزم بها دون 
)1(

پ  ڀ  ڀ  ڀ}
تـــواٍن اأو تكا�ضـــل. اأّما المت�ضّرع فهو �ضخ�ٌس ال يعطي للمقّدمـــات واالأ�ضباب العقالئّية اأّية قيمة 

اأو اهتمـــام، تراه يندفع بدافع الو�ضول اإلى م�ضتهى الّنف�ـــس. لهذا، فهو عبد ال�ّضهوة، وال�ّضهوة 

تقـــوده. وهـــو مع ذلك كثير الخطاأ، كثيـــر النّدامة؛ الأّنه يخالف �ضّنـــة اهلل في االأخذ باالأ�ضباب 

الالزمة من اإعداد العّدة واإن�ضاج الّثمرة.

، فاإّن مـــن اأدرك الكمال المطلق والخير 
)2(

وفـــي قوله تعالـــى:{ھ  ھ         ھ  ے}

المطلـــق عند رّبه، فـــاإّن فطرتـــه ال�ّضليمة �ضتبعث فيه حالـــة من اال�ضتعجال وال�ّضـــوق ال�ّضديد 

للو�ضول اإلى الغاية والّنتائج. وحيث اإّن الّنتائج عظيمة للغاية وفوق قدرته وفوق طاقته ونف�ضه، 

بر اأو ما ُيعّبر عنـــه بالّتوؤدة؛ حّتى اأّنه  فمـــن الّطبيعـــّي اأن يتغّلب ح�ضور هذه الّنتيجـــة على ال�ضّ

يغلـــب الطماأنينة، ويت�ضّبب با�ضطـــراٍب �ضديد، فيبعث الّنف�س حّتى تخرج من هذا اال�ضطراب 

والفـــوران اأن ت�ضـــرع... فعلى هذا االأ�ضا�س نقول اإّن الم�ضارعـــة التي هي نا�ضئة من العجلة اإلى 

اهلل هي الّثمرة الّطّيبة للعجالة االإيجابّية. واإّنما نقول م�ضارعة وال نقول ت�ضّرع، ل�ضبٍب ب�ضيط، 

)1(  �ضورة اآل عمران، االآية 133.
)2(  �ضورة طه، االآية 84.
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وهـــو اأّن اهلل �ضبحانه وتعالى يهدي هذا االإن�ضان، وياأخـــذ بيده من اأن يحرق المراحل ويدو�س 

على المقّدمات الالزمة. وكيف ال يكون كذلك، من كان اهلل هاديه ومع�ضوقه الذي يحّب لقاءه.

خصية المتسّرعة 
ّ
ماهّية الش

ادقQ اأّن من جنـــود العقل الّتوؤدة و�ضّدها الت�ضّرع،  جـــاء في الحديث عن االإمام ال�ضّ

فـــاإّن االإمـــام الخمينّي } يعـــّرف الت�ضّرع بتعريف �ضـــّده؛ الأّن االأ�ضياء تعـــرف باأ�ضدادها، 

فيقـــول: »التُّـــوؤَدة« على وزن »ُهَمَزة« تعنـــي التثّبت في االأمر، وكذلك الّرزانـــة والّتاأّني، وكذلك 

.
)1(

الّطماأنينة والّثقل في الحركة يقابلها الت�ضّرع في كّل هذه الموارد«

و »يظه���ر اأّن المراد من »التُّـــوؤَدِة« في هذا الحديث ال�ّضريف، وبدليل مقابلتها للت�ضرِع، هو 

»الّتاأّنـــي« وهـــو عبارة عن اعتدال القّوة الغ�ضبّية التي يكـــون الّت�ضّرع طرف االإفراط فيها، كما 

�ضـــّرح بذلك بع�س المحّققيـــن االأجاّلء، واعتبروا الّطماأنينة الّنف�ضّيـــة من فروع ال�ّضجاعة... 

ا من ثمـــار اعتدال القّوة الغ�ضبّية ومن فروع  وقـــد يكون المراد من »التُّوؤَدة« الّتثّبت، وهو اأي�ضً

ال�ّضجاعـــة، ويعنـــي تحّلي الّنف�ـــس بالّثبات واال�ضتقامة فـــي تحّمل ال�ّضدائد وطـــوارق الحدثان 

عـــف والّتهـــاون واالنفعال في  المتنّوعـــة، وعـــدم الفـــرار منها ب�ضرعـــة واجتنـــاب الخّفة وال�ضّ

مواجهتها، �ضواء اأكانت عوار�س اأخالقّية وروحّية، اأم طبيعّية وبدنّية.

اإن النف�س المتحلِّية بالثبات واال�ضتقامة ال تنهار في مواجهة الم�ضاعب الروحية، بل تثبت 

في ال�ضدائد دون اأن ت�ضمح لها باأن ت�ضلب منها �ضيئًا من الطماأنينة واال�ضتقامة، ولعّل في االآية 

 اإ�ضارة اإلى هذا المقام من مقامات النف�س.
)2(

الكريمة{ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک}

وال يخفـــى اأن التحلِّي بهذه الروحّية في التعامل االجتماعي هو من اأهم المهمات واأ�ضعبها 

فـــي الوقـــت نف�ضه، ولذلـــك روي عـــن الر�ضـــول االأكرم P اأنـــه قـــال: »�سيبتني �س���ورة هود 

؛ لعلَّ اخت�ضا�ضه هذه االآية بذلك رغم وجود اآية مماثلة لها 
لم���كان{ ڈ  ژ  ژ}«)3(

فـــي �ضورة ال�ضورى، يرجع اإلى قوله تعالى في ذيلهـــا{ڑ  ڑ  ک}، وهذا غير موجود في 

اآية �ضورة ال�ضورى؛ اإذ التحّلي باال�ضتقامة مع االأّمة اأمٌر في غاية ال�ضعوبة.

)1(  جنود العقل والجهل، �س 321.
)2(  �ضورة هود، االآية 112.

)3(   مجمع البيان للطبر�ضي، ج5، �س304.
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وعلـــى اأي حال فاإن من ثمـــار التحّلي بالثبات واال�ضتقامة ثبـــات االإن�ضان وعدم فراره عند 

ا�ضتـــداد المعارك، وتحّمل �ضعابها، وعدم التهـــاون في الذب عن النوامي�س االإلهية، مثلما اأنه 

.
)1(

ي�ضتقيم ويثبت في مواجهة ال�ضعاب الروحية فال يفقد الطماأنينة واال�ضتقامة النف�ضية«

منشأ التسّرع
اإّن اأّول ما يالحظ في ال�ّضخ�ضّية المت�ضّرعة هو كثرة وقوعها في االأخطاء الّتي توؤّدي اإلى 

ا مت�ضّرًعا، لكّنه ال يقع في  ـــررـ  �ضـــواء على م�ضتوى الّنف�س اأو الغير. ولو فر�ضنا �ضخ�ضً ال�ضّ

الخ�ضائر، فهو في الواقع �ضريع ولي�س مت�ضّرًعا. ويعد الخوف على الماآرب الدنيوية الفانية 

والحر�س على اللذات وال�ضهوات من اأهم االأ�ضباب التي توقع االإن�ضان في الت�ضّرع كما يقول 

االإمـــام الخميني }: »فكثرة الوقوع في االأ�ضرار والخ�ضائر من عالمات �ضعف العقل، 

الذي ي�ضمـــح للقّوتين الغ�ضبّية وال�ّضهوّية باال�ضتيالء على مملكـــة وجود االإن�ضان. وحينها، 

فاإّن مثل هذا ال�ّضخ�س وبمجّرد اأن يرى اأّن ما ت�ضتهيه نف�ضه يكاد يزول اأو ُيفوته، فاإّنه ي�ضرع 

اإلى الح�ضول عليه دون اأن يجعل للعقل دوًرا في تقدير االأمور. فتكون القّوة ال�ّضهوّية �ضبًبا 

فـــي االندفاع، حيث توؤّمن القـــّوة الغ�ضبّية قّوة االندفاع اّلذي يـــوؤّدي اإلى الّت�ضّرع. فال�ّضهوة 

دون العقـــل كالحيـــوان ي�ضيل لعابه رغبـــًة، لكّنه ال يتحّرك. وهنا تلعب القـــّوة الغ�ضبّية دور 

اإطـــالق �ضراح هذا الحيوان دون ح�ضاٍب اأو تدبير. يقـــول االإمام الخمينّي}: »وال ريب 

فـــي كون جميع اأ�ضكال العجلة والت�ضّرع والّتذبذب وعـــدم اال�ضتقرار نا�ضئًة من خوف عدم 

الح�ضـــول على الماآرب الّنف�ضّيـــة واللذات وال�ّضهوات الحيوانّية، اأو من فقدان هذه الماآرب 

.
)2(

الحيوانّية«

بعض اثار التسّرع

1. االضطراب وعدم الّثبات
عندما تتر�ّضخ هذه الحالة في الّنف�س ين�ضاأ منها ا�ضطراٌب وهيجاٌن دائم، وُي�ضلب �ضاحبها 

حالـــة الّطماأنينـــة والّثبات، فيعي�س في الّدنيـــا عي�س االأ�ضقياء، وينتقل اإلـــى ذاك العالم �ضفر 

)1( جنود العقل والجهل، �س323.
)2(  )م.ن(، �س 326.



ة؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام الخمينّي }342 دراسات أخالقيَّ

اليديـــن، حيـــث فقد فر�ضته الوحيـــدة لمعرفة اهلل تعالـــى التي تح�ضل من حالـــة ال�ّضالم مع 

موجودات العالم. يقول االإمام الخميني}:

»الت�ضّرع، فهو من الملكات القبيحة، ويوؤّدي اإلى عدم ا�ضتقرار االإن�ضان وخّفته في كل حال 

و�ضرعـــة انهياره واإفالت زمام االأُمور من يديه، فال هو يثبت في تحّمل ال�ضعاب الروحية، وال 

.
)1(

يثبت في مواجهة ال�ضدائد الج�ضمية«

2. االنحراف عن جاّدة الحّق
يقـــول االإمـــام الخمينّي }: »يوؤّدي هذا الخُلـــق القبيح اإلى ظهور الكثيـــر من المفا�ضد 

الفردّيـــة واالجتماعّيـــة فـــي المدينـــة الفا�ضلـــة. فما اأكثـــر ما يدفـــع المبتلى به اإلـــى االنهيار 

عوبات، فتغلبه  واالإعرا�ـــس عـــن القيام بالواجبات االإلهّيـــة والروحّية عند تعّر�ضه الأدنـــى ال�ضّ

الّنف�ـــس وال�ّضيطـــان، ويبعدانه عن �ضلوك طريـــق الحّق تعالى، وي�ضير اإيمانـــه لعبة باأيديهما، 

فيفقـــد بالكامل �ضعار دينه ومذهبه وكرامته؛ الأّن طماأنينة الّنف�س وا�ضتقامتها هي التي تعطي 

الغلبـــة لالإن�ضان فـــي مواجهة جنـــود الجهل، وتحفظه فـــي مجابهة حزب ال�ّضيطـــان، وتجعله 

ي�ضيطر على قّوتي الغ�ضب وال�ّضهوة، فال ي�ضت�ضلم لهما، بل هي التي ُت�ضّخر لطاعته جميع قواه 

.
)2(

الباطنّية والظاهرّية«

اإّن اأ�ضّد ما يحتاجه المجاهد في �ضاحتي الّجهاد االأ�ضغر واالأكبر هو الّثبات، وعندما يفقد 

المجاهد هذه الحالة، فاإّن عدّوه �ضيتمّكن منه ب�ضهولة. ولهذا، عّد ر�ضول اهللP الت�ضّرع من 

�ضـــالح ال�ّضياطين؛ الأّن المواجهة في �ضاحة الّجهاد هـــي في الحقيقة والباطن مع ال�ّضياطين، 

عيفة والجاهلة. ولي�س لل�ّضيطان من اأ�ضلحة اأم�ضى واأ�ضّد من الّنف�س االأّمارة وال�ضّ

3. حّب الّدنيا
وال يحتـــاج االإن�ضان اإلـــى قّوة االإيمان لكي ال يكـــون عجواًل، فاإّن الّتجـــارب التي ينتفع منها 

العقـــالء تفيد باأّن المت�ضّرع �ضُيبتلى باأنواع الخ�ضائـــر واالأ�ضرار. لكن ها هنا نكتة مهّمة، وهي 

اأّن غير الموؤمن ال بّد له اأن يقع في العجالة والت�ضّرع؛ الأّن غير الموؤمن الذي فقد معنى االآخرة 

)1(  جنود العقل والجهل، �س 324.
)2(  )م.ن(، �س 324.
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ال بّد واأن ي�ضبح دنيويًّا. ومن اأحّب الّدنيا وتعّلق بها ال يمكن اأن يرى حياتها وفر�ضها اإاّل فوات 

المطالب والماآرب، فهي هكذا فعاًل. ومن جانٍب اآخر لن ي�ضتطيع مثل هذا ال�ّضخ�س اأن يتخّلى 

عن هذه الماآرب؛ الأّنها المعنى الوحيد الذي يتبّقى له من الحياة، فمهما بلغت حكمة الحكيم 

الّدنيوّي، فاإّنه �ضيقع في العجالة يوًما ما. 

يقـــول االإمام الخمينـــي }: »اأّما الدعاء ا�ضتعجااًل، وهو دعـــاء العاّمة، فهم ي�ضتعجلون 

فـــي الّدعاء؛ الأّنهم اأ�ضرى المقا�ضـــد الّنف�ضّية، ويخافون فوات المقا�ضد الّدنيوّية اأو االأغرا�س 

.
)1(

الحيوانّية«

كيف ندضي على التسّرع؟

1. معرفة اهلل وتوحيده
فاإذا علمنا اأ�ضباب الت�ضّرع ومخاطره، فاإّننا ندرك لماذا اعتبر االإمام اأّن معرفة اهلل تعالى 

وتوحيده هي اّلتي توؤّدي اإلى زوال هذه الملكة القبيحة.

 يقول االإمام }: »اإّن القلب الذي اأ�ضرق فيه نور الّتوحيد ومعرفة الكمال المطلق يتحّلى 

ر بمعرفة الحّق ـ جلَّ وعال ـ يرى  بالّطماأنينـــة والّثبات والّتاأّني واال�ضتقرار، واإّن القلب الذي تنوَّ

عياًنـــا اأّن مجاري االأمور بيد قدرته تعالى، ويرى نف�ضه واجتهاده وحركته و�ضكونه هو، وكذلك 

حركات و�ضكنات جميع الموجودات �ضادرة منه تبارك وتعالى؛ الأّن زمام اأمورها لي�س بيدها، 

بـــل بيـــده عزَّ وجّل، مثل هذا القلب ال يعتريه ا�ضطـــراب اأو ت�ضّرع اأو تذبذب. وعلى العك�س منه 

حـــال القلب المحتجب، المحروم من معرفـــة اهلل، الواقع في حجب التوّجه للّنف�س وال�ّضهوات 

واللذات الحيوانّية، فهو م�ضطرٌب لخوفـــه فوات اللذات الحيوانّية، ف�ضاحبه فاقٌد للّطماأنينة 

.
)2(

ع« يقوم باأعماله بعجلٍة وت�ضرُّ

»وعلـــى اأّي حال، فاإّن من ثمار التحّلي بالثبات واال�ضتقامة ثبات االإن�ضان وعدم فراره عند 

ا�ضتـــداد المعارك، وتحّمل �ضعابها، وعدم التهـــاون في الذّب عن النوامي�س االإلهية، مثلما اأّنه 

ي�ضتقيم ويثبت في مواجهة ال�ضعاب الروحّية، فال يفقد الطماأنينة واال�ضتقامة النف�ضّية.

)1(  جنود العقل والجهل، �س 326.
)2(  )م.ن(، �س 326.
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... اإّن ملكـــة الّثبـــات واال�ضتقامة هـــي التي تجعل االإن�ضان ثابًتا كال�ضـــدِّ المنيع في مواجهة 

غوط الّروحّية والج�ضمّية، فال ينحرف وال ينهار وال يتهاون،  مختلف اأ�ضكال �ضعاب الّدهر وال�ضّ

وهي التي تحفظـ  بطماأنينة النف�س و�ضكون الّروحـ  قّوة االإيمان بي�ضر و�ضهولة، وتحمي االإن�ضان 

حّتى الّنف�س االأخير في مجابهة عوا�ضف ابتالءات هذا العالم العاتية، وهي التي تمنع اأخالق 

الغرباء والمنافقين وملكاتهم من الّنفوذ اإلى روحه، وتحفظه من اأن يكون لعبًة في اأيٍد ت�ضوقه 

حيثما �ضاءت، وتجعله ـ با�ضتقامة نف�ضه وطماأنينتها ـ وحدُه اأّمًة واحدة ثابًتا �ضامًخا كجبٍل من 

حديـــد، حتى اإذا اأغرقت �ضيول االنحرافات االأخالقّيـــة الّنا�س جميًعا، لم ي�ضتوح�س من ثباته 

لوحده في مجابهة الجميع.

 اإّن االإن�ضان ي�ضتطيع القيام بجميع الواجبات الفردّية واالجتماعّية، فال ينحرف وال ي�ضقط 

فـــي المعا�ضي، في اأّية مرحلة من مراحل حياته الماّدّية والّروحّية؛ وذلك ببركة التحّلي بهذه 

القـــّوة الّروحانّيـــة العظيمـــة؛ اأي ملكة اال�ضتقامـــة والّطماأنينة. فبها قام قـــادة الّدين في وجه 

المالييـــن مـــن الجاهليـــن دون اأن ي�ضمحوا لكثـــرة هوؤالء بـــاأن توجد فيهم اأدنـــى وهن، وهذه 

الـــّروح العظيمة هي التي جعلت االأنبياء العظـــام ينه�ضون فرادى لمواجهة العقائد الجاهلّية، 

الباطلة التي �ضيطرت على العالم، دون اأن يدخلهم اأدنى خوف اأو رهبٌة ب�ضبب وحدتهم وكثرة 

مخالفيهـــم، وبها تغّلبوا على تلك العقائد الجاهلّية وغّيروا العادات التي اأوجدتها في الّنا�س، 

وا�ضتبدلوها ب�ضبغتهم الّتوحيدّية.

اإّن روح اال�ضتقامة المقترنة بالّطماأنينة هي التي حفظت الفئات القليلة في مواجهة الفئات 

ة والَعَدد؛  الكثيرة، بل ومّكنتها من فتح البلدان والممالك القوّية وال�ّضيطرة عليها مع قّلة الِعدَّ

لذلـــك َفَقْد اأوالها القراآن الكريـــم مزيد االهتمام، وقـــال:{ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   

.
)2(

. وهذا ما تحّقق بالفعل«
)1(

ژ  ڑ}
وُيفهم من هذا البيان اأّن ال�ّضخ�س المت�ضّرع هو في الحقيقة بعيٌد عن اأنوار الّتوحيد، اّلذي 

ورة االأ�ضلح واالأجمل. فاإّن من  يعنـــي فيما يعنيه اأّن اهلل تعالى متكّفٌل بتدبير اأمورنـــا على ال�ضّ

اعتقـــد بهذه الحقيقة، واآمن بهـــا، �ضي�ضعى جهده لم�ضاهدة تجّلياتها فـــي كّل حياته. وال�ّضبيل 

�ضورة االأنفال، االآية 65.  )1(
)2(  جنود العقل والجهل، �س 323 - 325.
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الوحيـــد هـــو اأن يم�ضي مع الّتدبير االإلهّي وال ي�ضبقه. ومعنى الّتما�ضـــي مع الّتدبير االإلهّي، كما 

اأ�ضلفنـــا، هو رعاية نظام االأ�ضباب االإلهّي. فـــال �ضبيل لالإن�ضان الذي يريد �ضهود هذا الّتوحيد 

�ضـــوى اأن ي�ضاهد ح�ضوله في حياته، وال �ضبيل لم�ضاهدة ح�ضوله اإذا كان المرء مت�ضّرًعا، الأّن 

المت�ضّرع �ضخ�ٌس يجعل االأ�ضباب وراء ظهره، فكيف له اأن يراها؟ فهذا هو العالج العلمّي. 

2. تّصنع الّتؤدة
اأّمـــا العالج العملّي، فيعتمد على ت�ضّنع الّتوؤدة وتكّلفهـــا؛ الأّن من �ضاأن ال�ّضلوكّيات ال�ّضليمة 

اإذا ا�ضتدامت اأن تنتقل اإلى الّنف�س، فت�ضبح ملكة را�ضخة فيها. 

يقـــول االإمام: »نتيجة �ضـــّدة االّت�ضال والوحدة بين المقامـــات الّنف�ضّية، فاإّن جميع اأحكام 

الباطـــن ت�ضـــري اإلى الّظاهر مثلما اأّن جميع اأحكام الّظاهر ت�ضـــري اإلى الباطن؛ ولذلك اأولت 

عـــت اآداًبا واأحكاًمـــا حّتى لكيفية  ال�ّضريعـــة المطّهـــرة االهتمـــام البالغ لحفـــظ الّظاهر، ف�ضرَّ

الجلو�ـــس والقيام والم�ضـــي والكالم؛ الأّن لجميع االأعمال الظاهرّيـــة ودائع تتركها لدى الّنف�س 

والّروح، وتوؤّدي اإلى اإحداث تغييرات كّلية في الّروح. 

فمثاًل، اإذا ت�ضّرع االإن�ضان في الم�ضي، اأوجد ذلك حاَل ت�ضّرع في روحه، واإذا كانت في روحه 

ا، وكذلك الحال اإذا التزم الوقار وال�ّضكينة  حـــاٌل من الت�ضّرع، ظهرت اآثارها على ظاهره اأي�ضً

والّطماأنينـــة في اأعماله الّظاهرّية ـ حّتى لو كان ذلـــك على نحو التكّلف ـ ظهرت وتر�ّضخت في 

فات، وي�ضـــدر منها الكثيُر من  باطـــن روحـــه تدريجيًّا ملكة الّطماأنينة، وهي مـــن كرائم ال�ضّ

.
الخيرات والكماالت«)1(

)1(  جنود العقل والجهل، �س 322.
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المهاهيم الرئيسة

1. الم�ضارع هو الذي يتحّرك بن�ضاط وقّوة نحو هدٍف محّقق ونتيجة وا�ضحة. اأّما المت�ضّرع 

فاإّنه يريد تحقيق االأمر قبل اأوانه اأو دون اأن يعلم اأو يتثّبت من ح�ضوله.

2. المت�ضـــّرع �ضخ�ٌس ال يعطي للمقّدمات واالأ�ضبـــاب العقالئّية اأّية قيمة اأو اهتمام؛ يندفع 

بدافع الو�ضول اإلى م�ضتهى الّنف�س. لهذا، فهو عبد ال�ّضهوة، وال�ّضهوة تقوده. 

3. اأهـــم خ�ضائ�س ال�ضخ�ضية المت�ضّرعـــة: كثرة الوقوع في االأخطاء، �ضعف العقل والذي 

يظهـــر بعدم االأخذ باالأ�ضباب، خـــروج القّوتين ال�ضهوّية والغ�ضبّيـــة عن حّد االعتدال، 

اال�ضطراب وعدم الّثبات، حّب الّدنيا.

4. عندما ال يح�ضر االإن�ضان الّتاأثير باهلل، وال يرى حكمًة اإلهّية رّبانّية في االأمور والتدبير، 

فاإّنـــه يلجاأ اإلى نف�ضه لمعرفـــة وتحديد المقّدمات اأو ال�ّضـــروط اأو الّظروف التي تو�ضل 

اإلى الماآرب والمطالب. ومثل هذا االإن�ضان لن ي�ضل اإلى هذه الحكمة ولن يتعّرف على 

هذه المقّدمات.

5. يو�ضلنـــا الت�ضـــرع اإلى: عدم الّثبات فـــي القيام بالّتكليف واالنحراف عـــن جاّدة الحّق، 

فقدان الب�ضيرة والوقوع في الخ�ضران، عدم اال�ضتفادة من اأهل الحكمة.

6. اإّن معرفـــة اهلل تعالى وتوحيده هي اّلتي توؤّدي اإلى زوال هذه الملكة القبيحة، الأّن القلب 

ر بمعرفة الحّق ـ جلَّ وعال ـ يرى عياًنا اأّن مجاري االأمور بيد قدرته تعالى، فال  الذي تنوَّ

يعتريه ا�ضطراب اأو ت�ضّرع اأو تذبذب.

7. يعتمـــد العالج العملّي على ت�ضّنع الّتوؤدة وتكّلفها، الأّن من �ضاأن ال�ّضلوكّيات ال�ّضليمة اإذا 

ا�ضتدامت اأن تنتقل اإلى الّنف�س فت�ضبح ملكة را�ضخة فيها.
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:

ي���َك ُمْوَلَعًة،  ���اَرًة، َواإَِل���ى اْلَخِطيَئِة ُمَب���اِدَرًة، َوِبَمَعا�سِ وِء اأَمَّ »اإَِلِه���ي اإَِلْي���َك اأَ�ْسُك���و َنْف�س���اً ِبال�سُّ

�َس���ًة، َت�ْسُل���ُك ِبي َم�َساِل���َك اْلَمَهاِلِك، َوَتْجَعُلِن���ي ِعْنَدَك اأَْهَوَن َهاِل���ٍك، َكِثيَرَة  َوِل�َسَخِط���َك ُمَتَعرِّ

اَلًة اإَِلى اللَِّعِب َواللَّْهِو،  َها اْلَخْيُر َتْمَنُع، َميَّ رُّ َتْجَزُع، َواإِْن َم�سَّ َها ال�سَّ اْلِعلَِل، َطِويلََة الأََمِل، اإِْن َم�سَّ

.
ُفِني ِبالتَّْوَبِة«)1( ْهِو، ُت�ْسِرُع ِبي اإَِلى اْلَحْوَبِة، َوُت�َسوِّ ًة ِباْلَغْفلَِة َوال�سَّ َمْمُلوَّ

الروايات ال�سريفة:

ي، َفَقاَل:  ْقَبَل ُيو�سِ
َ
َرْت َواِلِدي اْلَوَفاُة، اأ ا َح�سَ 1. َعِن االإمام اْلَح�َضِن المجتبى Q: »َلمَّ

ْمِت ِعْنَد  ْهِلَها ِعْن���َد َمَحلَِّها، َوال�سَّ
َ
َكاِة ِفي اأ َلِة ِعْن���َد َوْقِتَها، َوالزَّ ي���َك َي���ا ُبَنيَّ ِبال�سَّ و�سِ

ُ
اأ

 .
ْمَت َت�ْسلَْم«)2( ِع ِباْلَقْوِل َواْلِفْعِل، َواْلَزِم ال�سَّ ْنَهاَك َعِن التَّ�َسرُّ

َ
ْبَهِة، َواأ ال�سُّ

ُع ِمْن �ِسَلِح  ِبيِه، َقاَل: َقـــاَل َر�ُضوُل اهللP: »التَّ�َسرُّ
َ
ٍد، َعْن اأ 2. َعـــْن االإمام َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

 .
َناِة َواللِّيِن«)3(

َ
َحبُّ اإَِلى اهلل ِمَن اْلأ

َ
َياِطيِن، َوَما ِمْن �َسيْ ٍء اأ ال�سَّ

3. عـــن اأميـــر الموؤمنيـــن Q: »اإّي���اك والت�سّرع اإل���ى العقوب���ة، فاإّنها ممقت���ة عند اهلل 

 .
ومقّرب من الغير«)4(

4. عـــن اأميـــر الموؤمنين Q: »قّلة العفو اأقب���ح العيوب، والت�سّرع اإل���ى النتقام اأعظم 

 .
الذنوب«)5(

َع  اَك َوالتَّ�َسرُّ يَّ َلْيِه: »َواإِ نَّ َر�ُضوَل اهللP، َقاَل ِفيَما َعِهـــَد اإِ
َ
5. َعـــن اأمير الموؤمنين Q اأ

 .
ْعَظَم ِمْن َذِلَك َتِبَعًة«)6(

َ
َماِء ِلَغْيِر ِحلَِّها، َفاإِنَُّه َلْي�َص �َسيْ ٌء اأ اإَِلى �َسْفِك الدِّ

)1(  ال�ضحيفة ال�ضجادية، مناجاة ال�ضاكين.
)2(  و�ضائل ال�ضيعة، ج27، �س 167.

)3(  بحار االأنوار، ج72، �س 148.
)4(  غرر الحكم، �س 465.

)5(  )م.ن(، �س 465.
)6(  م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 120.
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َد ِفيَما َكاَن  ِو التََّزيُّ
َ
ِتَك ِباإِْح�َس���اٍن، اأ 5. عن اأميـــر الموؤمنين Q: »اإِيَّاَك واْلَمنَّ َعلَى َرِعيَّ

ِة ِبِل�َساِنَك؛  ِعيَّ َع اإَِلى الرَّ ِو التَّ�َسرُّ
َ
نْ [ َتِعَدُهْم َفُتْتِبَع َمْوِعَدَك ِبُخْلِفَك، اأ

َ
ْو ]اأ

َ
ِم���ْن ِفْعِل���َك، اأ

 . 
َفاإِنَّ اْلَمنَّ ُيْبِطُل اْلإِْح�َساَن، َواْلُخْلَف ُيوِجُب اْلَمْقت«)1(

6. عن اأمير الموؤمنين Q: »من طبائع الجّهال الت�سّرع اإلى الغ�سب في كّل حال)2(«.

)1(   بحار االأنوار، ج74، �س 265.
)2(  غرر الحكم، �س 302.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

 الحرص  

معناه، منشؤه وعالجه

يتعّرف اإلى حقيقة الحر�س المذموم ومن�ضاءه.   1

يذكر اأهّم عالمات ال�ضخ�ضّية الحري�ضة.   2

ي�ضرح كيفّية التخّل�س من الحر�س.   3

الّدرس الخامس والعشرون 





تمفيق
الحر�ـــس في باب الّرذائل هـــو الحر�س على الّدنيا، وفي بـــاب الف�ضائل هو الحر�س على 

االآخـــرة واالأمـــور المعنوّية والكماالت. وقبل الخو�س في بيان �ضناعـــة الحر�س الّدنيوّي واآثاره 

فـــي هذه الحياة وفي االآخرة، نحتاج اإلى التوّقف قلياًل عنـــد معنى الّدنيا وحقيقتها وقوانينها 

و�ضننها الكبرى؛ فاإّن من عرف ذلك، اأدرك �ضبب قبح الحر�س، قبل اأن يعرف اآثاره. 

يخلـــط الكثيرون بين الّدنيا واالأر�س، ويظّنون اأّن حّب الّدنيا عبارة عن حّب مخلوقات اهلل 

فـــي هـــذا العالم. لكّن االأمر لي�س كذلك؛ فهناك فرٌق كبيٌر بين مفهوم الّدنيا ومفهوم االأر�س. 

فالّدنيـــا هي االعتبارات التي تن�ضاأ من فهمنا الخاطـــئ لموجودات االأر�س. فعندما نجهل �ضّر 

ة واالأنعام والّن�ضـــاء وغيرها من مواد االأر�س، فمـــن المتوّقع اأن  خلـــق االأوالد والّذهـــب والف�ضّ

، واالإن�ضان المغرور يظّن 
)1(

ين�ضـــاأ التعّلـــق القلبّي بها. اإّن اهلل قد جعل ما على االأر�س زينـــًة لها

اأّنهـــا زينة لـــه. واإّن اهلل قد �ضمن لالإن�ضان رزقه من االأر�س، وكفاه اأمور عي�ضه، والجاهل فيها 

يظـــّن اأّن مواردها ونعمها منقطعة محدودة ال تكفيه. واإّن اهلل تعالى قد و�ضع في مواد االأر�س 

مـــن االإمكانـــات ما يجعل حياة االإن�ضان مّتجهة نحو اآفاق ال�ّضمـــاء، بما تعنيه ال�ّضماء من اآيات 

العظمة االإلهّية، واالأعمى يراها منتهى ب�ضره. 

كّل هـــذا الجهـــل، بماهّية االأر�س ودورها فـــي حياة االإن�ضان، اأوجـــد اأر�ضّية خ�ضبة لن�ضوء 

مجموعـــة مـــن الخ�ضال ال�ضّيئـــة والّتوّجهات البغي�ضة فـــي نفو�س الب�ضـــر، وت�ضّكلت بتبع ذلك 

ت�ضّورات خاطئة حول ما في االأر�س، فكانت الّدنيا. 

)1( قال تعالى: {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ} �ضورة الكهف، االآية 7.
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اإّن االإن�ضـــان، الـــذي �ضقـــط �ضحّية االعتبـــارات، يظّن اأّن كثـــرة المال والولـــد تزيده عّزًة 

و�ضـــوؤدًدا، بينمـــا لم تكن االأموال وال االأوالد في الم�ضروع االإلهّي اإاّل لعمارة االأر�س، من اأجل اأن 

ت�ضبح من�ضجمًة مع رحلة االإن�ضان العروجّية اإلى اهلل. 

ما هو الحرص على الّقنيا؟
يعـــّرف االإمـــام الخمينّي} هذه الخ�ضلـــة القبيحة، قائاًل: »اأّمـــا حقيقة الحر�س فهي 

عبارة عن �ضّدة توقان الّنف�س للّدنيا و�ضوؤونها، وكثرة تم�ّضكها باالأ�ضباب، ومقت�ضى ذلك توّجه 

.
)1(

القلب الأهل الدنيا وكثراتها«

ونالحـــظ اأّن كثـــرة التم�ّضـــك باالأ�ضباب من عالئم الحر�ـــس، حيث يوؤّدي اإلـــى �ضّدة توّجه 

القلـــب اإلـــى اأهل الّدنيـــا. وينبغي اأن نتوّقف قليـــاًل عند هذه الّنقطة، لما يمكـــن اأن تقّدمه من 

تف�ضير للكثير من الحاالت الّنف�ضّية وال�ّضلوكّيات االجتماعّية والّت�ضّرفات المرتبطة بالعالقات 

بين الب�ضر.

اًل؛ الأّن اأكثر الحري�ضين على الّدنيا يّدعون  وق�ضّية الّتم�ّضك باالأ�ضباب ت�ضتدعي بحًثا مف�ضّ

اأّنهـــم اإّنما يراعون االأ�ضباب التـــي اأمر اهلل تعالى باالأخذ بها، وال �ضّك باأّن رعاية االأ�ضباب ُتعّد 

مـــن الحكمة التي من يوؤتاها فقـــد اأوتي خيًرا كثيًرا. والحكيم هو الـــذي يفهم نظام االأ�ضباب 

وعالـــم القوانين المرتبط باالأرزاق واالإمكانات. لكن، ما هـــو الفرق بين الحكيم والحري�س؟ 

وهل اأّن عدم الحر�س يعني اإهمال االأ�ضباب؟

يجيـــب االإمـــام الح�ضينQ علـــى جانٍب من هـــذه الق�ضّية، قائـــاًل ِلَرُجل: »َيا َه���َذا، َل 

ْزِق ِمَن  ْزِق ِجَهاَد اْلَغاِلِب، َوَل َتتَِّكْل َعلَى اْلَقَدِر اتَِّكاَل ُم�ْسَت�ْسِلٍم، َفاإِنَّ اْبِتَغاَء الرِّ ُتَجاِهْد ِفي الرِّ

ُة ِبَماِنَعٍة ِرْزق���اً، َوَل اْلِحْر�ُص ِبَجاِلٍب  ���ِة. َوَلْي�َست اْلِعفَّ لَِب ِمَن اْلِعفَّ ���ِة، َواْلإِْجَم���اَل ِفي الطَّ نَّ ال�سُّ

.
ْزَق َمْق�ُسوٌم، َواْلأََجَل َمْحُتوٌم، َوا�ْسِتْعَماَل اْلِحْر�ِص َجاِلُب اْلَماآِثِم«)2( ًل. َواإِنَّ الرِّ َف�سْ

ولكـــي نفهم الق�ضّية من جميع الجهـــات، نتطّلع اإلى التوّكل الذي هو �ضّد الحر�س. و�ضوف 

�س له ف�ضاًل كاماًل اإن �ضاء اهلل عند درا�ضة ال�ّضخ�ضّيات الفا�ضلة. نخ�ضّ

)1(  جنود العقل والجهل، �س 205.
)2(  م�ضتدرك الو�ضائل، ج13، �س35.
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فالتـــوّكل على اهلل حالة قلبّيـــة، ي�ضعر معها الموؤمن ب�ضرورة اإيـــكال النتائج اإلى اهلل مهما 

كانـــت، وال ت�ضتقّر هذه الحالة في القلب اإال بعـــد اأن يلتزم الموؤمن بما هو م�ضوؤول عنه ومكّلٌف 

بـــه. فقـــد اأمرنا اهلل تعالى بالتوّكل عليه فـــي ال�ّضعي والجهاد، بمعنـــى اأن ال نقلق فيما اإذا كنا 

�ضننجح اأو ننت�ضر، وال يفهم اأّي عاقل اأّن التوّكل هو التواكل والقعود وترك ال�ّضعي. 

فالحر�ـــس الذي هـــو �ضّد التوّكل اأمـــٌر قلبّي كذلك، وهـــو مر�ٌس ي�ضيب االإن�ضـــان الأ�ضباٍب 

�ضن�ضيـــر اإليها قريًبـــا. اإاّل اأّن اأخطر ما فيه ـ وهو لّب الق�ضّية ـ عـــدم الّثقة بمواعيد اهلل و�ضّنته 

التـــي عّمـــت و�ضملت جميـــع ال�ّضنن، بل اإّن جميع �ضنـــن العالم وقوانينه تو�ضل اإلـــى �ضّنة اإلهّية 

عظيمة هي ما عّبر عنه بكالم اأمير الموؤمنينQ: »من طلب الآخرة طلبته الّدنيا، حتى 

ِمْرُتْم َباْلَعَمِل،  ْزِق، َواأُ َل ِلُكْم ِبالرِّ ، وفي كالٍم اآخر له Q: »َق���ْد ُتُكفِّ
ي�ستوف���ي رزقه منها«)1(

ُموُن َلُكْم َطلَُب���ُه اأَْوَلى ِبُكْم ِمَن اْلَمْفُرو�ِص َعلَْيُكْم َعَمُل���ُه، َمَع اأَنَُّه واهلِل َلَقِد  َف���َل َيُكوَن���نَّ اْلَم�سْ

ِمَن َلُكْم َقْد ُفِر�َص َعلَْيُكْم، َوَكاأَنَّ الَِّذي َقْد  ، َوَدِخَل اْلَيِقيُن، َحتَّى َكاأَنَّ الَِّذي �سُ ���كُّ اْعَتَر����َص ال�سَّ

.
ِع َعْنُكْم«)2( ُفِر�َص َعلَْيُكْم َقْد ُو�سِ

ا فعاًل على التم�ّضك باالأ�ضبـــاب الموؤّدية اإلى الّرزق، لما انكّب  ولـــو اأّن االإن�ضـــان كان حري�ضً

علـــى الجمـــع وتكدي�ـــس الّثروة. وقد ثبـــت عند العقالءـ  بما ال يـــدع مجااًل لل�ضـــّكـ  اأّن تكدي�س 

الّثـــروات واّدخارها، الذي هو عين الحر�س، من اأعظم اأ�ضباب الفقر والم�ضاكل االقت�ضادّية. 

فالحري�س، ول�ضّدة طمعه، يعمى عن عالم االأ�ضباب التي تو�ضل اإلى الّرفاه واالزدهار والبركة 

والوفـــرة، ويّتجـــه نحو البخل وال�ضّح والمنـــع والجمع بال طائل. كما اأّنه مـــن المعروف اأّن من 

عمل وفق اأ�ضباب الّرزق، ُرزق اال�ضتغناء عن الّنا�س، والحري�س متوّجٌه اإليهم متعّلٌق بهم اأ�ضّد 

التعّلـــق. اإاّل اأّنـــه - ولالأ�ضف  - يجهـــل اأكثر الّنا�س ما هي االأ�ضبـــاب الواقعّية، وي�ضعون مكانها 

اأمـــوًرا بعنـــوان االأ�ضباب. فعلى �ضبيـــل المثال، يظّن هـــوؤالء اأّن كثرة العمل مجلبـــة للّرزق، في 

حيـــن اأّن ال�ّضغل الّزائد عن الحّد يوؤّدي اإلى م�ضاكل كثيرة على م�ضتوى البدن والّنف�س واالبداع 

وااللتفات اإلى الفر�س وغيرها.

)1(  نهج البالغة، �س552. 
)2(  )م.ن(، �س169.
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والكثيـــر مـــن اأهل الّتجارة والحرف ال يعتنـــونـ  ب�ضبب كثرة ان�ضغالهـــم بالجمعـ  بالّنظافة 

المتعّلقـــة بمحّل عملهم، فُيبتلون فـــي القريب العاجل بفو�ضى عارمـــة تمنعهم من المحافظة 

على معّداتهم ولوازمهم.

 واالّتـــزان الّروحـــّي، وقّوة الّنف�س التـــي تح�ضل من العبادة، تعطـــي �ضاحبها قدرة هائلة، 

تمّكنـــه من روؤية االأمور الّدنيوّية وغيرها ب�ضـــورة اأو�ضح بكثير، االأمر الذي يحتاجه كّل طالب 

للّرزق والّدنيا. 

رر لالإن�ضانّية.  ولهذا، ُذكر الحر�س باأّنه من جنود الجهل، لما يت�ضّببه من عظيم ال�ضّ

ا معنى  يقول االإمام الخميني}: »بعد اأن اّت�ضحت حقيقة التوّكل وف�ضائله، يّت�ضح اأي�ضً

الحر�ـــس ـ وهو �ضّده ـ واآثـــاره ال�ضّيئة وهو من كبار جنود الجهل واإبلي�س، بل قّل نظيره من بين 

. و »]الحر�س[ هو بنف�ضه �ضّر، ومّما ي�ضتلزمه ال�ضّر، 
)1(

�ضباك اإبلي�س في التاأثير على االإن�ضان«

.
)2(

ومّما يوؤّدي اإلى ال�ضّر«

، كما قال اأمير 
وقد عرفنا اأّن الجهل �ضّد العقل، ال العلم. »والعقل هو حفظ الّتجارب«)3(

الموؤمنيـــنQ فـــي حديث ي�ضير فيه اإلـــى اأحد اأبعاد العقـــل في الحيـــاة الب�ضرّية. ولو كان 

ا على الّدنيا اأبًدا. االإن�ضان عاقاًل واعتبر من الّتجارب، لما �ضار حري�ضً

ما هي عالئم الحرص؟

1. حّب المال وطول األمل
يقـــول االإمـــام}: »وقد يكثر في �ضـــّن ال�ضيخوخة حر�س االإن�ضان وطمعـــه وحّبه للمال، 

. وُيعلم من هـــذا الكالم الملكوتـــّي اأّن على 
)4(

ويـــزداد طـــول اأمله، وقـــد اأثبتت التجربة ذلـــك«

االإن�ضـــان اأن يراقـــب حياته؛ الأّن الحر�س اإذا ُوجد في الّنف�س وتهـــاون في الق�ضاء عليه، ي�ضتّد 

مع مرور الّزمن. وتحكي الّتجارب اأّن �ضّن االأربعين وما يليها ي�ضهد بروًزا وا�ضًحا لهذه الحالة 

القبيحـــة، فكم من اأنا�س كانوا معروفين بعدم االعتناء بالّدنيـــا وحاجاتها، حّتى اإذا تجاوزوا 

)1(  جنود العقل والجهل، �س 211.
)2(  )م.ن(، �س205.

)3(  نهج البالغة، �س 402.
)4(  االأربعون حديًثا، �س 306.
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االأربعيـــن، تعّجبـــوا من كثرة ما �ضار يعتريهم من هّم الّدنيـــا و�ضووؤنها؛ كّل ذلك الأّن من يهمل 

اأمر مجاهدة الّنف�س، �ضيقع ال محالة في فّخها، واإن طال الّزمن.

2. الّتهاون في أمور اآلخرة
ومن عالمات الحري�س ما ذكره االإمام ب�ضورة بليغة فيما يتعّلق بتعامل االإن�ضان مع ق�ضّية 

الّدنيـــا واالآخرة: »فاإّن اأ�ضحاب هذه النفو�س]المغـــرورة[ يتهاونون في اأمور االآخرة، وي�ضّمون 

تهاونهم رجاًء وثيًقا، وي�ضفون عليه �ضبغة التوّكل والّثقة بعظمة الحّق تعالى، لكّنهم ينهمكون 

بـــكّل حر�ـــسٍ وطمع وعجلة في االكتناز والجمع فيما يرتبط باالأمور الدنيوّية، وكاأّن اهلل عظيم 

فقـــط فيمـــا يرتبط باالآخـــرة و�ضوؤونها، وال عظمة لـــه  - والعياذ باهلل من هـــذا القول  - فيما 

.
)1(

يرتبط باالأمور الدنيوية«

ويظهـــر هذا االأمر في برنامج الحري�س العبادّي: »فـــاإّن ترك الواجبات المالّية، مثل دفع 

الـــّزكاة والخم�س واأداء الحّج، نا�ضىٌء من الحر�س على جمع المال، وترك الواجبات البدنّية، 

.
)2(

الة ونظائرهما، نا�ضىٌء من الحر�س على تنمية البدن« مثل ال�ضوم وال�ضّ

، كما قال اأمير 
وهذه هي الحياة الّدنيا، لن تخلو من الفتنة، فهي »داٌر بالبلء محفوفة«)3(

الموؤمنينQ. وعّما قريب �ضينك�ضف الحر�س الذي اختباأ في زوايا القلب الخفّية، قال اأبو 

.
عبد اهلل Q: »اأغنى الغنى، من لم يكن للحر�ص اأ�سيراً«)4(

ما هي اثار الحرص ونتائره؟

1. إبعاد اإلنسان عن الحّق
يقول االإمام الخمينّي}: »وقّلما تجد نظيًرا ]للحر�س[ في تقريب االإن�ضان من الّدنيا، 

. وُيعلم �ضبب هذا اإذا 
)5(

واإبعـــاده عن الحّق تعالى، وعن االعت�ضام بذاته المقّد�ضة جـــّل وعال«

التفتنـــا اإلى اأّن من اأهّم اأ�ضرار الحياة الّدنيا اأن يتعّرف االإن�ضان اإلى رّبه. واإّن معرفة اهلل اإّنما 

)1(  جنود العقل والجهل، �س 131.
)2(  )م.ن(، �س237.

)3(  نهج البالغة، �س 348.
)4(  الكافي، ج2، �س316.

)5(  جنود العقل والجهل، �س 205.
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تح�ضل من خالل الّتجربة التي يعي�ضها في هذه الحياة التي تمّثل فر�ضته الوحيدة الإن�ضاء هذه 

العالقـــة والو�ضول اإلى هـــذه المعرفة، واإّن تجربة الحياة الّدنيا كّلها يمكن اخت�ضارها بق�ضّية 

الـــّرزق والّتعامل معه. والحري�س �ضخ�ـــسٌ ال يريد اأن يعي�س تجربة الّرزق االإلهّية، وكاأّنه يقول 

هلّل اإّنني ال اأريد اأن اأ�ضاهد اأياديك علّي؛ عميت عين ال تراك عليها رقيًبا.

2. الهالك الّنفسي
واالأثـــر االآخـــر للحر�س هو الهالك الّنف�ضـــّي، الذي يعني خنق الّنف�ـــس ومنعها من االّتجاه 

نحـــو عالـــم الّروح والمعنوّيـــات ال�ّضامية، كما جـــاء في الحديث الـــذي ي�ضرحه االإمام }: 

»مثـــل الحري�س على الّدنيا مثل دودة القّز، كّلما ازدادت مـــن القّز على نف�ضها لّفا، كان اأبعد 

. فيقول }: »ولكّننا نحن الم�ضاكين نلّف حول اأنف�ضنا 
)1(

لهـــا من الخروج، حّتى تموت غّما«

با�ضتمـــرار - وكما تفعل دودة القّز - خيوط االآمـــال واالأماني، والحر�س والّطمع، وحّب الدنيا 

.
)2(

وزخرفها، فنهلك نفو�ضنا داخل هذا الحجاب«

3. احتجاب الفطرة ونشوء الّرذائل
وبتبـــع ذلـــك، تحتجب الفطـــرة عن توجيه وجهـــة االإن�ضان نحـــو الف�ضائـــل، فتن�ضاأ تلك 

الّرذائـــل الكثيـــرة ب�ضبب الحر�س. يقول االإمام الخميني}: »وهـــذا الخلق الفا�ضد ُيعّد 

مـــن لـــوازم الفطرة المحجوبـــة، ومن جنود الجهـــل؛ الأّن جميع اأ�ض�ضه مقامـــة على الجهل، 

.. وهذا يدفـــع االإن�ضان اإلى التعّلق بالّدنيا،  والجهـــل بحـــّد ذاته نا�ضٌئ من احتجاب الفطرةـ 

ويقـــّوي جذور �ضجرة حّبها في قلبـــه، ويزّين له زخارفها، ويورث فيه مجموعة من االأخالق 

واالأعمـــال القبيحة مثل البخل، والّطمع، والغ�ضـــب، ومنع الحقوق االإلهّية الواجبة، وقطيعة 

فات التي ي�ضـــّكل كلٌّ منها �ضبًبا  الّرحـــم، وترك �ضلة االإخـــوان الموؤمنين، واأمثالها من ال�ضّ

.
)3(

م�ضتقالًّ لهالك االإن�ضان

)1(  الكافي، ج2، �س134.
)2(  جنود العقل والجهل، �س 194.

)3(  )م.ن(، �س 211  - 212.
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4. اإلخفاق في عملّية التخلية والتحلية
وُيحرم االإن�ضان ب�ضبب الحر�س من التحّلي بالف�ضائل، اأو الّنجاح في عالم المعنوّيات. 

يقـــول االإمـــام }: »اإّن المجتهد فـــي تهذيب الباطن وت�ضفية القلـــب وتعديل االأخالق، 

لـــن ينجح في قطع جذور اأيِّ مـــن الموبقات والمهلكات النف�ضّية، مع بقاء حّب الدنيا والّنف�س، 

ولـــن ينجـــح مع بقاء هذا الحّب في التحّلي باأيِّ من الف�ضائـــل الّنف�ضّية. و�ضّر ذلك هو اأّن مبداأ 

كّل تهذيب تعديل القوى الثالث: الواهمة ال�ضيطانّية، وال�ضهوّية البهيمّية، والغ�ضبّية ال�ّضبعّية، 

فـــي حين اأّن الحر�س على الّدنيا وحّبها يخرجان هذه القـــوى عن حدِّ االعتدال. وا�ضتعال نار 

ال�ّضهوة والغ�ضب هو من اآثار حّب الّنف�س والّدنيا، وبه تخرج القّوة الواهمة من حال االعتدال، 

.
)1(

ويكون تحّركها على وفق اإرادة ال�ضيطان«

5. فقدان الراحة والّطمأنينة
ويوؤّدي الحر�ـــس اإلى �ضلب االإن�ضان الّراحة التي يحتاج اإليها الإكمال الم�ضير المعنوّي، كما 

لََتاِن؛  لََتْيِن، َوَلِزَمْتُه َخ�سْ ادقQ: »ُحِرَم اْلَحِري�ُص َخ�سْ ُروي فـــي الو�ضائل عن االإمام ال�ضّ

.
�َسا َفاْفَتَقَد اْلَيِقيَن«)2( اَحَة، َوُحِرَم الرِّ ُحِرَم اْلَقَناَعَة َفاْفَتَقَد الرَّ

يقــــول االإمــــام }: »الحر�س هو من اآثــــار الجهل بالمقام المقّد�ــــس للحّقـ  جّل وعالـ  

وقدرتــــه الكاملة وراأفته ورحمته الوا�ضعة؛ لذلك فــــاإّن المحتجب عن الحّق تعالى، والمتوّجه 

ا ـ فينقطع  اإلى االأ�ضباب العادّية، والذي يراها م�ضتقّلة في فاعلّيتها، يت�ضّبث بها ـ عمليًّا وقلبيًّ

عن الحّق، وتزول الّطماأنينة والّثقة باهلل من نف�ضه، ويحّل محّلها اال�ضطراب والتزلزل، والأّن 

االأ�ضبــــاب العادّية ال تحّقق له مــــا يطمح اإليه وال تطفئ نار حاجته؛ لذا فاإّن حال اال�ضطراب 

والّتوقان، والّتم�ّضك والّت�ضّبث بالّدنيا واأهلها، ت�ضتّد فيه كّل يوم، حّتى تغرقه بالكامل في بحر 

.
)3(

الّدنيا«

)1(  جنود العقل والجهل، �س 236  - 237.
)2(  و�ضائل ال�ضيعة، ج 16، �س 20.
)3(  جنود العقل والجهل، �س 205.
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6. الذّل والوضاعة
ويورثـــه الـــذّل والو�ضاعـــة في المجتمـــع الذي يمكـــن اأن يقّدم له الكثيـــر من فر�س 

الّتكامل، فعن اأمير الموؤمنينQ عندما �ُضئل: اأّي ذّل اأذّل؟ اأّنه قال: »الحر�ص على 

.
الدنيا«)1(

يقـــول االإمام الخميني }: »لو اأعطي جميع العالـــم باأر�ضه و�ضمائه لهذا االإن�ضان 

الحيوانـــي، لما خمدت فيه نار الحر�س والطمع، ولو �ُضّخـــرت له ممالك العالم كاّفة لما 

حّدت من تطّلعه للمزيد، في حين اأّن الحيوانات االأخرى ت�ضكن �ضهواتها اإذا ح�ضلت على 

طعمتهـــا، فال تطلب المزيد حينئٍذ، ولو وجد في بع�ضها - وهذا نادر - من يحر�س على 

جمع االأطعمـــة للم�ضتقبل فحر�ضه على ذلك محدود و�ضعيـــف، فالّنمل يجمع في الّربيع 

يـــف ما ياأكله في ال�ّضتـــاء، ولو كان قادًرا في ال�ّضتاء على الخـــروج من اأوكاره واأكل  وال�ضّ

رزقـــه، فرّبما لم يكـــن ي�ضتغل بجمع الطعام. وعلى اأّي حال، فالـــذي يجمع هنا هو نف�ضه 

الـــذي ياأكل ما جمع، اأّما في االإن�ضـــان فال يّت�ضح االأ�ضا�س الذي يجمع اإ�ضتنادًا اإليه، فاإذا 

كان الجمـــع الأجل ا�ضتهالكـــه ومعي�ضته، فلماذا ي�ضتمر في الجمـــع، وي�ضتّد حر�ضه عليه، 

حتـــى بعد تاأمين ما يحتاجـــه؟! اإذًا، فاالإن�ضان المّتبع لهواه اأ�ضّل واأ�ضّد و�ضاعة من جميع 

الحيوانات والبهائم؛ فلهذه هدف من الجمع، اأّما هو فال هدف له من ذلك، بل هو �ضّيع 

.
)2(

هدفه وغايته«

7. إفناء األمم
اأّمـــا على م�ضتوى المجتمع، فيقـــول االإمام}: »كما اأّن االإن�ضـــان اإذا تمّرد على االأوامر 

الّرحمانّيـــة والعقالئية، وخ�ضع ل�ضلطة ال�ّضيطان والجهل، فـــاإّن ال�ضفات الحيوانّية تظهر في 

اأ�ضـــّد مّمـــا هي عليه فـــي جميع الحيوانات، فقّوة غ�ضبـــه و�ضهواته تحرق العالـــم برّمته، وتهّد 

اأركانـــه، وتفني موجوداته، وتهدم اأ�ضا�س الح�ضارة والتدّيـــن، ويحدث اأحياًنا اأن يوؤّدي غ�ضب 

اإن�ضاٍن واحٍد اأو حّبه للّرئا�ضة اإلى تدمير مئات العوائل وانهيار قوم باأجمعهم؛ فالذي ال حّد له 

)1(  م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س59.
)2(  جنود العقل والجهل، �س 114.
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هـــو غ�ضب االإن�ضان و�ضهواته وحر�ضه وطمعه الذي ال ي�ضّكنه �ضيء. واالإن�ضان هو الذي ير�ضل ـ 

بمغالطاته و�ضيطنته ومكره وخداعهـ  االأُ�ضر الكثيرة اإلى مقابر العدم، والعوائل التي ال يح�ضى 

.
)1(

عددها اإلى وادي الهالك«

8. المصير جهّنم
اإلـــى اأن ينتهـــي االأمر في االآخرة ب�ضـــورة نعجز عن و�ضفها، »فالذيـــن زرعوا في نفو�ضهم 

الملكـــة الفا�ضـــدة والّرذيلة ال�ّضّيئة الباطلـــة، كالّطمع والحر�س والجـــدال وال�ّضره وحّب المال 

والجـــاه والّدنيـــا وباقـــي الملكات، فلهم جهّنم ال يمكـــن ت�ضّورها؛ الأّن ت�ضـــّور تلك ال يمكن اأن 

تخطـــر علـــى قلبي وقلبك، بل تظهر الّنار من باطن الّنف�س ذاتها، واأهل جهّنم اأنف�ضهم يفّرون 

.
)2(

رعًبا من عذاب اأولئك«

وفـــي قوله تعالى:{ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 ،
)3(

ڃ  چ  چ  چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ   }
يقـــول االإمام الخمينـــي }: »اأّي كالٍم معجٍز هـــذا الذي يعجز كّل بيـــان ]ب�ضرّي[ عن 

نظـــم معناه، بل وعـــن اإ�ضفاء لبا�س الّترجمة على )قامة قيامتـــه(، فما من ترجمة، مهما 

كانـــت دقيقة، وما من بيان، مهمـــا كان بليًغا، يمكن اأن يو�ضل مـــا تو�ضله هذه االآيات دون 

نق�ضـــان، »كال« مرتبطة باالآيـــات ال�ّضابقة لها؛ والمعنى هو اأّنه ما من �ضيء ي�ضتطيع اإنقاذ 

االإن�ضان من العذاب في ذلك اليوم المهول حّتى لو افتدى بزوجته واأبنائه ومن في االأر�س 

جميًعا؛ فهو مقبل على جهّنم المتاأّججة ناًرا، والتي تذيب اللحم والجلد والع�ضب والعروق 

وتف�ضلها عن العظام، وتدعو اإليها من اأدبر عن الحّق تعالى، وان�ضغل في دنياه بجمع المال 

.
)4(

والح�ضول على ال�ّضهوات«

)1(  جنود العقل والجهل، �س 113.
)2(   االأربعون حديًثا، �س 45.

.21 )3(   �ضورة المعارج، االآيات 15  - 
)4(  جنود العقل والجهل، �س 212.
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من أين ينشأ الحرص؟
يذكـــر االإمام مجموعة من العوامل التي توؤّدي اإلـــى ن�ضوء هذا الخلق الفا�ضد، بع�ضها اأ�ضّد 

من بع�س، فمنها:

1. الجهل باهلل
»الحر�ــــس هو مــــن اآثار الجهل بالمقــــام المقّد�س للحــــّق ـ جّل وعــــال ـ وقدرته الكاملة 

وراأفتــــه ورحمته الوا�ضعة، لذلك فاإّن المحتجب عن الحــــّق تعالى، والمتوّجه اإلى االأ�ضباب 

ا ـ فينقطع عن الحّق،  العادّيــــة والذي يراها م�ضتقّلة في فاعلّيتها، يت�ضّبث بها ـ عمليًّا وقلبيًّ

وتــــزول الّطماأنينــــة والّثقــــة باهلل مــــن نف�ضه، ويحــــّل محّلهــــا اال�ضطراب والتزلــــزل. والأّن 

االأ�ضباب العادّية ال تحّقق له ما يطمح اإليه وال تطفئ نار حاجته؛ لذا فاإّن حال اال�ضطراب 

والّتوقــــان، والّتم�ّضك والّت�ضّبث بالّدنيا واأهلها ت�ضتّد فيــــه كّل يوم، حّتى تغرقه بالكامل في 

.
)1(

بحر الّدنيا«

ويقـــول }: »... وهو ين�ضاأ من الجهل بالحّق تعالى وتوحيده واأ�ضمائه و�ضفاته ومجاري 

ق�ضائـــه؛ فـــاإّن �ضاحب هذا الخلـــق القبيح والخ�ضلـــة المهلكة غافٌل عن الحـــّق تعالى وقدرته 

.
)2(

ونعمه، بل هو داخٌل ـ ح�ضب عقيدة اأهل المعرفة ـ في حّد ال�ضرك والكفر«

2. احتجاب الفطرة
»لو اأُعطي كّل العالم، باأر�ضه و�ضمائه، لهذا االإن�ضان الحيوانّي لما خمدت فيه نار الحر�س 

والّطمـــع. ولـــو �ُضّخرت لـــه ممالك العالـــم كاّفة، لمـــا حّدت من تطّلعـــه للمزيد. فـــي حين اأّن 

الحيوانـــات االأخرى ت�ضّكن �ضهواتها اإذا ح�ضلت على طعامهـــا، فال تطلب المزيد حينئٍذ. ولو 

ُوجـــد في بع�ضها ـ وهـــذا نادر ـ من يحر�س على جمع االأطعمـــة للم�ضتقبل، فحر�ضه على ذلك 

يف ما ياأكله في ال�ّضتـــاء. ولو كان قادًرا في  محـــدوٌد و�ضعيٌف، فالّنمل يجمـــع في الّربيع وال�ضّ

ال�ّضتـــاء على الخروج مـــن اأوكاره واأكل رزقـــه، فرّبما لم يكن ي�ضتغل بجمـــع الّطعام. وعلى اأّي 

حال، فالذي يجمع هنا هو نف�ضه الذي ياأكل ما جمع، اأّما في االإن�ضان فال يّت�ضح االأ�ضا�س الذي 

)1(  جنود العقل والجهل، �س205.
)2(  )م.ن(، �س 211.
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ينطلق منه للجمع! فاإذا كان الجمع الأجل ا�ضتهالكه ومعي�ضته، فلماذا ي�ضتمّر في الجمع وي�ضتّد 

... »فال يخفى اأّن الحر�ـــس وما ي�ضتلزمه وما 
)1(

حر�ضـــه عليـــه حتى بعد تاأمين ما يحتاجـــه؟!«

يـــوؤّدي اإليه نا�ضٌئ من احتجاب الفطرة، فهو من جنـــود الجهل واإبلي�س... وهذا الُخلق الفا�ضد 

ُيعـــّد من لوازم الفطـــرة المحجوبة ومن جنـــود الجهل؛ الأّن جميع اأ�ض�ضـــه مقامة على الجهل، 

.
)2(

والجهل بحّد ذاته نا�ضئ من احتجاب الفطرة«

3. االفتقار إلى غير اهلل
فات الكمالّية  »ال بـــّد من معرفة اأّن الغنى من االأو�ضاف الكمالّية للّنف�س، بل يكون من ال�ضّ

فـــات الّذاتّية للحّق المقّد�س جّل وعال،  للموجـــود بمـــا هو موجود. ولهذا، يكون الغنى من ال�ضّ

واإّن الّثـــروة واالأموال ال توجب الغنى فـــي الّنف�س، بل ن�ضتطيع اأن نقول اإّن من ال يملك غنًى في 

الّنف�س، يكون حر�ضه تجاه المال والّثراء والمنال اأكثر، وحاجته اأ�ضّد... واالأثرياء، واإن ظهروا 

فـــي مظهـــر الغنى، ولكّنهـــم بالتمّعن يتبّين اأّن حاجتهـــم تت�ضاعف على قـــدر تزايد ثرواتهم. 

.
)3(

فاالأثرياء فقراء في مظهر االأغنياء، ومحتاجون في زّي من ال يحتاج«

4. حّب الّدنيا
»واإّن غنى القلب والكرامة وعّزة النف�س والحّرّية كّلها من لوازم عدم االعتناء بالّدنيا، كما 

.
)4(

اأّن الفقر والذّلة والّطمع والحر�س واال�ضتعباد والتمّلق من لوازم حّب الّدنيا«

»اإن حّب الدنيا والّنف�س بمثابة الجذر االأ�ضلي ل�ضجرة االإن�ضان، ومنه يتفّرع الحر�س والّطمع 

وحـــّب الّزوجة والبنين والمال والجاه واأمثالها. فاإن كانت هذه الفروع �ضعيفة في نف�س االإن�ضان 

عب ف�ضل االإن�ضان عنها، ونقله اإلى العالم االآخر فال يحتاج  مثـــل الّنبتة الفتّية، لم يكن من ال�ضّ

االأمر في هذه الحال اإلى �ضّدة ال�ضغط من قبل مالئكة اهلل الموكلين بقب�س الّروح، وال اإلى �ضّدة 

غـــط علـــى روح االإن�ضان ونف�ضـــه. ولكن اإذا امتّدتـ  ال �ضمح اهلل  جـــذور تلك الفروع الخبيثة  ال�ضّ

خت وانت�ضرت فيها، فاإّن ر�ضوخها وانت�ضارها لن يكون مثل ر�ضوخ  فـــي اأر�س عالم الّطبيعة وتر�ضَّ

جـــذور ال�ّضجرة وانت�ضارها؛ الأّنه �ضيمتد اإلى جميع اأرجـــاء عالم الّطبيعة، كما اأّن ال�ضجرة مهما 

)1( جنود العقل والجهل، �س 114.
)2(  )م.ن(، �س211.

)3(  االأربعون حديًثا، �س 476  - 477.
)4(  معراج ال�ضالكين، �س62.
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كُبـــرت ال تمتّد جذورها في االأر�س الأكثر من ب�ضعة اأمتـــار، ولكّن جذور �ضجرة حّب الدنيا تمتّد 

فـــي جميع اأرجاء عالـــم الطبيعة الّظاهرة منها والباطنة، فتخ�ضع جميـــع العالم ل�ضهوات فروع 

.
)1(

هذه ال�ّضجرة الخارجية؛ ولهذا لن يكون ممكًنا قلع هذه ال�ّضجرة ب�ضالم!«

ص من الحرص؟
ّ
كيف نتخل

الأجـــل التخّل�ـــس من اأّية رذيلـــة اأخالقّية، يحتـــاج االإن�ضان اإلـــى الجهاد العلمـــّي والعملّي. 

ـــا الّتوحيد  والجهـــاد العلمّي هنا عبـــارة عن اإي�ضـــال المعارف المتعّلقـــة بالّتوحيد -خ�ضو�ضً

االأفعالـــّي والّتوحيد في الّرازقّيـــة - اإلى مرحلة اليقين، فعن اأبـــي عبد اهلل Q قال: »ِمْن 

َي الّنا�َص ِب�َسَخ���ِط اهلِل، َول َيلوَمُهْم َعلى ما َلْم يوؤتِه  ���ِة َيقي���ِن اْلَم���ْرِء اْلُم�ْسِل���ِم اأْن ل ُيْر�سِ حَّ �سِ

ُه َكراِهَيُة كارٍه، َوَل���ْو اأَنَّ اأَحَدُكْم َفرَّ ِمْن  ْزَق ل َي�سوُق���ُه ِحْر�ُص َحري�ٍص، َول َي���ُردُّ اهلل؛ َف���اإنَّ ال���رِّ

ِرْزِق���ِه َكم���ا َيِفرُّ ِمَن اْلَم���ْوِت لأَْدَرَكُه ِرْزُقُه َكما ُيْدِرُكُه اْلَمْوُت«، ُثمَّ قاَل: »اإنَّ اهلل ِبَعْدِلِه َوِق�ْسِطِه 

 اأهل 
َخِط«)2( كِّ َوال�سَّ �سا، َوَجَعَل اْلَهمَّ َواْلُحْزَن ِفي ال�سَّ ْوَح َوالّراَحَة ِفي اْلَيقيِن َوالرِّ َجَع���َل ال���رَّ

اليقيـــن يعلمـــون باأّن الحر�ـــس واالكت�ضاب ال يجلبان الـــّرزق، فال يلومونهم علـــى ما لم يوؤتهم 

.
اهلل«)3(

والجهـــاد العملـــّي ها هنا يقت�ضي اأن ن�ضعى لتر�ضيخ حالة »التـــوّكل على اهلل« في القلب من 

خـــالل الّتجربة العملّية التي نعي�ضها مع اهلل يوًما بعد يوم، والتي تورثنا حالة الّثقة به وبح�ضن 

تدبيره، يقول االإمـــام }: »اأجل، اإّن الغنى واال�ضتغناء وعّزة الّنف�س وكمالها اإّنما يتحّققان 

بالتـــوّكل على الحّق تعالى والّثقة به، فالذي يتوّجه اإلى بـــاب الغنّي المطلق ل�ضّد فقره، ويتعّلق 

قلبـــه بـــه تعالى، ويقطع طمعه عن المخلـــوق الفقير، يحّل اال�ضتغنـــاء والغنى عن المخلوق في 

قلبـــه، وي�ضتوطنان فيه. في حيـــن اأّن كل فقر وذّلة وعجز ومّنة ناتجة من الحر�س والّطمع بما 

؛ اأي يقطعه 
)4(

عيف، قال اهلل تعالى:{ہ ہ ہ ھ ھ ھھ } فـــي اأيدي المخلوق ال�ضّ

)1(  جنود العقل والجهل، �س 251 - 252.
)2(  الكافي، ج2، كتاب االإيمان والكفر، باب ف�ضل اليقين، ح2.

االأربعون حديًثا، �س 586.  )3(
)4( �ضورة الطالق، االآية 3.
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.
)1(

عن الّطمع بما عند المخلوق، وفي ذلك منتهى عّزة الّنف�س وعظمتها وغناها عن االآخرين«

وكذلـــك تذّكر االآخرة ومـــا يتقّدمها، من الموت الذي يح�ضر بقّوة فـــي الحياة الّدنيا، كما 

َهَواِت ِفي النَّْف�ِص، َوَيْقَطُع َمَناِبَت اْلَغْفلَِة،  ادقQ: »ِذْكُر اْلَمْوِت ُيِميُت ال�سَّ قال االإمام ال�ضّ

ْعَلَم اْلَه���َوى، َوُيْطِفُئ َن���اَر اْلِحْر�ِص،  ْب���َع، َوَيْك�ِس���ُر اأَ ي النَّْف����َص ِبَمَواِع���ِد اهلِل، َوُي���ِرقُّ الطَّ َوُيَق���وِّ

.
ْنَيا«)2( ُر الدُّ َوُيَحقِّ

اأّما الحر�ـــس االإيجابّي، كما في قوله تعالـــى:{گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

.
)3(

ڱڱ ں ں ڻ ڻ}
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  {ھ 

.
)4(

ۇ ۇ ۆ ۆ }
وهو الذي ُي�ضار اإليه تحت عنوان الّذكاء العاطفّي.

)1( جنود العقل والجهل، �س 207.
)2( م�ضتدرك الو�ضائل، ج2، �س105.

)3( �ضورة النحل، االآية 37.
)4( �ضورة التوبة، االآية 128.
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المهاهيم الرئيسة

1. الحر�ـــس عبـــارة عن �ضّدة توقـــان الّنف�س للّدنيـــا و�ضوؤونها، وكثرة تم�ّضكهـــا باالأ�ضباب. 

ومقت�ضى ذلك توّجه القلب الأهل الدنيا وكثراتها.

2. الّدنيـــا هي االعتبارات التي تن�ضاأ من فهمنا الخاطئ لموجودات االأر�س. فعندما نجهل 

ة واالأنعـــام والّن�ضاء وغيرها من مـــواد االأر�س، فمن  �ضـــّر خلـــق االأوالد والّذهب والف�ضّ

المتوّقع اأن ين�ضاأ التعّلق القلبّي بها.

3. الحر�س الذي هو �ضد التوّكل هو اأمٌر قلبّي، واأخطر ما في الحر�س، عدم الّثقة بمواعيد 

اهلل و�ضّنته التي عّمت و�ضملت جميع ال�ّضنن. 

4. اأكثـــر الحري�ضين علـــى الّدنيا يّدعون اأّنهم اإّنما يراعون االأ�ضبـــاب التي اأمر اهلل تعالى 

باالأخـــذ بها، اإال اأّن الحري�س، ول�ضّدة طمعه يعمى عـــن عالم االأ�ضباب التي تو�ضل اإلى 

الّرفاه واالزدهار والبركة والوفرة، ويّتجه نحو البخل وال�ضّح والمنع والجمع بال طائل. 

5. من اأهم عالمات الحر�س: حّب المال وطول االأمل. والّتهاون في اأمور االآخرة. 

6. يوؤدي الحر�س اإلى: اإبعاد االإن�ضان عن الحّق. احتجاب الفطرة ون�ضوء الّرذائل. االإخفاق 

في عملّية التخلية والتحلية. فقدان الراحة والّطماأنينة. الدخول اإلى جهّنم.

7. ين�ضـــاأ الحر�س من: الجهل باهلل. احتجاب الفطرة. االفتقار اإلى غير اهلل. حّب الّدنيا. 

طغيان القّوة ال�ّضهوّية.

ـــا الّتوحيد  8  العـــالج العلمـــّي للحر�س: اإي�ضال المعـــارف المتعّلقـــة بالّتوحيد ــ خ�ضو�ضً

االأفعالّي والّتوحيد في الّرازقّية ـ اإلى مرحلة اليقين.

9  العـــالج العملـــّي للحر�س: ال�ّضعي لتر�ضيـــخ حالة التوّكل على اهلل فـــي القلب من خالل 

الّتجربة العملّية التي نعي�ضها مع اهلل يوًما بعد يوم، والتي تورثنا حالة الّثقة به وبح�ضن 

تدبيره.
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:

ي َعْن ُكلِّ َماأَْثٍم،  ٍد َواآِلِه، َواْك�ِسْر �َسْهَوِتي َعْن ُكلِّ َمْحَرٍم، َواْزِو ِحْر�سِ »اللَُّهمَّ �َسلِّ َعلَى ُمَحمَّ

.
ِمَنٍة، َوُم�ْسِلٍم َوُم�ْسِلَمٍة«)1( َواْمَنْعِني َعْن اأََذى ُكلِّ ُموؤِْمٍن َوُموؤْ

َخْرَت  ْر ِفي َقْلِبي ِمَث���اَل َما ادَّ ْغَب���ِة َوَهلَِع اأَْه���ِل اْلِحْر�ِص، َو�َس���وِّ »... َواأَِعْذِن���ي ِم���ْن �ُس���وِء الرَّ

ِمي ِمْن َجَزاِئ���َك َوِعَقاِبَك، َواْجَع���ْل َذِلَك �َسَبب���اً ِلَقَناَعِتي ِبَما  ِل���ي ِم���ْن َثَواِب���َك، َواأَْع���َدْدَت ِلَخ�سْ

ْنَت َعلَى ُكلِّ �َسْيء  ِل اْلَعِظيِم، َواأَ ْيَت، َوِثَقِتي ِبَما َتَخيَّْرَت اآِميَن َربَّ اْلَعاَلِميَن، اإِنََّك ُذو اْلَف�سْ َق�سَ

.
َقِديٌر«)2(

الروايات ال�سريفة:

1. عـــن اأميـــر الموؤمنين Q: »من جمع له مع الحر�ص عل���ى الّدنيا البخل بها، فقد 

ا�ستم�سك بعمودي اللوؤم«)3(.

 ، ى ِبِه َر�ُس���وُل اهللP َعِلّياً Q، َيا َعِليُّ ْو�سَ
َ
ِبي َعْبِد اهلل Q: »َكاَن ِفيَما اأ

َ
2. عـــن اأ

 .
ْنَهاَك َعْن َثَلِث ِخ�َساٍل ِعَظاٍم: اْلَح�َسِد َواْلِحْر�ِص َواْلَكِذِب«)4(

َ
اأ

ِميـــُر اْلُموؤِْمِنيـــَن Q َعـــِن اْلِحْر�ِس: َمـــا ُهَو؟ َقـــاَل: »َطلَ���ُب اْلَقِلي���ِل ِباإِ�َساَعِة 
َ
3. �ضِئـــَل اأ

 .
اْلَكِثير«)5(

يِّ 
َ
4. عـــن الر�ضول االأعظـــمP: »اْلَحِري����صُ َمْح���ُروٌم، َوُهَو َم���َع ِحْرَماِن���ِه َمْذُم���وٌم ِفي اأ

 ، �َس���يْ ٍء َكاَن، َوَكْي���َف َل َيُكوُن َمْحُروماً َوَقْد َفرَّ ِمْن َوَثاِق اهلل َوَخاَلَف َقْوَل اهلل َعزَّ َوَجلَّ

:{ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ }،  َحْي���ُث َيُق���وُل اهلل َع���زَّ َوَج���لَّ

ْق�َساُه، 
َ
رُّ َبَدَنُه َوَل َيْنَفُعُه، َوَهمٍّ َل َيِتمُّ َلُه اأ ْعَبٍة: ِفْكٍر َي�سُ َواْلَحِري�ُص َبْيَن �َسْبِع اآَفاٍت �سَ

)1( ال�ضحيفة ال�ضجادية، دعاوؤهQ في طلب العفو والرحمة.
)2( )م.ن(، دعاوؤهQ اإذا اعتدي عليه اأو راأى من الظالمين ما ال يحب.

)3( غرر الحكم، �س 261.
)4( بحار االأنوار، ج16، �س 370.

)5( م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 60.
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�َسدَّ َتَعب���اً(، َوَخْوٍف َل 
َ
اَحِة اأ لَّ ِعْن���َد اْلَمْوِت، )َوَيُكوُن ِعْن���َد الرَّ َوَتَع���ٍب َل َي�ْسَتِري���ُح ِمْن���ُه اإِ

ُه ِمْن  ُيوِرُثُه اإِلَّ اْلُوُقوَع ِفيِه، َوُحْزٍن َقْد َكَدَر َعلَْيِه َعْي�ُسُه ِبَل َفاِئَدٍة، َوِح�َساٍب َل ُيَخلِّ�سُ

.
ْن َيْعُفَو اهلل َعْنُه(، َوِعَقاٍب َل َمَفرَّ َلُه ِمْنُه َوَل ِحيلََة«)1(

َ
ِ اإِلَّ اأ

َّ
َعَذاِب )اهلل

ا  مَّ
َ
���وُل اْلُكْفِر َثَلَثٌة، اْلِحْر�ُص َواِل�ْسِتْكَب���اُر َواْلَح�َسُد َفاأ �سُ

ُ
بي َعْبِد اهلل Q: »اأ

َ
4. عـــن اأ

َكَل ِمْنَها، 
َ
ْن اأ

َ
َجَرِة َحَملَُه اْلِحْر�ُص َعلَ���ى اأ نَّ اآَدَم Q ِحيَن ُنِه���َي َعِن ال�سَّ اْلِحْر����صُ َف���اإِ

ا اْلَح�َسُد َفاْبَنا اآَدَم َحْيُث  مَّ
َ
َب���ى، َواأ

َ
ُجوِد لآَِدَم َفاأ ِمَر ِبال�سُّ

ُ
���ا اِل�ْسِتْكَب���اُر َفاإِْبِلي�ُص َحْيُث اأ مَّ

َ
َواأ

 .
اِحَبُه«)2( َحُدُهَما �سَ

َ
َقَتَل اأ

ُن���وِب، َوُه���َو َداِعي  ���ِم ِف���ي الذُّ 5. عـــن اأميـــر الموؤمنيـــن Q: »اْلِحْر����صُ َداٍع اإَِل���ى التََّقحُّ

 . 
اْلِحْرَمان«)3(

َة اْلِحْر�ِص،  َم���ِع، َفاإِنَُّه َي�ُسوُب اْلَقْلَب �ِس���دَّ اُك���ْم َوا�ْسِت�ْسَعاَر الطَّ 6. َعـــْن َر�ُضوِل اهللP: »َواإِيَّ

 .
ْنَيا«)4( َوَيْخِتُم َعلَى اْلُقُلوِب ِبَطاَبِع ُحبِّ الدُّ

7. عـــن اأميـــر الموؤمنين Q: »الجب���ن والحر�ص والبخ���ل غرائز �س���وء يجمعها �سوء 

 .
الظّن باهلل �سبحانه«)5(

ْنَيا اْلَت���اَط َقْلُبُه ِمْنَها ِبَثَلث:  8. عـــن اأمير الموؤمنين Q: »َوَمْن َلِه���َج َقْلُبُه ِبُحبِّ الدُّ

.
َمل َل ُيْدِرُكُه«)6(

َ
ُه، َوِحْر�ص َل َيْتُرُكه، َواأ َهمٍّ َل ُيِغبُّ

9. عـــن اأميـــر الموؤمنيـــنQ: »الأجل محت���وم، وال���رزق مق�س���وم، فل يغّم���ن اأحدكم 

.
اإبطاوؤه؛ فاإّن الحر�ص ل يقّدمه، والعفاف ل يوؤّخره، والموؤمن بالتحّمل خليق«)7(

 

)1( م�ضباح ال�ضريعة، �س 117.
)2( الكافي، ج2، �س 289.
)3( )م.ن(، ج8، �س 18.

)4( م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 70.
)5( نهج البالغة، �س 430.

)6( )م.ن(، �س 508.
)7( غرر الحكم، �س 161.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

  الحمق  

معناه، تشّكله وطرق معالجته

يبّيـــن المعنـــى الدقيـــق للحماقـــة وكيـــف تت�ضّكل    1

ال�ضخ�ضية الحمقاء.

يتعّرف اإلى تاأثير الحماقة على تكامل االإن�ضان.   2

ي�ضرح كيف يمكن التخّل�س من الحماقة.   3

الّدرس السادس والعشرون





تمفيق
يحمل الّنا�س ت�ضّوًرا عن الحماقة، وتاأتي الّروايات لت�ضّوب هذا الت�ضّور. يرّكز الّنا�س في 

ت�ضّورهـــم للحماقة على الوقائـــع المتعّلقة بالحياة الّدنيا و�ضوؤونها من تدبير وتح�ضيل وك�ضب 

وتبـــادل. وتاأتي االأحاديث ال�ّضريفة المنقولة عـــن اأهل بيت الع�ضمة R لتبّين اأّن الحماقة 

ترتبـــط بتلـــك الوقائع الجلّية والحقائـــق الكبرى التي ال يجهلها اأو يغفـــل عنها �ضوى من ابُتلي 

بكدورة الباطن وظلمانّية الّنف�س، وبذلك تفتح علينا باًبا جديًدا لمعرفة ال�ّضخ�ضّية االإن�ضانّية 

واأنماطها. فما هي الحماقة؟ وكيف يمكن معالجتها؟

خصّية الحمداء وما ينرم عنفا
ّ
الش

ادرة من م�ضكاة النبّوة والوحي، لنر�ضم في اأذهاننا  فلنتدّبـــر بدايًة في هذه ال�ّضواهد ال�ضّ

�ضورًة وا�ضحًة عن الحماقة واالأحمق:

.
ُة َراأْ�ُص اْلُحْمِق«)1( ُت َراأْ�ُص اْلَعْقِل، َواْلِحدَّ َقاَل اأمير الموؤمنين Q: »التََّثبُّ

.
وعنه Q: »ل ي�ستخّف بالعلم واأهله، اإل اأحمٌق جاهل«)2(

.
وقال Q اأي�ضًا: »اإعجاب المرء بنف�سه حمق«)3(

َلْيَه���ا، َوَقاَل: اإِنَّ  َل اإِ »وُروي اأنَّ اأََب���ا اْلَح�َس���ِن Q ا�ْسَت���َرى َداراً، َواأََم���َر َمْوًلى َل���ُه اأَْن َيَتَحوَّ

ُبوَك  اَر اأَِبي، َفَق���اَل اأَُبو اْلَح�َس���ِن Q: اإِْن َكاَن اأَ ���ٌق، َفَقاَل: َق���ْد اأَْحَدَث َهِذِه ال���دَّ َمْنِزَل���َك �َسيِّ

.
اأَْحَمق َيْنَبِغي اأَْن َتُكوَن ِمْثلَُه؟«)4(

)1( بحار االأنوار، ج1، �س 160.
)2( غرر الحكم، �س 41.

)3( )م.ن(، �س309.
)4( الكافي، ج2، �س 525.
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P ِفي َحِديـــِث اْلِمْعَراِج: »َقاَل اهلل َتَب���اَرَك َوَتَعاَلى، َي���ا اأَْحَم���ُد، اإِنَّ َعْيَب اأَْهِل  ِبـــيِّ وَعـــِن النَّ

.
ْنَيا َكِثيٌر، ِفيِهُم اْلَجْهُل َواْلُحْمُق َل َيَتَوا�َسُعوَن ِلَمْن َيَتَعلَُّموَن ِمْنُه«)1( الدُّ

وقال اأمير الموؤمنين Q: »�سمعت ر�سول اهللP يقول: »األ اأخبركم باأكي�ص الكّي�سين 

واأحم���ق الحمق���ى«؟ قالوا: بلى يا ر�ضول اهلل، قال: »اأكي�ص الكّي�سين من حا�سب نف�سه، وعمل 

.
)2(

لما بعد الموت؛ واأحمق الحمقى من اأتبع نف�سه هواها وتمّنى على اهلل الأماني« 

. و»َم���ْن َنَظَر ِفي ُعُيوِب النَّا�ِص 
وعنـــه Q: »اأحم���ق الّنا�ص من ظّن اأّنه اأعقل الّنا�ص«)3(

: َيا اأَِميَر  وَحاَن اْلَعْبِديُّ . وَقاَل َلُه َزْيُد ْبُن �ضُ
َيَها ِلَنْف�ِسِه فَذاك الأْحَمُق ِبَعْيِنِه«)4( َفاأَْنَكَرَها ُثمَّ َر�سِ

يُّ النَّا�ِص اأَْحَمُق؟ َقاَل: اْلُمْغَترُّ  ْغَلُب َواأَْقَوى؟ َقاَل: »اْلَهَوى...، َقاَل َف���اأَ اْلُموؤِْمِنيـــَن، اأَيُّ �ُضْلَطاٍن اأَ

.
ْنَيا، َوُهَو َيَرى َما ِفيَها ِمْن َتَقلُِّب اأَْحَواِلَها«)5( ِبالدُّ

اإّن ق�ضًمـــا مـــن هذه الّن�ضو�ـــس ال�ّضريفة يبّيـــن اأّن الحماقـــة ترتبط بالجانـــب االإدراكّي، 

والق�ضـــم االآخر يرتبط بالجانـــب ال�ّضلوكّي. لكّننا لو تاأّملنا اأكثر لوجدنـــا االأمر كّله يرجع اإلى 

اال�ضتخفـــاف بالعقـــل الذي يك�ضف ويمّيز بيـــن الخير وال�ضّر والكمال والّنق�ـــس. فاإذا اجتمع 

مـــع هذا اال�ضتخفاف تلك العقـــد الّنف�ضّية الموجبـــة لتكّدر الّنف�ـــس وظلمانّيتها، ظهرت تلك 

رر. فمن اّتبع هواه اأورده  الت�ضّرفات التي ال تورث �ضاحبها اأو من يّتبعه �ضوى الخ�ضارة وال�ضّ

ا. ومن لم يقّدر نتيجة العي�س في  المهالك؛ الأّن الّنف�س بدون هداية اإلهّية ال ت�ضيب خيًرا اأو حقًّ

بيٍت �ضّيق على عياله ونف�ضه وما ينجم عنه من اآثار نف�ضّية وخيمة عليهم، ر�ضي بال�ّضكن فيه، 

ومـــن لـــم يتوا�ضع لمن يتعّلم منه العلم حرم نف�ضه من المزيد مـــن العلم؛ الأّن العالم الّرّباني 

ال يوؤتـــي علمه مـــن يرى فيه الكبر والعجب. ثّم األي�ضت الحّدة �ضبـــٌب للخ�ضارة وما يعقبها من 

ندامة، كما قال اأمير الموؤمنين Q: »الحّدة �سرٌب من الجنون؛ لأّن �ساحبها يندم، فاإن 

. فـــال ي�ضتمّر بالحّدة اإاّل من عجز عـــن اإدراك تلك الخ�ضارة 
ل���م ين���دم فجنونه م�ستحكم«)6(

)1( م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 303.
)2( مجموعة وّرام، ج2، �س 94.

)3( غرر الحكم، �س 77.
)4( نهج البالغة، �س 860.

)5( من ال يح�ضره الفقيه، ج4، �س 381.
)6( نهج البالغة، �س513. 
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ّ
 الحمق ؛ معنامت تشك

الّناجمة عنها، فهذه بع�س الخ�ضائر التي ت�ضيب كل من ال يحترم العقل ودوره، وهو االأحمق 

بعينه!

يقـــول االإمام الخميني}: »اإّن اأعظم القذارات المعنوّية التي ال يمكن تطهيرها ب�ضبعة 

اأبحـــر، واأعجـــزت االأنبيـــاء العظام، هي قـــذارة الجهل المرّكـــب، الذي هو من�ضـــاأ ذاك الّداء 

الُع�ضال، اأال وهو اإنكار مقامات اأهل اهلل واأرباب المعرفة ومبداأ �ضوء الظّن باأ�ضحاب القلوب. 

ومـــا دام االإن�ضـــان ملّوًثا بهـــذه القذارة، ال يتقّدم خطـــوًة اإلى المعارف، بـــل رّبما تطفىء هذه 

الكـــدورة نور الفطرة الذي هو م�ضباح طريـــق الهداية، وتنطفئ بها نار الع�ضق التي هي ُبراق 

.
)1(

العروج اإلى المقامات وتخّلد االإن�ضان في اأر�س الّطبيعة«

وهكـــذا نجد االأحمق، وقد اأغلـــق على نف�ضه باب الّتكامل وفتح عليها باب العداء والمعاداة 

الأولياء اهلل، الذين هم حجج اهلل في االأر�س و�ضبل الو�ضول اإليه، فاأّية خ�ضارة بعد هذه؟!

كيف يعّرف اإلمام الخميني} الحماقة؟
وانطالًقـــا من الّت�ضاد الـــوارد في حديث جنود العقل والجهل بيـــن الفهم والحمق، يعّرف 

االإمـــام الخمينّي } الحماقة، فيقـــول: »الفهم يطلق تارًة على �ضرعـــة االنتقال والتفّطن، 

واأُخـــرى علـــى �ضفاء باطـــن الّنف�س و�ضّدتـــه الموجبة ل�ضرعـــة االنتقال، وُيقابـــل المعنى االأّول 

البـــالدة، فيمـــا يقابـــل المعنى الثاني كـــدورة اّلنف�س التي ت�ضتلـــزم الغباء والحمـــق. وعلى اأّي 

حال، يكون الحمق مقاباًل للمعنى الجامع للفهم اأو الزًما لمقابله. وبمالحظة �ضدور الحديث 

ال�ّضريف عن منازل الوحي والنبّوة، وعن مرّبي االإن�ضان، فاإّن من المحتمل اأن يكون المق�ضود 

بالفهم في هذا الحديث هو �ضفاء الباطن الذي يوؤّهل االإن�ضان الإدراك االأمور المعنوّية؛ فيكون 

المراد بالحمق كدورة الّنف�س وظلمانّيتها الموجبة للغباء والعجز عن اإدراك الحقائق المعنوّية 

.
)2(

والمطالب العرفانّية«

وتكـــون معرفة الّنف�س ومعرفـــة عيوبها ونقائ�ضها - وهي التي تكـــون اأّول ما يبرز من هذه 

الّنف�س في عالم الّطبيعة - من اأبده المعارف واأّول االإدراكات وبداية مراتب الفهم؛ ولهذا ذكر 

)1( معراج ال�ضالكين، �س 69.
)2( جنود العقل والجهل، �س249.
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االإمـــام}: »واإّن مـــن اأعلى مراتب الحمق اأن يحجب االإن�ضاُن نف�ضـــُه عن نف�ضه وروحانّيتها 

.
)1(

ا ـ نعوذ باهلل من ذلك« اأي�ضً

من أين تنشأ الحماقة؟
مـــع اأّن بع�ـــس درجات الحماقة غير قابلـــة للعالج عمليًّا، لكّنها لي�ضـــت خارجة عن اختيار 

االإن�ضـــان؛ فاإّن الحماقة نتيجة طبيعّية ل�ضلوٍك يّتخذه االإن�ضان من خالل اإدباره عن عالم الّنور 

والحقائـــق الغيبّيـــة، في�ضل بعدها اإلـــى حيث ال يعقل �ضيًئا، وال يقدر عليـــه، مهما حاولـ  نعوذ 

باهلل من هذه العاقبة.

ومـــع بقـــاء �ضيء مـــن العقل، ي�ضتطيـــع االإن�ضان اأن يلتفـــت اإلى ما فيه مـــن حماقة، ويمكن 

لل�ّضالـــك المجاهد اأن يقذف بذاك المقـــدار من نور العقل على �ضفحة نف�ضه وباطنه المتّكدر 

بظلمة الحماقة، فيزهق ما فيه من باطلها.

1. حّب الدنيا
وي�ضيـــر االإمام الخمينّي } اإلى اأّن ال�ّضبب االأ�ضا�س وراء الحماقة و�ضعف فهم االإن�ضان 

لالأمـــور المعنوّية هو توّجه القلب والّنف�س نحو عالم الّطبيعـــة كغاية نهائّية: »اإذا ُوّجهت مراآة 

افية �ضطر الكدورة والّظلمة ودار الّطبيعـــة التي هي »اأ�ضفل �ضافلين«، اأّثرت فيها  الّنف�ـــس ال�ضّ

كـــدورة الّطبيعة ب�ضورة تدريجّية، وجعلتهـــا ظلمانّية كدرة، حّتى ي�ضتولي غباُر و�ضداأ الّطبيعة 

علـــى وجه مراآة ذات الّنف�س، بحكم اأّن عالم الّطبيعة �ضّد عالم الّنور الذي ي�ضدر منه جوهر 

ذات الّنف�ـــس، وحينئـــٍذ تعمى الّنف�ـــس عن فهم االأمـــور الّروحّية، وي�ضتدُّ فيهـــا هذا االحتجاب 

يـــن«: {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ينية« من �ضنـــخ »�ضجِّ والحمـــق حتـــى ت�ضيـــر نف�ًضـــا »�ضجِّ

،
)3(

{ ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  {ڀ  ؛ 
)2(

{  ڈڈ 
. وقـــد اأ�ضـــارت اآيات القـــراآن ال�ّضريف 

)4(
{ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ}

)1( جنود العقل والجهل، �س 255.
)2( �ضورة البقرة، االآية 10.

)3( �ضورة البقرة، االآية 257.

)4( �ضورة االإ�ضراء، االآية 46.
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بكثرة اإلى هذين المقامين، واهتّم الحّقـ  جلَّ وعالـ  كثيًرا ببيان �ضوؤونهما؛ الأّن الهدف االأ�ضلّي 

لجميع ال�ّضرائع االإلهّية هو ن�ضر المعارف، وهذا ما ال يتحّقق اإاّل بمعالجة الّنفو�س واإبعادها عن 

.
)1(

ظلمات الّطبيعة، وتحريرها منها ونقلها اإلى عالم النور«

فظلمـــة الّطبيعـــة تن�ضاأ مـــن اإقبال القلـــب عليها كغايـــة لوجوده. وهـــو ما اأ�ضـــار اإليه اأمير 

.
رته«)2( الموؤمنين Q بقوله: »ومن نظر اإليها اأعمته، ومن اأب�سر بها ب�سّ

يَم���اِن َحتَّى َتَرى النَّا����َص ُكلَُّهْم  ي���ُب َحِقيَقَة اْلإِ ، َل ُت�سِ اإّن قـــول ر�ضـــول اهللP: »َيا اأََب���ا َذرٍّ

، ي�ضير اإلى اأّن �ضّدة التعّقل والتدّبر في اأمور الّدنيا، 
َحْمَق���اَء ِف���ي ِديِنِهْم، ُعَقَلَء ِف���ي ُدْنَياُهم«)3(

والـــذي ين�ضاأ من االن�ضراف التاّم اإليها، يـــوؤّدي اإلى الحماقة ب�ضاأن االأمور الّدينّية التي تهدف 

لها على  بالّدرجـــة االأولـــى اإلى عمـــارة االآخرة. فاأّي عاقٍل يقـــّدم الّنعمة الّزائلة الفانيـــة ويف�ضّ

الّنعمـــة الباقية االأبدّية، وهل يمكن بح�ضابات العقل المقارنة بين المحدود والمطلق؟! اأولي�س 

المحدود في جنب المطلق اإاّل �ضفًرا؟!

اإّن طلـــب الّدعة والّراحـــة في الحياة الّدنيا ي�ضاعف من ح�ضور القّوة ال�ضهوّية في الّنف�س، 

االأمر الذي يزيد من الّتوّجه اإلى اللذائذ الماّدّية. وفي مثل هذه الحالة، وحين ال يكون الّرادع 

الّتقوائـــي موجـــوًدا، فاإّن هذا االإن�ضان لن يتّورع عن الف�ضق عن اأمـــر رّبه من اأجل الو�ضول اإلى 

م�ضتهياتـــه. وهكذا ي�ضبح مثل هذا االإن�ضان عبًدا لهـــذه ال�ّضهوات، في�ضهل ال�ّضيطرة عليه من 

قبـــل من يمتلك هـــذه الم�ضتهيات كالملـــوك والّزعمـــاء والّطواغيت. وهو ما حكـــت عنه اآيات 

القراآن الكريم ب�ضاأن قوم فرعون الذين و�ضلوا اإلى درجة كبيرة من خّفة العقل:{ں 

.
)4(

ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ}

)1( جنود العقل والجهل، �س 250 - 251.
)2(  نهج البالغة، �س106.

)3( بحار االأنوار، ج74، �س 84.
)4(  �ضورة الزخرف، االآية 54.
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2. احتجاب الفطرة
وال �ضّك باأّن من لم يتحّرك على طريق ال�ّضير وال�ّضلوك اإلى اهلل تعالى، فلن تتحّقق اال�ضتعاذة 

مـــن ال�ّضيطان وجنوده عنده. والحماقة من جنود اإبلي�س؛ لهذا قال االإمام }: »الحمق من 

جنـــود الجهـــل واإبلي�س، ومن مقت�ضيات الفطرة المحجوبـــة؛ الأّن الفطرة اإذا احتجبت عجزت 

عـــن اإدراك الحّق تعالى والّروحانّيـــات التي من جنوده عزَّ وجل، وتوّجهت اإلى الّدنيا والّنف�س، 

ـــا لي�ضت بحقيقتها  وتقوقعـــت في حجاب االإّنيـــة واالأنانية، وهي االإّنيـــة الدنيوّية التي هي اأي�ضً

.
)1(

الحقيقّية، فت�ضير بذلك محرومة من جميع مراتب المعنوّيات والمعارف االإلهّية كافة«

اأّمـــا احتجاب الفطرة فمرّده بالّدرجة االأولـــى اإلى عدم اإعمال العقل في تمييز الكمال من 

الّنق�ـــس، حيـــث تتوّجه الفطرة عندها اإلى الكمال الموهـــوم، فتحتجب به، بدل اأن تتوّجه اإلى 

الكمال الحقيقّي لتتكامل به، وت�ضل بعدها اإلى الكمال المطلق.

ة هذه الّنف�س وهي تتفاعل مع عالم الّطبيعة، وما  ويحّدثنا االإمام الخمينّي } عن ق�ضّ

ينجم عنه في الحالين: حال اختيار التوّجه اإلى اأ�ضفل �ضافلين، وحال الّتوّجه اإلى اأعلى علّيين، 

فيقول: »ينبغي معرفة اأّن الّنف�س االإن�ضانّية هي كالمراآة، تكون في الفطرة االأولى �ضافية نورانّية 

خالية من كّل كدورة وظلمة، فاإذا واجهت عالم االأنوار واالأ�ضرار المنا�ضب لجوهر ذاتها ترّقت 

تدريجيًّا، وانتقلت من مقام نق�س الّنورانّية اإلى كمال الّروحانّية والّنورانّية، حتى تتخّل�س من 

جميع الكدورات والّظلمات، وتتحّرر وتهاجر من قرية الّطبيعة المظلمة وبيت الّنف�س المظلم، 

فيكـــون ن�ضيبها م�ضاهدة جمال الجميل، ويقع اأجرها علـــى اهلل. ولعّله اإلى هذا المعنى ت�ضير 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  الكريمـــة:{ې  االآيـــة 

 .
)3(

، وكذلك االآية ال�ضريفـــة:{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ }
)2(

ېئېئ}
اأجل، فالذي يتوّلى اأمر باطنه وظاهره ويت�ضّرف فيهما الحّق تعالى وحده ال �ضريك له، تتحّول 

، فيتخلَّ�س 
)4(

اأر�ُس مملكة وجوده من الّظلمة اإلى الّنور االإلهّي:{ٹ ڤ ڤ ڤ }

)1( جنود العقل والجهل، �س 255.
)2( �ضورة الن�ضاء، االآية 100.
)3( �ضورة البقرة، االآية 257.

)4( �ضورة الزمر، االآية 69.
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من جميع الّظلمات والكدورات، وي�ضل اإلى الّنور المطلق الم�ضاوق والقرين للوحدة المطلقة، 

ولعّل في هذا يكمن �ضرُّ ذكر الّنور ب�ضيغة المفرد، مقابل ذكر الّظلمات ب�ضيغة الجمع في اآية 

.
)1(

الكر�ضّي«

2 وترك كّب القنيا
ّ
عالج الحماقة بالتعد

اإّن هلل تعالى في تربية عباده �ضوؤوًنا ال ُتح�ضى، ومن �ضوؤونه اأّنه يبتلي بع�س هوؤالء الحمقى 

ب�ضربة تنزل على روؤو�ضهم لتوقظهم مّما هم فيه، وتبّدل توّجهاتهم الم�ضتغرقة في هذه الّدنيا 

الفانية. وعلينا اأن ن�ضاأل اهلل تعالى اأن ال يوؤّدبنا بعقوباته، وذلك ال يح�ضل اإاّل اإذا جعلنا العقل 

اأ�ضا�ـــس خياراتنا في هذه الحياة، ونزعنا من قلوبنـــا حّب الدنيا. يقول االإمام الخميني} 

مخاطبًا اأولئك المبتلون باآفة الحمق:

»يا حبيبي! ا�ضتيقظ قلياًل من هذه النومة الثقيلة، وا�ضلك طريق عا�ضقي الح�ضرة االإلهية، 

ته، واأدخل زقاق االأحّباء ع�ضى  ر يديك ووجهك من ظلمات هذا العالم وكدوراته و�ضيطانيَّ وطهِّ

اأن ت�ضير باتجاه باب الحبيب.

يـــا عزيزي! اإن اأّيام هذه المهلة االإلهية �ضرعان مـــا تنق�ضي فنرحل بعدها عن هذه الدنيا 

�ضئنـــا اأم اأبينـــا، اإّما طواعيـــة اإلى الَرْوح والريحـــان والكرامات االإلهية؛ واإّمـــا كرهًا اإلى النزع 

وال�ضعق وال�ضغطات والظلمات والكدورات اإن مثلنا في هذه الدنيا مثل ال�ضجرة التي ُغر�ضت 

جذورهـــا في االأر�س، فـــاأن كانت فيتًة كان قلعها اأي�ضر وا�ضرع وحتى لو كانت - فر�ضًا - تح�ّس 

باالألـــم مـــن القلع فهو األم ي�ضعف ويقّل كلما كان تعّلق جذورها باالأر�س ونفوذها فيها اأقل؛ وال 

يخفـــى اأن قلع النبتة الفتّية التي تعّلقت باالأر�س حديثًا يتّم بقليل من توّغلت وت�ضّبثت جذورها 

الفرعيـــة واالأ�ضليـــة في باطن االأر�س، وا�ضتقوت فيها، فاإن قلعهـــا ال يتمُّ اإاّل با�ضتخدام الفاأ�س 

لكـــي يقطـــع جذورها، فـــاإذا كانت هذه ال�ضجـــرة  - فر�ضـــًا  - تح�س باالألم فت�ضـــور ما الذي 

�ضتقا�ضيه اأثناء قلعها، ثّم قارن حالها هنا بحالها حين قلعها لو كانت فتّية! فكم هو الفرق في 

األم القلع بين هذه وتلك.

)1( جنود العقل والجهل، �س 249 - 250.
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اإن حّب الدنيا والنف�س بمثابة الجذر االأ�ضلي ل�ضجرة االإن�ضان، ومنه يتفّرع الحر�س والطمع 

وحّب الزوجة والبنين والمال والجاه ومثالها، فاإن كانت هذه الفروع �ضعيفة في نف�س االإن�ضان 

مثل النبتة الفتّية. لم يكن من ال�ضعب ف�ضل االإن�ضان عنها ونقله اإلى العالم االآخر؛ فال يحتاج 

االأمـــر فـــي هذه الحال اإلى �ضّدة ال�ضغط من قبل مالئكـــة اهلل الموكلين بقب�س الروح؛ وال اإلى 

�ضـــّدة ال�ضغـــط على روح االإن�ضان ونف�ضه. ولكن اإذا امتدت  - ال �ضمح اهلل - جذور تلك الفروع 

خت وانت�ضـــرت فيها، فاإن ر�ضوخها وانت�ضارها لن يكون  الخبيثـــة في ار�س عالم الطبيعة وتر�ضَّ

مثـــل ر�ضـــوخ جذور ال�ضجرة وانت�ضارها، الأّنـــه �ضيمتد اإلى جميع اأرجاء عالـــم الطبيعة؛ كما اأن 

ال�ضجـــرة مهما كبرت ال تمتد جذورها في االأر�س الأكثر مـــن ب�ضعة امتار، ولكن جذور �ضجرة 

حب الدنيا تمتُد في جميع اأرجاء عالم الطبيعة الظاهرة منها والباطنة فتخ�ضع جميع العالم 

ل�ضهوات فروع هذه ال�ضجرة الخارجية، ولهذا لن يكون ممكنًا قلع هذه ال�ضجرة ب�ضالم!

اإن الخطر العظيم لمحدق باالإن�ضان مع بقاء حّب الدنيا في قلبه؛ الأن من الممكن اأن يرى  

- عند معاينة عالم الغيب ]حين االحت�ضار[ حيث تكون فيه بقايا من الحياة الملكية الدنيوية 

اأي�ضـــًا  - مـــا اأُعد له في ذلك العالم اإذ ُيك�ضف له وهو فـــي تلك الحال بع�ُس حجاب الملكوت، 

فيـــرى عندئـــٍذ اأن الحق تعالى وجنوده الموكليـــن بقب�س الروح يف�ضلونه عـــن محبوبته  - اأي 

الدنيـــا  - وينقلونـــه اإلى دركات ذلك العالم وظلماته، فتظهر فيه ب�ضبب ذلك حاٌل من البغ�س 

والعداء للحق تعالى ومالئكته الماأمورين بقب�س روحه، فيخرج من الدنا وهو بهذه الحال من 

البغ�ـــس والعداء هلل ومالئكته، وال يخفى ماذا �ضيكون م�ضيـــُر من يغادر الدنيا وهو على هذه 

.
)1(

الحال«

)1(  جنود العقل والجهل، �س 253.
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المهاهيم الرئيسة

خرى على 
ُ
1. الحمـــق يقابـــل الفهم، ويطلق الفهم تـــارًة على �ضرعة االنتقـــال والتفّطن، واأ

�ضفـــاء باطن الّنف�س و�ضّدته الموجبـــة ل�ضرعة االنتقال، وُيقابـــل المعنى االأّول البالدة 

فيما يقابل المعنى الثاني كدورة اّلنف�س التي ت�ضتلزم الغباء والحمق.

2. اإّن ق�ضًمـــا من الّن�ضو�س ال�ّضريفة يبّين اأّن الحماقة ترتبط بالجانب االإدراكّي. والق�ضم 

االآخر يرتبط بالجانب ال�ّضلوكّي. لكّن التاأّمل في الن�ضو�س ال�ضريفة يبّين اأّن االأمر كّله 

يرجع اإلى اال�ضتخفاف بالعقل الذي يك�ضف ويمّيز بين الخير وال�ضّر والكمال والّنق�س. 

3. نجد االأحمق وقد اأغلق على نف�ضه باب الّتكامل وفتح عليها باب العداء والمعاداة الأولياء 

اهلل الذين هم حجج اهلل في االأر�س و�ضبل الو�ضول اإليه.

4. تكون معرفة الّنف�س ومعرفة عيوبها من اأبده المعارف، لذا فمن اأعلى مراتب الحمق اأن 

يحجب االإن�ضان نف�ضه عن نف�ضه وروحانّيتها.

5. اإّن ال�ّضبـــب االأ�ضا�ـــس وراء الحماقة و�ضعف فهم االإن�ضـــان لالأمور المعنوّية هو توّجه 

القلـــب والّنف�س نحو عالم الّطبيعة كغاية نهائّية، واالإدبار عن عالم الّنور والحقائق 

الغيبّية.

6. اإّن �ضـــّدة التعّقل والتدّبر في اأمور الّدنيا، والذي ين�ضاأ من االن�ضراف التاّم اإليها، يوؤّدي 

اإلى الحماقة ب�ضاأن االأمور الّدينّية التي تهدف بالّدرجة االأولى اإلى عمارة االآخرة.

7. الحمـــق مـــن جنود الجهل واإبلي�ـــس، ومن مقت�ضيـــات الفطرة المحجوبـــة، الأّن الفطرة 

اإذا احتجبـــت عجـــزت عن اإدراك الحّق تعالى والّروحانّيـــات التي من جنوده عزَّ وجل، 

وتوّجهت اإلى الّدنيا والّنف�س، وتقوقعت في حجاب االإّنية واالأنانية،..

8. بالّرغم من اأّن بع�س درجات الحماقة غير قابلة للعالج عمليًّا، لكّنها لي�ضت خارجة عن 

اختيـــار االإن�ضـــان. مع بقاء �ضيء من العقل، ي�ضتطيع االإن�ضـــان اأن يلتفت اإلى ما فيه من 

حماقـــة؛ ويمكن لل�ّضالك المجاهـــد اأن يقذف بذاك المقدار من نور العقل على �ضفحة 

نف�ضه وباطنه المتّكدر بظلمة الحماقة، فيزهق ما فيه من باطلها.
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:

ْنَتَها، َوَل  ���ُب ِبَه���ا اإلَّ َح�سَّ لَْحَتَه���ا، َوَل َعاِئَب���ًة اأَُونَّ ���ي اإلَّ اأَ�سْ لَ���ًة ُتَع���اُب ِمنِّ »اللَُّه���مَّ َل َت���َدْع َخ�سْ

.
اأُْكُروَمًة ِفي َناِق�َسًة اإلَّ اأَْتَمْمَتَها«)1(

الروايات ال�سريفة:

.
1. عن اأمير الموؤمنين Q: »اأكبر الحمق الإغراق في المدح والذم«)2(

.
2. عن اأمير الموؤمنين Q: »من اأعظم الحمق موؤاخاة الفّجار«)3(

3. عن اأمير الموؤمنين Q: »اأحمق النا�ص من يمنع البّر ويطلب ال�ّسكر، ويفعل ال�سّر 

.
ويتوّقع ثواب الخير«)4(

.
4. عن اأمير الموؤمنين Q: »طلب الجنة بل عمل حمق«)5(

.
5. عن اأمير الموؤمنين Q: »الحمق يوجب الف�سول«)6(

ِمي���َر اْلُموؤِْمِنيَن Q َكاَن َيُقوُل: اإِنَّ ِمْن 
َ
6. عـــن االإمام الكاظم Q: »َيا ِه�َساُم، اإِنَّ اأ

ْن َيُكوَن ِفي���ِه َثَلُث ِخ�َساٍل: ُيِجيُب اإَِذا �ُسِئَل، َوَيْنِط���ُق اإَِذا َعَجَز اْلَقْوُم 
َ
َعَلَم���ِة اْلَعاِق���ِل اأ

ْهِل���ِه، َفَمْن َلْم َيُكْن ِفيِه ِمْن َهِذِه 
َ
َلُح اأ ِي الَِّذي َيُكوُن ِفيِه �سَ

ْ
اأ َع���ِن اْل���َكَلِم، َوُي�ِسيُر ِبالرَّ

 .
ْحَمُق«)7(

َ
اْلِخ�َساِل الثََّلِث �َسيْ ٌء َفُهَو اأ

)1( ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، دعاء مكارم االأخالق.
)2( غرر الحكم �س 77.

)3( )م.ن(، �س 418.
)4( )م.ن(، �س 77.

)5( )م.ن(، �س 157.
)6( )م.ن(، �س 76.

)7( الكافي، ج1، �س 17.
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ْثُه  ُجِل ِفي َمْجِل�ٍص َواِحٍد، َفَحدِّ ْن َتْخَتِبَر َعْقَل الرَّ
َ
َرْدَت اأ

َ
7. عن اأمير الموؤمنين Q: »اإَِذا اأ

 .
ْحَمُق«)1(

َ
َقُه َفُهَو اأ دَّ ْنَكَرُه َفُهَو َعاِقٌل، َواإِْن �سَ

َ
ِفي ِخَلِل َحِديِثَك ِبَما َل َيُكوُن، َفاإِْن اأ

.
8. عن اأمير الموؤمنين Q: »ِل�َساُن اْلَعاِقِل َوَراَء َقْلِبِه، َوَقْلُب الأْحَمِق َوَراَء ِل�َساِنِه«)2(

9. عن اأمير الموؤمنين Q: »الجاهل الأحمق اإن ا�ستقبلته بجميل غفل، واإن ا�ستنزل 

ع���ن ح�س���ن ن���زل، واإن حم���ل عل���ى جهل جِه���ل، واإن حّدث ك���ّذب، ل يفق���ه واإن فقه لم 

 .
يتفّقه«)3(

 .
10. عن اأمير الموؤمنين Q: »اأحمق النا�ص من ظن اأنه اأعقل النا�ص «)4(

)1( بحار االأنوار، ج1، �س 131.
)2( و�ضائل ال�ضيعة، ج15، �س 281.

)3( الديلمي، اأعالم الدين، �س 132.
)4( غرر الحكم، �س 77.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

الّدرس السابع والعشرون 

 الخرق  

ماهيته، تشّكله وعالجه

يبّين معنى الخرق واآثاره على اإيماننا وعباداتنا.   1

ي�ضرح كيـــف يوؤّدي الخرق اإلى قطع طريق تكاملنا    2

وتكامل االآخرين.

ي�ضرح كيف تت�ضّكل ال�ضخ�ضّية الخرقاء، وال�ضبيل    3

للتخّل�س من الخرق.





تمفيق 
ْقَبَح  ا َخلَ���َق اهلل اأَ ُروي عـــن ر�ضـــول اهللP: »َل���ْو َكاَن اْلُخْرُق َخْلقاً ُيَرى، َم���ا َكاَن �َسيْ ٌء ِممَّ

.
ِمْنُه«)1(

اإّن االّت�ضال بم�ضادر الوحي وينابيع الحكمة هو اأف�ضل طريقة لل�ّضير في مراتب المعرفة. 

وها هي االآثار الكثيرة لهذه الم�ضادر بين اأيدينا، تدعونا للتدّبر فيها. واإّن من تاأّمل فيما ورد 

عـــن اأهل الحكمة ومنازل الوحـــي يعلم يقيًنا �ضّدة اهتمامهم بتهذيب الّنفو�س وتزكيتها. وعلى 

كّل من اأراد ا�ضتفادة العلم منهم R اأن يح�ضل على مفاتيح الخزائن، ومن هذه المفاتيح 

م�ضطلحات اللغة.

لي�ضـــت الم�ضطلحـــات �ضـــوى اأداة للو�ضـــول اإلى العمق المعرفـــّي. فما اأكثر تلـــك الق�ضايا 

االأخالقّية والمعنوّية التي تختفي وراء الم�ضطلحات. وهي تك�ضف عن اأحوال الّنفو�س والقلوب 

ودقائقها، وتبّين لنا اأ�ضرار ال�ّضخ�ضّية االإن�ضانّية وعجائبها.

ة، م�ضطلح الخرق. وقد   ومـــن هذه المفردات العلمّية التـــي تحكي عن ق�ضّية نف�ضّية خا�ضّ

ورد هـــذا اللفظ في الّروايـــات واالأحاديث، في �ضياق ذكر اآثاره وقبحـــه اأكثر من بيان تعريفه 

وتحديده. فما هو الخرق؟ ومن هي ال�ّضخ�ضّية الخرقاء؟ وكيف يمكن معالجتها؟

خصّية الخرقاء
ّ
تعريف الش

يظهـــر مـــن مجمـــوع االأحاديـــث والّروايـــات وال�ّضواهـــد التـــي وردت فـــي كلمـــات االإمـــام 

الخمينـــي  } اأّن الخرق هو العنـــف. وال�ّضخ�ضّية الخرقاء تتعامل مـــع االأ�ضخا�س واالأمور 

رر. ب�ضورة توؤّدي اإلى االأذى وال�ضّ

)1( الكافي، ج2، �س 321.
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يقـــول االإمام الخمينـــّي}: »الِرْفـــُق« )بالك�ضر( �ضـــّد »العنف«، وهو بمعنـــى المداراة 

فق بالك�ضر �ضـــّد الُخرق، وهـــو اأن ُيح�ضن الّرجُل  واللطـــف فـــي الّتعامل... وفي المجمـــع: »الِرّ

... معناه وا�ضٌح هو: عندما 
)1(

العمـــَل. وفي الحديث: »اإذا كان الّرفق خرًقا، كان الخرق رفًقا«

ي�ضيـــر الّرفُق �ضبًبا للخرق والّتعب، فيجب الكـــّف عن المداراة والّرفق، والعمل بالخرق الذي 

ي�ضبح حينئٍذ الّرفق والمداراة عينهما، فمثاًل اإذا �ضار الّرفق والمداراة في قطع اليد الّتالفة 

التـــي ال منا�س من قطعهـــا �ضبًبا للخرق والّتعب واالإيذاء ل�ضاحبهـــا، وجب اللجوء اإلى العنف 

والعجلـــة وال�ضـــّدة في قطعها، فيكون هـــذا الخرق حينئـــٍذ الّرفق والمـــداراة عينهما. و»خرَق 

ُخرقـــًا« من باب تعب، وهو �ضّد الّرفق والمـــداراة، و»الُخرق« ورد بمعنى �ضعف العقل والحمق 

، وخرق الّثوب 
)2(

والجهل والعنف والّزجر والعجلة. وفي الحديث: »الخرق �سوؤٌم والّرفق ُيمٌن«

مّزقـــُه، وخرق بمعنى ده�ـــسَ وخاَف، واأخرَق بمعنى اأده�َس، والّظاهـــر اأّن معظم هذه المعاني 

المتعـــّددة ماأخوذ بع�ضها من بع�س فاأ�ضولها ترجع اإلى معًنى واحٍد، كما هو وا�ضح من الّتاأّمل 

.
)3(

في موارد ا�ضتخدامها«

ولّمـــا كان الخـــرق �ضـــّد الّرفـــق، والّرفق هـــو اأن يح�ضن الّرجـــل العمل ويراعـــي م�ضلحته 

و�ضروطه، فاإّن الخرق هو اإ�ضاءة العمل ب�ضبب العنف وال�ضّدة وعدم المداراة. وهو يح�ضل في 

العبـــادة وفي االأعمـــال المختلفة وفي الّتعامل مع الّنا�س، حيث اإّن لـــكلٍّ من هذه االأمور اأ�ضواًل 

ينبغي مراعاتها الأجل الو�ضول اإلى الّنتائج الح�ضنة منها. واالأخرق هو الذي يف�ضد هذه االأمور 

بال�ضّدة والعنف والحّدة ب�ضبب ما يكون في نف�ضه من اأموٍر، ن�ضير اإليها الحًقا.

ما هي اثار الخرق؟

1.الحرمان من نور اإليمان
يذكـــر االإمـــام بع�س الّنماذج المتعّلقـــة باآثار الخرق ونتائجه، اإاّل اأّن اأ�ضـــواأ اآثاره ما يرتبط 

باالإيمـــان، حيث يـــوؤّدي الخرق اإلى حجبـــه بالكامل والحرمان من نـــوره وهدايته، فعن االإمام 

ال�ضيد الر�ضي، نهج البالغة، �س402.  )1(
)2( الكافي، ج2، �س119.

)3( جنود العقل والجهل، �س285 - 286. 
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ّ
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. والأّن الّركيزة االأ�ضا�ضّية لالإيمان 
الباقرQ: »من ُق�سم له الُخرق حجب عنه الإيمان«)1(

هـــي العبادة، والأّن العبـــادة تمّثل االأر�س الخ�ضبة لزيادة االإيمـــان وتكامله، فاإّن من ُحرم من 

العبادة ونورها �ضُيحرم من ثمرات االإيمان وحياته. 

يقول االإمام}: »العنف والُخرق قد يوؤّديان اأحياًنا اإلى عدم ا�ضت�ضاغة الّروح وا�ضتثقالها 

للعبادة والعبودّية، وهذا ما يوؤّدي اإلى اإعرا�س القلب عن الحّق تعالى؛ ولذلك كان الّرفق قفل 

.
)2(

االإيمان فمن ح�ضل عليه اكت�ضب االيمان«

2.الّنفور من العبادة
وهذا بدوره يوؤّدي اإلى �ضعف الّنف�س و�ضلب العزيمة، واإلى الّنفور من كّل ما يّت�ضل بالعبادة. 

ة في بدايات  يقـــول االإمام الخميني}: »وما اأكثر ما يوؤّدي اأخـــذ الّنف�س بال�ضّدة ـ خا�ضّ

االأمـــر، وال �ضّيما مع ال�ّضباب ـ اإلى تنفيرها من الّريا�ضـــات وال�ّضلوك، وبالتالي اإلى الفرار من 

الحـــّق. وبالفعل فاإّن الكثير من ال�ّضباب انحرفوا بالكامل و�ضـــاروا ال يبالون بال�ّضوؤون الّدينّية 

اأ�ضـــاًل بعد فترة �ضـــّددوا فيها على اأنف�ضهـــم بالمواظبة الم�ضّددة وااللتـــزام المفرط في اأداء 

.
)3(

الم�ضتحّبات!«

3. البغض والعداء لعباد اهلل
يقـــول االإمام الخمينّي }: »القلب الملّوث بالبغ�س والعـــداء لعباد اهلل، الذي يعاملهم 

بالعنف والُخرق، فهو منحرف عن الفطرة االإلهّية ال�ّضليمة، بل ومحتجٌب عنها بالّتلّوث بالّدنيا 

. فـــي هذا الكالم الّنورانـــّي يبّين االإمـــام اأّن البغ�س 
)4(

وزخرفهـــا وحـــّب الّنف�ـــس والعجب بها«

والعداء للّنا�س يحمل االإن�ضان على اأن يعاملهم بالعنف وال�ضّدة؛ اأي بالخرق. 

4. قطع طريق الّتكامل على الّنفس واآلخرين
اإّن مـــن اأعظـــم العبـــادات االإ�ضالمّيـــة االأمر بالمعـــروف والّنهي عـــن المنكـــر فبهما ُتقام 

الفرائ�ـــس وي�ضلح المجتمع وتترعـــرع الف�ضائل وت�ضتقّر القيم الّطّيبة. ونالحظ اأّن من اأعداء 

)1( الكافي، ج2، �س 321.
)2( جنود العقل والجهل، �س 292.

)3( )م.ن(، �س289.
)4( )م.ن(، �س 290 - 291.
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هذه الفري�ضة الخرق؛ حيث يوؤّدي اإلى نتائج معاك�ضة تماًما لالإ�ضالح، فيف�ضد بدل اأن ي�ضلح، 

بل يزيد الف�ضاد ف�ضاًدا. 

لهـــذا يقول االإمام}: »اإّن اأحـــد االأ�ضول المهّمة في باب االأمـــر بالمعروف والّنهي عن 

المنكـــر، االأخُذ بالّرفـــق والمداراة، فمرتكب المع�ضّية اأو تـــارك الفري�ضة رّبما اأّدى منعه عن 

مع�ضيتـــه بالعنف وال�ضّدة اإلى دفعه نحو ارتكاب مع�ضية اأكبـــر حّتى ينتهي حاله اإلى الرّدة اأو 

ب؛  الكفر؛ الأّن طبيعة االإن�ضان ال ت�ضت�ضيغ مرارة االأمر والّنهي، فهما يثيران فيه الغ�ضب والتع�ضّ

لـــذا يجب علـــى االآمر بالمعروف والّناهي عن المنكر اأن يجبر مـــرارة تقّبل االأمر والّنهي غير 

الم�ضت�ضاغـــة بحالوة طيـــب الكالم والّرفق والمـــداراة، لكي يوؤّثر كالمه فـــي القلوب القا�ضية 

.
)1(

العا�ضية، فتلين له وتخ�ضع الأمره ونهيه«

ومـــن اأعظم م�ضاديق االأمر بالمعروف الّدعوة اإلى معرفـــة اهلل، وال�ّضير وال�ّضلوك، وعبور 

المقامـــات المعنوّيـــة. لكّن االأخـــرق الذي ال يرى اإاّل فـــي العنف �ضبياًل اإلى هـــذه الّدعوة ي�ضّد 

الّطريـــق علـــى هذه الحقائـــق والفيو�ضات المعنوّية التـــي كان عالم الخلقة مـــن اأجلها. ونجد 

االإمـــام الخميني } ي�ضير اإلى هذه الق�ضّية في بـــاب الخرق عند �ضرحه للحديث المنقول 

عـــن اأبي عبد اهلل ال�ضـــادق Q: »َيا ُعَم���ُر، َل َتْحِمُلوا َعلَ���ى �ِسيَعِتَن���ا، َواْرُفُقوا ِبِه���ْم؛ َفاإِنَّ 

.
النَّا�َص َل َيْحَتِمُلوَن َما َتْحِمُلوَن«)2(

»وهـــذا الحديث ال�ّضريف يحمل و�ضّيًة عاّمة للخوا�س، فالّنا�س متمايزون في تحّمل العلوم 

والمعارف، وكذلك في تحّمل الّطاعات القلبّية والبدنّية، فال يمكن االإف�ضاح لكّل �ضخ�س عن 

ـــة في باب المعارف، بل اإّن �ضرائر الّتوحيد وحقائـــق المعارف هي من االأ�ضرار  كّل علـــم خا�ضّ

الالت واأنواع االإ�ضالل واأ�ضكال الّتكفير،  التـــي يجب كتمانها وحفظها عند اأهلها. ومعظم ال�ضّ

ناتجٌة من عدم التزام هذه الو�ضّية، بل اإّن اجتناب الّنا�س، حّتى علماء الّظاهر منهم، للعلوم 

االإلهّيـــة وابتعادهـــم عـــن المعارف والحقائـــق ناتٌج من »تهّتـــك« بع�س اأربـــاب اال�ضطالحات 

الذوقّية اأو اأ�ضحاب العلوم العرفانّية الّر�ضمّية الذين اأف�ضحوا عن القراآن والحديث ال�ّضريف 

وا�ضطالحاتهمـــا، مع اأّن هـــذه الحقائق المعرفّية موجودة ـ في اأكمـــل �ضورها من البيان ـ في 

)1( جنود العقل والجهل، �س 288  - 289.
)2( الكافي، ج8، �س334.



387 له وعالجه 
ّ
الخرق ؛ ماهيتهت تشك

كتـــاب اهلل واأحاديـــث اأئّمة الهـــدى R، ولكّن هـــوؤالء اأظهورها ب�ضورة �ضّيئـــة، جعلت اأهل 

ا عن ف�ضل اللبِّ عـــن الق�ضر، والحقيقة عن  الّظاهـــر ينفـــرون منها، بعد اأن عجزوا هـــم اأي�ضً

ـــورة الّظاهريـــة، والمعنـــى عـــن اللفظ، فنفـــوا اأ�ضل تلك الحقائـــق المعرفّيـــة ال�ّضريفة.  ال�ضّ

، اأو 
)1(

ولعـــلَّ اإلى هذا المعنى ت�ضيـــُر االأحاديث ال�ّضريفة التـــي تق�ّضم االإيمان اإلى �ضبعـــة اأ�ضهم

، وكذلـــك قولهمR: »ل تحملوا على 
)3(

، اأو اإلى ت�ضعة واأربعين جزءًا
)2(

اإلـــى ع�ضر درجـــات

، وهكـــذا. والأّن الّتمايز في 
�ساح���ب ال�ّسه���م �سهمي���ن، ول عل���ى �ساح���ب ال�ّسهمين ثلث���ة«)4(

درجـــات االأعمـــال والّطاقة واالإقبال وال�ّضـــوق اإليها ين�ضاأ غالًبا من اختـــالف درجات االإيمان، 

فاإّنهـــم  R �ضربوا االأحاديث ال�ّضريفـــة مثاًل بهدف تقريب هذا المعنى لالأذهان، فقالوا: 

»اإّن رج���ًل كان ل���ه جاٌر، وكان ن�سرانيًّا، فدعاه اإلى الإ�س���لم وزّينُه له فاأجابه، فاأتاه �سحيرا 

اأ  فق���رع علي���ه الب���اب، فقال له: م���ن هذا؟ ق���ال: اأنا فلن، ق���ال: وما حاجتك؟ فق���ال: تو�سّ

���اأ ولب�ص ثوبه وخرج معه، قال: ف�سلّيا ما  لة. قال: فتو�سّ والب����ص ثوب���ك، وُمّر بنا اإلى ال�سّ

���ا يريُد منزلُه،  �س���اء اهلل، ث���م �سلّي���ا الفج���ر، ثّم مكثا حّت���ى اأ�سبحا، فقام ال���ذي كان ن�سرانيًّ

فق���ال ل���ه الّرجل: اأين تذهب؟ الّنهاُر ق�سيٌر وال���ذي بينك وبين الّظهر قليل! قال: فجل�ص 

مع���ه اإل���ى اأن �سّل���ى الّظهر، ثّم ق���ال: وما بين الّظه���ر والع�سر قليل! فاحتب�س���ه حتى �سّلى 

الع�س���ر. ق���ال: ثّم ق���ام واأراد اأن ين�سرف اإلى منزله، فقال له: اإّن ه���ذا اآخر الّنهار واأقلُّ من 

اأّول���ه، فاحتب�س���ه حت���ى �سّلى المغرب، ث���ّم اأراد اأن ين�سرف اإلى منزله، فقال ل���ه: اإّنما بقيت 

�س���لة واح���دة. ق���ال: فمكث حت���ى �سّلى الع�س���اء الآخرة، ثّم تفّرق���ا. فلم���اّ كان �ُسحيرا غدا 

اأ  علي���ه، ف�س���رب عليه الباب، فقال: من هذا؟ قال: اأنا فلن، قال: وما حاجتك؟ قال: تو�سّ

والب����ص ثوب���ك، واخ���رج بن���ا ن�سّلي. قال: اطل���ب لهذا الّدين م���ن هو اأرفع مّن���ي، واأنا اإن�سان 

م�سكي���ٌن وعل���يَّ عي���ال«)5(. وقد تقـــّدم في هذه االأحاديـــث ال�ّضريفـــة اأّن االإمام Q يو�ضي 

)1( الكافي، ج2، �س42.
)2( )م.ن(، �س 45.

)3( )م.ن(.
)4( )م.ن(، �س 42.
)5( )م.ن(،  �س 43.
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.
بالّرفق والمداراة لعباد اهلل وعدم تحميلهم ما ال طاقة لهم به فينفروا ويتمّردوا«)1(

فنتيجـــة هذا الخلـــق القبيح انق�ضـــام المجتمع العلمّي اإلـــى فئتين: فئة تـــرى اأّنه ال بّد من 

طـــرح الق�ضايا العرفانّية والمعنوّية باأّي �ضكٍل كان، وفئة قامت، وكرّدة فعل على الفئة االأولى، 

بمحاربة اأّي نوٍع من هذه االأطروحات. وفي االأحوال كّلها اأّدى هذا االنق�ضام اإلى خ�ضائر فادحة 

ا كيف اأّن الّرفق اإذا ُو�ضع  وحرمـــان عظيم ابُتلي به هذا المجتمـــع. وُيعلم من هذه الحالة اأي�ضً

على �ضيء زانه واأعطاه حّقه ومقداره، وكيف اأّن الخرق اإذا ُو�ضع على �ضيء �ضانه واأخرجه عن 

حّده.

اإّن حيـــاة الب�ضـــر فـــي يومّياتهم هي حياة تربيـــة وتكميل وتكامل، ولـــكّل االأ�ضياء من حولنا 

ا. هـــي حركة دائمة م�ضتديمة ال تعرف التوّقـــف فنحن بحاجة اإلى الّرفق  حركـــة تكاملّية اأي�ضً

والمـــداراة دائًما مـــن اأجل اإعانة اأنف�ضنا وغيرنـــا على هذا الّتكامل، وبالتالـــي �ضيكون الخرق 

م�ضكلة كبيرة؛ الأّنه يقف في وجه هذه الحركة التكاملّية ويمنعها.

لي�ـــس كل عّنف و�ضّدة هو خـــرق، فالمعيار ينبع من الجهة الّتربوّية... فاإذا وجدنا اأّنه يعين 

االآخر وي�ضاعده ويرّبيه ويكّمله ويزيل من اأمامه الموانع، فال يكون العنف اأو ال�ضّدة هنا م�ضكلة، 

.
)2(

كما في قوله تعالى:{ پ پ پ ڀ }

وال �ضـــّك باأّن االأخرق يالحـــظ نتائج تعامله العنيف مع االأ�ضخا�ـــس واالأ�ضياء؛ فاإذا ا�ضتمّر 

فـــي خرقه، فهذا يعني اأنه يعّطل العقـــل ويحجبه، و�ضرعان ما يوؤّدي ذلك اإلى انطفاء نوره في 

القلب.

عالج الخرق
عـــالج الخرق يعتمـــد ب�ضكل اأ�ضا�ضي على العمل بخالف مقت�ضيـــات هذه الرذيلة الخلقية، 

وعلـــى عك�ـــس ما تاأمر بـــه النف�س، فاإذا كانت النف�ـــس تطلب من االإن�ضان العجلـــة والت�ضّرع في 

االأمـــور فعليـــه اأن يعمـــل بعك�س ما تطلبـــه، لتكون في المقابـــل الرفق والمدراة هـــي ال�ضفات 

الحاكمة. يقول االإمام الخميني}:

)1( جنود العقل والجهل، �س 293  - 295.
�ضورة الفتح، االآية 29.  )2(
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»اإن للرفـــق والمداراة كامَل االأثر في تحقيـــق الغايات المرجوة من االأمور المختلفة؛ �ضواء 

في مجال معا�ضرة النا�س واأمور الدنيا، اأو في مجال ال�ضوؤون الدينية وهداية الخلق واإر�ضادهم، 

واالأمـــر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ اأو في مجال مجاهدة النف�س وتروي�ضها وال�ضلوك اإلى 

اهلل تعالـــى: ولعل اإلـــى هذا ي�ضير ما ورد في الحديـــث ال�ضريف من اأن »الرف���ق ُيمٌن والُخرق 

.
)1(

�سوؤٌم«

فمثـــاًل يمكن لالإن�ضان من خالل الرفق والمداراة في القيام باالأمور الدنيوية اأن ي�ضتقطب 

قلـــوب النا�ـــس وُيخ�ضعها الإرادته، ولكن من المحال اأن ُينجز �ضيئـــًا من ذلك بالعنف وال�ضدة. 

وحتـــى لـــو اأجبر اأحـــدًا على طاعته بالعنـــف وال�ضدة، فاإنه لـــن ياأمَن خيانته لـــه الأن قلبه لي�س 

خا�ضعـــًا له، في حيـــن اأن الرفق والمودة يخ�ضعان القلوب، فـــاإذا خ�ضعت تبعتها جميع القوى 

الظاهرة والباطنة.

اإن فتـــح القلوب اأهم من فتح البلـــدان، فالخدمات ال�ضادقـــة والت�ضحيات المخل�ضة هي 

ثمـــرة فتح القلوب الـــذي ي�ضتتبُع فتـــح اللدان اأي�ضـــًا. والفتوحاُت االإ�ضالميـــة كانت ثمرة فتح 

ِة والعدد. القلوب للنظام االإ�ضالمي، واإال ما كانت لتتحّقق مع تلك القلة في العدَّ

بل اأن للرفق والمداراة االأثر االأكبر - من اأثر اأي عامل اآخر - في تحقق الغايات المرجوة، 

هكـــذا هو الحال في ال�ضوؤون الدنيويـــة، وكذلك في ال�ضوؤون الدينية كاإر�ضاد النا�س وهدايتهم، 

فالرفق من اأهم العوامل في تحّقق هذا المق�ضد ال�ضريف، بل ال يمكن تحّققه بدونه.

عندمـــا اأمر اهلل تبارك وتعالـــى مو�ضى وهارون L بالذهاب اإلـــى فرعون ودعوته اإلى 

الحـــق واإر�ضاده اإليه، اأو�ضاهما - فيما اأو�ضاهما به - اأن: {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

. فرغـــم اأن فرعـــون بلـــغ فـــي طغيـــان اأنانيتـــه مرتبة ادعاء 
)2(

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  }
االألوهية، اإاّل اأن الرفق والمداراة - مع ذلك - اأنجُع في جذب قلبه القا�ضي. وهذه و�ضية عامة 

للهـــداة اإلى طريق الحق، تاأمرهم بـــاأن ي�ضلكوا �ضبيل فتح القلوب، ولذلك مدح اهلل تعالى نبّيُه 

.
)3(

االأكرم P بقوله: {ڱ ڱ ڱ ں }

)1(  الكافي، ج2، �س 98.
)2(  �ضورة طه، االآيتان 43 و 44.

)3(  �ضورة القلم، االآية 4.
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اأجـــل، فمثـــل هذا الهـــدف العظيم )هدايـــة الخلق( يتطلـــُب ُخلقًا عظيمًا تكـــون لديه قوُة 

المقاومـــة فـــي مواجهة جميع ال�ضعاب، فال يتـــرك ميدان هداية الخلق تحـــت اأي طائل. واإن 

اأ�ضدَّ ما ي�ضُق ويتعب ويوؤذي الهداة اإلى الحق، معا�ضرة الجهلة ودعوة الحمقى اإلى الهدى، كان 

الحال كذلك ما يزال، لذا وجب اأن يكون هوؤالء الهداة متحلين باأ�ضمى مراتب الُخلق الح�ضن، 

واأن تكـــون قـــوة الرفق والمـــداراة را�ضخة فيهم اإلى درجـــة تمكنهم من التغلـــب على جهاالت 

الجهلـــة والحمقى؛ الأن �ضرعة التاأثـــر واالنكما�س ومر�س االنفعال تنافـــي مهمتهم المقد�ضة، 

وال�ضـــدة والعنف واال�ضتعجال ت�ضدهم عن القيام بواجبهم في الهداية اإلى اهلل. واالإر�ضادات 

اإلى ذلك كثيرٌة في االأحاديث ال�ضريفة.

اإن اأحد االأ�ضول المهمة في باب االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ االأخُذ بالرفق والمداراة، 

فمرتكـــب المع�ضية اأو تـــارك الفري�ضة ربما اأدى منعـــه عن مع�ضيته بالعنف وال�ضـــدة؛ اإلى دفعه 

نحـــو ارتـــكاب مع�ضية اأكبر حتى ينتهـــي حاله اإلى الردة اأو الكفر. الأن طبيعـــة االإن�ضان ال ت�ضت�ضيغ 

مرارة االأمر والنهي، فهما يثيران فيه الغ�ضب والتع�ضب، لذا يجب على االآمر بالمعروف والناهي 

عـــن المنكـــر اأن يجبر مرارة تقّبـــل االأمر والنهي غيـــر الم�ضت�ضاغة بحالوة طيـــب الكالم والرفق 

والمداراة، لكي يوؤثر كالمه في القلوب القا�ضية العا�ضية، فتلين له وتخ�ضع الأمره ونهيه.

روى ال�ضيـــخ ال�ضدوقM في كتاب الخ�ضال حديثًا �ضريفـــًا جاء فيه: »كان اآخر ما اأو�سى به 

الخ�سُر مو�سى بن عمران Q اأن قال له: ل ُتعيَّرنَّ اأحداً بذنب، واإن اأحبَّ الأمور اإلى اهلل عّز 

وجّل ثلثة: الق�سُد في الجدِة، والعفو عند المقدرة، والرفُق بعباد اهلل، وما رفق اأحٌد باأحٍد في 

.
الدنيا اإّل رفق اهلل عّز وجّل به يوم القيامة، وراأ�ص الحكمة مخافة اهلل تبارك وتعالى«)1(

كمـــا اأن الرفق مـــن االأ�ضول المهمة في بـــاب تروي�س النف�س و�ضلوك طريـــق الحق تعالى، 

ومـــا اأكثـــر ما يوؤدي اأخذ النف�س بال�ضدة - خا�ضة في بدايـــات االأمر ال �ضيما مع ال�ضباب - اإلى 

تنفيرهـــا من الريا�ضـــات وال�ضلوك، واإلى الفـــرار بالتالي من الحق. وبالفعل فـــاإن الكثير من 

ال�ضباب انحرفوا بالكامل و�ضاروا ال يبالون بال�ضوؤون الدينية اأ�ضاًل بعد فترة �ضددوا فيها على 

.
)2(

اأنف�ضهم بالمواظبة الم�ضّددة وااللتزام المفرط في اأداء الم�ضتحبات!«

)1(  الخ�ضال، ج1، �س111.
)2(  جنود العقل والجهل، �س 287.



391 له وعالجه 
ّ
الخرق ؛ ماهيتهت تشك

المهاهيم الرئيسة

1. الخرق هو اإ�ضاءة العمل ب�ضبب العنف وال�ضّدة وعدم المداراة. وهو يح�ضل في العبادة 

وفـــي االأعمال المختلفـــة وفي الّتعامل مع الّنا�س. واالأخرق هـــو الذي يف�ضد هذه االأمور 

بال�ضّدة والعنف والحّدة.

2. اأ�ضـــواأ اآثـــار الخرق، ما يرتبط باالإيمان، حيث يوؤّدي اإلـــى حجبه بالكامل والحرمان من 

نوره وهدايته.

3. يـــوؤّدي الخرق اأحياًنـــا اإلى عدم ا�ضت�ضاغة الّروح وا�ضتثقالها للعبادة والعبودّية، وهذا ما 

يوؤّدي اإلى اإعرا�س القلب عن الحّق تعالى. ولذلك كان الّرفق قفل االإيمان.

4. مـــن اأعظم م�ضاديق االأمر بالمعروف: الّدعوة اإلى معرفة اهلل وال�ّضير وال�ّضلوك وعبور 

المقامـــات المعنوّية. لكـــّن االأخرق الذي ال يرى اإاّل في العنف �ضبيـــاًل اإلى هذه الّدعوة 

ي�ضّد الّطريق على هذه الحقائق والفيو�ضات المعنوّية التي كان عالم الخلقة من اأجلها. 

5. لي�س كل عّنف و�ضّدة هو خرق. فالمعيار ينبع من الجهة الّتربوّية. فاإذا وجدنا اأّنه يعين 

االآخر وي�ضاعده ويرّبيه ويكّمله ويزيل من اأمامه الموانع، فال يكون خرًقا.

6. االأخـــرق اإذا ا�ضتمـــّر في خرقه، فهذا يعني اأنه يعّطل العقل ويحجبه. و�ضرعان ما يوؤّدي 

ذلك اإلى انطفاء نوره في القلب.

7. للخرق منا�ضئ عديدة منها: البغ�س والعداء لعباد اهلل. احتجاب الفطرة. حّب الّدنيا. 

حّب النف�س. عدم القناعة.

8. للخـــرق اآثـــاًرا وا�ضحـــة، فالكثير منه يظهر علـــى الل�ضان من خـــالل ا�ضتعمال الكلمات 

الّنابية وال�ّضديدة. فاإذا علم االإن�ضان من�ضاأ الخرق واآثاره �ضهل عليه معرفة العالج.

9. عـــالج الخرق يكـــون بالرفق والمداراة، وحمـــل النف�س على عدم العجلـــة والت�ضّرع في 

االأمور.
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شواهق من وكي الّقرا

الروايات ال�سريفة:

.
ْفُق ُيْمٌن، َواْلُخْرُق �ُسوؤٌْم«)1( 1. عن َر�ُضوِل اهللP: »الرِّ

َن���اُة َبْع���َد 
َ
2. عـــن اأميـــر الموؤمنيـــن Q: »ِم���َن اْلُخ���ْرق اْلُمَعاَجلَ���ُة َقْب���َل اْلإِْم���َكاِن، َواْلأ

.
ِة«)2( اْلُفْر�سَ

.
3. عن اأمير الموؤمنين Q: »ِل�َساُن اْلَجْهِل اْلُخْرُق«)3(

َواُء  ْف���ُق ُخْرقاً َكاَن اْلُخْرُق ِرْفقاً، ُربََّما َكاَن الدَّ 4. عـــن اأمير الموؤمنين Q: »اإَِذا َكاَن الرِّ

.
اُء َدَواًء«)4( َداًء َو الدَّ

، َم���ا اْلَعْقُل؟ َقاَل:  ، َفَقاَل: »َيا ُبَنيَّ ِميـــُر اْلُموؤِْمِنيَن Q اْبَنُه اْلَح�َضَن ْبَن َعِلـــيٍّ
َ
َل اأ

َ
5. �َضـــاأ

ِمي���َرَك َوَمْن َيْقِدُر 
َ
ِحْف���ُظ َقْلِب���َك َم���ا ا�ْسُتوِدَعُه... َق���اَل: َفَما اْلُخْرُق؟ َق���اَل: ُمَعاَداُتَك اأ

.
َك َوَنْفِعَك«)5( َعلَى �َسرِّ

َع اْلُخْرُق َعلَى �َسيْ ٍء  ْفُق َعلَى �َسيْ ٍء اإِلَّ َزاَنُه، َوَل ُو�سِ َع الرِّ 6. عـــن َر�ُضوِل اهللP: »َما ُو�سِ

ْنَيا َواْلآِخ���َرِة، َوَمْن ُحِرَمُه ُح���ِرَم َخْيَر  ْعِطَي َخْي���َر الدُّ
ُ
ْف���َق اأ ْعِط���َي الرِّ

ُ
اإِلَّ �َساَن���ُه، َفَم���ْن اأ

.
ْنَيا َواْلآِخَرِة«)6( الدُّ

ْفُق،  �ُص اْلِعْلِم الرِّ
ْ
، َراأ ُه َقاَل ِلَوَلِدِه اْلُح�َضْيِن Q: »َيا ُبَنيَّ نَّ

َ
ِمِنيَن Q اأ ِميِر اْلُموؤْ

َ
7. َعْن اأ

.
َواآَفُتُه اْلُخْرُق«)7(

.
8. عن اأمير الموؤمنين Q: »اْلُخْرَق َمْنَدَمٌة ِفي اْلَعَواِقِب َمْك�َسَبٌة ِلْلَعَواِئِب«)8(

.
ِمِنيَن Q: »اْلُخْرُق �َسْيُن اْلُخُلِق«)9( ِميِر اْلُموؤْ

َ
9. َعْن اأ

)1( الكافي، ج2، �س 119.
)2( نهج البالغة، �س 538.

)3( م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 73.
)4( نهج البالغة، �س 402.

)5( بحار االأنوار، ج69، �س 193.
)6( م�ضتدرك الو�ضائل. ج11، �س 292.

)7( )م.ن(، �س 294.
)8( بحار االأنوار، ج 51، �س 236.

)9( م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 72.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يبّيـــن معنى الّرغبة ومّيزنا بين الرغبة المذمومة    1

والممدوحة.

ي�ضـــرح كيف تـــوؤّدي الّرغبـــة اإلى ت�ضافـــل االإن�ضان    2

وتخريب عالقته باهلل تعالى.

يتعّرف اإلى ال�ضبيل للتخّل�س من هذه االآفة.   3

  الرغبة بالدنيا  

معناها، نشأتها وطرق معالجتها

الّدرس الثامن والعشرون





تمفيق
يقول االإمام الخميني }: »اإّن اأولياء الحّق تعالى يرون البلّيات هبات �ضماوّية، وال�ّضدائد 

وال�ضّراء األطاًفا رّبانّية، هم را�ضون عن الحّق تعالى وال يطلبون غيره؛ فاأرواحهم متطّلعة اإلى 

ذاته المقّد�ضة، وال يرون �ضواه. اإذا طلبوا دار كرامته فالأّنها منه ولي�س بدافع تحقيق الّرغبات 

الّنف�ضّيـــة، اإّنهم را�ضون بق�ضـــاء اهلل الأّنه ق�ضاء اهلل، فحّبهم هلل اأثمر حّبهم الأ�ضمائه و�ضفاته 

.
)1(

واآثاره واأفعاله«

وهـــا هو االإمـــام الخمينـــّي } يلفت نظرنا مـــّرًة اأخرى اإلـــى اإحدى ال�ّضجايـــا الّنف�ضّية 

ال�ّضّيئـــة بوقوفـــه عند المقطع المذكـــور في حديث جنـــود العقل والجهل المنقـــول عن االإمام 

ا  ـــادق Q، حيـــث يقول: »والّزهد و�س���ّده الّرغبة«، وال �ضّك بـــاأّن كّل رغبة لي�ضت �ضرًّ ال�ضّ

وقبًحـــا؛ فاإّن الّرغبة باالأمـــور المعنوّية التي تنبعث من الكمال اأمٌر ممـــدوٌح، وهي من�ضاأٌ لخيٍر 

كثير.

يقول االإمام }: »وفي ليلة المعراج كان الّر�ضول االأكرمP ُيغ�ضى عليه عند م�ضاهدة 

كّل جلـــوة من جلـــوات العظمة، ثّم يفيـــق بجلوٍة من جلـــوات االأن�س والّرحمة فـــي كّل مرة. وال 

�ضبـــب للخوف في ذلك المقام �ضوى م�ضاهـــدة العظمة؛ فال اأثر وال �ضورة للخوف من العذاب 

والعقـــاب، بل اإّن الحاكم على وجـــودهP كان فطرة الع�ضق والمحّبة بتمام حقيقتها. وفطرة 

الّرهبـــة والّرغبـــة بكّل معناها خالية بالكامل من �ضوائـــب االحتجاب، وحكم الفطرة ال يفترق 

عن حكم الحّق جّل وعال.

)1( جنود العقل والجهل، �س 170.
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ل واالأولياء العظام، ويكون حدوثه  ... من هنا يّت�ضح اأّن كّل خوٍف يحدث عند االأنبياء الُكمَّ

حو، يختلف ب�ضكٍل وا�ضـــٍح عن خوف غيرهم الذين هم فـــي مقام االحتجاب.  بعـــد حـــال ال�ضّ

.
)1(

وكذلك الحال ب�ضاأن تمايز مقام الّرهبة والّرغبة عندهم Q عّما عند غيرهم«

اإًذا، ما هي الّرغبة المذمومة؟ ومن اأين تن�ضاأ؟ واإلى اأين توؤّدي؟ وهل يمكن ت�ضفية الّنف�س 

وتخلي�ضها منها؟

ما هي الّرغ(ة المذمومة؟
نتحّدث عن �ضخ�ضّية ت�ضيطر عليها حالة الّرغبة باأمور ال ينبغي اأن يتوّجه اإليها االإن�ضان اأو 

ا عندما تتحّول اإلى  ي�ضعـــى لنيلها. وفي البحث االأخالقّي، فاإّن هذه الحالة ت�ضبح اأزمة ومر�ضً

ملكة را�ضخة في الّنف�س، فت�ضبغ �ضخ�ضّية المّت�ضف بها ب�ضبغتها.

والأجـــل تعريفنا لهذه الحالـــة المهلكة، ينطلق االإمام من الحالة الم�ضاّدة لها؛ الأّنها اأو�ضح 

واأجلى بالّن�ضبة لنا، وهي الّزهد. 

يقـــول االإمـــام الخميني }: »الّزهد فـــي اللغة عبارة عن ترك ال�ّضـــيء واالإعرا�س عنه 

ا بمعنى حقارة ال�ّضيء وقّلته: يقال: »زهد  وعـــدم الميل اإليه، وعدم الّرغبة فيه. كما ُف�ّضر اأي�ضً

فـــي ال�ّضيء وعن ال�ّضيء، يزهد زهدًا وزهادًة؛ اأي رغب عنه وتركه، وفالن يزهد عطاء فالن؛ 

اأي يعـــّده زهيًدا قليـــاًل، والّزهد والّزهادة: االإعرا�س عن ال�ّضيء احتقاًرا له، من قولهم: �ضيٌء 

.
)2(

زهيٌد؛ اأي قليٌل«

»وعليـــه يّت�ضح اأّن الّزهـــد الحقيقّي من اأعظم جنود العقل والّرحمـــان، وبه يحّلق االإن�ضان 

نحـــو عالم القد�س والّطهـــارة، ويقطع بالكامل تعّلقه بالعالم فيح�ضل على كمال االنقطاع اإلى 

اهلل. فـــي حين اأّن الّرغبة في الّدنيـــا وزخرفها والّتوّجه لزينتها وحّبها، من اأعظم جند اإبلي�س 

والجهل، ومن اأدّق مكائد الّنف�س التي توقع االإن�ضان في اأ�ضر البالء، وت�ضّله عن طريق الهداية 

.
)3(

والّر�ضد، وتحرمه من ثمرة االإن�ضانّية، وتمنعه من الّتمّتع بثمار �ضجرة الوالية«

)1( جنود العقل والجهل، �س 299  - 301.
)2( )م.ن(، �س 268 - 269.

)3( )م.ن(، �س 278.
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ثّم يقول } عند ذكر االحتماالت الواردة في معنى الّزهد: »اإّن الرغبة في ال�ّضيء ـ وال 

�ضّك ـ هي ميٌل نف�ضّي ولي�س عماًل خارجيًّا، كما اأّنها، واإن لم ت�ضتلزم العمل، اإاّل اأّن العمل يتوّلد 

.
)1(

منها عادًة«

فاّت�ضـــح اأّن الّرغبـــة مر�ٌس قلبـــّي، اأو اأّنها تدّل علـــى وجود حالة مر�ضّية فـــي القلب، فهي 

بمنزلة الموؤ�ّضر على اأّن القلب في حالة من الخطر؛ الأّن رغبته في اأموٍر منحّطة اأو و�ضيعة دليٌل 

، فاإّن 
)2(

على اأّن وجهته هي هذه االأمور. والأّن القلب اأمير البدن، والأّن{ڤ ڤ ڤ ڤڦ }

تلك الّرغبة ت�ضوق �ضاحبها اإلى الّت�ضافل ال محالة.

و�ضواٌء جرى الّتعبير عن هذه الحالة القبيحة بالّرغبات الّنف�ضّية اأو الّرغبات الّدنيوّية، فاإّن 

الق�ضّيـــة واحـــدة. فاالإن�ضان ال يرغب باأّي اأمٍر دنيـــوّي اإاّل اإذا كان مرغوًبا نف�ضيًّا؛ واإّنما ت�ضبح 

الّدنيـــا مرغوبًة الأّنها زينة للّنف�ـــس، يظّن طالبها اأّنه بالح�ضول عليهـــا وجمعها يعلي من �ضاأن 

نف�ضه، وي�ضفي عليها اعتباًرا.

اإّن الموؤمـــن ال يرغـــب بالّطعام �ضهـــوًة اأو تفاخًرا، لكـــّن الكافر يراه �ضاأًنـــا لنف�ضه. ولهذا، 

. فالّطعام له كرامة والجوع عنـــده اإهانة. والموؤمن ال يرى 
)3(

اإذا جـــاع فاإّنه يقول رّبي اأهاننـــي

الم�ضكـــن �ضـــوى محّطة في رحلة الّرجوع اإلـــى اهلل تعالى؛ اأّما الكافر فاإّنه يـــراه كرامة لنف�ضه 

وجاًهـــا. وهكذا، لو تاأّملنا في نظرة اأهل الّدنيا للّدنيـــا لوجدنا اأّنهم يطلبونها من اأجل الّنف�س 

و�ضلطانها.

من أين تنشأ الّرغ(ة في الّقنيا؟
اًل في مرحلٍة اأعلى اإن �ضاء اهلل تعالى.  اإّن الحديث عن عالقة االإن�ضان بالّدنيا �ضياأتي مف�ضّ

ونكتفـــي في هذا الكتـــاب باالإ�ضارة اإلى اأحد اأبعاد هذه العالقة في �ضياق الحديث عن الّرذائل 

والملـــكات القبيحـــة التي يمكن اأن تّت�ضف بها الّنف�س. وال �ضّك باأّن الّرغبة فيها وباأّي �ضاأن من 

�ضوؤونها اإّنما تن�ضاأ من روؤية القيمة والكمال فيها. يقول االإمام الخمينّي }: »من هنا، فاإّن 

الّزهد ، الذي هو عبارة عن الّتنّفر من الّنق�س واالإعرا�س عن غير الحّق، مركوٌز في الفطرة 

)1(  جنود العقل والجهل، �س 269 - 270.
)2(  �ضورة البقرة، االآية 148.

)3( {ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ} �ضورة الفجر، االآية 16.
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المخّمـــرة ال�ّضليمة، ومن االأحكام الفرعّية لفطرة اهلل، كما اأّن الّرغبة فيما �ضوى الحّق تعالى 

ـ مهمـــا كان ـ نا�ضئٌة من احتجـــاب الفطرة؛ الأّن الفطرة بعد احتجابهـــا بحجب الّطبيعة، مثاًل 

تتوّهـــم اأّن محبوبها هو اأحد مظاهر الّطبيعة، فتتعّلق به قلبيًّا، االأمر الذي ي�ضّدها عن جمال 

.
)1(

الجميل، فيكون ن�ضيبها الحرمان من لقاء اهلل واالحتجاب عنه تعالى«

فمتى يرغب اإلنسان في شيٍء ما؟
اإّن الّرغبة بال�ّضيء تن�ضاأ في اإحدى حالتين: فاإّما اأّنه يراه كمااًل فيرغب فيه بحكم الفطرة 

ا اأو قبيًحا، وهذا يحدث عندما  التي تطلب الكمال؛ واإّما اأّنه يرغب فيه بالّرغم من روؤيته ناق�ضً

يـــزول نور الفطرة فـــي الّنف�س وينعدم ب�ضكٍل تاّم. واإذا كان المرغوب فيه هو الّدنيا، وحيث اإّن 

يعلم هـــذا من اأدرك حقيقة االآخرة و�ضوؤونها -،  الّدنيا هي الّنق�س، ويغلب عليها الّنق�س  - 

فـــاإّن من يراها كمااًل يكون في حالة احتجـــاب الفطرة؛ اأّما من رغب فيها، وهو يعلم نق�ضها، 

فهو الذي افتقد نور الفطرة في نف�ضه، وال ي�ضل اإلى هذه الحالة اإاّل �ضرار الّنا�س.

عندمـــا تحتجـــب الفطرة، فهـــذا يعني اأّنها تعملـ  ولـــو بدرجة محدودةـ  لكّنهـــا تفتقد اإلى 

نـــور العقل الذي يمّيز بين الكمـــال الواقعّي والّنق�س الحقيقّي. وغالًبـــا ما يحدث هذا ب�ضبب 

عـــدم اّتبـــاع نداء الفطرة الذي يدعونا اإلى كّل خير. فالعقل نـــوٌر قابٌل لال�ضتداد واالزدياد في 

الّنف�ـــس فيما اإذا عملت وفق اأحكامـــه واّتبعت نداءه. وي�ضعف فيما اإذا لم نعتِن به ود�ضنا عليه 

واّتبعنا رغباتنـــا الّنف�ضّية. فيحدث من جّراء هذا اأن تحتجب الفطرة بحجاب الّرغبات هذه، 

وال تعـــرف بعد ذلك وجه الكمال، فتخلط بين الكمـــال الموهوم والكمال الواقعّي. ويوؤّدي هذا 

في الّنتيجة اإلى ازدياد قّوة ح�ضور الّرغبات الّنف�ضّية و�ضطوتها وت�ضّلطها على مملكة االإن�ضان، 

حّتى ينجّر اأمرها في الّنهاية اإلى انطفاء نور الفطرة بالكامل.

لـــكّل حالة هنا بداية، ويجب اأن نكت�ضفها. فق�ضّية الفطرة عاّمة البلوى ومخاطرها كثيرة، 

ل من تحّمل الم�ضوؤولية تجاهها، �ضواء في تربية اأنف�ضنا اأو اأبنائنا. وال يجوز اأن نتن�ضّ

فلو ن�ضاأ االإن�ضان وترعرع على اّتباع نور الفطرة واإطاعة اأحكام العقل لما توّلد في نف�ضه اأّية 

رغبة في هذه الّدنيا الّدنّية، التي نعرف جّيًدا مدى قبحها وحقارتها فيما اإذا قارّناها بالحياة 

)1( جنود العقل والجهل، �س 277 - 278.
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االآخرة. وغالًبا ما تح�ضل عملّية ت�ضويه الحقائق في هذه المجتمعات الماّدّية؛ فُيعر�س علينا 

كل يـــوم الكثيـــر من االأ�ضياء ،التـــي يغلب عليها جهة الّنق�س، في قوالـــب مزّينة لترغيبنا بها. 

وتقـــوم الّدعايات ب�ضـــكٍل م�ضتمرٍّ بتح�ضيـــن القبيح وتجميـــل الب�ضع وتقديم الم�ضـــّر في قالب 

المفيد. وفي الوقت نف�ضه، يتّم تعطيل عقولنا واإ�ضعافها لكي ال تتمّكن من درا�ضة وتحليل هذه 

االأ�ضياء ومعرفة م�ضاّرها وتاأثيراتها ال�ّضلبّية.

راط الم�ضتقيـــم الذي ينتهي اإلـــى االآخرة، وال  وال �ضـــّك بـــاأّن اأّي مجتمـــع ي�ضير على غيـــر ال�ضّ

رر  تنت�ضـــر فيه الدعوة اإلى اهلل وتعظيم الحيـــاة االآخرة وتف�ضيلها، �ضيفتقد اإلى معايير ك�ضف ال�ضّ

والخ�ضـــران الواقعـــّي. ومثل هذا المجتمـــع يعجز عن فهـــم ال�ّضـــورة المباركة{ٱ ٻ ٻ 

 .
)1(

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ}
فانبعاث الّرغبة بالّدنيا يح�ضل من تعطيل العقل والت�ضييق عليه وافتقاد االإن�ضان في بيئته 

اإلى مظاهر الكمال الواقعّي اأو ندرة م�ضاهدته لهذه المظاهر... فكيف اإذا كانت الّدنيا تعر�س 

ا وع�ضيًّا في اأهياأ هيئة واأعلى زينة؟! عليها غدوًّ

إلى أين تؤّدي الّرغ(ة بالّقنيا؟
يذكـــر االإمـــام الخمينـــّي } مجموعة من االآثـــار الوخيمة لمثـــل هذه الحالـــة الّنف�ضّية 

القبيحة.

1. فقدان نور العقل
يقول االإمام }: »ما دام حّب الّدنيا والّرغبة فيها م�ستقّرين في قلب الإن�سان، فهما 

.
ي�سّوران له جميع عيوب الّدنيا محا�سن وقبائحها اأموًرا جميلة«)2(

وهو بهذا الكالم، يلفت نظرنا اإلى عاقبة مثل هذه ال�ّضجّية ال�ّضّيئة، وهي اأن يفتقد االإن�ضان 

اإلـــى نـــور العقل بالكامـــل؛ الأّن العقل ـ كما علمنا ـ هـــو في�س اهلل تعالى ونـــوره الذي جعله اهلل 

تعالـــى هادًيـــا اإلى كّل خير وكمال. وعندما ينعدم نوره فـــي القلب، ي�ضهل ت�ضوير عيوب الّدنيا 

وقبائحها على اأّنها محا�ضن واأمور جميلة.

)1( �ضورة الع�ضر، االآيات 3-1.
)2( جنود العقل والجهل، �س 281.
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2. الّتسافل
ويقـــول } باأن »التعّلق بالّدنيـــا والّرغبة فيها هو اأ�ضل اأ�ضول االنحدار واالحتجاب، في 

حيـــن اأّن الّزهـــد مفتـــاح كّل خير، والمفتاح ال ُيـــراد لذاته، بل هو مطلوٌب لفتـــح باب ال�ّضعادة 

.
)1(

والمعرفة«

فعندمـــا يتوّقف االإن�ضـــان عن ال�ّضير الّتكاملّي، لن يكون اأمامه �ضـــوى ال�ّضير الّت�ضافلّي؛ الأّن 

العالم في حالة من الحركة الم�ضتمّرة نحو غاية محّددة، وحّتى الجبال التي نح�ضبها جامدة، 

فهي تمّر مّر ال�ّضحاب.

3. تحّول اإلنسان إلى موجود شيطانّي
كمـــا اأّن الّرغبة هذه ت�ضلب االإن�ضـــان روح الّطاعات وجوهر العبادات، وت�ضوق �ضاحبها اإلى 

اأن ي�ضبح موجوًدا �ضيطانيًّا، نعوذ باهلل من هذه العاقبة. 

لهـــذا، قال االإمام }: »وما دام االإن�ضان في اأ�ضر الّنف�س و�ضهواتها وحّبها والعجب بها؛ 

اأي مـــا دامت �ضبغته نف�ضّية، وهذه هي �ضبغة ال�ّضيطان؛ فلن تكون طاعته وعبادته عبادًة هلل؛ 

ولن تكون رهبته رهبًة من اهلل وال رغبته رغبة في الحّق تعالى، بل تكون جميع اأعماله ال�ّضكلّية 

.
)2(

بغة الّنف�ضّية ال�ّضيطانّية« والمعنوّية والّظاهرّية والقلبّية، اأعمااًل للّنف�س م�ضطبغًة بال�ضّ

4. الفسق والفجور
ومثل هذا الموجود، الذي �ضيطرت عليه الّرغبات الّنف�ضّية وتعّمقت فيه حالة االإقبال على 

الّدنيـــا، لـــن يتوّرع عن ارتكاب اأّية جريمة اإذا ما وقـــف اأّي �ضخ�سٍ اأمامه، اأو ارتكاب اأّي فجور 

اإذا مـــا راآه متنا�ضًبا مـــع اأهوائه ورغباته. لهذا، يقول االإمـــام }: »اإّن الّنف�س ذات ال�ّضهوة 

المطلقـــة العنان المتعّمقـــة فيها والتي اأ�ضبحت ملكة ثابتة لها، وتوّلدت منها ملكات كثيرة في 

اأزمنـــة متطاولـــة، هذه الّنف�ـــس ال تتوّرع عن اأّي فجوٍر ت�ضل يدها اإليـــه، وال تعر�س عن اأّي مال 

ياأتيها، ومن اأّي طريق كان، وترتكب كّل ما يوافق رغبتها وهواها ـ مهما كان ـ ولو ا�ضتلزم ذلك 

.
)3(

اأّي اأمر فا�ضد وحرام«

)1( جنود العقل والجهل، �س 282.
)2( )م.ن(، �س 297.

)3( االأربعون حديًثا، �س 42.
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5. االحتجاب عن الحّق
واأ�ضـــواأ من ذلـــك كّله تلك القطيعة التي تحـــدث بين المخلوق ورّبه والتـــي تتجّلى في عدم 

الّرغبـــة بال�ضّيـــر اإليـــه، فيقول االإمـــام الخمينـــي }: »اعلـــم، اأّن الّرغبة فـــي الّدنيا �ضبب 

لالحتجـــاب عن الحّق تعالى، وللحرمان من ال�ّضلوك اإلى اهلل. والمق�ضود بالّدنيا كل ما ي�ضغل 

االإن�ضان عن الحّق تعالى؛ والأّن هذا المعنى يتحّقق اأكثر في عالم الملك، لذا فهذا العالم اأحّق 

بهـــذا اال�ضـــمـ  الّدنيـــاـ  من غيره. وهذا ما ي�ضيـــر اإليه حديث م�ضبـــاح ال�ّضريعة عندما يعرف 

.
)1(

الّزهد باأّنه ترك كل ما ي�ضغل االإن�ضان عن الحّق تعالى ويجعله غافاًل عنه«

وفـــي مو�ضٍع اآخر يقول }: »اإّن اأهل االأهواء والّرغبـــات الّنف�ضّية المباحة مع االن�ضغال 

.
)2(

واالنهماك فيها يتخّلفون عن �ضبيل الحّق«

ونالحـــظ فـــي كّل هـــذا الـــكالم اأّن الّرغبة هـــذه ال ُي�ضتـــرط اأن تتعّلق باالأمـــور القبيحة اأو 

بالمحّرمـــات لكـــي ُتعّد اأمًرا قبيًحا اأو رذيلة موبقة، بـــل اإّن الّرغبة باالأمور المباحة كافية لجّر 

هـــذا االإن�ضان اإلى تلك القطيعة، ومـــن المعلوم اأّن معظم الّرغبات الفا�ضدة تبداأ من الّرغبات 

المباحة، وال تتعّجب اأّيها العزيز، بعد اأن عرفت اأّن مبداأ ذلك كّله هو احتجاب الفطرة.

 6. معاداة أولياء اهلل
ا في كتاب �ضرح حديث جنود العقل  واالأثر االآخر لهذه الخ�ضلة ما ذكره االإمام} اأي�ضً

والجهـــل: »الّرغبـــة في الّدنيا وزخرفها والّتوّجـــه لزينتها وحّبها... والتي هـــي من اأدّق مكائد 

الّنف�ـــس التي توقع االإن�ضان فـــي اأ�ضر البالء، وت�ضّله عن طريق الهدايـــة والّر�ضد، وتحرمه من 

.
)3(

ثمرة االإن�ضانّية وتمنعه من الّتمّتع بثمار �ضجرة الوالية«

لبـــة، �ضيوؤّدي في الّنهاية  ف�ضيـــاع اإن�ضانّية االإن�ضان، التـــي هي قاعدة الفطرة واأر�ضها ال�ضّ

اإلى اأن يرى مثل هذا الم�ضّيع نف�ضه في مقابل اأولياء اهلل، الذين هم اأعلى مظاهر الكمال في 

عالمنا. 

)1( جنود العقل والجهل، �س 275.
)2( االأربعون حديًثا، �س 201.

)3( جنود العقل والجهل، �س 278.
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7. الغضب
اأّمـــا الغ�ضـــب الذي هو مفتـــاح كّل �ضّر واأ�ضل الكثيـــر من القبائح والمهلـــكات، فاإّنه يتاأّجج 

وي�ضتعل مع وجود وقود الّرغبات ال�ّضهوانّية تلك. 

ولهـــذا يقـــول االإمـــام }: »اإّن اأحـــد االأ�ضبـــاب المثيـــرة للغ�ضب هـــو المزاحمة الإحدى 

الّرغبـــات الّنف�ضّية لالإن�ضان؛ فالكالب اإذا اجتمعت على جيفة ميتٍة وقع الّتزاحم بينها عليها، 

.
)1(

واأّدى ذلك اإلى هيجان الغ�ضب فيها، ثم الّتنازع والعراك«

8. الذّل والّضعة
يقـــول االإمـــام الخمينـــّي }: »اإّن عبيد الّدنيا وعبيـــد الّرغبات الذاتّيـــة، والذين ر�ضن 

عبودّيـــة الميـــول الّنف�ضّية في رقابهم، يعبـــدون كّل من يعلمون اأّن لديه الّدنيـــا اأو يحتملون اأّنه 

مـــن ذوي الّدنيا، ويخ�ضعون له. واإذا تحّدثوا عن الّتعّفف، وكبـــر الّنف�س كان حديثهم تدلي�ًضا 

ـــا. واإّن اأعمالهم واأقوالهم تكّذب حديثهم عن عّفة الّنف�س ومناعتها. وهذا االأ�ضر والّرّق  مح�ضً

ب، ويجب على االإن�ضان ذي  مـــن االأمور التي تجعل االإن�ضان دائًما في المذّلة والعـــذاب والّن�ضَ

.
)2(

الّنبل والكرامة اأن يلتجئ اإلى كّل و�ضيلة لتطهير نف�ضه منها«

9. الحرمان من طلب العلم
ولـــو تاأّملنـــا في اأ�ضباب انعدام رغبتنـــا بالعلم، اأو قّلة توّجهنا اإلـــى المعارف التي هي حياة 

القلـــوب، بل هي الحياة االأخروّية، لوجدنا اأّن تلك ال�ّضجّية الّنف�ضّية هي اأكبر م�ضوؤول عّما اآلت 

اإليه اأمورنا. 

ولهذا، قال االإمام الخمينّي }: »فما دام االإن�ضان في البيت المظلم للّنف�س، وم�ضدوًدا 

.
)3(

بالتعّلقات والّرغبات الّنف�ضّية، تكون اأبواب المعارف والمكا�ضفات عليه م�ضدودة«

)1( جنود العقل والجهل، �س 337.
)2( االأربعون حديًثا، �س289.

)3( )م.ن(، �س 375.
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كيف نتعام2 مع الّرغ(ة؟
ال نن�ضى ما للمعرفة من تاأثيٍر اإيجابيٍّ كبيٍر في الّنفو�س الّطّيبة، هذه الّنفو�س التي ما زالت 

تتمّتـــع بفا�ضل الّطينـــة الوالئّية؛ ولهذا ذكر االإمام المعرفة على راأ�ـــس االأمور التي ت�ضاهم في 

الّتحّرر من اأ�ضر الّرغبات الّنف�ضّية، اأو في عملية البدء بتخلي�س الّنف�س من اآثارها ومواليدها.

يقـــول االإمـــام الخمينـــي }: »واإذا عـــرف االإن�ضـــان الحقيقـــة المتقّدمـــة، ونظر بعين 

االإن�ضـــاف والب�ضيرة اإلى مبتداأ اأمره ومنتهاه، عـــرف اأّن من الواجب الحتمّي عليه اأن يجتهد 

في ال�ّضعي لكي يزيح عن طريقه ال�ّضلوكّي هذه العقبة التي ُت�ضّمى حّب الّدنيا والّرغبة فيها وفي 

المـــال والّزخارف... فهـــذه هي الخطيئة المهلكة التي هي »راأ�ـــس كل خطيئة« واأّم كل مر�س، 

وال منا�س له من اأن يخرجها من بيت قلبه، ويوؤّهله لكي يكون منزاًل للمحبوب، ومحالًّ للتجّلي 

المطلـــوب، فيطّهـــره من الّرج�س ومن جنـــود اإبلي�س وال�ّضرك، ويقطع عنه يـــد اإبلي�س الخبيث 

الغا�ضبة، ويحّطم االأ�ضنام في غرفه واأروقته، لكي يجذب بذلك انتباه �ضاحب هذا البيت اإلى 

.
)1(

بيته هذا فينّوره بتجّلياته«

)1( جنود العقل والجهل، �س 278.
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المهاهيم الرئيسة

1. ال�ضخ�ضيـــة الراغبة هي �ضخ�ضّية ت�ضيطر عليها حالة الّرغبة باأمور ال ينبغي اأن يتوّجه 

ا عندما تتحـــّول اإلى ملكة  اإليهـــا االإن�ضـــان اأو ي�ضعـــى لنيلها. وت�ضبح هـــذه الحالة مر�ضً

را�ضخة في الّنف�س، فت�ضبغ �ضخ�ضّية المّت�ضف بها ب�ضبغتها.

2. الّرغبـــة مر�ـــسٌ قلبـــّي اأو اأّنها تدّل على وجـــود حالة مر�ضّية فهي بمنزلـــة الموؤ�ّضر على 

اأّن القلـــب فـــي حالة من الخطر، الأّن رغبتـــه في اأموٍر منحّطة اأو و�ضيعـــة دليٌل على اأّن 

وجهتـــه هي هـــذه االأمور. والأّن القلب اأمير البـــدن، والأّن{ڤ ڤ ڤ ڤڦ } ، فاإّن 

تلك الّرغبة ت�ضوق �ضاحبها اإلى الّت�ضافل ال محالة.

ا وقبًحا. فـــاإّن الّرغبة باالأمور المعنوّية التي تنبعث من الكمال اأمٌر  3. لي�ضـــت كل رغبة �ضرًّ

 لخيٍر كثير.
ٌ
ممدوٌح وهي من�ضاأ

4. ال يرغـــب االإن�ضـــان باأّي اأمـــٍر دنيـــوّي اإاّل اإذا كان مرغوًبا نف�ضانيًّا؛ واإّنمـــا ت�ضبح الّدنيا 

مرغوبـــًة الأّنها زينـــة للّنف�س، يظّن طالبها اأّنه بالح�ضول عليهـــا وجمعها يعلي من �ضاأن 

نف�ضه وي�ضفي عليها اعتباًرا.

5. اإّن الّرغبـــة بال�ّضـــيء تن�ضـــاأ في اإحدى حالتيـــن: فاإّما اأّنه يراه كمـــااًل فيرغب فيه بحكم 

ا اأو قبيًحا. الفطرة التي تطلب الكمال؛ واإّما اأّنه يرغب فيه بالّرغم من روؤيته ناق�ضً

6. انبعـــاث الّرغبـــة بالّدنيا يح�ضل من تعطيل العقل والت�ضييـــق عليه وافتقاد االإن�ضان في 

بيئته اإلى مظاهر الكمال الواقعّي اأو ندرة م�ضاهدته لهذه المظاهر.

7. توؤّدي الّرغبة بالّدنيا اإلى مجموعة من االآثار الوخيمة منها: فقدان نور العقل. االحتجاب 

عة. عن الحّق. معاداة اأولياء اهلل. الغ�ضب. الذّل وال�ضّ

8. اإّن المعرفـــة علـــى راأ�ـــس االأمور التي ت�ضاهم فـــي الّتحّرر من اأ�ضر الّرغبـــات الّنف�ضانّية 

وتخلي�ـــس الّنف�س من اآثارها ومواليدها، فاإذا نظر االإن�ضان بعين االإن�ضاف والب�ضيرة 

اإلـــى مبتداأ اأمره ومنتهاه، عرف اأّن من الواجب الحتمّي عليه اأن يجتهد في ال�ّضعي لكي 

يخرج حّب الّدنيا والّرغبة فيها من قلبه ويوؤّهله ليكون منزاًل للمحبوب.
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:

ِتَك، َوا�ْسَغْلُه ِبِذْك���ِرَك، َواْنِع�ْسُه ِبَخْوِفَك  ْغ َقْلِب���ي ِلَمَحبَّ ٍد َواآِلِه، َوَفرِّ ���لِّ َعلَى ُمَحمَّ »اللَُّه���مَّ �سَ

َلْيَك،  ُبِل اإِ ْغَبِة اإَِلْيَك، َواأَِمْل���ُه اإَِلى َطاَعِتَك، َواأْجِر ِبِه ِفي اأََح���بِّ ال�سُّ ِه ِبالرَّ َوِباْلَوَج���ِل ِمْن���َك، َوَق���وِّ

ْنَيا َزاِدي، َواإَِلى َرْحَمِتَك  ���اَم َحَياِتي ُكلََّها، َواْجَعْل َتْقَواَك ِمَن الدُّ ْغَب���ِة ِفيَما ِعْنَدَك اأَيَّ ُ ِبالرَّ ْ َوَذهللِّ

ًة اأَْحَتِمُل ِبَها َجِميَع  ِرْحلَِت���ي، َوِفي َمْر�َساِتَك َمْدَخِل���ي، َواْجَعْل ِفي َجنَِّتَك َمْثَواَي، َوَهْب ِلي ُقوَّ

َمْر�َساِت���َك، َواْجَع���ْل ِف���َراِري اإَِلْي���َك، َوَرْغَبِت���ي ِفيَما ِعْن���َدَك، َواأَْلِب����ْص َقْلِبَي اْلَوْح�َسَة ِم���ْن �ِسَراِر 

َخْلِق���َك، َوَه���ْب ِل���َي اْلأُْن�َص ِب���َك َوِباأَْوِلَياِئ���َك َواأَْه���ِل َطاَعِتَك، َوَل َتْجَع���ْل ِلَفاِج���ٍر َوَل َكاِفٍر َعلَيَّ 

ْن�َص َنْف�ِسي َوا�ْسِتْغَناِئي  َلْيِهْم َحاَجًة، َبِل اْجَعْل �ُسُكوَن َقْلِبي َواأُ ���ًة، َولَ َل���ُه ِعْنِدي َيداً، َوَل ِبي اإِ ِمنَّ

.
َوِكَفاَيِتي ِبَك َوِبِخَياِر َخْلِقَك«)1(

الروايات ال�سريفة:

1. عـــن اأمير الموؤمنين Q: »علم���ات ال�سفهاء خم�ص: قّلة الحي���اء، وجمود العين، 

.
والرغبة في الّدنيا، وطول الأمل، وق�سوة القلب«)2(

.
ُب«)3( َخُط، َواْلَغ�سَ ْهَبُة، َوال�سَّ ْغَبُة، َوالرَّ ْرَبَعٌة: الرَّ

َ
ْرَكاُن اْلُكْفِر اأ

َ
P: »اأ ِبيِّ 2. عن النَّ

ْنَيا َرْغَبًة، اإِلَّ اْزَداَد ِمَن اهلل  3. عـــن النبّي االأكرمP: »َما اْزَداَد َعْبٌد ِعْلًما َفاْزَداَد ِف���ي الدُّ

 .
ُبْعداً«)4(

 .
ُه«)5( ْن َتُكوَن َلُه َرْغَبٌة ُتِذلُّ

َ
ْقَبَح ِباْلُموؤِْمِن اأ

َ
ِبي َعْبِد اهلل Q: »َما اأ

َ
4. عْن اأ

 .
ْغَبُة ِمْفَتاُح النَّ�َسِب«)6( ُة التََّعِب، والرَّ ِمِنيَن Q: »اْلِحْر�ُص َمِطيَّ ِميِر اْلُموؤْ

َ
5. َعْن اأ

حيفة ال�ّضّجادّية، دعاوؤهQ اإذا اأحزنه اأمر واأهّمته الخطايا. )1( ال�ضّ
)2( الديلمي، اإر�ضاد القلوب، ج1، �س 112.

)3( الكافي، ج2، �س 289.
)4( بحار االأنوار، ج2، �س 38.

)5( الكافي، ج2، �س 320.
)6( نهج البالغة، �س 540.
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ْنَيا ُيِريُح  ْهُد ِفي الدُّ ْنَيا ُتَكثُِّر اْلَهمَّ َواْلُحْزَن، َوالزُّ ْغَبُة ِفي الدُّ 6. عن َر�ُضوِل اهللP: »الرَّ

.
اْلَقْلَب َواْلَبَدَن«)1(

���ْت  ���َرٌة، ُحفَّ َه���ا ُحْل���َوٌة َخ�سِ ْنَي���ا؛ َفاإِنَّ ُرُك���ُم الدُّ َحذِّ
ُ
���ي اأ ِمِنيـــَن Q: »اإِنِّ ِميـــِر اْلُموؤْ

َ
7. عـــن اأ

َنْت ِباْلُغ���ُروِر، َل َتُدوُم َحْبَرُتَها،  َرْت ِباْلآَماِل، َوَتَزيَّ َب���ْت ِباْلَعاِجلَِة، َوُعمِّ َه���َواِت َوَتَحبَّ ِبال�سَّ

اَلٌة، َل َتْع���ُدو اإَِذا ِهَي َتَناَهْت  اَلٌة َغوَّ كَّ
َ
اَرٌة َزاِئلٌَة َناِف���َدٌة اأ اَرٌة �َسرَّ َوَل ُتوؤَْم���ُن َفْجَعُتَه���ا، َغ���رَّ

ْن َتُك���وَن َكَما َق���اَل اهلل �ُسْبَحاَنُه: {يئ 
َ
�َسى ِبَه���ا اأ ْغَب���ِة ِفيَها َوالرِّ ْه���ِل الرَّ

َ
���ِة اأ ْمِنيَّ

ُ
اإَِل���ى اأ

جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىتيت جث مث ىث يث 
.

حج مج } )2(«)3(
َبداً، َوَمْن 

َ
ْن َيِعي�َص اأ

َ
ُمُل اأ

ْ
ُه َياأ ْن َيِعي�َص َغداً، َفاإِنَّ

َ
ُمُل اأ

ْ
8. َعْن اأميِر الموؤمنين Q: »َمْن َياأ

ُه َتَباَرَك  ْنَيا َوَيْزَهُد ِفي الَِّذي َوَعَدُه َربُّ َبداً، َيْق�ُسو َقْلُبُه َوَيْرَغُب ِفي الدُّ
َ
ْن َيِعي�َص اأ

َ
ُمُل اأ

ْ
َياأ

.
َوَتَعاَلى«)4(

َمُع ِفي  ْغَب���ِة َوالطَّ ْنَق�َص ِم���َن اْلَقَناَعِة َزاَد ِفي الرَّ
َ
9. عـــن االإمـــام ال�ضادق Q: »ُكلََّما اأ

 .
ْنَيا«)5( الدُّ

ْغَبِة،  َلى الرَّ ���ٍة، َواإِْن �َساَقْتَك اإِ ْك���ِرْم َنْف�َسَك َعْن ُكلِّ َدِنيَّ
َ
10. عـــن اأمير الموؤمنين Q: »َواأ

���َك َل���ْن ُتْعَتا�َص ِبَما َتْبُذُل ِمْن َنْف�ِسَك ِعَو�س���اً، َوَل َتُكْن َعْبَد َغْيِرَك َوَقْد َجَعلََك اهلل  َفاإِنَّ

 .
ُحّراً«)6(

ِبيِّ االأكرمP: »َل َتْجِل�ُسوا اإِلَّ ِعْنَد ُكلِّ َعاِلٍم َيْدُعوُكْم ِمْن َخْم�ٍص اإَِلى َخْم�ٍص:  11. َعِن النَّ

ْهَبِة، َوِمَن  َلى الرَّ ْغَبِة اإِ ، َوِمَن الرَّ َياِء اإَِلى اْلإِْخَل����صِ  اإَِلى اْلَيِقيِن، َوِمَن الرِّ
���كِّ ِم���َن ال�سَّ

.
يَحِة«)7( ِع، َوِمَن اْلِغ�صِّ اإَِلى النَّ�سِ اْلِكْبِر اإَِلى التََّوا�سُ

)1( بحار االأنوار، ج70، �س 91.
)2( �ضورة الكهف، االآية 45.
)3( نهج البالغة، �س 164.

)4( م�ضتدرك الو�ضائل، ج2، �س 106.
)5( )م.ن(، ج15، �س 224.
)6( نهج البالغة، �س 401.

)7( م�ضتدرك الو�ضائل، ج8، �س 327.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

الّدرس التاسع والعشرون 

 القسوة 

حقيقتها، آثارها وسبل معالجتها

يتعـــّرف اإلـــى معنى ق�ضـــوة القلب واآثـــاره الفردية    1

واالجتماعية.

يبّيـــن كيف تـــوؤّدي الق�ضـــوة اإلى عـــدم التفاعل مع    2

االآيات االإلهية وعدم التكامل.

يتعّرف اإلى �ضبل التخّل�س من الق�ضوة.   3





تمفيق
، ن�ضتطيـــع اأن ن�ضتنتج اأّن 

)1(
بقـــراءٍة متاأّنيـــٍة لالآيات والّروايات التـــي تناولت مو�ضوع القلب

هذا الم�ضطلح ي�ضير اإلى الهوّية المعنوّية لالإن�ضان، والتي ُيعّبر عنها بتعبيرات مختلفة. وهذه 

الهوّيـــة ترتبط بالمحتوى الّداخلـــّي اأو الباطنّي، بمعزل عن ح�ضن هـــذا المحتوى اأو قبحه، اأو 

توّجهـــه وميلـــه. وعلى هـــذا االأ�ضا�س، يكون لكّل اإن�ضـــان قلٌب خا�سٌّ به يمكـــن التعّرف اإليه من 

خالل معرفة الوجهة التي اختارها لقوله تعالى:{ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦڦ ڄ 

.
)2(

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ }
وُيعـــّد العالـــم الخارجّي، باأر�ضه و�ضماواته وما يتنّزل من االأمـــر بينهّن، الم�ضرح الكبير اأو 

المدر�ضـــة التي هي مهد تكامل االإن�ضان، فيمـــا اإذا اأراد هذا ال�ّضبيل و�ضلكه؛ اأّما اإذا تنّكب عن 

راط الذي ارت�ضاه اهلل له وخلقه من اأجله، فاإّن كّل �ضيء فيه �ضيكون حّجة عليه يوم  هـــذا ال�ضّ

القيامة، ال بل عذاًبا وجحيًما في االآخرة.

ولكي يتكامل االإن�ضان في هذه المدر�ضة الكبرى للحياة، يحتاج اإلى الّتفاعل الباطنّي معها 

وفيهـــا، باالإ�ضافة اإلـــى الّتفاعل الح�ّضّي الذي ُيعّد اأمًرا الزًمـــا وي�ضترك فيه جميع الّنا�س. وقد 

اأ�ضـــارت اآيات القـــراآن الكريم اإلى اأّن الكثير من الّنا�س ال يتفاعلـــون مع عالمهم اإاّل من خالل 

الحوا�ـــس الظاهـــرة، وقد فقدوا اأو خ�ضـــروا الحوا�س الباطنـــة التي هي و�ضيلتهـــم لال�ضتفادة 

المعنوّيـــة والّتكاملّيـــة فيه. ولهـــذا فالّتفاعل الح�ّضـــّي، اإذا لم يجعله �ضاحبـــه مقّدمة للّتفاعل 

القلبّي، فاإّنه �ضُيعّد من زمرة االأنعام، بل اأ�ضّل �ضبيال.

)1( قـــال تعالـــى: {ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ} �ضورة ال�ضعراء، االآيتان 88 - 89؛ وعن اأمير الموؤمنين
وَرُة اإِْن�َساٍن َواْلَقْلُب َقْلُب َحَيَوان« نهج البالغة، �س119. وَرُة �سُ Q: »َفال�سُّ

�ضورة البقرة، االآية 148.  )2(
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ويعتمـــد الّتفاعل القلبّي على كون القلب مفعًما بالحيـــاة والتاأّثر وقابلّية االنفعال. فمن لم 

يكن قلبه كذلك، فهو محروٌم من هذه الفر�ضة الوحيدة لبناء حياة معنوّية تدوم اإلى االآخرة، 

وهـــذا هـــو القلب القا�ضـــي. ولهذا كانـ  كمـــا جاء في الحديـــث ال�ّضريفـ  اأبعـــَد �ضيء عن اهلل 

.
)1(

تعالى

خصّية الداسية؟
ّ
ما هي الش

البة و�ضٌف ينطبق على االأبدان كما ينطبق على القلوب، وما يهّمنا هنا هو  الق�ضوة اأو ال�ضّ

ما يرتبط باأحوال القلوب. وكما علمنا فاإّن هذه االأحوال �ضرعان ما ت�ضبح �ضمًة بارزًة اأو ثابتًة 

فيها، فتطبع �ضاحبها ب�ضخ�ضّية محّددة، وين�ضاأ عنها مجموعة من ال�ّضلوكّيات المتكّررة.

وقـــد تمـــّر قلوبنـــا بحاالٍت مـــن الق�ضوة، لكـــّن االأخطر هـــو اأن ت�ضبح قا�ضيـــة، وتثبت على 

ا، وفي بع�ـــس الحاالت متعـــّذًرا. وفي حال  هـــذه الحالـــة؛ فعندهـــا ي�ضبـــح الّتغيير �ضعًبا جـــدًّ

القلـــب القا�ضـــي، فاإّن االأمر المخيف هو اأّن ما يحتاج اإليـــه االإن�ضان للتغيير هو رّقة قلب تنفعل 

بالموعظـــة والكلمـــة الطّيبة، وهذا ما يفتقده ها هنا. يقـــول االإمام الخمينّي }: »اعلم اأّن 

الق�ضاوة عبارة عن غلظة القلب و�ضّدته و�ضالبته، ُيقال: ق�ضا قلبه ق�ضاوة وق�ضاًء؛ غُلظ و�ضُلب، 

وحجـــر وقا�س، اأي �ضلب«؛ ويقابلهما اللين والرّقة، قال تعالى في االآية المباركة:{ ٱ ٻ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
در ـ الذي ي�ضتلزم قبول الحّق ـ مقاباًل لق�ضاوة القلب  ، وفي هذه االآية جعل �ضرح ال�ضّ

)2(
ٹ }

التـــي ت�ضتلزم عدم قبـــول الحّق. ثّم ذكر في االآيـــة الالحقة اللين ورّقة القلـــب، وهي المقابل 

فقـــال:{ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  للق�ضـــاوة،  الحقيقـــّي 

.
)4(

»
)3(

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ }
اإّن الق�ضوة اأمٌر ندركه بالوجدان والّتجربة الح�ّضّية؛ فكثيًرا ما نواجه بع�س المواد الّطبيعّية 

التي تكون لّينة رقيقة، ثّم تق�ضو عبر بع�س العوامل، فتكون في الحالة االأولى طّيعة، ثّم ت�ضبح 

)1( »اإِنَّ اأَْبَعَد النَّا�ِص ِمَن اهلل اْلَقْلُب اْلَقا�ِسي«، و�ضائل ال�ضيعة، ج12، �س 194.
)2( �ضورة الزمر، االآية 22.
)3( �ضورة الزمر، االآية 23.

)4( جنود العقل والجهل، �س 220 - 221.
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ا ال ينفع معهم الكالم الجميل والمعاملة الّرقيقة، فنجدهم  ع�ضّية. وهكذا، ن�ضادف اأ�ضخا�ضً

ال يتاأّثرون بالمواقف التي يخ�ضع القلب لها اأو يتاأّثر فرًحا اأو بكاًء. وفي بع�س االأحاديث ُذكرت 

الراأفة والّرحمة، وُجعل �ضّدهما الق�ضوة والغ�ضب. 

لهـــذا قال االإمام الخميني}: »وما ورد في الحديث ال�ّضريف من ذكر الراأفة والّرحمة 

كم�ضاّدين للق�ضوة والغ�ضب، هو لي�س من باب المقابلة والم�ضاّدة الحقيقّية، بل المق�ضود هو 

المقابلة على نحو مقابلة الالزم اأو الملزوم؛ الأّن الراأفة الزمة اللين الذي هو المقابل الحقيقّي 

.
)1(

للق�ضوة، والّرحمة الزمة اأو مالزمة للحلم الذي هو المقابل الحقيقي للغ�ضب«

ما هي اثار الدسوة الدل(ّية؟
يكفـــي اأن ُيحرم االإن�ضان من فر�ضة الّتكامل ليكون مـــن االأخ�ضرين، وهل من معنى لوجود 

الب�ضر في هذا العالم اأو غاية �ضوى الّتكامل للو�ضول اإلى لقاء اهلل تعالى؟!

1. قتل أولياء اهلل
والقلـــب القا�ضـــي ـ كما علمنا ـ ال يتفاعل مـــع اآيات اهلل التي تمّثل درو�ـــس الحياة ومقامات 

الوجـــود. وقد قراأنا فـــي الّتاريخ اأّن بني اإ�ضرائيل و�ضلوا اإلى حالة مـــن الق�ضوة القلبّية، بحيث 

ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ  عنهـــم:{ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  تعالـــى  اهلل  قـــال 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
. فكانوا يقتلون االأنبياء كما يقتل الّنا�س الح�ضرات. 

)2(
ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ }

حّتـــى اأّنهم، وبح�ضـــب بع�س الّروايات المنقولة عـــن اأهل بيت الع�ضمة، قتلـــوا في ليلة واحدة 

�ضّتين نبيًّا لهم، ثّم خرجوا في اليوم الّتالي اإلى اأعمالهم وكاأّن �ضيًئا لم يكن!

وهـــذه الّظاهـــرة االجتماعّيـــة لي�ضت منح�ضرة فـــي الّتاريخ، فـــاإّن اأّي اأّمة تقتـــل اأولياءها 

االإلهّييـــن �ضُت�ضـــاب حتًمـــا بهـــذه الحالة حتى ي�ضبـــح عندها االإجـــرام و�ضفك الّدمـــاء و�ضّق 

ـــدور واأكل القلوب اأمـــًرا تتفاخر به؛ وذلك الأّن وجود اأوليـــاء اهلل يمّثل اأعظم االآيات التي  ال�ضّ

تكـــون مليئة بالمعاني. فمن لم يتفاعل قلبه مع وجود الولّي، لن يتفاعل مع اأّية اآية اأخرى، واإّن 

)1( جنود العقل والجهل، �س222.
)2( �ضورة البقرة، االآية 74.
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من جال�س ولّيًا ربانّيًا، وكان في قلبه �ضيء من الرّقة، يعلم كيف اأّن مجّرد الّنظر اإلى عباد اهلل 

ال�ضالحين كفيل باإحداث تحّوٍل نوعّي في حياة االإن�ضان.

2. تحريف كتاب اهلل
وال �ضـــّك بـــاأّن ن�ضو�ـــس الكتب االإلهّيـــة، كالتوراة واالإنجيـــل والقراآن، تمّثـــل خزانة االآيات 

الالمتناهيـــة، وتعّبـــر عن ح�ضـــور اهلل االأعظم، فـــكالم اهلل تعالى هو التجلـــي االأتم االأعظم 

لكماالتـــه. فمن الـــذي �ضيجترئ على العبث بهـــا وتحريفها، �ضوى اأ�ضحـــاب القلوب القا�ضية! 

ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  تعالـــى:{ۀ  اهلل  يقـــول 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے 

.
)1(

ۅۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ }

3. الّدخول في العذاب
اإّن الويـــل الـــذي ي�ضير اإلى عذاب جهّنم هـــو من ن�ضيب اأ�ضحاب القلـــوب القا�ضية التي ال 

تتفاعل مع ذكر اهلل. 

والمق�ضـــود من ذكر اهلل هو ح�ضور اهلل. ولي�س ح�ضـــور اهلل �ضوى ظهور العظمة المطلقة 

بـــكّل معاني الجمال والجالل، قال اهلل تعالى:{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

.
)2(

ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ }
 ويذكـــر االإمام } بع�ـــس المقامات المعنوّية الّرفيعة قائـــاًل: »وللّدخول في ح�ضن »ال 

ـــا مراتب، فمن دخـــل بباطنه وظاهره  اإلـــه اال اهلل« مراتـــب، كما اأّن لالأمـــن من العذاب اأي�ضً

وقلبـــه وقالبـــه في ح�ضن الحّق و�ضـــار في معاذه، فقد اأِمن من جميـــع مراتب العذاب، واأعلى 

مراتبهـــا عذاب االحتجاب عن جمال الحّق والفراق عـــن و�ضال المحبوب جّل وعال؛ فالمولى 

اأميـــر الموؤمنين Q يقول في دعاء كميل: »فهبني �سبرت على عذابك، فكيف اأ�سبر على 

فراق���ك«؟، ويدنـــا عن الو�ضـــول اإليه قا�ضرة. فمـــن ح�ضل له هذا المقام فهـــو عبد اهلل على 

الحقيقة، ويقع تحت قباب الربوبّية، ويكون الحّق تعالى مت�ضّرًفا في مملكته، ويخرج من والية 

�ضورة المائدة، االآية 13.  )1(
�ضورة الزّمر، االآية 22.  )2(
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الّطاغـــوت. وهذا المقام من اأعّز مقامـــات االأولياء، واأخ�ّس مـــدارج االأ�ضفياء، ولي�س ل�ضائر 

.
)1(

الّنا�س منه حّظ«

4. إنكار المقامات
لبة للمجادلين   ثـــّم يقول } معّلقًا: »بل لعّل القلـــوب القا�ضية للجاحدين والّنفو�س ال�ضّ

البعيدة عن هذه المرحلة بمراحل تنكر هذه المقامات، ويح�ضبون الكالم في اأطرافها باطاًل، 

بـــل ين�ضبون ـ والعياذ باهلل ـ هذه االأمور، التي هي قـــّرة عين االأولياء والكتاب وال�ضّنة م�ضحونة 

.
)2(

وفية واأراجيف الح�ضوّية« بها، اإلى اختراعات ال�ضّ

ويذكر في محلٍّ اآخر كيف اأّن القلوب القا�ضية ي�ضعب عليها قبول المقامات، فيقول: »واعلم 

اأّن ال�ّضالك الى اهلل والمجاهد في �ضبيل اهلل ال بّد له اأن ال يقتنع بالحّد العلمّي لهذه المعارف 

وال ي�ضـــرف كّل عمره في اال�ضتدالل الذي هو حجاب، بل الحجاب االأعظم، الأّن هذه المرحلة 

اليمكن طّيها بالّرجل الخ�ضبّية، بل وال بطائر �ضليمان. اإّن هذا الوادي وادي المقّد�ضين، وهذه 

المرحلـــة مرحلة االأحرار، فمـــا لم يخلع نعلي حّب الجاه وال�ّضرف واالأهـــل والولد، وما لم يلِق 

ع�ضـــا االعتمـــاد والتوّجه اإلـــى الغير من يمينه، ال يمكـــن اأن ي�ضع قدمه في الـــوادي المقّد�س 

الـــذي هو مـــكان المخل�ضين ومنـــزل المقّد�ضين. واإذا خطا ال�ّضالك في هـــذا الوادي بحقائق 

االإخال�س، واألقى الكثرات والّدنيا )وهي خيال في خيال( وراء ظهره، فاإن بقي فيه بقايا من 

عق  االأنانّيـــة فيوؤّيد من عالـــم الغيب ويندّك جبل اإّنيته بالّتجليات االإلهّية وتح�ضل له حالة ال�ضّ

والفنـــاء، وقبول هذه المقامات للقلوب القا�ضية التي لي�س عندها خبر �ضوى الّدنيا وحظوظها 

 .
)3(

ا وين�ضب اإلى ن�ضج االأوهام« وال تتعّرف على �ضيء اإاّل بالغرور ال�ّضيطاني يكون �ضعًبا جدًّ

وقـــد ذكر االإمـــام } اأّن اإنكار المقامات ُيعّد اأ�ضواأ اأ�ضواك طريـــق االإن�ضانّية، وهو اأكبر 

موانع ال�ضير وال�ّضلوك.

اإّن بع�ـــس الّنا�ـــس ينكرون مثل هذه المقامـــات دون اأن يفّكروا فيهـــا اأو يتاأّملوا في معانيها 

المليئة بالقدا�ضة والجمال والّطهارة؛ اأّما من عرف فيها مثل هذه القيم، ثّم اأنكرها، فهو بحّق 

)1( معراج ال�ضالكين، �س 232.
)2(  )م.ن(.

)3( )م.ن(، �س 260-259.
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ّماء. خور ال�ضّ �ضاحب القلب القا�ضي الذي تلين عنده ال�ضّ

ومثلما اأّن للق�ضوة القلبّية اآثاًرا وعواقب، فهي اأي�ضًا اأثٌر الأمور اأخرى وعقاب الأفعال �ضابقة، 

و�ضـــوف يظهر من كالم االإمام االآتي اأهـــّم االأ�ضباب التي توؤّدي اإلى هذه الحالة المقيتة. وعلى 

كّل واحـــٍد مّنا اأن يتاأّمل في االأحاديث ال�ّضريفـــة التي تتحّدث عن االآثار االأخرى لق�ضوة القلب؛ 

فـــاإّن في هـــذا التفّكر تلييًنا لقلوبنا التـــي باتت اأكثر مياًل نحو الق�ضوة بفعـــل ما يرد عليها من 

اأ�ضباب الحجب.

من أين تنشأ الدسوة الدل(ّية؟

1. احتجاب الفطرة
اإّن العامـــل االأّول الـــذي ذكره االإمـــام } وراء ق�ضوة القلوب هو احتجـــاب الفطرة، الأّن 

الفطرة م�ضوؤولة عن الّتوّجه واالنجذاب اإلى اآيات الحّق والجمال في الوجود، وبف�ضلها يتحّقق 

االنفعال الباطنّي تلو االنفعال، في�ضبح الباطن عندها رقيًقا.

يقـــول االإمام }: »وعلى اأّي حال، فاإّن الفطـــرة االإن�ضانّية اإذا قبلت الحّق ا�ضت�ضلمت له 

تعالـــى، ولكـــن اإذا غلَّفتها الحجب، وغرقت في الّتوّجه للّنف�س وفـــي حّبها، وخ�ضعت لتاأثيرات 

الّطبيعـــة، نفرت من الحّق والحقيقـــة، وظهرت فيها الجالفة والق�ضـــوة، فا�ضتكبرت وتمّردت 

.
)1(

على طاعة الحّق تعالى«

2. كثرة الكالم واللغو
والعامـــل الّثاني هو كثرة الكالم واللغو، فقـــد ُروي عن ر�ضول اهللP اأّنه قال: »ل تُكثروا 

ال���كلم بغي���ر ذكر اهلل؛ فاإّن كث���رة الكلم بغير ذكر اهلل تق�سُو القلِب، اإّن اأبعد الّنا�ص من اهلل 

 .
القلُب القا�سي«)2(

ويقـــول االإمام الخمينـــّي }: »اأّما فيما يرتبـــط بخ�ضو�س اآثار اللغـــو والكالم القبيح، 

فاء وال�ّضالمة  الح وال�ضّ فينبغي االلتفات اإلى �ضّدة اإ�ضراره على الّروح، فهو ي�ضلب الّنف�س ال�ضّ

والوقـــار والّطماأنينة وال�ّضكينـــة، ويلّوثها بالجالفة والكدر والق�ضـــوة والغفلة واالإدبار عن ذكر 

)1( جنود العقل والجهل، �س356.
)2(  بحار االأنوار، ج2، �س144.
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. ويبـــدو اأّن ال�ّضبب يعـــود اإلى اأّن كثرة الكالم بال طائل تحجـــب االإن�ضان عن االن�ضات 
)1(

اهلل«

واال�ضتماع اإلى اآيات اهلل المبثوثة في االآفاق وفي الكتب الّتدوينّية. وفي المقابل، فاإّن من اأراد 

اأن تتنـــّزل عليه الّرحمة االإلهّية، فلي�ضتمع باإ�ضغـــاء اإلى تالوة االآيات،{ۆ ۆ ۈ 

.
)2(

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ }

3. األمراض القلبّية
وال يخفـــى اأّن اأمرا�ـــس القلب المختلفة، كالعجـــب والّرياء، توؤّدي اإلى ق�ضـــوة القلب؛ الأّنها 

ت�ضلـــب منه نعمة االإيمان، هذه الّنعمة التي بف�ضلها يح�ضل التوّجه واالإقبال على اآيات اهلل في 

العالم. 

يقـــول االإمـــام }: »واأّما اللبا�ـــس الظاهر فنعمة من اهلل، ي�ضتر عـــورات بني اآدم، وهي 

كرامـــة اأكرم اهلل بها عبـــاده ذرّية اآدم لم يكرم غيرهم، وهي للموؤمنيـــن اآلة الأداء ما افتر�س 

اهلل عليهم، وخير لبا�ضك ما ال ي�ضغلك عن اهلل عّز وجّل، بل يقّربك من �ضكره وذكره وطاعته، 

وال يحملـــك فيها على العجـــب والّرياء والتزّين والمفاخرة والخيـــالء، فاإّنها من اآفات الّدين، 

.
)3(

ومورثة الق�ضوة في القلب«

كيف نواجه الدسوة الدل(ّية 
رّبمـــا ال يخلـــو اأحد مّنا من درجة ما من درجـــات الق�ضوة القلبية! ي�ضهـــد على هذا غفلتنا 

الحا�ضلـــة حيًنا بعـــد اآخر. وعندما تليـــن قلوبنا، فاإّن هـــذا ُيعّد فر�ضة مهّمـــة لالإ�ضراف على 

الّنف�س، واّتخاذ بع�س االإجراءات المنا�ضبة لمنع تكّرر الق�ضوة و�ضيرورتها حالة دائمة. 

1. التفّكر في آثار القسوة
ولن�ضتمـــع اإلـــى االإمـــام الخمينّي } وهـــو يعظنا في هـــذا المجال قائـــاًل: »م�ضكيٌن هو 

االإن�ضان الغافل! اإّنه يولي االأمور الدنيوّية الفانية كّل هذا االهتمام، ويجهد نف�ضه في اكت�ضابها 

وجمعها، متحّماًل في ذلك كّل ذّلة وم�ضّقة ومحنة، ون�ضب وتعب، وال يتوّرع عن كّل عاٍر وخزي 

)1( جنود العقل والجهل، �س 350.
�ضورة االأعراف، االآية 204.  )2(
)3( معراج ال�ضالكين، �س108.
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مـــن اأجلها، وهو يرى كّل يوم اأّن اأهلها يتركونها ويرحلون، وال ياأخذون معهم �ضوى الح�ضرات، 

لكّنـــه رغـــم ذلك يتهاون اإلى هذه الدرجـــة في اكت�ضاب االإيمان الذي يتكّفـــل بتحقيق ال�ّضعادة 

االأبدّيـــة لـــه، فيبقى على تهاونـــه وت�ضاهله في هذا االأمـــر، رغم كّل مواعظ االأنبيـــاء واالأولياء 

والكتـــب ال�ضماوّيـــة، فال يفّكر في يـــوم م�ضابه وذّلته وعذابـــه، وال توؤّثر في قلبـــه القا�ضي كّل 

مـــاء، وتخ�ضع لها جبال العالم، اأجل،  خرة ال�ضّ مواعـــظ القراآن ووعده ووعيده التي تلّين ال�ضّ

يقـــول تعالـــى:{ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ 

. فيـــا اأّيها االإن�ضـــان ذو القلب القا�ضي، فّكر في 
)1(

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ }
ّماء؟  خرة ال�ضّ حالـــك، وانظر ما هو المر�س الـــذي اأ�ضاب قلبك فجعله اأ�ضّد ق�ضوة مـــن ال�ضّ

.
)2(

فّكر في عّلة اإعرا�س قلبك عن كتاب اهلل المنّزل الإنقاذك من اأ�ضكال العذاب والّظلمات«

 2. القرآن
واإّن من اأعظم االأعمال التي ت�ضاهم في رّقة القلب وتحول دون ا�ضتداد ق�ضوته ما نقله االإمام 

ادقQ: »عن عبد اهلل ب���ن �سليمان، قاَل: �َساأَْلُت اأََبا َعْبِد  الخمينـــّي } عن االإمام ال�ضّ

 :Q 3(، قال: قال اأميُر الُموؤِْمِنيَن(
اهلل Q َع���ْن َقْوِل اهلل َتعالى:{ٿ ٿ ٿ }

ْم���ِل، وَلِكْن اأَْفِزُعوا ُقُلوَب���ُك اْلَقا�ِسَيَة،  ْع���ِر، َوَل َتْنُثْرُه َنْثَر الرَّ ُه َهذَّ ال�سِّ ْن���ُه ِتْبيان���اً... َل َتُه���ذَّ َتَبيَّ

...؛ اأي ال يكـــن هدفكم ختم القراآن فـــي اأّيام معدودة 
���وَرِة«)4( َولَ َيُك���ْن َه���مُّ اأََحِدُك���ْم اآِخ���َر ال�سُّ

اأو االإ�ضـــراع فـــي قراءة ال�ّضـــورة والبلوغ اإلى اآخرهـــا. فاالإن�ضان الذي يريـــد اأن يتلو كالم اهلل، 

ويـــداوي قلبه القا�ضي، وي�ضفي اأمرا�ضه القلبّية من خالل قراءته للكالم الجامع االإلهّي، ولكي 

يطوي مع نور هداية الم�ضباح الغيبّي المنير، وهذا الّنور على الّنور ال�ّضماوّي، طريق الو�ضول 

اإلـــى المقامات االأخروّية والمدارج الكمالّية، ال بّد له من توفير االأ�ضباب الظاهرّية والباطنّية 

.
)5(

واالآداب ال�ضورّية والمعنوّية«

)1( �ضورة الح�ضر، االآية 21.
)2( جنود العقل والجهل، �س 111  - 112.

)3( �ضورة المزمل، االآية 4.
)4( الكافي، ج2، �س 614.

)5( االأربعون حديًثا، �س 538.
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ة وتاريخ، بل هو كتـــاب ال�ّضير وال�ّضلوك اإلى  ويقـــول }: »فلي�س هذا الكتـــاب كتاب ق�ضّ

اهلل، وكتـــاب الّتوحيد والمعارف والمواعظ والحكم. والمطلوب في هذه االأمور هو الّتكرار كي 

.
)1(

يوؤّثر في القلوب القا�ضية وتاأخذ منها موعظته«

3. الّتوّجه إلى مظاهر الّرحمة اإللهّية
وال �ضّك باأّن الّتم�ّضك برحمة اهلل والّتوّجه اإلى مظاهرها في الحياة هو الذي ي�ضمن حياة 

قلبّيـــة معنوّية وانفعااًل دائًما تجـــاه جميع �ضوؤون الّرحمة التي تمالأ وجـــود االإن�ضان بكّل معاني 

الحياة االأبدّية. 

ولهـــذا، يقول االإمام }: »وا�ضم الّرحمة ، الذي تتفّرع منه الراأفة والعطف ونظائرهما 

فات واالأفعال ، هو اأكثر ا�ضم عّرف الحّق تعالى نف�ضه به، وكّرره في كّل �ضورة  مـــن اأ�ضماء ال�ضّ

من �ضور القراآن؛ لكي تتعّلق قلوب عباده برحمته الوا�ضعة، فهذا التعّلق هو من�ضاأ تربية الّنفو�س 

وتلييـــن القلوب القا�ضية، فال يمكن جـــذب قلوب الّنا�س و�ضّدهم عن الّطغيـــان والتمّرد، باأّي 

�ضيء بمثل ما تجذبهم الّرحمة والراأفة والموّدة؛ ولهذا فاإّن االأنبياء العظام هم مظاهر رحمة 

الحّق جّل وعال؛ ولذلك نالحظ في اآخر �ضورة التوبةـ  وهي �ضورة الغ�ضبـ  اأّن اهلل تعالى و�ضف 

ـــورة:{ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ر�ضوله االأكرمP بهذه ال�ضّ

. ويكفـــي فـــي بيان �ضّدة 
)2(

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ }
راأفته ورحمتهP بجميع بنـــي االإن�ضان قوله تعالى في اأّول �ضورة ال�ضعراء:{پ پ ڀ 

، وقوله في اأوائل �ضورة الكهف:{ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
)3(

ڀ ڀ ڀ }
.

)5(
»
)4(

ڤ ڤ ڤ ڦ }

)1( معراج ال�ضالكين، �س197.
)2( �ضورة التوبة، االآية 128.
)3( �ضورة ال�ضعراء، االآية 3.

)4( �ضورة الكهف، االآية 6.
)5( جنود العقل والجهل، �س 218.



ة؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام الخمينّي }418 دراسات أخالقيَّ

4. اإلخالص
اإّن االإخال�س هلل تعالى، الذي هو عبارة عن توحيد وجهة القلب اإليه مع ما يعنيه من توّجه 

اإلى الكمال المطلق والعظمة الالمتناهية، لن ُيْبقي في القلب من الق�ضوة �ضيًئا. 

ا، بل  يقــــول االإمــــام }: »حتــــى لو كّنا قــــد عملنا عماًل �ضالًحــــا، فاإّنه لم يكــــن خال�ضً

م�ضوًبــــا بالغ�ّس، ومــــع اآالف من موانع القبــــول. واإذا كّنا قد نلنا بع�س العلــــم، فقد كان علًما 

بــــال نتيجة، وهــــذا العلم اإّما اأْن يكون لغــــًوا وباطاًل، واإّما اأّنه من الموانــــع الكبيرة في طريق 

االآخــــرة. ولــــو كان ذلك العلم والعمــــل �ضالحين، لكان لهما تاأثيٌر حتمــــّي ووا�ضح فينا، نحن 

الذيــــن �ضرفنا عليهما �ضنــــوات طوااًل، ولغّيرا من اأخالقنا وحاالتنــــا. فما الذي ح�ضل حّتى 

كان لعملنا وعلمنا مّدة اأربعين اأو خم�ضين �ضنة تاأثيٌر معكو�ٌس، بحيث اأ�ضبحت قلوبنا اأ�ضلب 

.
)1(

خر القا�ضي؟!« من ال�ضّ

عام2 مع قساة الدلوب
ّ
في الت

1. اعتماد الرّقة والمحّبة في إرشادهم
اأّمـــا الّتعامل مـــع الذين ابتلوا بق�ضـــوة قلبّية وبقي فيهـــم �ضيء من الّرّقـــة، فاإّنه يقوم على 

اأن نزيـــل مـــن قلوبنا تلك الق�ضوة اأّواًل، يقول االإمـــام }: »اإذا كانت دواعي االإن�ضان الإر�ضاد 

الجاهليـــن واإيقـــاظ الغافلين ح�ّس الرحمـــة وال�ّضفقة وحـــّق االإن�ضانية واالأخـــّوة، فتكون كيفّية 

البيـــان واالإر�ضاد المتر�ّضحة من القلب الرحيم على نحـــٍو يوؤّثر حتًما في المواد الالئقة تاأثيًرا 

لبة القا�ضيـــة عن ا�ضتكبارها وا�ضتنكارها... فـــاإذا اأردت اأن تاأمر  ح�ضًنـــا وتتنازل القلوب ال�ضّ

بالمعـــروف وتنهـــى عن المنكر وتر�ضد خلق اهلل، فتذّكر من هذه االآيـــات ال�ّضريفة التي اأُْنِزلت 

للتذّكـــر والّتعليم وتعّلـــم منها، والَق عباد اهلل بقلٍب مليٍء بالمحّبة وفوؤاٍد عطوٍف واطلب الخير 

ـــا، ورحيميًّا فقم باالأمـــر والنهي واالإر�ضاد  لهـــم من �ضميم القلـــب، فاإذا وجدت قلبك رحمانيًّ

كـــي يرّقق برُق عطف قلبـــك القلوَب القا�ضية، وتلين حديد القلـــوب بالموعظة الممتزجة بنار 

.
)2(

محّبتك«

)1( االأربعون حديًثا، �س 203.
)2( معراج ال�ضالكين، �س 246  - 248.
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 ويقــــول } في مو�ضع اآخر، ي�ضرح فيه اأهميــــة الرفق في الّتعامل مع اأ�ضحاب القلوب 

القا�ضيــــة: »عندمــــا اأمــــر اهلل تبارك وتعالــــى مو�ضى وهــــارونL بالّذهــــاب اإلى فرعون 

ودعوتــــه اإلــــى الحّق واإر�ضــــاده اإليه، اأو�ضاهمــــاـ  فيما اأو�ضاهما بــــهـ  اأن:{ڻ ڻ ۀ ۀ 

. فرغــــم اأّن فرعون بلــــغ في طغيان اأنانّيته 
)1(

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے }
مرتبة اّدعاء االألوهّية، اإاّل اأّن الّرفق والمداراة مع ذلك، اأنجُع في جذب قلبه القا�ضي، وهذه 

و�ضّيــــة عاّمة للهــــداة اإلى طريق الحّق، تاأمرهم باأن ي�ضلكوا �ضبيــــل فتح القلوب؛ ولذلك مدح 

 »... لــــذا يجب على االآمر 
)3 )2(

اهلل تعالــــى نبّيُه االأكــــرمP بقوله:{ڱ ڱ ڱ ں}

بالمعــــروف والّناهي عن المنكر اأن يجبر مرارة تقّبل االأمر والّنهي غير الم�ضت�ضاغة بحالوة 

طيــــب الــــكالم والّرفق والمداراة، لكي يوؤّثــــر كالمه في القلوب القا�ضيــــة العا�ضية، فتلين له 

.
)4(

وتخ�ضع الأمره ونهيه«

2. الّتواضع
»اأّمـــا قوله Q: »بالتوا�سع تعمُر الحكمة«؛ فالمق�ضـــود فيه هو: اإّما اأّن بذور الحكمة 

لدة؛ واإّما اأن يكون  ال تنمـــو في القلب الفاقد للّتوا�ضع، مثلمـــا اأّن الّنبتة ال تنمو في االأر�س ال�ضّ

المق�ضـــود هو اأّن العلماء ال ي�ضتطيعون بذر بذور الحكمة وتنميتها في قلوب الّنا�س ما لم يكن 

العلمـــاء اأنف�ضهم متوا�ضعين؛ فينبغي تليين القلوب القا�ضيـــة بالّتوا�ضع، ثّم بذر بذور الحكمة 

فيهـــا، وتوّقع الّثمار منها، وكال هذيـــن االحتمالين �ضحيحان؛ فاالأّول يرتبط باإ�ضالح الّنف�س، 

واالآخر باإ�ضالح االآخرين.

اإذًا، فعلـــى الذين ت�ضّدوا الإر�ضاد الخلق وعّر�ضـــوا اأنف�ضهم كهداٍة لطريق ال�ّضعادة، اأن 

يدعـــوا الّنا�س لذلك باالّت�ضاف بهذا الخلق الكريم، وي�ضعوا ن�ضب اأعينهم �ضيرة االأنبياء 

واالأوليـــاء R، وكيـــف كانوا، اإلى جانـــب �ضمّو مقاماتهم، يتعاملـــون بالّتوا�ضع مع خلق 

)1( �ضورة طه، االآيتان 43 و 44.
)2( �ضورة القلم، االآية 4.

)3( جنود العقل والجهل، �س 287  - 288.
)4( )م.ن(، �س 289.
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اهلل فعليهـــم اأن يقتـــدوا بهم، ويزيلـــوا الق�ضوة من قلوب الّنا�ـــس، وي�ضتقطبونها باأخالقهم 

.
)1(

الكريمة«

3. موعظة
»اللهّم، اأدخل كلمة الّتوحيد اإلى قلوبنا القا�ضية الكدرة، نحن اأهل الحجاب والظلمة، واأهل 

ال�ّضـــرك والّنفاق، نحن االأنانّيون، عّباد الّنف�س، المعجبون بهـــا، اأخرج من قلوبنا حّب الّنف�س 

.
)3(»)2(

وحّب الّدنيا، واجعلنا ع�ّضاًقا هلل وعّباًدا لك {ڱ ں ں ڻ ڻ }

)1( جنود العقل والجهل، �س 315  - 316.
�ضورة اآل عمران، االآية 26.  )2(

)3( االأربعون حديًثا، �س 93  - 94.
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المهاهيم الرئيسة

1. الق�ضـــاوة عبارة عن غلظة القلب و�ضّدته و�ضالبتـــه؛ ويقابلهما اللين والرّقة. وفي االآية 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  المباركـــة:{ٱ 

در ـ الذي ي�ضتلزم قبول الحّق  ، جعـــل �ضرح ال�ضّ
)1(

ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ }
ـ مقاباًل لق�ضاوة القلب التي ت�ضتلزم عدم قبول الحّق.

2. يعتمد الّتفاعل القلبّي على كون القلب مفعًما بالحياة والتاأّثر وقابلّية االنفعال. فمن لم 

يكـــن قلبه كذلك، فهو محروٌم من هذه الفر�ضـــة الوحيدة لبناء حياة معنوّية تدوم اإلى 

االآخرة. وهذا هو القلب القا�ضي.

3. اأخطر اآثار الق�ضوة القلبّية، اأنها توؤدي باالإن�ضان اإلى عدم الّتفاعل مع اآيات اهلل والحرمان 

من الّتكامل، قتل اأولياء اهلل، تحريف كتاب اهلل، الّدخول في العذاب، اإنكار المقامات.

4. اإّن العامـــل االأول وراء ق�ضوة القلوب هو احتجاب الفطـــرة. والعامل الّثاني هو كثرة الكالم 

واللغو. وال يخفى اأّن اأمرا�س القلب المختلفة كالعجب والّرياء توؤّدي اإلى ق�ضوة القلب.

5. نواجـــه الق�ضوة القلبّية في اأنف�ضنا من خالل: التفّكر فـــي اآثار الق�ضوة. القراآن. الّتوّجه 
اإلى مظاهر الّرحمة االإلهّية. االإخال�س هلل تعالى.

6. فـــي الّتعامـــل مع الذين ابتلوا بق�ضـــوة قلبّية وبقي فيهم �ضيء من الّرّقـــة، نحتاج اإلى اأن 

نزيل من قلوبنا تلك الق�ضوة اأّواًل. ثانًيا، نحتاج اإلى الّتوا�ضع.

)1( �ضورة الزمر، االآية 22.
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:

ْبِع ُمَتلَبِّ�ساً، َوَعْيناً َعْن  ْيِن َوالطَّ �ْسُكو َقْلباً َقا�ِسياً، َمَع اْلَو�ْسَوا�ِص ُمَتَقلِّباً َوِبالرَّ »اإَِلِهي، اإَِلْيَك اأَ

َة اإِلَّ ِبُقْدَرِتَك،  َها َطاِمَحًة. اإَِلِهي، لَ َحْوَل ِلي َوَل ُقوَّ اْلُبَكاِء ِمْن َخْوِفَك َجاِمَدًة، َواإَِلى َما َي�ُسرُّ

ْن  �ْساأَُلَك ِبَبَلَغِة ِحْكَمِت���َك، َوَنَفاِذ َم�ِسيَِّتَك، اأَ َمِتَك، َفاأَ ْنَي���ا اإِلَّ ِبِع�سْ َولَ َنَج���اَة ِل���ي ِمْن َمَكاِرِه الدُّ

راً،  �ساً، َوَل ُت�َسيَِّرِني ِلْلِفَتِن َغَر�ساً، َوُكْن ِلي َعلَى الأَْعَداِء َنا�سِ لَ َتْجَعلَِني ِلَغْيِر ُجوِدَك ُمَتَعرِّ

م���اً، ِبَراأَْفِتَك  ���ي َعا�سِ َوَعلَ���ى اْلَمَخ���اِزي َواْلُعُي���وِب �َساِت���راً، َوِم���ْن اْلَبَلَي���ا َواِقياً، َوَع���ِن اْلَمَعا�سِ

.
اِحِميَن«)1( َوَرْحَمِتَك َيا اأَْرَحَم الرَّ

الآيات الكريمة:

{ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ    1

 .
)2(

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ}
2  {ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

.
)3(

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ}
الروايات ال�سريفة:

َراِب؛ َف���اإِنَّ اْلُقُلوَب  َع���اِم َوال�سَّ 1. عـــن الر�ضـــول االأكرمP: »َل ُتِميُت���وا اْلُقُلوَب ِبَكْثَرِة الطَّ

.
ْكَثَر َعلَْيِه اْلَماُء«)4(

َ
ْرِع، اإَِذا اأ َتُموُت َكالزَّ

ْرِب  ���ْرِب، َوَكْث���َرُة ال�سُّ ُد ِم���ْن َكْثَرِة ال�سُّ ���ْوِم َتَتَولَّ 2. عـــن االإمام ال�ضـــادق Q: »َكْثَرُة النَّ

اَع���ِة، َوُيْق�ِسَي���اِن اْلَقْلَب َعِن  َب���ِع، َوُهَما ُيْنِق���َلِن النَّْف�َص َع���ِن الطَّ ���ُد ِم���ْن َكْث���َرِة ال�سَّ َتَتَولَّ

 .
ِر َواْلُخ�ُسوع«)5( التََّفكُّ

)1( ال�ضحيفة ال�ضجادية، مناجاة ال�ضاكين.
)2(  �ضورة الحديد، االآية 16.

)3(  �ضورة االأنعام، االآيتان 42 و 43.
)4( م�ضتدرك الو�ضائل، ج16، �س 209.

)5( )م.ن(، �س 123.
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���َلِة، َوَل َتَناُم���وا َعلَْيَها،  ِذيُب���وا َطَعاَمُك���ْم ِبِذْكِر اهلل َوال�سَّ
َ
5. عـــن الر�ضـــول االأكرمP: »اأ

 .
َفَتْق�ُسَو ُقُلوُبُكْم«)1(

6. عـــن االإمـــام ال�ضادق Q: »فيما ناجى ب���ه اهلل مو�سىQ: َيا ُمو�َس���ى، َل ُتِطْل 

ِمْت َقْلَبَك ِباْلَخ�ْسَيِة، َوُكْن 
َ
َملََك، َفَيْق�ُسَو َقْلُبَك، َوَقا�ِسي اْلَقْلِب ِمنِّي َبِعيٌد؛ اأ

َ
ْنَيا اأ ِفي الدُّ

ْح  َماِء، َو�سِ ْهِل ال�سَّ
َ
ْر�ِص، َوُتْعَرُف َبْيَن اأ

َ
ْهِل اْلأ

َ
َي���اِب، َجِديَد اْلَقْلِب، ُتْخَفى َعلَى اأ َخِل���َق الثِّ

ِه، َوا�ْسَتِع���ْن ِبي َعلَى َذِل���َك، َفاإِنِّي ِنْعَم  َي���اَح اْلَهاِرِب ِمْن َع���ُدوِّ ُنوِب �سِ اإَِل���يَّ ِم���ْن َكْث���َرِة الذُّ

.
اْلُم�ْسَتَعان«)2(

ْحَمَة ِفي ُقُل���وِب ُرَحَماِء َخْلِقِه، َفاْطُلُبوا  7. عـــن االإمام ال�ضادق Q: »اإِنَّ اهلل َجَعَل الرَّ

َحلَّ 
َ
اْلَحَواِئ���َج ِمْنُه���ْم، َوَل َتْطُلُبوَه���ا ِم���َن اْلَقا�ِسَي���ِة ُقُلوُبُه���ْم، َف���اإِنَّ اهلل َتَب���اَرَك َوَتَعاَلى اأ

 .
َبُه ِبِهْم«)3( َغ�سَ

 .
ْعَظَم ِمْن َق�ْسَوِة اْلَقلب«)4(

َ
ِرَب َعْبٌد ِبُعُقوَبٍة اأ 8. عن االإمام الباقر Q: »َما �سُ

ُة اْلِحْر�ِص  َقاِء ُجُم���وُد اْلَعْيِن َوَق�ْسَوُة اْلَقْل���ِب َو�ِسدَّ 9. عـــن الر�ضول االأعظمP: »ِمَن ال�سَّ

 .
ْنِب«)5( َراُر َعلَى الذَّ ْنَيا َواْلإِ�سْ ِفي َطلَِب الدُّ

ُة اْلَملَِك  ٌة ِمَن اْلَملَِك َفلَمَّ ْيَطاِن َوَلمَّ ٌة ِمَن ال�سَّ َتاِن َلمَّ 10. عن اأمير الموؤمنين Q: »َلمَّ

 .
ْهُو َواْلَق�ْسَوُة«)6( ْيَطاِن ال�سَّ ُة ال�سَّ ُة َواْلَفْهُم َوَلمَّ قَّ الرِّ

 .
ْكَل اْلَبلَ�ِص َوُهَو التِّيُن«)7(

َ
ْن َيِرقَّ َقْلُبُه َفْلُيْدِمْن اأ

َ
َراَد اأ

َ
11. عن الر�ضول االأعظمP: »َمْن اأ

 

)1( م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 94.
)2( الكافي، ج8، �س 42.

)3( م�ضتدرك الو�ضائل، ج7، �س 227.
)4( )م.ن(، ج12، �س 93.
)5( الكافي، ج2، �س 288.

)6( )م.ن(، �س 330.
)7( م�ضتدرك الو�ضائل، ج16، �س 403.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

الّدرس الثالثون

  الكفران  

حقيقته، آثاره وسبل معالجته

يبّيـــن حقيقة الكفـــران وكيفية ت�ضـــّكل ال�ّضخ�ضّية    1

الكفورة.

يتعّرف اإلى درجات الكفران المختلفة وبع�س اآثار    2

الكفران ومفا�ضده.

ي�ضرح ال�ضبيل للتخّل�س من هذه الموبقة.   3





تمفيق
خلـــق اهلل االإن�ضان ال ليعي�س كما يحلو له، فيعبث ويلهـــو! بل ليرجع اإليه، ويكون خليفته في 

اأر�ضـــه، واآية كبرى تدّل على عظمته وح�ضن اأ�ضمائه. ولكي يتحّقق هذا الهدف اأوجده في بيئٍة 

ومحيٍط طبيعيٍّ يدّله على رّبه، ويدعوه للّرجوع اإليه.

وقـــد جعـــل اهلل عّز وجّل �ضبيـــل االإن�ضان للّرجوع اإليـــه والو�ضول اإلى لقائـــه �ضبيل المحّبة؛ 

فبحّبـــه لخالقـــه يّتجه اإليـــه ويتحّرك نحوه، ولوال �ضعلـــة الحّب وجذوته في القلـــب لما �ضار اأّي 

مخلـــوق اإلـــى خالقه اأو اندفع اأبًدا. ومّما يوقد هذه ال�ّضعلة فـــي القلب، اإدراك االإن�ضان و�ضعوره 

بجمال ح�ضور الّرّب المتعال في حياته. وهذا الجمال اإّنما يتحّقق في واقع الّنعم التي يفي�ضها 

اهلل علينا ويغمرنا بها، وقيل باأّن اهلل تعالى خلق الخلق وتحّبب اإليهم بالّنعم، ليعرفوه. 

وباخت�ضـــار، اإّن اإدراك الّنعمة االإلهّية وتقديرها و�ضكرهـــا ُيعّد اأّول خطوة في رحلة ال�ّضير 

اإلـــى اهلل تعالـــى. وعندما يفقد االإن�ضان هذا ال�ّضعور، فهذا يعني اأّنه قد توّقف عن ال�ّضير الذي 

ُخلق الأجله، فكيف اإذا كان يعي�س �ضعوًرا معاك�ًضا، وهو الكفران بالّنعمة؟!

2؟
ّ
خصّية الكهورة وكيف تتشك

ّ
ما هي الش

نحـــن الب�ضر، ال نحتاج اإلى تعريٍف علمـــيٍّ لكي نت�ضّور هذا الّنوع من ال�ّضخ�ضّية التي تكفر 

الّنعمـــة وتجحدهـــا. فالحياة مـــن حولنا مليئـــة باأمثالها، ولعّل قولـــه تعالى:{ڭ ڭ 

؛ ي�ضير اإلى 
)2(

، اأو قولـــه عـــّز وجـــّل:{ۆئ ۈئ ۈئ ېئ }
)1(

ڭ ڭ ۇ }
هذه الق�ضّية. فكم نرى من اأنا�ٍس ال يعّبرون عن فرحهم و�ضرورهم وتقديرهم لالأمور المفيدة 

�ضورة البقرة، االآية 243.  )1(
�ضورة �ضباأ، االآية 13.  )2(
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التـــي يح�ضلون عليها، ويعتبـــرون اأّن ما نالوه هو اأقـــّل مّما ي�ضتحّقونه! فهـــوؤالء هم الم�ضداق 

البارز لل�ّضخ�ضّية الكفورة. ولكن، هل للق�ضّية عمٌق اآخٌر ينبغي اأن نتعّرف اإليه؟ وهل يمكن اأن 

يكون اأحدنا مبتلًيا بمثل هذا المر�س المهلك، وهو ال يدري؟

اإّن مـــا يقّدمـــه االإمام الخمينّي} مـــن مالحظات حول هذه الحالـــة، يلفت نظرنا اإلى 

�ضـــرورة اأخذ الق�ضّية على محمل المزيد من الجّد واالنتباه، فبهذه الجّدّية والعناية يمكن اأن 

ندرك جّيًدا لماذا كان العباد ال�ّضكورون قّلة اإلى هذا الحّد. 

1. الجهل باهلل
يقـــول االإمام الخميني}: »ما دامـــت حقيقة �ضريان األوهّية الحـــّق لم تنتق�س في قلب 

َر ِفي الُوُجوِد اإالَّ اهلل«، وال تزال غبرة ال�ّضرك وال�ّضّك عالقة  العبـــد بعـــد، ولم يوؤمن باأّنه »اَل ُموؤَثِّ

فـــي قلبـــه، ال ي�ضتطيع اأن يوؤّدي �ضكـــر الحّق المتعال كمـــا يجب اأن يكون. اإّن الـــذي يلتفت اإلى 

االأ�ضباب، ويرى تاأثير الموجودات ب�ضورٍة م�ضتقّلة، وال ُيرجع الّنَعُم اإلى ولّي الّنعم وم�ضدرها، 

يكـــون كافـــًرا بنعم الحّق المتعالي. اإّنه قد نحت اأ�ضناًما وجعل لكّل واحٍد منها دوًرا موؤّثًرا. اإّنه 

قـــد ين�ضـــب االأعمال اإلى نف�ضه، بل يجعل �ضخ�ضه مت�ضّرًفا في االأمور، وقد يتحّدث عن فعالّية 

وريين، ويجّردون  طبائع عالم الكون. وقد يرى الّنا�س باأّن الّنعم من االأرباب الّظاهريين ال�ضّ

، في حين اأّن 
)1(

الحـــّق من الّت�ضّرف، ويقولون باأّن يد اهلل مغلولـــًة!{ى ائ ائ ەئ ەئوئ }

يـــد الحّق مب�ضوطة، واأّن كّل دائرة الوجود منه في الواقع والحقيقة، وال مجال لالآخرين فيها، 

بـــل اإّن العالم باأ�ضره مظهر قدرته ونعمته، واأّن رحمتـــه و�ضعت كّل �ضيء واأّن جميع الّنعم منه، 

ولي�ضت الأحٍد نعمة حتى ُيعدَّ منعًما. بل اإّن وجود العالم منه، وغيره ال وجود له حّتى ي�ضدر عنه 

�ضيء، ولكّن العيون عمياء، واالآذان �ضّماء والقلوب محجوبة، �ضعر:

 ابحث عن عيٍن تثقب االأ�ضباب الّظاهرّية كي ترى ال�ّضبب الحقيقّي. 

اإلـــى متى؟ واإلـــى اأّي م�ضتوى تكفر قلوبنـــا الميتة بنعم الحّق �ضبحانـــه، وتتعّلق بهذا العالم 

وظروفه واأ�ضخا�ضه؟ اإّن هذه التعّلقات والّتوّجهات، كفراٌن لنعم ذاته المقّد�س، واإ�ضدال �ضتار 

.
)2(

على رحمته«

)1( �ضورة المائدة، االآية 64.
)2( االأربعون حديًثا، �س 380.
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اإّن ح�ضـــور اهلل فـــي حياتنا لي�س له ظهوٌر اأقوى من الّنعم التي يتحفنا بها، فاإذا كان الكفر 

عبـــارة عـــن اإنكار ح�ضـــور اهلل عّز وجّل، فكيف ال يكـــون اإنكار اإنعامه �ضبحانـــه وتعالى كفراًنا 

مبينا؟! وكيف ال يكون المنكر هنا كفوًرا؟

وقـــد علمت مّما �ضبق اأّن جميع االأحوال الّنف�ضّية )التي يعّبر عنها باالأخالق(، لي�ضت �ضوى 

انعكا�س لطبيعة عالقة االإن�ضان برّبه، واإن كان هذا االإن�ضان عن �ضريرته غافاًل.

2. عدم شكر المخلوق
ا  وال�ّضخ�ضّيـــة الكفـــورة التـــي ال تتفاعل ب�ضورة اإيجابّيـــة مع الّنعمة، ت�ضـــّكل اأنموذًجا مهمًّ

لدرا�ضة هذه العالقة.

اإّن بع�ـــس الملـــكات الّنف�ضّية تحتاج اإلى تاأّمٍل واٍف حّتى نالحظ فيها هذا االرتباط، بيد اأّن 

الكفـــران هـــو من الو�ضوح بمكان ال يترك اأدنى �ضّك باأّن �ضاحبـــه �ضخ�ٌس يعي�س حالة ماأزومة 

ا مع رّبه وخالقه. جدًّ

ويظهـــر الكفران في تعامل االإن�ضان مع من يجري اهلل الّنعم على اأيديهم، لكّن خروج هذا 

االإن�ضـــان من هذه الحالة المر�ضّية ال يكون بمجـــّرد اأن يبدي حالة الّتقدير وال�ّضكر لهوؤالء، بل 

ينبغي اأن يكون �ضكره هنا نابًعا من �ضكره لولّي الّنعمة الحقيقّي. 

ولهـــذا يقول االإمـــام }: »اإّن �ضكر المخلوق من الواجبات التـــي ال �ضّك فيها، كما قيل: 

، ولكن هذا ال�ّضكر ينبغـــي اأن يكون بعنوان اأّن 
)1(

»م���ن ل���م ي�سك���ر المخلوق لم ي�سكر الخال���ق«

هـــذا المخلوق هو و�ضيلٌة اّتخذها اهلل لب�ضط نعمـــه ورحمته، ال اأن يكون �ضكرك للمخلوق �ضبًبا 

 ...
)2(

لحجـــب نف�ضك عـــن الخالق والـــّرازق الحقيقّي، فهذا هو عيـــن الكفر بنعمة ولـــّي الّنعم

، وقال: 
رت يده بالمكافاأة فلُيِط���ل ل�سانه بال�ّسكر«)3( وقـــال االإمام ال�ضادق Q: »من ق�سُ

»م���ن ح���ّق ال�ّسكر هلل، اأن ت�سكر م���ن اأجرى تلك الّنعمة على ي���ده«. ويّت�ضح من هذا الحديث 

ال�ّضريـــف مـــا تقّدمت اإليه االإ�ضارة من اأّن �ضكر المخلوق هو لكونـــه مجرًيا للنّعمة االإلهّية؛ واإاّل 

فـــاإّن الذي يغفل عن ولّي نعمته الحقيقّي، وي�ضكر المخلـــوق بعنوان كونه م�ضتقالًّ باالإنعام، هو 

)1( ال�ضيخ ال�ضدوق، عيون اأخبار الر�ضاQ، ج2، �س289.
)2( جنود العقل والجهل، �س 180.
)3(  و�ضائل ال�ضيعة، ج16، �س311.
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من الكافرين بالّنعمة االإلهّية، وهذا مّما ال يحتاج اإلى مزيد تو�ضيح وا�ضت�ضهاد، بل هو وا�ضٌح 

.
)1(

بنف�ضه ومبرهٌن بذاته«

فعندما نعالج هذه الحالة وندر�ضها، ينبغي اأن نلتفت اإلى اأ�ضل الم�ضكلة فيها. ولكي يّت�ضح 

االأمر اأكثر ن�ضاأل: هل تعتبرون اأّن االإن�ضان الذي ي�ضكر من يطرق بابه ويقّدم له هدّيًة ما، ثّم ال 

ي�ضكر من اأر�ضل هذه الهدّية، مع اأّن المو�ضل قد اأخبره با�ضمه، هل يمكن اأن تعتبروه �ضاكًرا؟

اإّن جميـــع العقالء واأ�ضحاب الوجدان ال�ّضليم لن يعتبروا مثـــل هذا ال�ّضخ�س �ضوى اإن�ضان 

مخـــادع اأو مت�ضّنـــع لل�ّضكر، واإّنمـــا �ضَكَر حامل الهدّيـــة ومو�ضلها من باب اللياقـــة والمجاملة 

العرفّية. فاإّن ال�ّضكر الحقيقّي يكون في توّجهه للمر�ضل الواقعّي وتقدير عطائه.

وقـــد يعـــذر الّنا�س مثل هذا المـــرء اإن لم يعلم من�ضاأ الهدّية، ولكن هـــل يمكن اأن يقع مثل هذا 

الجهـــل فـــي حياة االإن�ضان مـــع رّبه وخالقه؟ وبعبـــارٍة ثانية، هل يمكن اأن يتلّقـــى المخلوق كّل هذه 

الّنعم التي ال تعد وال تح�ضى في حياته، ثّم يبقى جاهاًل باأّن الذي اأنعمها عليه هو رّب العالمين؟!

الأجل هذا الو�ضوح اليقينّي والبرهان الواقعّي كان المنِكر لح�ضور اهلل االإنعامّي كفوًرا. وال 

يمكن لمثل هذا االإن�ضان الذي يغفل عن كّل هذه االآالء اإاّل اأن يجحد في نهاية المطاف، فيتنّكر 

غائر. لمن اأجرى اهلل على اأيديهم نعمه وخيراته. فاإّن من ارتكب الكبيرة �ضهٌل عليه فعل ال�ضّ

هكـــذا يريد االإمام الخمينّي } اأن ينقلنا اإلى عمق الم�ضاألة، ال الأجل اإدانتنا وتوبيخنا، 

بل لكي نتلّم�س الحّل والمخرج؛ فنذهب اإلى اأ�ضل الم�ضكلة، وهي التي تكمن في ق�ضّية المعرفة 

باهلل تعالى وم�ضتوى ح�ضورها في القلب. 

يقـــول االإمـــام الخميني }: »اأجـــل، اإّن الجاهليـــن بالّتجّليات الّذاتّيـــة االأحدّية، الذين 

يعتقدون بذاتّيات اأ�ضيلة ]م�ضتقّلة[ للموجودات، واقعون في كفران الّنعم االإلهّية بنحٍو ما، كما 

فاتّية، ولم تتحّول قلوبهم اإلى مرايا للح�ضرات  اأّن الذين لم ي�ضاهدوا التجّليات االأ�ضمائّية وال�ضّ

االأ�ضمائّيـــة واقعون فـــي الكفران بنحو اآخر. كمـــا اأّن الغافلين الجاهليـــن بالتجّليات االأفعالّية 

ا يكفرون بالّنعم بنحو اآخر من حيث ال ي�ضعرون:{ ڃ چ  والّتوحيد في االأفعال، هم اأي�ضً

.
)3(

»
)2(

چ چ چڇ }

)1( جنود العقل والجهل، �س182  - 183.
)2( �ضورة االأعراف، االآية 180. 

)3( جنود العقل والجهل، �س 176.
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3. عدم االستفادة من الّنعم
ويذكر االإمام اأنموذًجا لهذا الكفر في تعامل االإن�ضان مع الّنعم الباطنة اأو النف�ضّية الذاتّية، 

فيقـــول }: »بعـــد اأن اّت�ضح اأّن اهلل تبارك وتعالـــى قد جّهز االإن�ضان بقـــّوة الغ�ضب بهدف 

حفـــظ الّنظام وتح�ضيل �ضعادة الّدنيا واالآخرة، اّت�ضح اأّن االإن�ضان اإذا لم ي�ضتثمر هذه الّنعمة 

االإلهّية في موقعها المنا�ضب، ولم يغ�ضب في الموقع المنا�ضب لحفظ هذا االأ�ضا�س، فقد كفر 

.
)1(

بنعمة الحّق تعالى، وبالّتالي ي�ضمله حكم:{ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ}

4. استخدام الّنعم بخالف الهدف اإللهّي
واالأ�ضـــواأ واالأقبح من ذلك اأن ي�ضتخدم هذه القّوة االإلهّية باالّتجاه المعاك�س للهدف االإلهّي 

منهـــا، في�ضّخرها �ضّد الّنظـــام العائلّي والمدينـــة االإن�ضانّية الفا�ضلة، في�ضيـــر بذلك منتهًكا 

للحرمـــات اإ�ضافـــًة اإلى كفـــره بالّنعمة، وهنا ت�ضير القـــّوة الغ�ضبّيةـ  التـــي ينبغي اأن تكون من 

الجنـــود االإلهّيـــة المعار�ضة لجنود الجهـــل وال�ّضيطان ـ من كبـــار الجنـــود ال�ّضيطانّية م�ضاّدة 

ومعادية لجنود العقل والحّق تعالى، فتدخل مملكة الغ�ضب �ضيًئا ف�ضيًئا تحت �ضيطرة ال�ّضيطان 

.
)2(

والجهل«

ماذا ينشأ من كالة الكهران؟
يقـــول االإمام الخمينّي }: »واإذا كفر اأحٌد بنعمة اأو اأحجم عن حمد المنعم عليه، فقد 

تكّلـــف ما يخالف الفطرة االإلهّيـــة، وخرج عن الغريزة والّطبيعة االإن�ضانّيـــة؛ ولهذا فاإّن عموم 

الب�ضـــر ينتقدون وينتق�ضون فعل الكافريـــن بالّنعمة، ويرونهم خارجين عـــن الغريزة الذاتّية 

.
)3(

االإن�ضانّية«

ويعنـــي هـــذا الكالم اأّن علينـــا اأن نبحث عن اأ�ضبـــاب انحراف الفطـــرة وعوامل احتجابها 

التـــي تـــوؤّدي اإلى اأن ي�ضبح االإن�ضـــان في مثل هذه الحالـــة المزرية فيخالـــف اأو�ضح م�ضاديق 

ة ببع�س المقامات، بل هو اأمٌر يدركه  الفطرة وتوّجهاتها. فالكفران لي�س حالة نادرة اأو مخت�ضّ

)1( �ضورة اإبراهيم، االآية 7.
)2( جنود العقل والجهل، �س227.

)3( )م.ن(، �س178.



ة؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام الخمينّي }432 دراسات أخالقيَّ

عمـــوم الب�ضـــر... وهذا اإن دّل على �ضيء فاإّنه يدل على اأّن الكفور �ضخ�ٌس قد ت�ضافل اإلى اأ�ضفل 

�ضافلين.

روا ِفي َعِظيِم اْلُقْدَرِة، َوَج�ِسي���ِم النِّْعَمِة، َلَرَجُعوا  ويقـــول اأمير الموؤمنين Q: »َوَل���ْو َفكَّ

.
ِريِق، َوَخاُفوا َعَذاَب اْلَحِريِق، َولِكنَّ اْلُقُلوَب َعِليلٌَة، َوالأَْب�َساَر َمْدُخوَلٌة!«)1( اإَِلى الطَّ

فعندمـــا تمر�س القلوب وت�ضتخدم الحوا�س في غير مـــا ُخلقت له، فمن المتوّقع اأن يجحد 

َها النَّا�ُص ُكْفُر النِّْعَمِة  االإن�ضان قدرة اهلل العظيمة ويكفر بنعمته الج�ضيمة، وفي الحديث: »َيا اأَيُّ

، واللـــوؤم هو خروج االإن�ضان عن �ضـــراط االإن�ضانّية، بحيث ال 
ْحَب���ُة اْلَجاِه���ِل �ُسوؤْم «)2( ُل���وؤٌْم، َو�سُ

ُيرجى له معه اأّي خير.

هذا، ومن المتوّقع اإذا و�ضل االإن�ضان اإلى هذه الحالة المر�ضّية اأن يبخل؛ الأّن تقدير الّنعمة 

يت�ضّمـــن معرفة جهة المّنة فيها، والمّنة تعني �ضبـــق العطاء االإلهّي على اال�ضتحقاق، والبخيل 

... اأو اأن ي�ضرف؛ الأّن الكفور ال 
)3(

�ضخ�ٌس ال يعطي الأّنه يظّن اأّنه لن يح�ضل على العو�س بعطائه

يقّدر الّنعمة، وال يعرف قيمتها، فينفقها اإ�ضراًفا دون هدٍف اأو توازن وين�ضاأ من هذه الخ�ضلة 

القبيحة الكثير من االأخالق الّرذيلة، اأعاذنا اهلل منها.

)1(  نهج البالغة، �س 270.
)2( الكافي، ج8، �س22.

ِة«، نهج البالغة، �س 494. )3( »َمْن اأَْيَقَن ِباْلَخلَِف َجاَد ِباْلَعِطيَّ
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المهاهيم الرئيسة

1. اإّن اإدراك الّنعمة االإلهّية وتقديرها و�ضكرها ُيعّد اأّول خطوة في رحلة ال�ّضير اإلى اهلل تعالى. 

وعندما يفقد االإن�ضان هذا ال�ّضعور، فهذا يعني اأّنه قد توّقف عن ال�ّضير الذي ُخلق الأجله.

2. الم�ضداق البارز لل�ّضخ�ضّية الكفورة هم اأولئك الذين ال يعّبرون عن فرحهم و�ضرورهم 

وتقديرهـــم لالأمـــور المفيدة التي يح�ضلـــون عليها؛ ويعتبرون اأّن ما نالـــوه هو اأقّل مّما 

ي�ضتحّقونه! 

ة ببع�س المقامات؛ بل هو اأمٌر يدركه عموم الب�ضر..  3. الكفران لي�س حالة نادرة اأو مخت�ضّ

وهذا اإن دّل على �ضيء فاإّنه يدل على اأّن الكفور �ضخ�ٌس قد ت�ضافل اإلى اأ�ضفل �ضافلين.

4. اإّن الذي يلتفت اإلى االأ�ضباب، ويرى تاأثير الموجودات ب�ضورٍة م�ضتقّلة، وال ُيرجع الّنَعُم 

اإلى ولّي الّنعم وم�ضدرها، يكون كافًرا بنعم الحّق المتعالي.

5. اأقـــوى ظهـــور لح�ضـــور اهلل في حياتنا هو في النعـــم. فاإذا كان الكفر عبـــارة عن اإنكار 

ح�ضور اهلل عّز وجّل، فيكون اإنكار اإنعامه �ضبحانه وتعالى كفراًنا مبينا.

6. يظهـــر الكفران في تعامـــل االإن�ضان مع من يجري اهلل الّنعم علـــى اأيديهم، لكّن خروج 

هـــذا االإن�ضان من هذه الحالة المر�ضّية ال يكون بمجّرد اأن يبدي حالة الّتقدير وال�ّضكر 

لهوؤالء، بل ينبغي اأن يكون �ضكره هنا نابًعا من �ضكره لولّي الّنعمة الحقيقّي.

7. اإّن عـــدم اال�ضتفـــادة من الّنعم اأو ا�ضتخدامها بخالف الهـــدف االإلهّي ُيعّد من الكفران 

بنعم الحّق.

8. اإذا كفـــر اأحـــٌد بنعمـــة اأو اأحجم عن حمـــد المنعم عليه، فقد تكّلف مـــا يخالف الفطرة 

االإلهّية، وخرج عن الغريزة والّطبيعة االإن�ضانّية.

9. من المتوّقع اإذا و�ضل االإن�ضان اإلى هذه الحالة المر�ضّية:1  اأن يبخل؛ الأّن تقدير الّنعمة 

يت�ضّمـــن معرفة جهة المّنة فيهـــا. والبخيل �ضخ�ٌس ال يعطي الأّنـــه يظّن اأّنه لن يح�ضل 

علـــى العو�ـــس بعطائـــه. اأو 2  اأن ي�ضرف الأّن الكفـــور ال يقّدر الّنعمـــة وال يعرف قيمتها 

فينفقها اإ�ضراًفا دون هدٍف اأو توازن.
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:

»اْلَحْمُد هلِلِ الَِّذي َلْو َحَب�َص َعْن ِعَباِدِه َمْعِرَفَة َحْمِدِه َعلَى َما اأَْبَلُهْم ِمْن ِمَنِنِه اْلُمَتَتاِبَعِة، 

ُعوا ِفي ِرْزِقِه  ُفوا ِفي ِمَنِنِه َفلَْم َيْحَم���ُدوُه، َوَتَو�سَّ َواأَ�ْسَب���َغ َعلَْيِه���ْم ِمْن ِنَعِمِه اْلُمَتَظاِه���َرِة، َلَت�َسرَّ

ِة، َفَكاُنوا َكَما  ِة اإَِلى َحدِّ اْلَبِهيِميَّ ْن�َساِنيَّ َفلَ���ْم َي�ْسُك���ُروُه، َوَلْو َكاُنوا َكَذِلَك َلَخَرُجوا ِمْن ُحُدوِد الإِ

.
)2(

»
)1(

َو�َسَف ِفي ُمْحَكِم ِكَتاِبِه{پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ }

الروايات ال�سريفة:

َلى َوَلِدِه: »َوَل َتْكُفْر ِنْعَمًة؛ َف���اإِنَّ ُكْفَر النِّْعَمِة  ِتِه اإِ يَّ ِميِر اْلُموؤِْمِنيَن Q، ِفـــي َو�ضِ
َ
1. َعـــْن اأ

.
ِم اْلُعْذِر«)3(

َ
ْلأ

َ
ِمْن اأ

.
ِني«)4( رَّ َعاَم َف�سَ َكْلُت الطَّ

َ
ُجُل اأ ْن َيُقوَل الرَّ

َ
2. عن االإمام الّر�ضا Q: »ِمْن ُكْفَراِن النِّْعَمِة اأ

.
3. عن اأمير الموؤمنين Q: »الجزاء على الإح�سان بالإ�ساءة كفران«)5(

ْن  ْن َعَجَز َفْلُيْثِن َعلَْيِه، َفاإِ ِتَي اإَِلْيِه َمْعُروٌف َفْلُيَكاِفْئ ِبِه، َف���اإِ
ُ
4. عـــن َر�ُضوِل اهللP: »َم���ْن اأ

.
َلْم َيْفَعْل َفَقْد َكَفَر النِّْعَمَة«)6(

 .
5. عن اأمير الموؤمنين Q: »كفران النعم يزّل القدم وي�سلب الّنعم«)7(

.
6. عن اأمير الموؤمنين Q: »ُكْفُر النِّْعَمِة ُمِزيُلَها، َو�ُسْكُرَها ُم�ْسَتِديُمَها«)8(

نَّ النَّا�َص ِحيَن َتْنِزُل ِبِهُم النَِّقُم، َوَتُزوُل َعْنُهُم النَِّعُم، 
َ
7. عن اأمير الموؤمنين Q: »َوَلْو اأ

لََح  �سْ
َ
ْدق ِمْن ِنيَّاِتهْم، َوَوَله ِمْن ُقُلوِبهْم، َلَردَّ َعلَْيِهْم ُكلَّ �َساِرد، َواأ َفِزُع���وا اإَِل���ى َربِِّهْم ِب�سِ

.
َلُهْم ُكلَّ َفا�ِسد«)9(

�ضورة الفرقان، االآية 44.  )1(
حيفة ال�ّضّجادّية، دعاوؤهQ بالتحميد هلل عّز وجل والثناء عليه. )2( ال�ضّ

)3( م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 353.
)4( و�ضائل ال�ضيعة، ج24، �س 433.

)5( غرر الحكم، �س 322.
)6( الكافي، ج4، �س 33.

)7( غرر الحكم، �س 323.
)8( م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 353.

)9( نهج البالغة، �س 256.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

  الِمراء )1(  
معناه، دوافعه وأبرز عالماته

يبّين المعنى الّدقيق للمراء.   1

يتعـــّرف اإلى الدوافـــع االأ�ضا�ضية التـــي تقف خلف    2

المراء .

يتعّرف اإلى اأبرز عالمات المراء.   3

الّدرس الواحد والثالثون





تمفيق 
.

قال ر�ضول اهللP: »َذُروا اْلِمَراَء، َفاإِنَّ اْلُموؤِْمَن َل ُيَماِري«)1(

كثيرٌة هي االأحاديث التي ذكرت المراء والجدال وحّذرت منهما ومن عاقبتهما ال�ّضّيئة في 

الّدنيا واالآخرة. هذا، بالّرغم من وجود �ضواهد عديدة على اأّن االأنبياء R كانوا يجادلون، 

وفـــي بع�ـــس الحاالت يكثرون الجدال كما حكى اهلل عن نبّيـــه نوح Q بل�ضان قومه{ڳ 

. فهـــل هـــذا 
)2(

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ}
تعار�س اأو تناق�س؟ اأم للق�ضّية وجًها اآخر ينبغي اأن ن�ضتك�ضفه؟!

ما هو الِمراء؟
عـــّرف االإمـــام الخمينـــي } المراء باأّنـــه الجدال في الـــراأي والحديـــث. وا�ضتفاد من 

ادقQ حول طلبة العلم اأّن المماري �ضخ�ٌس يفتقد اإلى  الحديث المروّي عـــن االإمام ال�ضّ

الّدوافـــع االإلهّية، ولي�س له مق�ضد من وراء المباحثات العلمّية �ضوى االأمور وال�ّضوؤون الّنف�ضّية، 

والتي ُيعّبر عنها بطلب حظوظ الّنف�س، حيث تكون هي الغاية، بدل اأن تكون ر�ضا اهلل واإرادته.

وبح�ضـــب االأحاديث والتاأّمل فـــي دالالتها، فاإّن المراء يرتبط بعالـــم الّدوافع والّنوايا، واإن 

كان يظهـــر علـــى الل�ضان وفي االأقوال. فالممـــاري في الحقيقة يعي�س رغبـــة �ضديدة بالّظهور، 

ويـــرى الجـــدال و�ضيلة فّعالة لتحقيق رغبته تلك؛ وذلك الأّنـــه ثبت له اأّن المماراة كفيلة بجذب 

القلـــوب، مـــن خالل ما يمكن اأن تحّققه من غلبة على الخ�ضـــوم في �ضاحات الّنقا�س والحوار 

والمناظـــرة، و�ضواء كانت الغلبة الحوارّيـــة في البداية هي التي حّفزت فيه تلك الّرغبة، اأو اأّن 

الّرغبة بالّظهور هي التي دفعته نحو طلب الغلبة في الحديث، فاإّن المماري اإذا �ضيطرت عليه 

)1( بحار االأنوار، ج2، �س 138.
)2( �ضورة هود، االآية 32.



ة؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام الخمينّي }438 دراسات أخالقيَّ

هـــذه الحالة و�ضارت �ضخ�ضّيته ممارّية، فلن يكـــون له هدف من اأّي تحّرٍك علمّي �ضوى اإثبات 

ا، فيلتب�س عليه االأمـــر، اأو يّتخذ ذلك حّجًة للم�ضّي  الّنف�ـــس. وقـــد يّتفق اأن يكون المماري محقًّ

قدًما في عملّية اإثبات الّذات في تفّوقها وعلّوها وح�ضورها...

عالمات الِمراء
وبالّرغـــم مـــن خفاء االأمـــر اأحياًنـــا، اإاّل اأّن للماري عالمـــات ُيعرف بها، وقـــد ذكر االإمام 

ادق Q، فقال:  الخمينّي } هذه العالمات في �ضرحه للحديث الوارد عن االإمام ال�ضّ

1. إيذاء الّناس
فات الّذميمـــة والمفا�ضد التي تكون  »منهـــا: اإيـــذاء الّنا�س، و�ضوء مجل�ضه، وهذه مـــن ال�ضّ

ا  �ضبًبـــا م�ضتقالًّ لهالك االإن�ضان. وفي الحديث ال�ّضريف المنقـــول من الكافي »َمْن اآذى لي َوليَّ

.
)2(

»
َفَقْد باَرَزني ِباْلُمَحاَرَبَة«)1(

2. التصّدي للحديث والبحث العلمّي للتغّلب
»ومنهـــا: المراء والت�ضـــّدي للحديث والبحث العلمّي الأجل التغّلب علـــى االآخرين، واإظهار 

علمـــه. واأّمـــا جعله �ضلـــوات اهلل و�ضالمه عليه، المـــراء عالمة على المـــراء، فيمكن اأن يكون 

فة القلبّية وملكته الخبيثة، ومن المراء  المق�ضـــود من المراء االأّول ـ في كالمـــه Q ـ ال�ضّ

.
الذي هو اآية وعالمة ـ المراء الثاني ـ االأثر الّظاهر من المراء«)3(

3. اّدعاء الحلم
»ومنها: اأن يظهر االّت�ضاف بالحلم رغم اأّنه غير ملتزم به، وهذا هو الّنفاق وذو الوجهين 

والّريـــاء وال�ّضـــرك، كما اأّن اإظهار الخ�ضـــوع مع الخلّو من الورع، من اأو�ضـــح م�ضاديق ال�ّضرك 

.
والّرياء والّنفاق والتلّون«)4(

)1( الكافي، ج1، �س 144.
)2( االأربعون حديًثا، �س 408.

)3( )م.ن(.

)4( )م.ن(.
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4. الّتمّلق والتّزّلف
»ومنها: اأي من االآثار الظاهرّية للجهل والمراء، اإّنهم يتزّلفون ويتوا�ضعون تجاه من يطمعون 

فيـــه، وين�ضبـــون له �َضـــَرَك التدلي�س والّتمّلـــق والّتوا�ضع، حتـــى ي�ضيدوا الب�ضيط مـــن الّنا�س، 

وي�ضتفيـــدوا من حّبهم الدافـــئ الجميل، وقربهـــم واحترامهم الّدنيوّي، فهـــم يدفعون بدينهم 

واإيمانهـــم، كي ي�ضتفيدوا من دنياهم، وهوؤالء من الّنا�ـــس الذين ورد فيهم الحديث قائاًل: »... 

���اَر، واإّنَما َدَخْلَنا  ْهِل النَّاِر، َفَيُقوُل���وَن ما اأَْدَخلَُكُم النَّ َيْطلَ���ُع َق���ْوٌم ِم���ْن اأَهِل الَجنَِّة اإلى َق���وٍم ِمْن اأَ

.
)2(

»
ِل َتعِليِمُكْم َوَتاأَِدِيبُكْم؟! َفَيُقولوَن: اإَِنا ُكَنا َناأَُمرُكْم ِبالَخيِر، َوَل َنْفَعُلُه«)1( الَجّنَة ِبَف�سْ

5. التكّبر
»ومنها: اأّنهم يتكّبرون على اأبناء نوعهم واأ�ضباههم واأمثالهم، الذين ال يطمعون فيهم دنيوّي 

ولكّنهـــم يعتبرونهم عثرات في طريق تقّدمهم، ويتّرفعـــون عليهم ويحّقرونهم مهما اأمكن في 

.
�ضلوكهم واأقوالهم؛ الأّنهم يخ�ضون اأن يناف�ضوهم يوًما من االأّيام، ويقّللون من اعتباراتهم«)3(

فاّت�ضح اأّن المراء مر�ٌس قلبّي ال يجتمع مع االإيمان، وفي ال�ضلوك يدعو �ضاحبه اإلى الجدال 

الظاهـــرّي. فالم�ضكلة هي ما يجري في الباطن والقلب بالدرجة االأولى؛ الأّن اأ�ضحاب الّنفو�س 

الزكّيـــة قد يمارون مراًء ظاهـــًرا، ويجادلون بالتي هي اأح�ضن. وال اإ�ضـــكال في ذلك طالما اأّن 

الّنف�س قد طُهرت من المراء القلبّي.

6. البعد عن اإليمان
وُيعلـــم ذلك بالنظـــر اإلى ذكر المراء مقابـــل االإيمان؛ الأّن االإيمان من �ضـــوؤون القلب، وهو 

عبارة عن الّت�ضديق بالحّق وجعله مرجًعا اأ�ضا�ضيًّا الأّي بحث اأو نقا�س علمّي. اأّما المماري فاإنه 

ينـــاأى عـــن هذه المرجعّية، وال يعتني بهـــا اإاّل اإذا علم اأّنها �ضتوؤّيد راأيـــه، وكفى بذلك بعًدا عن 

االإيمـــان، عن الر�ضول االأكـــرمP قال: »لَ َي�ْسَتْكِمُل َعْبٌد َحِقَيَقة الإِيَم���اَن َحتَّى َيَدَع الِمَراَء، 

 .
َواإْن َكاَن ُمِحّقاً«)4(

)1(  و�ضائل ال�ضيعة، ج16، �س 152.
)2( االأربعون حديًثا، �س 410.

)3( )م.ن(.
)4( بحار االأنوار، ج2، �س 138.
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7. جحود الحّق وبّث األباطيل
يقول االإمام الخمينّي }: »للمـــراء مرتبة باطنّية وملكة نف�ضّية، ومرتبة ظاهرّية تكون 

ِة اْلِفْرَقِة،  ل اإلى ُحجَّ َنـــِد اْلُمتَّ�ضِ )1(... وِبال�ضَّ
نتاًجـــا لتلك المرتبـــة الباطنّية، واآية وعالمة عليها

َي اهلل َعْنُه(، َعن عليِّ بن اإبراهيَم، َرَفَعُه اإلى اأبي َعْبِد  د بن َيْعُقوَب الُكَلْيِني )َر�ضِ َوِثَقتهـــا محمَّ

ْنٌف َيْطُلُبُه ِلْلَجْهِل  َفاِتِهْم: �سِ اهلل Q، قاَل: »َطلََبُة اْلِعْلِم َثلث���ٌة َفْاعرْفُهْم ِباأْعياِنِهْم َو�سِ

ْن���ٌف َيْطُلُب���ُه ِلْلِفْقِه َواْلَعْق���ِل. َف�ساِحُب  ْن���ٌف َيْطُلُب���ُه ِلل�ْسِتَطاَل���ِة َواْلَخْت���ِل، َو�سِ َواْلِم���َراِء، َو�سِ

َفِة اْلَحْلِم،  َجاِل ِبَتذاُكِر اْلِعْلِم َو�سِ �ٌص ِلْلَمق���اِل في اأْنِدَيِة الرِّ اْلَجْه���ِل َواْلِمَراِء موٍذ ُمماٍر ُمَتَعرِّ

. والمراء: الجدال في الراأي والحديث، ومنه ماّدة 
َقْد َت�َسْرَبَل ِباْلُخ�سوِع َوَتَخّلى ِمَن اْلَوَرِع«)2(

ُجَل، اأُماِريه  ناعات الخم�س المذكورة في المنطق، ُيقـــاُل: ماَرْيُت الرَّ َجـــَدل التي هي مـــن ال�ضّ

.
)3(

ِمراًء؛ اإذا جاَدْلَتُه«

... فُعِلَم باأّن طاّلب العلم ينق�ضمون ب�ضورة كلّية اأولّية اإلى طائفتين: اإحداهما: اإّن هدفهم 

ـــا. ثانيهمـــا: اإّن مق�ضودهم من وراء الّدرا�ضـــة، اأمور نف�ضّية.  مـــن وراء طلـــب العلم يكون اإلهيًّ

ورية التي تح�ضل لديهم، تكون  ون�ضتطيـــع اأن نقول اأّن غاية مطلوبهم الجهل؛ الأّن العلـــوم ال�ضّ

نفان اللذان ذكرهما االإمام  في الحقيقة من الجهل المرّكب والحجب الملكوتّية. وهذان ال�ضّ

ال�ضادق Q في هذا الحديث ال�ّضريف الذي �ضرحناه يلتقيان في هذا االأمر الذي ذكرناه 

ـ اأي الجهـــلـ  الأّن اأ�ضحـــاب المراء والجدال وكذلك ذوي اال�ضتطالة والختل، من اأرباب الجهل 

نف  الل؛ ولهذا يمكننا اأن نقول باأّن »الجهل« الذي جعله االإمام Q من عالمات ال�ضّ وال�ضّ

االأّول، غيـــر »الجهل« الذي له معنًى متعارف، بل المق�ضـــود اإّما التبا�س االأمور، واإلقاء الّنا�س 

فـــي الجهالة، اأو المق�ضود من الجهـــل، الّتجاهل وعدم االإذعان للحّق. كما اأّن هذين االأمرين 

مـــن خ�ضائ�س اأ�ضحاب المراء والجـــدال؛ فاإّنهم يجحدون االأمور الحّقـــة والحقائق ال�ّضائعة 

.
)4(

ويتجاهلون، حّتى يثبتوا كالمهم، وينع�ضوا االأباطيل، وين�ضروا اأمتعتهم الفا�ضدة«

)1( االأربعون حديًثا، �س 409.
)2( الكافي، ج1، كتاب ف�ضل العلم، باب النوادر، ح5.

)3( االأربعون حديًثا، �س 399  - 400.
)4( )م.ن(، �س 405.
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ال�ضخ�ضيـــة الجدليـــة اأو الممارية هي �ضخ�ضية ترى الجدل و�ضيلـــة الإثبات الذات، بمعنى 

اإثبـــات ح�ضورهـــا وقّوتها وتفّوقها؛ وذلـــك بح�ضب المجال�س والمواطـــن، اإال اأّن الهدف واحد. 

وُتعّد المخا�ضمة الكالمّية من الو�ضائل القوّية لتحقيق هذا الهدف، باعتبار اأّن التفّوق بالفكر 

والـــكالم يكون اأكبر من التفّوق بالج�ضـــد اأو بال�ضالح؛ وذلك الأّنه اأو�ضع تاأثيرًا في الّنا�س. فمن 

يتفـــّوق على خ�ضمـــه بالبدن ينقاد بع�س النا�ـــس اإليه، ومن يتفّوق على خ�ضمـــه بالمال ينقاد 

الكثيرون اإليه، ولكن من يتفّوق على خ�ضومه بالكالم ينقاد اأكثر النا�س اإليه.

موعبة
»الويـــل لنـــا نحن اأ�ضحاب المـــراء والجدال وذوي االأهـــواء الّنف�ضّيـــة والخ�ضومات، حيث 

ابُتلينا بهذه الّنف�س الخبيثة التي ال تعرف الّرحمة والحنان، والتي ال تتركنا، اإلى اأن تهلكنا في 

جميـــع الّن�ضـــاآت والعوالم، ولم نبادر الإ�ضالحها اإطالًقا، لقد �ضممنـــا اآذاننا ولم ن�ضتيقظ من 

�ضباتنا العميق الباعث على الّتوّغل في عالم الماّدة. اإلهي، اأنت م�ضلح العباد، وبيدك القلوب، 

ا وال  وطـــوع قدرتك وجود الكائنات، وتحت هيمنتك، قلوب العبـــاد، واإّننا ال نملك نفًعا وال �ضرًّ

حيـــاًة، وال موًتـــا، اأَِنْر يا اإلهي بنور في�ضك قلوبنا المعتمـــة، ونفو�ضنا المظلمة، واأ�ضلح بف�ضلك 

.
)1(

عفاء الُعّجز« ولطفك مفا�ضدنا، واأنقذ هوؤالء ال�ضّ

)1( االأربعون حديًثا، �س 409.
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المهاهيم الرئيسة

1. الِمـــراء هـــو الجدال فـــي الراأي والحديث؛ وهـــو في الحقيقة مر�س قلبـــي ال يجتمع مع 

االإيمان، واإن كان يظهر في ال�ضلوك ب�ضورة الجدال.

2. الممـــاري هـــو �ضخ�ٌس يفتقد اإلى الّدوافع االإلهّية ولي�ـــس له مق�ضد من وراء المباحثات 

العلمّيـــة �ضوى االأمـــور وال�ّضوؤون الّنف�ضّية والتي ُيعّبر عنهـــا بطلب حظوظ الّنف�س، حيث 

تكون هي الغاية، بدل اأن تكون ر�ضا اهلل واإرادته.

3. فالم�ضكلـــة اإًذا هي ما يجري في الباطن والقلب بالدرجة االأولى، الأّن اأ�ضحاب الّنفو�س 

الزكّية قد يمارون مراًء ظاهًرا، ويجادلون بالتي هي اأح�ضن. وال اإ�ضكال في ذلك طالما 

اأّن الّنف�س قد طُهرت من المراء القلبّي.

4. ال�ضخ�ضية الجدلية اأو الممارية هي �ضخ�ضية ترى الجدل و�ضيلة الإثبات الذات، بمعنى 

اإثبـــات ح�ضورها وقّوتها وتفّوقهـــا؛ وذلك بح�ضب المجال�س والمواطـــن، اإال اأّن الهدف 

واحد.

5. ُتعـــّد المخا�ضمة الكالمّية من الو�ضائـــل القوّية لتحقيق هذا الهدف، باعتبار اأّن التفّوق 

بالفكر والكالم يكون اأكبر من التفّوق بالج�ضد اأو بال�ضالح.

6. مـــن عالمات المراء: اإيـــذاء الّنا�س. الت�ضّدي للحديث والبحـــث العلمّي. اّدعاء الحلم 

اأو اإظهـــار الخ�ضوع المت�ضّنع. الّتمّلـــق والتّزّلف والتكّبر. البعد عن االإيمان: الأّن االإيمان 

من �ضـــوؤون القلب، وهو عبارة عن الّت�ضديق بالحّق وجعله مرجًعا اأ�ضا�ضيًّا الأّي بحث اأو 

نقا�ـــس علمّي. اأّما المماري فاإنه يناأى عن هـــذه المرجعّية، وال يعتني بها. جحود الحّق 

وبّث االأباطيل.
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شواهق من وكي الّقرا

الروايات ال�سريفة:

�َسرَّ ِمْنُه، 
َ
لٌَة اأ اِدِق Q: »اْلِم���َراُء َداٌء َرِدي ٌء، َوَلْي�َص ِفي اْلإِْن�َساِن َخ�سْ  ال�ضَّ

ِ
1. عـــن االإمام

يِّ َح���اٍل َكاَن، اإِلَّ َم���ْن َكاَن َجاِهًل ِبَنْف�ِسِه، 
َ
َوُه���َو ُخُل���ُق اإِْبِلي����َص َوَن�َسُب���ُه؛ َفَل ُيَماِري ِفي اأ

 .
يِن«)1( َوِبَغْيِرِه َمْحُروماً ِمْن َحَقاِئِق الدِّ

ٍخ َل���ُه ُمَماَراٌة ِفي َح���قٍّ َفَدَعاُه 
َ
َم���ا َرُجٍل َكاَن َبْيَن���ُه َوَبْيَن اأ يُّ

َ
ِبـــي َعْبِد اهلل Q: »اأ

َ
2. َعـــْن اأ

َلِء، َكاَن ِبَمْنِزَلِة  ْن ُيَراِفَعُه اإَِلى َهوؤُ
َ
َبى اإِلَّ اأ

َ
ْخَواِنِه ِلَيْحُكَم َبْيَن���ُه َوَبْيَنُه َفاأ اإَِل���ى َرُج���ٍل ِمْن اإِ

:{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  َو َجلَّ الَِّذيَن َقاَل اهلل َعزَّ

.
)3(»)2(

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  }
ْبُر  ِب، َوال�سَّ 3. عن االإمام علي Q: »�ِستٌَّة ُتْخَتَبُر ِبَها ُعُقوُل النَّا�ِص: اْلِحْلُم ِعْنَد اْلَغ�سَ

َغ���ِب، َوَتْقَوى اهلل ِفي ُكلِّ َحاٍل، َوُح�ْسُن اْلُمَداَراِة، َوِقلَُّة  ُد ِعْنَد الرَّ َهِب، َواْلَق�سْ ِعْن���َد الرَّ

.
اْلُمَماَراِة )ِللنَّا�ِص(«)4(

 . 
اِحَبُه اإَِلى ُمُماَراِته«)5( ْحَوَج �سَ

َ
ِريَقِة َمْن اأ 4. عن اأمير الموؤمنين Q: »َلْي�َص ِبَرِفيٍق َمْحُموِد الطَّ

5. عـــن الر�ضول االأكرمP: »َل َي�ْسَتْكِمُل َعْبٌد َحِقَيَقة الإِيَماَن َحتَّى َيَدَع الِمَراَء َواإْن َكاَن 

 .
ُمِحّقاً«)6(

.
اِدِق Q: »اْلُموؤِْمُن ُيَداِري َوَل ُيَماِري«)7(  ال�ضَّ

ِ
6. عن االإمام

7. عـــن َعِلي ْبِن اْلُح�َضْيِن Q: »اإِنَّ اْلَمْعِرَفَة ِبَكَماِل ِدي���ِن اْلُم�ْسِلِم َتْرُكُه اْلَكَلَم ِفيَما َل 

.
ْبُرُه َوُح�ْسُن ُخُلِقِه«)8( َيْعِنيِه َوِقلَُّة ِمَراِئهِ  َوِحْلُمُه َو�سَ

)1( م�ضتدرك الو�ضائل، ج9، �س 73.
)2( �ضورة الن�ضاء، االآية 60.

)3( الكافي، ج7، �س 411.
)4( غرر الحكم، �س 55.

)5( )م.ن(، �س 418.
)6( بحار االأنوار، ج2، �س 138.

)7( )م.ن(، ج75، �س 277.
)8( الكافي، ج2، �س 240.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يتعّرف اإلى االآثار الدنيوّية واالأخروّية للمراء على    1

الفرد.

يبّين اآثار المراء على الّدين.   2

ي�ضرح كيفّية التخّل�س من المراء.   3

  الِمراء )2(  
آثاره وسبل معالجته

الدرس الثاني والثالثون





تمفيق
اإّن الحاجة اإلى درا�ضـــة عوامل انحطاط المجتمعات وت�ضافلها وف�ضل الموؤ�ّض�ضات و�ضعفها 

وء على العوامل  اأ�ضبحت اأمًرا م�ضهوًدا في كّل مكان. لكّن القليل من الباحثين من ي�ضّلط ال�ضّ

االأخالقّية ويتمّكن من ربطها باآثارها العملّية واالجتماعّية.

وتاأتـــي المدر�ضـــة االإ�ضالمّية لتوؤّكد على اأ�ضالة الواقع واالنطـــالق منه في كّل �ضيء. ولي�س 

الحـــّق اإال مطابقـــة الواقـــع واالنطباق معه. فمـــن اأدرك الحّق واّتبعه ان�ضجم مـــع الواقع العام 

للوجود، فا�ضتفاد منه خير ا�ضتفادة.

وهنـــا ياأتـــي المراء ليعّطل هذه العملّية الطّيبة، ويحـــول دون اّت�ضال الّنا�س بوقائع الوجود 

لكي ي�ضتفيدوا منها في رحلة تكاملهم.

لقد اأّكد ر�ضول اهلل Pعلى اأّن المراء هو اأهم اأ�ضباب هالك االأمم الما�ضية. فهل تمّكنت 

االأّمة االإ�ضالمّية من اكت�ضاف زوايا هذا المر�س واأعرا�ضه الكثيرة فيها؟

ما هي اثار المراء ونتائره؟

1. هالك المجتمعات وتسافلها
لـــو تاأّملنـــا في ال�ّضخ�ضّيـــة الممارية لوجدناها �ضخ�ضّيـــة تدّمر اأركان الحـــّق والّتعادل في 

المجتمـــع االإن�ضانـــّي؛ وذلك الأّن كيان اأّي مجتمـــع اإّنما يقوم على اأ�ضا�ـــس التوا�ضل الفّعال بين 

اأبنائـــه، وال يوجد من توا�ضل بيـــن النا�س اأف�ضل من الّتوا�ضل العلمـــّي؛ وهذا الّتوا�ضل العلمّي 

لكي يكون مثمًرا، ينبغي اأن يقوم على اأ�ضا�س البحث عن الحقيقة واإثبات الحّق واّتخاذه معياًرا 

وحيـــًدا. والمماري هو الذي يعبث بهذه العملّية التـــي تقوم عليها الحياة االجتماعّية ال�ّضليمة. 

والممـــاري، واإن بـــداأ بنف�ضـــه اأًذى وتدميًرا، لكّنه قـــد يتحّول اإلى ظاهرة عاّمـــة، فال يبقى في 
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المجتمع اأّي خير اأو هداية! فعندما تغلب على المناظرات والمحاورات حالة اال�ضتعالء واإثبات 

الـــّذات، ينجّر االأمـــر لي�ضبح طابًعا �ضائًدا فـــي الحياة العلمّية. هذه الحيـــاة التي بها تتكامل 

المجتمعات الب�ضرّية وُتحفظ.

من هنا نفهم بع�س ما جاء في حديث ر�ضول اهللP عن هالك االأمم ب�ضبب المراء، فعن 

اأبـــي الدرداء َواأَِبـــي اأَُماَمَة َوَواِثَلَة َواأََن�ٍس، َقاُلوا َخَرَج َعَلْيَنا َر�ُضـــوُل اهللP َيْوًما، َوَنْحُن َنَتَماَرى 

نََّما َهلََك َمْن َكاَن  ْب ِمْثَلُه، ُثمَّ َقاَل: »اإِ ًبا �َضِديًدا َلْم َيْغ�ضَ َب َغ�ضَ يـــِن، َفَغ�ضِ ْمِر الدِّ ِفـــي �َضيْ ٍء ِمْن اأَ

ْت َخ�َساَرُتُه،  َقْبلَُكْم ِبَهَذا َذُروا اْلِمَراَء َفاإِنَّ اْلُموؤِْمَن َل ُيَماِري، َذُروا اْلِمَراَء َفاإِنَّ اْلُمَماِرَي َقْد َتمَّ

َنا َزِعيٌم ِبَثَلَثِة اأَْبَياٍت ِفي  �ْسَفُع َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة، َذُروا اْلِمَراَء َفاأَ َذُروا اْلِم���َراَء َف���اإِنَّ اْلُمَماِرَي َل اأَ

َل  َها َواأَْو�َسِطَها َواأَْعَلَها، ِلَم���ْن َتَرَك اْلِمَراَء َوُهَو �َساِدٌق، َذُروا اْلِمَراَء َفاإِنَّ اأَوَّ ���ِة، ِف���ي ِرَيا�سِ اْلَجنَّ

.
َما َنَهاِني َعْنُه َربِّي َبْعَد ِعَباَدِة اْلأَْوَثاِن اْلِمَراُء«)1(

2. سوء الّظن باإلخوان والّنفاق
اأّمـــا على م�ضتوى العالقات الفردّية، يقول االإمـــام الخميني }: »في الكافي ال�ّضريف، 

ب�ضنـــده اإلى االإمـــام ال�ضادق Q: قاَل: ق���اَل اأمي���ُر اْلُموؤِْمِني���ن Q: »اإّياُك���ْم َواْلِمراَء 

... اأّما بيان 
وَم���َة، َفاإنَُّهم���ا ُيْمِر�ساِن اْلُقلوَب َعلَى الإْخواِن، َوَيْنُبُت َعلَْيُهم���ا النَِّفاُق«)2( َواْلُخ�سُ

اأّن المـــراء والخ�ضومـــة في المقام، يمر�ضان القلـــب، وي�ضيئان نظرة االإن�ضـــان اإلى اأ�ضدقائه 

ويبعثان الّنفاق في القلب، فقد �ضبق مّنا الكالم باأّن االأعمال الظاهرّية تترك اأثاًرا في الباطن 

والقلب، متنا�ضبة مع تلك االأعمال، ونقول هنا باأّن تاأثير االأعمال ال�ضّيئة في القلب اأ�ضرع واأكثر؛ 

الأّن االإن�ضـــان نتاج عالم الطبيعة ـ والمـــاّدة ـ واأّن القوى ال�ضهوّية والغ�ضبّية وال�ضيطانّية ترافقه 

؛ 
ِم ِمْن َبن���ي اآَدَم«)3( ْيط���اَن َيْجري َمْج���َرى الدَّ وتت�ضـــّرف فيه، كما ورد فـــي الحديث: »اإِنَّ ال�سَّ

ولهـــذا يّتجه القلب نحو المفا�ضـــد، واالأمور المن�ضجمة مع الّطبيعة، ولـــدى و�ضول اأقّل عون اأو 

ديق المنحرف ال�ضّيئ، يتحّقق االأثر ال�ّضديد في  مـــدد من الخارج مثل اأع�ضاء االإن�ضان اأو ال�ضّ

داقة والموؤاخاة مع المنحرفين. القلب. كما ورد الّنهي في الّروايات ال�ّضريفة عن ال�ضّ

)1(  بحار االأنوار، ج2، �س 138.
)2( الكافي، ج2، كتاب االإيمان والكفر، باب المراء والخ�ضومة، ح1.

)3(  علم اليقين، ج1، المق�ضد الثاني في العقبات وال�ّضياطين. 
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... فُعلم اأّن االإن�ضان لو ان�ضرف اإلى المراء والخ�ضومة، لح�ضلت بعد فترة، ظلمة موح�ضة 

في القلب، واأف�ضت الخ�ضومة الل�ضانّية الظاهرّية، اإلى الخ�ضومة القلبّية الباطنّية. وهذا هو 

ال�ّضبـــب الكبيـــر للّنفاق والتلّون؛ فال بّد من معرفة اأّن مفا�ضد الّنفـــاق تعود اإلى مفا�ضد المراء 

.
)1(

ا« والجدال اأي�ضً

فانظـــر كيف اأّن هذا ال�ّضلـــوك ال�ضّيئ، الّنابع من حّب اال�ضتعالء وحـــّب الّنف�س، يوؤّدي اإلى 

جملة من االأمرا�س القلبّية التي يكفي كّل واحد منها لهالك االإن�ضان االأبدّي.

3. إنكار مقامات األولياء
والمماري �ضرعان ما يجد نف�ضه في مواجهة مع الحقائق الكبرى، ومن جملة تلك الحقائق 

ما يرتبط بمقامات االأولياء ومدارج االأ�ضفياء، حيث اإّن هذا االإنكار اأ�ضل كّل �ضقاء. ويتحّدث 

االإمام الخميني عن بع�س المقامات االإلهية، ويقول االإمام الخميني}: »وهذا المقام من 

اأعّز مقامات االأولياء، واأخ�ّس مدارج االأ�ضفياء، ولي�س ل�ضائر الّنا�س منه حّظ، بل لعّل القلوب 

لبة للمجادلين البعيدة عن هذه المرحلة بمراحل تنكر هذه  القا�ضية للجاحدين والّنفو�س ال�ضّ

المقامـــات، ويح�ضبون الـــكالم في اأطرافها باطاًل، بـــل ين�ضبون ـ والعياذ بـــاهلل ـ هذه االأمور، 

وفّية واأراجيف  التـــي هي قّرة عين االأولياء والكتاب وال�ضّنـــة م�ضحونة بها، اإلى اختراعات ال�ضّ

.
)2(

الح�ضوّية«

4. االفتضاح في الّدنيا واآلخرة
يقـــول االإمـــام الخميني }: »وهنا نكتة، لو وقف عندها االإن�ضـــان وتاأّمل فيها، النق�ضم 

ظهـــره، وهـــي اأّن االإمام ال�ضـــادق Q يقول بعد ذكره لهـــذه العالمة: »َف���َدقَّ اهلل ِمْن هذا 

َخْي�ُسوَمُه، َوَقَطَع ِمْنُه َحْيزوَمُه« وهذه الجملة اإّما اإخبار اأو دعاًء وعلى اأّي حال فاإّنها �ضتتحّقق؛ 

الأّنهـــا اإذا كانت اإخبـــاًرا، فاإّنها اإخباٌر �ضادٌق م�ضّدق، واإن كان دعـــاًء فهو دعاء مع�ضوٍم وولّي 

اهلل، ويكـــون م�ضتجاًبـــا وهذا كناية عن الذّل والهـــوان والف�ضيحة. ولعـــّل االإن�ضان ُيفت�ضح في 

الّدنيـــا واالآخرة ويكـــون مهاًنا فيهما. اإّنه يذّل في هذا العالم اأمـــام اأنا�س اأراد اأن يكون وجيًها 

)1( االأربعون حديًثا، �س 406  - 407.
)2( معراج ال�ضالكين، �س 232.
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عندهـــم عبـــر تظاهـــره بالعلم فعلى العك�ـــس من ذلك ينحـــّط من قدره، ويذهـــب ماء وجهه، 

.
)1(

وي�ضبح مهاًنا وذلياًل اأمام من كان ي�ضعى للتفّوق عليهم«

وفـــي مو�ضـــع اآخر يقول }: »اإّنه يذّل ويهان في عالم االآخـــرة اأمام المالئكة المقّربين 

.
)2(

الحين، وال يكون له �ضاأٌن عندهم« واالأنبياء المر�ضلين واأوليائه المع�ضومين وعباده ال�ضّ

5. فقدان البصيرة والحرمان من عطايا العلماء
ـــا اأن اأبّين نكتة  ويذكـــر االإمـــام } اأثًرا اآخر للمراء قائـــاًل: »يجب في هذا المقام اأي�ضً

مذكـــورة في ذيل الجملة االأولى من الحديث ال�ّضريف، وهو اأّن االإمام يقول: »َفاأَْعَمى اهلل َعلى 

ـــا �ضتح�ضل �ضواء كانت اإخباًرا اأو  هـــذا ُخْبَرُه َوَقَطَع ِمْن اآثـــاِر اْلُعَلماِء اأَثَرُه«، وهذه الجملة اأي�ضً

ا من العمى في الب�ضيرة والباطن الذي يكون م�ضدر  دعاًء، ويجب اأن يكون االإن�ضان حذًرا جدًّ

كاّفـــة اأنواع ال�ّضقاء والّظلمات ومبعًثا لكّل اأ�ضناف الّتعا�ضـــة. وهكذا، فاإّن »قطع االأثر من اآثار 

العلماء«، والحرمان من كراماتهم وعطاياهم، م�ضاًفا اإلى اأّنه حرمان في نف�ضه، يكون �ضناره 

.
)3(

وعاره وف�ضيحته اأمام الخوا�س في �ضاحة الحّق المتعالي يوم القيامة اأكثر مّما يت�ضّور«

في مواجفة هذم الخصلة الد(يحة
فةـ  اأي المراءـ  م�ضاوئ عظيمة، واأّن  يقول االإمام الخميني}: »فلّما علمنا اأّن لهذه ال�ضّ

كّل واحدة منها توجب الموبقات والمهلكات، وجب اإنقاذ اأنف�ضنا بالّتروي�س والجهد، من هذه 

الخ�ضلة الم�ضينة والّرذيلة المف�ضدة للقلب المدّمرة لالإيمان، وتطهير الّنف�س من هذه الّظلمة 

.
)4(

والغبرة، وتزيين القلب وجالئه بخلو�س النّية و�ضدق الباطن«

، رّبمـــا ُي�ضتفاد اأّن الّطبيعة الب�ضرّية 
)5(

وفـــي قوله تعالى:{ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ }

اإذا ُتركـــت دون تهذيـــب وتروي�س، فاإّنها �ضّتتجه نحو الجدل كّلما ح�ضلت على علم، �ضواء كان 

عف والحقارة المغروزة فيها. نافًعا اأم ال، ب�ضبب عقد ال�ضّ

)1( االأربعون حديًثا، �س 408  - 409.
)2( )م.ن(، �س 409.
)3( )م.ن(، �س 412.
)4( )م.ن(، �س 408.

)5( �ضورة الكهف، االآية 54.
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عف بالفطرة، بـــدل اأن نّتجه اإلى م�ضدر القّوة  عفاء تكويًنا الذين نفّر من ال�ضّ فنحـــن ال�ضّ

والعـــّزة الحقيقّي، ترانـــا نتم�ّضك بقّوتنـــا الوهمّية الحا�ضلة من الجدل والمـــراء والمخا�ضمة 

واأمثالهـــا. فـــاإذا ح�ضل لنا نـــوع من الغلبـــة، زاد تم�ّضكنا بها. ونحن غافلون عـــن هذه الفتنة، 

وذاهلون عن مكامن خدع ال�ّضيطان واأحابيله.

1. االقتداء باألولياء واألنبياء
ولو اأّننا تاأّملنا في �ضيرة اأولياء اهلل وكيفّية تعاملهم مع الّنا�س في ن�ضر الحّق وتبليغ الحقائق 

و�ضّدة اجتنابهم للّتظاهر، لرّبما اأحدث في اأنف�ضنا ذكًرا. 

يقـــول االإمام}: »وبالجملة، ذكر ق�ض�س االأنبيـــاء R، وكيفّية �ضيرهم و�ضلوكهم، 

وكيفّية تربيتهم عباد اهلل، وحكمهم مواعظهم ومجادالتهم الح�ضنة من اأعظم اأبواب المعارف 

.
)1(

والحكم«

يِن، َفَقاَل: َيا  ُرِوَي اأَنَّ َرُجـــاًل َقاَل ِلْلُح�َضْيـــِن ْبِن َعِليٍّ Q: »اْجِل�ْص َحتَّى َنَتَناَظَر ِف���ي الدِّ

ي���ٌر ِبِديِن���ي َمْك�ُسوٌف َعلَيَّ ُه���َداَي، َفاإِْن ُكْنَت َجاِه���ًل ِبِديِنَك َفاْذَه���ْب َواْطُلْبُه، َما  َه���َذا، اأََن���ا َب�سِ

يِن؛  ُجِل َوُيَناِجيِه َوَيُق���وُل: َناِظِر النَّا�َص ِفي الدِّ ْيَط���اَن َلُيَو�ْسِو�ُص ِللرَّ ِل���ي َوِلْلُمَم���اَراِة، واإِنَّ ال�سَّ

ْن َتَتَماَرى اأَْنَت  ���ا اأَ ���وا ِبَك اْلَعْج���َز َواْلَجْهَل، ُثمَّ اْلِمَراُء َل َيْخُلو ِم���ْن اأَْرَبَعِة اأَْوُجٍه: اإِمَّ َكْي���َل َيُظنُّ

�َسْعُتَما َذِلَك  يَح���َة َواأَ يَح���َة َوَطلَْبُتَما اْلَف�سِ َو�َساِحُب���َك ِفيَم���ا َتْعلََماِن َفَق���ْد َتَرْكُتَما ِبَذِلَك النَّ�سِ

اِحَبَك  ْمُتَما َجْه���ًل، اأَْو َتْعلَُمُه اأَْن���َت َفَظلَْمَت �سَ ْو َتْجَهَلِن���ِه َفاأَْظَهْرُتَم���ا َجْه���ًل َوَخا�سَ اْلِعْل���َم، اأَ

ُه ُمَحاٌل، َفَمْن  ِبَطلَِبَك َعْثَرَتُه، اأَْو َيْعلَُمُه �َساِحُبَك َفَتَرْكَت ُحْرَمَتُه َوَلْم ُتْنِزْلُه َمْنِزَلَتُه، َوَهَذا ُكلُّ

.
ْحَبَة ِديِنِه َو�َساَن َعْقلَه«)2( يَماَنُه َواأَْح�َسَن �سُ اأَْن�َسَف َوَقِبَل اْلَحقَّ َوَتَرَك اْلُمَماَراَة َفَقْد اأَْوَثَق اإِ

2. تطهير الّنفس وإخالص الّنّية
يقـــول االإمام }: »اإّن تطهيـــر النفو�س، واإخال�س النية، وت�ضحيـــح الغايات واالأهداف 

ة في درا�ضة المعارف الحقة والعلوم ال�ضرعية، هو ال�ضرط االأول في  في تح�ضيل العلم وخا�ضّ

ذلك، ويوؤكدونـــه على المتعلمين؛ الأّنه مع ت�ضفية النف�س، وتجليتها، ي�ضتّد ارتباطها بالمبادئ 

معراج ال�ضالكين، �س 197.  )1(
)2( م�ضتدرك الو�ضائل، ج9، �س 74.
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العاليـــة. وعندمـــا يقول الـــرب جّل جاللـــه في االآيـــة الكريمـــة {ېئ ىئىئ ىئ 

، فالأجـــل اأن التقـــوى تزّكي النف�ـــس وتربطها بعالم الغيب المقد�س، ثـــّم يكون التعليم 
)1(

ی}
.)2(

االإلهي واالإلقاء الرحماني«

»واإذا انحـــرف العالم ـ ال �ضمح اهلل عن طريق االإخال�س، و�ضلك طريق الباطل، اعتبر من 

علمـــاء ال�ضوء الذين هم اأ�ضواأ خلق اهلل، وقد وردت فيهـــم اأحاديث �ضديدة، وتعبيرات قا�ضية. 

ويجب على طالب العلوم الدينية، وال�ضالكين لهذا ال�ضبيل المحفوف بالمخاطر، اأن يكون اأّول 

لوه مهما اأمكن على كل �ضيء؛  ما ي�ضعونه بعين االعتبار، اإ�ضالح اأنف�ضهم اأثناء الدرا�ضة ويف�ضّ

الأّنه اأوجب كّل الواجبات العقلية والفرائ�س ال�ضرعية واأ�ضعبها. 

فيا طالب العلوم االإ�ضالمية، والكماالت والمعارف، ا�ضتيقظوا من نومكم، واعلموا اأن اهلل 

قـــد اأتّم الحّجة عليكم اأكثر، و�ضيحا�ضبكم اأ�ضـــّد، ويكون ميزان اأعمالكم وعلومكم مغايرًا كليًا 

.
لميزان كافة العباد، و�ضراطكم اأرّق واأدّق، ومحا�ضبة اهلل لكم اأعظم«)3(

3. التأّمل بأحوال أهل العلم الحقيقّيين وعالمتهم
»الأ�ضحاب الفقه والعقل، الذين يق�ضدون التفّقه في الدين واإدراك الحقائق اأي�ضًا عالمات 

 :Q واآثار، عمدتها ما ذكره االإمام

اأ. الحزن والهّم والنك�سار:

منهـــا: اأّنـــه ينجم عن هذا العلم في قلبـــه الحزن والهم واالنك�ضار، ومـــن الوا�ضح اأّن هذا 

االنك�ضـــار والفزع ال يكون الأجـــل االأمور الدنيوية الدنية الزائلة، بـــل اإّنه ناجم عن الخوف من 

المعـــاد، والتق�ضيـــر في وظائف العبوديـــة. واإّن االنك�ضـــار والحزن م�ضافًا اإلـــى اأّنهما ينيران 

القلـــب ويجّليانه، يكونان مبدءًا الإ�ضالح النف�ـــس، ومن�ضاأً للنهو�س بوظائف العبودية. واإّن هذا 

النـــورـ  نـــور القلبـ  ي�ضلب ال�ضكون والقرار من النف�س، ويعـــّرف قلبه على الحق �ضبحانه وعلى 

دار كرامتـــه. ويجعله م�ضتمتعًا في مناجاته مع الحـــّق المتعالى، فيحيي لياليه ويقوم بوظائف 

)1( �ضورة البقرة، االآية 282.
)2( االأربعون حديًثا،  �س 404.

)3( )م.ن(، �س 411.
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 فاإّن الجملة 
العبوديـــة، كما قال Q: »َق���ْد َتَحنََّك في ُبْرُن�ِسِه، َوق���اَم اللَّْيَل في ِحْنِد�ِس���ِه«)1(

االأولى كناية عن مالزمة العبادة. 

ب. ال�ّسعور بالق�سور والتق�سير:

ومـــن عالمات هذا العالم الرباني اأّنـــه رغم قيامه الكامل بوظائـــف العبودية يعي�س حالة 

ر، واأنه ال  الفـــزع؛ الأن نـــور العلم يهديه اإلى اأّنه كّلمـــا اأّدى وظائفه، ي�ضعر باأّنه قا�ضـــر اأو مق�ضّ

ي�ضتطيـــع اأن يخرج من م�ضوؤوليـــة �ضكر نعمه وحقيقة عبادته. فيكـــون قلبه مملوًءا من الخوف 

 .
)2(

والخ�ضية. وقد قال الحّق جل جالله فيهم:{ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې }

ج. الخوف من يوم القيامة وعدم بلوغ الهدف:

اإّن نـــور العلم يبعث على الخ�ضية والحزن، و�ضاحبه رغـــم اإقباله على اإ�ضالح نف�ضه ال يقّر 

له قرار من جّراء خوفه من يوم القيامة، ويدفعه نحو الطلب من اهلل في اأن ي�ضلحه، ويحذّره 

مـــن االن�ضغال بغيـــر الحّق، ويبعده عن اأهل زمانه، ويجعل هاج�ضـــه الخوف من اأّن اأهل الدنيا 

قد يمنعونه من ال�ضير اإلى اهلل، وال�ضفر اإلى عالم االآخرة، ويزّينون الدنيا ولذائذها في عينه. 

 .
)3(

والحّق �ضبحانه يوؤّيد مثل هذا االإن�ضان، ويقّوي وجوده وينعم عليه باالأمان يوم القيامة«

4. الجدال بالتي هي أحسن
����اِدِق Q اْلِجَداُل  ـــٍد اْلَع�ْضَكـــِريِّ Q، َقـــاَل: »ُذِك����َر ِعْن����َد ال�سَّ  وَعـــْن اأَِبـــي ُمَحمَّ

وِميَنRَق����ْد َنَه����ْوا َعْن����ُه؛ َفَق����اَل  ����َة اْلَمْع�سُ ي����ِن، َواأَنَّ َر�ُس����وَل اهللP َواْلأَِئمَّ ِف����ي الدِّ

ْح�َسُن،  ِت����ي ِهَي اأَ ����اِدُق Q: »َل����ْم َيْن����َه َعْنُه ُمْطلًَقا، َلِكنَُّه َنَه����ى َعِن اْلِجَداِل ِبَغْيِر الَّ ال�سَّ

)4(، َوَقْوَلُه 
اأََم����ا َت�ْسَمُع����وَن اهلل َيُق����وُل:{ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ }

ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  َتَعاَل����ى:{ہ 

يِن، َواْلِجَداُل ِبَغْي����ِر الَِّتي ِهَي  ِت����ي ِه����َي اأَْح�َسُن َق����ْد َقَرَنُه اْلُعلََم����اُء ِبالدِّ )5(، َفاْلِج����َداُل ِبالَّ
{

الكافي، ج1، �س49.  )1(
)2( �ضورة فاطر، االآية 28. 

)3( االأربعون حديًثا، �س 412  - 413.
)4( �ضورة العنكبوت، االآية 46.

)5( �ضورة النحل، االآية 125.
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ُم اهلل اْلِج����َداَل ُجْملًَة َوُهَو  َم����ُه اهلل َتَعاَلى َعلَ����ى �ِسيَعِتَنا، َوَكْيَف ُيَحرِّ ٌم، َوَحرَّ اأَْح�َس����ُن ُمَح����رَّ

َيُق����وُل:{ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ 

����ْدِق َواْلإِيَم����اَن ِباْلُبْرَه����اِن،  )1(، َفَجَع����َل ِعْل����َم ال�سِّ
ېئ ېئ ىئ ىئ}

 ، ِ َت����ى ِباْلُبْرَه����اِن اإِلَّ ِفي اْلِج����َداِل ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َس����ُن؟!«، ِقيَل: َيا اْب����َن َر�ُسوِل اهللَّ َوَه����ْل ُيوؤْ

ا اْلِجَداُل ِبَغْيِر الَِّتي ِهَي  ْح�َسَن؟ َقاَل: اأَمَّ َفَم����ا اْلِج����َداُل ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن، َوالَِّتي َلْي�َسْت ِباأَ

ٍة َقْد َن�َسَبَها اهلل َتَعاَلى،  ُه ِبُحجَّ اأَْح�َس����ُن اأَْن ُتَجاِدَل ُمْبِط����ًل َفُيوِرَد َعلَْيَك َباِطًل. َفَل َتُردَّ

ْن ُيِعيَن ِبِه َباِطلَ����ُه، َفَتْجَحُد  َوَلِك����ْن َتْجَح����ُد َقْوَل����ُه، اأَْو َتْجَح����ُد َحّقاً ُيِري����ُد َذِلَك اْلُمْبِط����ُل اأَ

ٌة؛ ِلأَنََّك َل َت����ْدِري َكْيَف اْلَمْخلَ�ُص ِمْنُه،  ْن يكون َلُه َعلَْيَك ِفيِه ُحجَّ َذِل����َك اْلَح����قَّ َمَخاَف����َة اأَ

ا  َعَفاِء اإِْخَواِنِهْم َوَعلَى اْلُمْبِطِليَن، اأَمَّ يُروا ِفْتَنًة َعلَى �سُ َفَذِل����َك َح����َراٌم َعلَى �ِسيَعِتَنا اأَْن َي�سِ

ًة  ِعيِف ِمْنُكْم اإَِذا َتَعاَطى ُمَجاَدَلَتُه َو�َسُعَف ِفي َيِدِه ُحجَّ اْلُمْبِطُلوَن َفَيْجَعُلوَن �َسْعَف ال�سَّ

َعَفاُء ِمْنُكْم َفُتَغمُّ ُقُلوُبُهْم ِلَما َيَرْوَن ِمْن �َسْعِف اْلُمِحقِّ ِفي َيِد  ����ا ال�سُّ َل����ُه َعلَى َباِطِلِه، َواأَمَّ

ُه اأَْن ُيَجاِدَل ِبِه َمْن  ا اْلِجَداُل بالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن َفُهَو َما اأََمَر اهلل َتَعاَلى ِبِه َنِبيَّ اْلُمْبِطِل، َواأَمَّ

َجَحَد اْلَبْعَث َبْعَد اْلَمْوِت َواإِْحَياَءُه َلُه، َفَقاَل اهلل َحاِكياً َعْنُه:{گ گ ڳ ڳ ڳڳ 

ُد:{ڻ ڻ  دِّ َعليه: ُقْل َيا ُمَحمَّ )2(، َفَق����اَل اهلل ِف����ي الرَّ
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں }

ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ْن ُيَجاِدَل اْلُمْبِط����َل الَِّذي َقاَل َكْيَف  ����ِه اأَ )3(، َف����اأََراَد اهلل ِم����ْن َنِبيِّ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ }
َيُجوُز اأَْن ُيْبَعُث َهِذِه اْلِعَظاُم َوِهَي َرِميٌم، َفَقاَل اهلل َتَعاَلى:{ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

َعُب  ْن َيْبلَى، َبِل اْبِتَداوؤُُه اأَ�سْ )4(، اأََفَيْعِج����ُز َم����ِن اْبَتَداأَ ِبِه َل ِمْن �َسيْ ٍء اأَْن ُيِعيَدُه َبْعَد اأَ
ہہ }

)5(: اأَْي اإَِذا 
َعاَدِت����ِه، ُث����مَّ َق����اَل:{ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  } ِعْنَدُك����ْم ِم����ْن اإِ

َفُكْم اأَنَُّه َعلَى اإَِعاَدِة َما  ْطِب َي�ْسَتْخِرُجَها، َفَعرَّ ِر الرَّ َجِر اْلأَْخ�سَ َة ِفي ال�سَّ َكَمَن النَّاَر اْلَحارَّ

َبِلَي اأَْقَدُر، ُثمَّ قال:{ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې 

)1( �ضورة البقرة، االآية 111. 
)2( �ضورة ي�س، االآية 78.

)3( �ضورة ي�س، االآيتان 79 و 80.
)4( �ضورة ي�س، االآية 79.
)5( �ضورة ي�س، االآية 80.
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ْر�ِص اأَْعَظَم َواأَْبَعَد ِفي اأَْوَهاِمُكْم  َم����اَواِت َواْلأَ )1(؛ اأَْي اإَِذا َكاَن َخْل����ُق ال�سَّ
ې ې ى }

ْعَجِب  ْزُتْم ِم����َن اهلل َخْلَق َهَذا اْلأَ َع����اَدِة اْلَباِلي، َفَكْيَف َجوَّ َوَقَدِرُك����ْم اأَْن َتْق����ِدُروا َعلَْيِه ِمْن اإِ

َعاَدِة اْلَباِلي؟! َقاَل  ُزوا ِمْنُه َما ُهَو اأَ�ْسَهُل ِعْنَدُكْم ِمْن اإِ َعِب َلَدْيُكْم َوَلْم ُتَجوِّ ِعْنَدُكْم َواْلأَ�سْ

نَّ ِفيَها َقْطَع ُعْذِر اْلَكاِفِريَن َواإَِزاَلَة  اِدُق Q: َفَهَذا اْلِجَداُل ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن؛ ِلأَ ال�سَّ

َق َبْيَنُه  ����ا اْلِج����َداُل ِبَغْيِر الَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن ِباأَْن َتْجَحَد َحّق����اً َل ُيْمِكُنَك اأَْن ُتَفرِّ مَّ �ُسَبِهِه����ْم، َواأَ

ُم  ، َفَهَذا ُهَو اْلُمَحرَّ َم����ا َتْدَفُعُه عن َباِطِلِه ِباأَْن َتْجَحَد اْلَح����قَّ نَّ َوَبْي����َن َباِط����ِل َمْن ُتَجاِدُلُه َواإِ

.
)2(

ِلأَنََّك ِمْثُلُه َجَحَد ُهَو َحّقاً َوَجَحْدَت اأَْنَت َحّقاً اآَخَر«

)1( �ضورة ي�س، االآية 81.
)2( بحار االأنوار، ج2، �س125. 
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المهاهيم الرئيسة

1. يوؤّدي المراء اإلى:

• هالك المجتمعات وت�ضافلها، فالمماري واإن بداأ بنف�ضه اأًذى وتدميًرا، لكّنه قد يتحّول 	

اإلى ظاهرة عاّمة، فال يبقى في المجتمع اأّي خير اأو هداية.

• فاق، فالخ�ضومة الّل�ضانّية الّظاهرّية قد تتحّول اإلى خ�ضومة 	 �ضوء الّظّن باالإخوان والنِّ

قلبّية باطنّية.

• اإنكار مقامات االأولياء، الذي هو اأ�ضل كّل �ضقاء.	

• االفت�ضاح في الّدنيا واالآخرة.	

• فقدان الب�ضيرة والحرمان من عطايا العلماء.	

• اإبطال الّدين، الأن ك�ضف الحقائق يعتمد على طلب الحّق.	

2. التخّل�س من الِمراء يكون بـ: 

• االقتداء باالأولياء واالأنبياء: الذين اعتمدوا الموعظة الح�ضنة واجتنبوا المراء.	

• تطهير الّنف�س واإخال�س الّنّية.	

• التاأّمل باأحوال اأهل العلم الحقيقّيين وعالمتهم كالحزن والهم واالنك�ضار الّنا�ضئ من 	

الخـــوف من المعاد؛ وال�ّضعـــور بالق�ضور والتق�ضير؛ والخوف مـــن يوم القيامة وعدم 

بلوغ الهدف.



457  الِمراء   ل  اثارم وس(2 معالرته 

شواهق من وكي الّقرا

دعاء:

اِلِحي���َن، َواأَْلِب�ْسِن���ي ِزيَن���َة اْلُمتَِّقيَن،  ���ٍد َواآِلِه، َوَحلِِّن���ي ِبِحْلَي���ِة ال�سَّ »اللَُّه���مَّ �َس���لِّ َعلَ���ى ُمَحمَّ

���َلِح َذاِت اْلَبْيِن،  ْطَفاِء النَّاِئَرِة، َو�َس���مِّ اأَْهِل اْلُفْرَقِة، َواإِ�سْ ِف���ي َب�ْس���ِط اْلَعْدِل، َوَكْظِم الَغْي���ِظ، َواإِ

يَرِة، َو�ُسُكوِن  َواإِْف�َس���اِء اْلَعاِرَف���ِة، َو�َسْت���ِر اْلَعاِئَبِة، َوِليِن اْلَعِريَك���ِة، َوَخْف�ِص اْلَجَناِح، َوُح�ْس���ِن ال�سِّ

اِل  ِل، َوَتْرِك التَّْعِييِر، َوالإِْف�سَ يَثاِر التََّف�سُّ يلَِة، َواإِ ْبِق اإَِلى اْلَف�سِ يِح، َوِطيِب اْلُمَخاَلَقِة، َوال�سَّ الرِّ

ْن َكُثَر ِمْن َقْوِلي َوِفْعِلي،  ، َوا�ْسِتْقَلِل اْلَخْي���ِر َواإِ ْن َعزَّ ، َواْلَق���ْوِل ِباْلَحقِّ َواإِ َعلَ���ى َغْي���ِر اْلُم�ْسَتِحقِّ

اَعِة، َوُلُزوِم اْلَجَماَعِة،  ���رِّ َواإِْن َق���لَّ ِمْن َقْوِلي َوِفْعِلي، َواأَْكِمْل َذِلَك ِلي ِب���َدَواِم الطَّ َوا�ْسِتْكَث���اِر ال�سَّ

.
اأِْي اْلُمْخَتَرِع«)1( َوَرْف�ِص اأَْهِل اْلِبَدِع، َوُم�ْسَتْعِمِل الرَّ

الروايات ال�سريفة:

ْنِب، َوَكْثَرُة ُمَناَق�َسِة النِّ�َساِء،  ْن���ُب َعلَى الذَّ ْرَبٌع ُيِمْتَن اْلَقْلَب: الذَّ
َ
1. عـــن َر�ُضوِل اهللP:  »اأ

َبداً، َوُمَجاَل�َسُة 
َ
ْحَمِق، َتُقوُل َوَيُقوُل َوَل َيْرِجُع اإَِلى َخْيٍر اأ

َ
، َوُمَماَراُة اْلأ َيْعِني ُمَحاَدَثَتُهنَّ

.
اْلَمْوَتى« َفِقيَل َلُه، َيا َر�ُضوَل اهللP، َوَما اْلَمْوَتى؟ َقاَل: »ُكلُّ َغِنيٍّ ُمْتَرٍف«)2(

2. َقـــاَل ُلْقَمـــاُن Q اِلْبِنه : »َمْن ُي�َس���اِرِك اْلَفاِجَر َيَتَعلَّ���ْم ِمْن ُطُرِقِه، َم���ْن ُيِحبَّ اْلِمَراَء 

. 
وِء ُيتََّهم«)3( ُي�ْسَتْم َوَمْن َيْدُخْل َمَداِخَل ال�سُّ

.
رِّ اللََّجاُج وَكْثَرُة اْلُمَماَراة«)4( 3. عن اأمير الموؤمنين Q: »ِجَماُع ال�سَّ

ْو ُيَم���اِرَي ِبِه 
َ
ِبي َجْعَفـــٍر Q: »َمْن َطلَ���َب اْلِعْل���َم ِلُيَباِهَي ِب���ِه اْلُعلََم���اَء اأ

َ
 اأ

ِ
4. َعـــن االإمـــام

َئا�َسَة َل  ���اِر، اإِنَّ الرِّ  َمْقَعَدُه ِمَن النَّ
ْ
اأ َلْي���ِه، َفْلَيَتَبوَّ ���ِرَف ِب���ِه ُوُجوَه النَّا�ِص اإِ ْو َي�سْ

َ
َفَه���اَء اأ ال�سُّ

 .
ْهِلَها«)5(

َ
ُلُح اإِلَّ ِلأ َت�سْ

حيفة ال�ّضّجادّية، دعاوؤهQ في مكارم االأخالق ومر�ضّي االأفعال. )1( ال�ضّ
)2( او�ضائل ال�ضيعة، ج20، �س 197. 

)3( الكافي، ج2، �س 641.

)4( غرر الحكم، �س 463.
)5( الكافي، ج1، �س 47.
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ِد،  ْرَبِع �ُسَعب: َعلَى الَّتماِري، َوالَهْوِل، َوالتََّردُّ
َ
كُّ َعلَى اأ 5. عن اأمير الموؤمنين Q: »ال�سَّ

ِبْح َلْيُله، َوَمْن َهاَلُه َما َبْيَن َيَدْيِه َنَك�َص  واْل�ْسِت�ْسَلِم؛ َفَمْن َجَعَل اْلِمَراَء َدْيَدناً َلْم ُي�سْ

َياِطيِن، َوَم���ِن ا�ْسَت�ْسلََم ِلَهلََكِة  ْيِب َوِطَئْت���ُه �َسَناِبُك ال�سَّ َد ِفي الرَّ َعلَ���ى َعِقَبْي���ِه، َوَمن َت���َردَّ

.
ْنَيا َواْلِخَرِة َهلََك ِفيِهَما«)1( الدُّ

.
ِه َفْلَيَدِع اْلِمَراَء«)2( 6. عن اأمير الموؤمنين Q: »َمْن �َسنَّ ِبِعْر�سِ

.
ا Q: »اْلِمَراُء ِفي ِكَتاِب اهلل ُكْفٌر«)3( �ضَ  الرِّ

ِ
7. َعِن االإمام

اَك  اَك َواْلِمَراَء َفاإِنَُّه ُيْحِبُط َعَملََك، َواإِيَّ ْعَماِن، اإِيَّ اِدِق Q: »َيا اْبَن النُّ  ال�ضَّ
ِ
8. عِن االإمام

 .
)4(» ِ

َّ
نََّها ُتْبِعُدَك ِمَن اهلل وَماِت َفاإِ اَك َوَكْثَرَة اْلُخ�سُ َواْلِجَداَل َفاإِنَُّه ُيوِبُقَك، َواإِيَّ

)1( نهج البالغة، �س 473.
)2( )م.ن(، �س 538.

)3( و�ضائل ال�ضيعة، ج27، �س 203.
)4( م�ضتدرك الو�ضائل، ج9، �س 73.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

  طول األمل    

حقيقته، منشؤه وكيفية معالجته

يتعّرف اإلى المعنى الدقيق لطول االأمل.   1

يبّين كيف تت�ضّكل ال�ضخ�ضّية الموؤّملة.   2

ي�ضرح كيفّية التخّل�س من هذه الّرذيلة.   3

الّدرس الثالث والثالثون





تمفيق
من الحـــاالت النف�ضّية الباطنّية التي ُذكرت في االأحاديـــث والّروايات ب�ضورٍة �ضلبّيٍة حالة 

طـــول االأمل، والتـــي اإذا ا�ضتحكمت في القلب توؤّدي اإلى ت�ضـــّكل �ضخ�ضّية مري�ضة وفق موازين 

الح والف�ضاد العملّيين. االآخرة والمعنوّيات االإ�ضالمّية، ووفق ميزان ال�ضّ

للوهلـــة االأولى، قد ي�ضـــاأل االإن�ضان: لماذا ُيعّد االأمل الّطويل والبعيـــد بهذه الّدنيا وبالعي�س 

فيهـــا م�ضكلة، طالما اأّنـــه غير مرتبط باأّي قبيح؟! وهل من �ضوء فـــي اأن يحلم االإن�ضان بالعمر 

المديـــد؟ لرّبمـــا كان هذا مـــن اأجل التنّعم بطّيبـــات الحياة الّدنيـــا اأو حّتى القيـــام باالأعمال 

الحة! ال�ضّ

واالإجابـــة عن هـــذه االأ�ضئلة ت�ضاعدنا فـــي التعّرف على اأبعاد جديدة فـــي عالم المعنوّيات 

واأنمـــاط ال�ضخ�ضّيات؛ لنتمّكن بالّتالي مـــن اإدراك اأهّم اأ�ضبـــاب االآالم الّنف�ضّية واالنحرافات 

الم�ضلكّية.

ما هو طول األم2؟
���َك اْبَتلَْيَتَنا ِفي اأَْرَزاِقَنا ِب�ُسوِء  نَّ نقـــراأ في الّدعاء عن االإمام زين العابدين Q: »اللَُّهمَّ اإِ

، َوِفي اآَجاِلَنا ِبُطوِل الأََمِل َحتَّى اْلَتَم�ْسَنا اأَْرَزاَقَك ِمْن ِعْنِد اْلَمْرُزوِقيَن، َوَطِمْعَنا ِباآَماِلَنا  نِّ الظَّ

. وندرك العالقة بين طـــول االأمل والّطمع بالعمر الّطويل في الّدنيا. 
ِريَن«)1( ِف���ي اأَْعَم���اِر اْلُمَعمَّ

فطويـــل االأمل هو الذي يحلم دوًما ويتمّنى اأن يدرك بع�ـــس االأمور الّدنيوّية في المّدة الّزمنّية 

التي تزيد عن المّدة الّطبيعّية لتوّقعات االإن�ضان الموؤمن بالحياة االآخرة. 

)1( ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤهQ اإذا ُقّتر عليه رزقه.
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فعلـــى �ضبيـــل المثال، قد يتوّقـــع الموؤمن اأن يعي�س ثالثـــة اأ�ضهر اإ�ضافّية مـــن اأجل الّذهاب 

اإلـــى الحـــّج، فيعمل علـــى هذا االأ�ضا�ـــس، باعتبـــار اأّن الحّج يتطّلـــب تح�ضيـــرات م�ضبقة تمتّد 

لثالثـــة اأ�ضهر، لكـــّن ترّقبه وانتظـــاره للعي�س من اأجل بلـــوغ اأمٍر دنيوّي �ضـــوف يدخل في طول 

االأمـــل ال�ّضلبّي! و�ضّر ذلك هو اأّن من اأّمـــل �ضيًئا لي�س بحاجة اإليه في م�ضيرته االأخروّية و�ضفره 

المعنـــوّي، فهذا يعني اأّنه دخل في �ضفٍر وتوّجه مختلفين... ولكي يّت�ضح االأمر اأكثر، ينبغي اأن 

ا لالآخـــرة، وطريًقا باالّتجاه االآخر،  نعتقـــد بـــاأّن الّدنيا عندما تكون مق�ضًدا فاإّنها ت�ضبح عدوًّ

بحيـــث اإّن طالـــب الّدنيا كّلما خطا خطـــوًة باّتجاهها، فهـــذا يعني اأّنه ابتعد بنف�ـــس المقدار ـ 

اِن  ْنَي���ا َواْلِخَرَة َع���ُدوَّ اإن لـــم يكـــن اأكثر ـ عن االآخـــرة، فعن اأميـــر الموؤمنيـــن Q: »اإِنَّ الدُّ

ْنَيا َوَتَولََّه���ا اأَْبَغ�َص الآِخ���َرَة َوَعاَداَها، َوُهَما  ُمَتَفاِوَت���اِن، َو�َسِبي���َلِن ُمْخَتِلَف���اِن، َفَم���ْن اأََحبَّ الدُّ

ِبَمْنِزَل���ِة اْلَم�ْس���ِرِق َواْلَمْغ���ِرِب، َوَما�ٍص َبْيَنُهَما، ُكلََّما َقُرَب ِمْن َواِحد َبُع���َد ِمَن الآَخِر، َوُهَما َبْعُد 

. وهذا هو المعنـــى الم�ضتفاد من قوله تعالى:{گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
َت���اِن!«)1( �َسرَّ

.
)2(

ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ }
الحيثّيـــة الوحيدة التي ال تجعل الّدنيا عقبة اأو مانًعا مـــن �ضلوك طريق االآخرة التي ُخلقنا 

لها هي: عندما تكون الحياة الّدنيا في خدمة االأهداف والم�ضاريع االإلهّية.

فـــي مثـــل هذه الحالة لـــن يبقى اأّي داٍع لطـــول االأمل ل�ضبـــٍب ب�ضيط، وهـــو اأّن توفيق العمل 

الـــح ال يرتبط بالّزمان والمكان وال�ّضخ�ـــس. فنحن نرجو من اهلل اأن يتحّقق الّن�ضر على  ال�ضّ

الّتكفيرّييـــن اأو اأن ُتقام دولة االإ�ضـــالم في هذه البقعة من االأر�س... وبالّرغم من �ضّدة �ضوقنا 

ورجائنـــا، لكّننـــا ال نعي�س مثل هذا الحلم الأنف�ضنـــا وم�ضالحنا ال�ّضخ�ضّيـــة، وال نربطه بطول 

المـــّدة؛ الأّن اهلل تعالـــى قادٌر علـــى اأن يحّققه في برهٍة وجيزة ال تخطر علـــى قلب ب�ضر. وهذا 

هـــو االأمل الكبيـــر باهلل. والأّن نفو�ضنا تبقى متعّلقة بما هو اأجمـــل واأرقى من كّل خيرات الّدنيا 

دمة اأو الخيبة، اإيماًنا مّنا اأّننا  وبركاتها، فاإذا جاء موعد الّرحيل ولو مفاجًئا، لن ُن�ضاب بال�ضّ

�ضننتقل اإلى رحمة ومغفرة هما خيٌر مّما يجمعون.

)1( نهج البالغة، �س486.
)2( �ضورة ال�ضورى، االآية 20.
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هكـــذا يظهـــر لنـــا اأّن طـــول االأمل بالّدنيـــا والعي�ـــس فيها يتنافى فـــي جوهره مـــع العقيدة 

ادق. ولن يكون له مبّرر �ضـــوى االعتقاد بقيمة الّدنيا وملّذاتها. واإذا  حيحـــة والتوّجه ال�ضّ ال�ضّ

اعتقـــد المرء باأّيـــة قيمة للّدنيا ـ حّتى الحـــالل منها ـ فهذا يعني عـــدم اإدراك قيمة االآخرة اأو 

ن�ضيـــان قيمتهـــا وعظمتها. فمع ح�ضور عظمة االآخرة في القلب ال يمكن اأن يبقى من قيمة الأّي 

�ضـــيٍء اآخر؛ وذلـــك الأّن المقارنة هنا لي�ضت بين كماٍل محدود وكماٍل اأكبر منه، بل هي مقارنة 

بيـــن الفاني والّزائل من جهة، والمطلق والباقي من جهة ثانية! فهل يبقى لكماالت الّدنيا بعد 

هذا من عين اأو اأثر؟!

ما هي اثار طول األم2 ونتائره؟
فلنتاأّمـــل فـــي هذا الكالم الّنورانّي لالإمام الخمينّي} الـــذي يك�ضف لنا بالوجدان عن 

االآثار ال�ّضلبّية المتعاقبة لروحّية طول االأمل:

1. الغفلة عن اآلخرة
»اعلـــم اأّن المنزل االأّول من منازل االإن�ضانّية هو منزل اليقظة كما يقول كبار اأهل ال�ضلوك 

في بيانهم لمنازل ال�ّضالكين، ولهذا المنزل كما يقول ال�ضيخ العظيم ال�ضاأن ال�ضاه اآبادي ـ دام 

ظّلـــه ـ بيوت ع�ضرة، ل�ضنا االآن ب�ضدد تعدادها. ولكن ما يجب قوله هو اأّن االإن�ضان ما لم ينتبه 

اإلى اأّنه م�ضافٌر، وال ُبدَّ من ال�ضير، واأّن له هدف وتجب الحركة نحوه، واأّن البلوغ اإلى المق�ضد 

ممكـــن، لمـــا ح�ضل له العـــزم واالإرادة للتحّرك. ولـــكّل واحٍد من هذه االأمـــور، �ضرح وبيان لو 

ذكرناه لطال بنا المقام.

ويجب اأن نعرف اأّن من اأهّم اأ�ضباب عدم التيّقظ الذي يوؤّدي اإلى ن�ضيان المق�ضد ون�ضيان 

لـــزوم الم�ضيـــر، واإلى اإماتـــة العزم واالإرادة، هو اأن يظـــّن االإن�ضان اأّن في الوقـــت مّت�ضًعا للبدء 

بال�ّضيـــر، واأّنه اإذا لم يبداأ بالتحّرك نحو المق�ضد اليـــوم، ف�ضوف يبداأه غًدا، واإذا لم يكن في 

هـــذا ال�ّضهـــر، ف�ضيكون في ال�ّضهر المقبل. فـــاإّن طول االأمل هذا وامتـــداد الّرجاء، وظن طول 

البقاء، واالأمل في الحياة ورجاء �ضعة الوقت، يمنع االإن�ضان من الّتفكير في المق�ضد االأ�ضا�ضّي 

ديق وتهيئـــة الّزاد للّطريق،  الـــذي هو االآخـــرة. ومن لزوم ال�ّضير نحوه ومـــن لزوم اّتخاذ ال�ضّ

ويبعث االإن�ضان على ن�ضيان االآخرة ومحو المق�ضد من فكره.
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 وال قّدر اهلل اإذا اأ�ضيب االإن�ضان بن�ضيان الهدف المن�ضود في رحلة بعيدة وطويلة ومحفوفة 

ة والعدد، رغم �ضرورتهما فـــي ال�ضفر ـ فاإّنه من  بالمخاطـــر مع �ضيق الوقت وعـــدم توّفر الُعدَّ

الوا�ضح ال يفّكر في الّزاد والّراحلة، ولوازم ال�ّضفر وعندما يحين وقت ال�ّضفر ي�ضعر بالّتعا�ضة، 

.
ويتعّثر وي�ضقط في اأثناء الّطريق، ويهلك دون اأن يهتدي اإلى �ضبيل«)1(

2. عدم التهيئة واالستعداد لآلخرة
فـــاأّول اآثـــار االأمل بالعي�س طويـــاًل ،الذي هو نتاج االأمـــل باالأمور الّدنيوّية التـــي ال �ضلة لها 

باالآخـــرة، الّت�ضويـــف وهـــذا باعٌث على الك�ضـــل وترك العمل والجـــّد وال�ّضعي. و�ضيًئـــا ف�ضيًئا ال 

يبقـــى لالأمور االأخروّية واالأهـــداف االإلهّية اأي ح�ضور في تفكيره. واإذا لم يعّد لهذه االأمور من 

ح�ضـــور في الفكر والّتخطيط، يزول االهتمام بالّتدريج بلوازمها، كتهيئة الّزاد واأمثالها. والأّن 

طريق االآخرة طويلة ومحفوفة بالمخاطر، فاإّن �ضاحبنا هذا �ضوف يتفاجاأ باأحداث ووقائع لم 

يعـــّد لها العّدة المطلوبة. في�ضقط فـــي امتحاناتها وفتنها:{ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

.
)2(

ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ }
ويقـــول االإمام الخميني }: »واإذا كانت هنـــاك مخاطر وعوائق في الّطريق، فال ن�ضعى 

الإزالتهـــا بالّتوبـــة واالإنابة والّرجوع اإلى طريق اهلل، وال نعمـــل عل تهيئة زاد وراحلة، حتى اإذا ما 

اأَِزف الوعد الموعود ا�ضطررنا اإلى الّرحيل دون زاد وال راحلة. ومن دون العمل ال�ضالح، والعلم 

الّنافع، اللذين تدور عليهما موؤونة ذلك العالم، ولم نهّيئ الأنف�ضنا �ضيًئا منهما. حتى لو كّنا قد 

ا، بل م�ضوًبا بالغ�ّس، ومع اآالف من موانع القبول. عملنا عماًل �ضالًحا، فاإّنه لم يكن خال�ضً

واإذا كّنـــا قـــد نلنا بع�س العلـــم، فقد كان علًما بال نتيجـــة. وهذا العلم، اإّمـــا اأْن يكون لغًوا 

وباطاًل، واإّما اأّنه من الموانع الكبيرة في طريق االآخرة. ولو كان ذلك العلم والعمل �ضالحين، 

لـــكان لهمـــا تاأثيٌر حتمّي ووا�ضح فينا، نحـــن الذين �ضرفنا عليهما �ضنوات طـــواال، ولغّيرا من 

اأخالقنا وحاالتنا. فما الذي ح�ضل حّتى كان لعملنا وعلمنا مّدة اأربعين اأو خم�ضين �ضنة تاأثيٌر 

الة  خر القا�ضي؟! ما الـــذي جنيناه من ال�ضّ معاك�ـــس، بحيث اأ�ضبحت قلوبنـــا اأ�ضلب من ال�ضّ

التي هي معراج الموؤمنين؟ اأين ذلك الخوف وتلك الخ�ضية المالزمة للعلم؟

)1( االأربعون حديًثا، �س 202.
�ضورة التوبة، االآية 49.  )2(
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 لـــو اأّننا اأُجبرنا على الّرحيل، ونحـــن على هذه الحال ـ ال �ضمح اهلل ، لكان علينا اأن نتحّمل 

الكثيـــر من الح�ضرات والخ�ضائـــر العظيمة في الّطريق، مّما ال يمكن اإزالته اأبدا! اإًذا، فن�ضيان 

االآخرة من االأمور التي يخافها علينا ولّي اهلل االأعظم االإمام اأمير الموؤمنين Q، ويخاف 

علينـــا من الباعث لهذا الّن�ضيان وهو طول االأمل؛ الأّنه يعرف مدى خطورة هذه الّرحلة، ويعلم 

ماذا يجري على االإن�ضان الذي يجب اأن ال يهداأ لحظًة واحدًة عن الّتهّيوؤ واإعداد الّزاد والّراحلة، 

عندما ين�ضى العالم االآخر، وي�ضتهويه الّنوم والغفلة من دون اأن يعلم اأّن هناك عالًما اآخر، واأّن 

.
عليه اأن ي�ضير اإليه حثيًثا. وماذا �ضيح�ضل له وما هي الم�ضاكل التي يواجهها؟«)1(

3. الّتسويف بالّتوبة
يقـــول االإمام الخمينـــي }:»ومن االآثار الوخيمة لطول االأمل اإرجـــاء وقت الّتوبة: »فاإّن 

تدلي�ضـــات ال�ّضيطـــان والّنف�س دقيقة للغاية، واإّنهما ليعميان علـــى االإن�ضان كّل اأمر باطل فيراه 

ب�ضـــورة الحـــق، ويخدعانـــه، فاأحيانًا ب�ضـــورة االأمل بالتوبة فـــي اآخر العمر حتـــى ينتهي اأمر 

. وهكذا ت�ضتقّر االآثار ال�ضّيئة للمعا�ضي وتّتحد مع الّنف�س. فاإّن الذنوب 
)2(

االن�ضان اإلى ال�ضقاوة«

ابـــون، لكّنها ت�ضبح بعد  فـــي اأّول وقتهـــا تكون كالقذارات يمكـــن اإزالتها بقليٍل من الماء وال�ضّ

مّدة من الّزمن ع�ضّية على الّتنظيف، ورّبما يخال المرء اأّنها لي�ضت قذارات ل�ضّدة الت�ضاقها 

وتماهيهـــا مـــع المكان المقّذر! فعن اأميـــر الموؤمنينQ: »َقاَل ِلَرُج���ٍل �َساأََل���ُه اأَْن َيِعَظُه: َل 

ْن َيْرُجو اْلآِخَرَة ِبَغْيِر اْلَعَمِل، َوُيْرِجُئ التَّْوَبَة ِبُطوِل اْلأََمِل...« َو�َضاَق اْلَكاَلَم، اإَِلى اأَْن  َتُكْن ِممَّ

.
َف التَّْوَبَة«)3( َيَة َو�َسوَّ َقاَل Q: »اإِْن َعَر�َسْت َلُه �َسْهَوٌة اأَ�ْسلََف اْلَمْع�سِ

4. الخروج من الّدنيا ساخط على الحّق
واالأ�ضواأ من ذلك اأّن االإن�ضان مع طول العمر، يزداد حر�ضه وطمعه بالّدنيا وطول اأمله. 

كمـــا يقول االإمام }: »وقد يكثر في �ضـــّن ال�ّضيخوخة حر�س االإن�ضان وطمعه وحّبه للمال، 

، وقالP: »َيْهَرُم اْبُن اآَدَم، َوَيْبَق���ى ِمْنُه اْثَنَتاِن 
)4(

ويـــزداد طول اأمله، وقد اأثبتت الّتجربة ذلـــك«

)1( االأربعون حديًثا، �س 203  - 204.
)2( )م.ن(، �س 318.

)3( نهج البالغة، �س 497.
)4( االأربعون حديًثا، �س 306
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ا للّدنيا. وقد تبّين لنا اأّن حّب  ؛ وهذا يعني اأّنه �ضيكون في اآخر حياته اأكثر حبًّ
َمُل«)1( اْلِحْر�ُص َواْلأَ

الّدنيـــا مناق�ـــسٌ لحّب االآخرة وطلب لقـــاء اهلل تعالى. ومن المتوّقع في مثل هـــذه الحالة اأن يرى 

ـــا. وكّل من اأبغ�س عّمال  ا بغي�ضً االإن�ضـــان الملك الماأمـــور بقب�س روحه من جانب اهلل تعالى عدوًّ

اهلل ومالئكته فهو ال �ضّك �ضيبغ�س اهلل؛ الأّنه �ضيرى اأّن اهلل يف�ضله عن محبوبه الذي اأمل طوياًل 

بلقائـــه. يروي اأحد المتعّبدين الّثقاة قـــائاًل: »ذهبـــت لزيارة اأحدهم، وكان يحت�ضر ، فقال وهو 

على فرا�س الموت: اإّن الظلم الذي لحقني من اهلل تعالى لم ُي�ضب اأحًدا من الّنا�س، فهو يريد اأن 

.
)2(

ياأخذني من اأبنائي الذين �ضرفت دم القلب في تربيتهم ورعايتهم! فقمت من عنده، ثّم توفى«

ْنَيا َقِد اْرَتَحلَْت ُمْدِب���َرًة، َواْلآِخَرَة َقِد اْحَتَملَْت ُمْقِبلًَة، اأََل  نَّ الدُّ قـــال ر�ضول اهللP: »اأََل اإِ

ْن َتُكوُن���وا ِفي َيْوِم ِح�َساٍب َلْي�َص ِفي���ِه َعَمٌل، َواإِنَّ  ُك���ْم ِف���ي َي���ْوِم َعَمٍل َل ِح�َس���اَب ِفيِه َوُيو�ِسُك اأَ َواإِنَّ

ْنَيا اأَْبَناًء،  ، َواإِنَّ ِللدُّ ، َوَل ُيْعِطي اْلآِخ���َرَة اإِلَّ ِلَمْن ُيِح���بُّ ْنَي���ا َم���ْن ُيِحبُّ َوُيْبِغ����صُ اهلل ُيْعِط���ي الدُّ

ُف  َتَخوَّ ْنَيا، اإِنَّ �َسرَّ َم���ا اأَ ْبَن���اِء الدُّ َوِلْلآِخ���َرِة اأَْبَن���اًء، َفُكوُن���وا ِم���ْن اأَْبَن���اِء اْلآِخ���َرِة َوَل َتُكوُنوا ِمْن اأَ

���ِرُف ُقُلوَبُكْم َعِن اْلَحقِّ َوُط���وُل اْلأََمِل  َب���اُع اْلَهَوى َي�سْ َمِل َفاتِّ َب���اُع اْلَه���َوى َوُط���وُل اْلأَ َعلَْيُك���ُم اتِّ

.
َحٍد ِمْن َخْيٍر ُيْرَجاُه ِفي ُدْنَيا َوَل اآِخَرٍة«)3( ْنَيا َوَما َبْعَدُهَما ِلأَ ِرُف ِهَمَمُكْم اإَِلى الدُّ َي�سْ

وقـــد جعل P طريق الجّنة بق�ضر االأمل وقّلة رجـــاء الّدنيا واال�ضتعداد للموت قبل حلول 

ي، َقاَل:  ِبي َواأُمِّ ���َة؟، َفُقْلُت: َنَعْم، ِفَداَك اأَ ْن َتْدُخَل اْلَجنَّ : »اأَُتِحبُّ اأَ َبي َذرٍّ ِتِه الأَ يَّ الفـــوت؛ فِفي َو�ضِ

.
َب َعْيِنَك، َوا�ْسَتْحِي ِمَن اهلل َحقَّ اْلَحَياِء«)4( َمَل، َواْجَعِل اْلَمْوَت ُن�سْ ِر اْلأَ َفاْق�سُ

5. ذهاب العقل والتكذيب بالمعاد
وفي خطبٍة لر�ضول اهللP يعّدد مجموعًة من االآثار الوخيمة لطول االأمل، فيقول: »اْعلَُموا 

ُب اْلَوْعَد َوَيُحثُّ َعلَ���ى اْلَغْفلَِة َوُي���وِرُث اْلَح�ْسَرَة...  ، اأَنَّ اْلأََم���َل ُيْذِه���ُب اْلَعْق���َل، َوُيَك���ذِّ ِ ِعَب���اَد اهللَّ

.
ُزوٌر«)5( َفاْكِذُبوا اْلأََمَل َفاإِنَُّه َغُروٌر، َواإِنَّ �َساِحَبُه َماأْ

)1( م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س58.
روح اهلل المو�ضوي الخمينّي، و�ضايا عرفانّية، بيت الكاتب للطباعة والن�ضر، الطبعة الثالثة، �س 21-20.  )2(

)3( بحار االأنوار، ج74، �س 190.
)4( و�ضائل ال�ضيعة، ج1، �س 304.
)5( بحار االأنوار، ج74، �س294.
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6. كراهة الموت
اإّن ف�ضـــاد حيـــاة االإن�ضان كّلها ين�ضاأ من التعّلق بهذه الّدنيـــا؛ واإّن �ضالح حياة االإن�ضان كّلها 

يح�ضـــل من طلب االآخـــرة. واإّن �ضّدة طلب االآخرة مالزٌم لحّب المـــوت؛ الأّنه و�ضيلته لالنتقال 

اإليهـــا. واإّن حـــّب الموت يـــوؤّدي اإلى اإكثار ذكره: »من اأحـــّب �ضيًئا اأكثر ذكـــره«. ومن اأكثر ذكر 

ـــا بتح�ضيله الآخرته. وفي الّدعاء:  المـــوت ماتـــت �ضهواته عن الحرام وعن كّل ما ال يكون معنيًّ

َل  ْدِق اْلَعَمِل َحتَّى َل ُنوؤَمِّ ْرُه َعنَّا ِب�سِ َمِل، َوَق�سِّ ٍد َواآِلِه، َواْكِفَنا ُطوَل الأَ ���لِّ َعلَى ُمَحمَّ »اللَُّه���مَّ �سَ

ا�ْسِتْتَماَم �َساَعٍة َبْعَد �َساَعٍة، َولَ ا�ْسِتيَفاَء َيْوٍم َبْعَد َيْوٍم، َوَل اتِّ�َساَل َنَف�ٍص ِبَنَف�ٍص، َولَ ُلُحوَق َقَدٍم 

ًبا، َوَل َتْجَعْل  ِب اْلَمْوَت َبْيَن اأَْيِديَن���ا َن�سْ ِبَق���َدٍم َو�َسلِّْمَن���ا ِمْن ُغ���ُروِرِه، َواآِمنَّا ِمْن �ُس���ُروِرِه، َواْن�سِ

.
ِذْكَرَنا َلُه ِغبًّا«)1(

���راَب َوُيَواِجُه  ْحَب���اَب َوَي�ْسُك���ُن التُّ ُه ُيَف���اِرُق اْلأَ وعـــن اأمير الموؤمنيـــنQ: »َمْن اأَْيَق���َن اأَنَّ

.
َمِل َوُطوِل اْلَعَمِل«)2( َم، َكاَن َحِرّياً ِبِق�َسِر اْلأَ ا ُيَخلُِّف َوَيْفَتِقُر اإَِلى َما َقدَّ اْلِح�َساَب َوَي�ْسَتْغِني َعمَّ

حّب الّنفس عامل أساسي لطول األمل
اإّن حـــّب الّنف�ـــس ، الذي يت�ضّكل بحـــّب الّدنيا باعتبارها زينـــة لهذه الّنف�ـــس و�ضاأًنا ، يوؤّدي 

اإلـــى �ضّدة التعّلق باأغرا�ضها البعيـــدة. فيكف اإذا اجتمع معها تزييـــن ال�ّضيطان الملعون الذي 

يجعـــل كّل قبيـــح في عيون الّنا�س جمياًل، يقول االإمام}: »اإّن طول االأمل المع�ضع�س عندي 

وعنـــدك الّناجم مـــن حّب النف�س ومكائد ال�ّضيطـــان الملعون ومغرياتـــه، تمنعنا من االهتمام 

.
)3(

بعالم االآخرة ومن القيام بما يجب علينا«

س(ي2 اليدبة والعالج

1. التفّكر بسيرة األولياء واألنبياء
»يح�ضـــن بنا اأن نفّكر قلياًل في �ضيرة اأمير الموؤمنين والنبّي الكريمP، وهما من اأ�ضرف 

خلـــق اهلل ومن المع�ضومين عـــن الخطاأ والّن�ضيـــان والّزلل والّطغيان، لكي نقـــارن بين حالنا 

حيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤهQ اإذا ُنعي اإليه مّيت اأو ُذكر الموت. )1( ال�ضّ
)2( م�ضتدرك الو�ضائل، ج2، �س 110.

)3( االأربعون حديًثا، �س 203.
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وحالهـــم. اإّن معرفتهـــم بطـــول ال�ّضفر ومخاطـــره قد �ضلبـــت الّراحة منهـــم، واإّن جهلنا اأوجد 

الّن�ضيان والغفلة فينا. اإّن نبّيناP قد رّو�س نف�ضه كثيرًا في عبادة اهلل، وقام على قدميه في 

طاعة اهلل حتى ورمت رجاله، فنزلت االآية الكريمة تقول له:{ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

، وعبـــادات علّي Q وتهّجـــده وخوفه من الحّق المتعال معـــروٌف للجميع. اإًذا، 
)1(

چ }
اعلـــم اأّن الّرحلة كثيرة المخاطر، واإّنما هذا الّن�ضيان الموجود فينا لي�س اإاّل من مكائد الّنف�س 

.
وال�ّضيطان، وما هذه االآمال الّطوال اإاّل من اأحابيل اإبلي�س ومكائده«)2(

2. التفّكر بهذه الّدنيا الفانية
»فتيّقـــظ اأّيها الّنائم من هـــذا ال�ّضبات وتنّبه، واعلم اأّنك م�ضافـــر ولك مق�ضد، وهو عالم 

اآخـــر، واأّنـــك راحل عن هـــذه الدنيا، �ضئت اأم اأبيت. فـــاإذا تهّياأت للرحيل بالـــزاد والراحلة لم 

ي�ضبـــك �ضيء من عناء ال�ضفر، وال ت�ضاب بالتعا�ضة في طريقـــه، واإاّل اأ�ضبحت فقيرًا م�ضكينًا 

�ضائـــرًا نحـــو �ضقاء ال �ضعادة فيـــه، وذّل ال عّزة فيها، وفقر ال غناء معـــه، وعذاب ال راحة منه. 

اإّنهـــا النـــار التي ال تنطفئ، وال�ضغط الذي ال ُيخّفف، والحزن الـــذي ال يتبعه �ضرور، والندامة 

.
)3(

التي ال تنتهي اأبدًا«

3. التفّكر بسوء العاقبة
: »َواأَْنَت َتْعلَُم  »انظر اأّيها االأخ اإلى ما يقوله االإمام في دعاء كميل، وهو يناجي الحّق عزَّ وجلَّ

َماَواُت  ْنَيا َوُعُقوَباِتَه���ا« اإلى اأن يقول: »َوهَذا َما ل َتُقوُم َلُه ال�سَّ �َسْعِف���ي َع���ْن َقِليٍل ِمْن َبَلِء الدُّ

. ُترى ما هذا العذاب الذي ال تطيقه ال�ّضماوات واالأر�س، الذي قد اأُعّد لك؟ اأفال 
َوالأَْر�ُص«)4(

ت�ضتيقـــظ وتنتبـــه، بل تزداد كّل يوٍم ا�ضتغراًقا في الّنوم والغفلة؟ فيا اأّيها القلب الغافل! انه�س 

، وعّمال عزرائيل منهمكون في 
ِحيِل«)5( مـــن نومك واأعّد عّدتك لل�ّضفر، »َفَقْد ُنوِدَي ِفيُكْم ِبالرَّ

العمـــل ويمكـــن في كّل لحظة اأن ي�ضوقـــوك �ضوًقا اإلى العالم االآخر. وال تـــزال غارًقا في الجهل 

)1( �ضورة طه، االآيتان 1  - 2.
)2( االأربعون حديًثا، �س 204.

)3( )م.ن(.
)4( ال�ضيخ الكفعمي، م�ضباح المتهّجد، دعاء كميل بن زياد، �س587.

)5( نهج البالغة، �س321.
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ُروِر وال�ْسِتْعَداَد  َناَبَة اإَِل���ى داِر ال�سُّ والغفلـــة؟ »اللَُّهمَّ اإِّن���ي اأَ�ْساأَُلَك التََّجاِفَي َعْن َداِر الُغُروِر، َوالإِ

.
)2(

»
ِلْلَمْوِت َقْبَل ُحُلوِل اْلَفْوِت«)1(

4. العلم والعمل الّصالح
يقول االإمام الخميني}: »اعلم اإذًا، اأّيها العزيز، اأّن اأمامك رحلة خطرة ال منا�س لك 

الح. وهي رحلة لي�س  منهـــا، واأّن مـــا يلزمها من عّدة وعدد وزاد وراحلة هو العلـــم والعمل ال�ضّ

ا، فتفوتك الفر�ضة. اإّن االإن�ضان ال يعلم متى يقرع  لها موعد معّين، فقد يكون الوقت �ضّيًقا جدًّ

.
)3(

ناقو�س الّرحيل لالنطالق فوًرا«

وبعـــد كّل هـــذه المالحظـــات، ال اأخالـــكـ  عزيزي القارئـ  �ضتبـــّرر لهذه الخ�ضلـــة ال�ّضّيئة 

بمجموعـــة من االآيات واالأحاديث التي تمدح طّيبـــات الحياة الّدنيا، اأو تقول »اأّن على الإن�سان 

اأن يوؤّم���ل للّدني���ا كاأّن���ه يعي����ص اأب���ًدا«؛ الأّن مثل هذه الّدنيا لي�ضت �ضـــوى و�ضيلة للحياة االآخرة، 

ومثل هذه الّدنيا لن تكون حجاًبا وال مطلًبا. 

)1( ال�ضيخ عّبا�س القّمي، مفاتيح الجنان، دعاء ليلة ال�ّضابع والع�ضرين من �ضهر رم�ضان.
)2( االأربعون حديًثا، �س 204 - 205.

)3( )م.ن(، �س 203.
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المهاهيم الرئيسة

1. طويـــل االأمـــل هو الذي يحلـــم دوًما ويتمّنى اأن يـــدرك بع�س االأمـــور الّدنيوّية في المدة 

الّزمنّية التي تزيد عن المّدة الّطبيعّية لتوّقعات االإن�ضان الموؤمن بالحياة االآخرة.

حيحة والتوّجه  2. طـــول االأمـــل بالّدنيا والعي�س فيها يتنافـــى في جوهره مع العقيـــدة ال�ضّ

ـ الحالل منها اأو الحرام  ادق؛ ولي�س له مبّرر �ضوى االعتقاد بقيمة الّدنيا وملّذاتهاـ  ال�ضّ

ـ مّما يعني عدم اإدراك قيمة االآخرة اأو ن�ضيان قيمتها وعظمتها.

3. الحيثّيـــة الوحيـــدة التي ال تجعـــل الّدنيا عقبـــة اأو مانًعا من �ضلوك طريـــق االآخرة التي 

ُخلقنا لها هي عندما تكون الحياة الّدنيا في خدمة االأهداف والم�ضاريع االإلهّية، حيث 

الح ال يرتبـــط بالّزمان والمكان  لـــن يبقـــى اأّي داٍع لطول االأمـــل الأّن توفيق العمـــل ال�ضّ

وال�ّضخ�س.

4. العامـــالن االأ�ضا�ضّيان وراء طول االأمل هما حّب الّنف�س ومكائد ال�ّضيطان. فحّب الّنف�س 

ـ الـــذي يت�ضّكل بحّب الّدنيا باعتبارها زينة لهذه الّنف�ـــس و�ضاأًنا ـ يوؤّدي اإلى �ضّدة التعّلق 

باأغرا�ضهـــا البعيـــدة. فكيف اإذا اجتمع معها تزيين ال�ّضيطـــان الملعون الذي يجعل كّل 

قبيح في عيون الّنا�س جمياًل.

5. طول االأمل يوؤّدي اإلى:

• الغفلـــة عن االآخرة، فمن اأهـــم اأ�ضباب عدم التيّقظ الذي يـــوؤّدي اإلى ن�ضيان المق�ضد 	

ون�ضيان لزوم الم�ضير، اأن يظّن االإن�ضان اأّن في الوقت مّت�ضًعا للبدء بال�ّضير.

• عدم التهيئة واال�ضتعداد لالآخرة )فاأّول اآثار االأمل بالعي�س طوياًل هو الّت�ضويف(	

ذهاب العقل والتكذيب بالمعاد.

• كراهة الموت، الأنه يبعده عن متعّلقاته الدنيوّية.	

6. �ضبيـــل اليقظة والعالج من طول االأمـــل: التفّكر ب�ضيرة االأولياء واالأنبياء، الذين جهدوا 

التفّكر بهذه الّدنيا الفانية  -  في العبادة وحالهم اأف�ضل بكثير من حالنا  - 

الح. التفّكر ب�ضوء العاقبة  - العلم والعمل ال�ضّ
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:

���ى اْلَتَم�ْسَنا  ، َوِف���ي اآَجاِلَنا ِبُطوِل الأََمِل، َحتَّ نِّ ���َك اْبَتلَْيَتَن���ا ِفي اأَْرَزاِقَن���ا ِب�ُسوِء الظَّ »اللَُّه���مَّ اإِنَّ

ٍد َواآِلِه  ِريَن؛ َف�َسلِّ َعلَى ُمَحمَّ اأَْرَزاَقَك ِمْن ِعْنِد اْلَمْرُزوِقيَن، َوَطِمْعَنا ِباآَماِلَنا ِفي اأَْعَماِر اْلُمَعمَّ

لَ���ِب، َواَْلِهْمَنا ِثَقًة َخاِل�َس���ًة ُتْعِفيَنا ِبَها ِمْن  َوَه���ْب َلَن���ا َيِقيناً �َساِدق���اً َتْكِفيَنا ِبِه ِمْن َموؤوَنِة الطَّ

ْحَت ِبِه ِمْن ِعَدِتَك ِفي َوْحِيَك َواأَْتَبْعَت���ُه ِمْن َق�َسِمَك ِفي ِكَتاِبَك  ِة النَّ�َس���ِب، َواْجَعْل َم���ا �َسرَّ �ِس���دَّ

ْلَت ِبِه، َوَح�ْسماً ِلِل�ْسِتَغاِل ِبَما �َسِمْنَت اْلِكَفاَيَة َلُه، َفُقْلَت  ْزِق الَِّذي َتَكفَّ َقاِطع���اً ِلْهِتَماِمَن���ا ِبالرِّ

 ،)1(
َدُق، َواأَْق�َسْم���َت َوَق�َسُمَك الأََبرُّ الأَْوَف���ى:{ہ ہ ھ ھ ھ } َوَقْوُل���َك اْلَح���قُّ الأَ�سْ

.
)3(»)2(

ُثمَّ ُقْلَت:{ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ }

الآيات الكريمة:

1  {پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 .
)4(

ٿٹ ٹ ٹ }
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  {ے    2

 .
)5(

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ }
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ    3

.
)6(

ٺ}

�ضورة الذاريات، االآية 22.  )1(

�ضورة الذاريات، االآية 23.  )2(
حيفة ال�ّضّجادّية، دعاوؤهQ اإذا ُقتر عليه رزقه. )3( ال�ضّ

)4( �ضورة الحجر، االآيتان 2 و 3.
)5( �ضورة الحديد، االآية 16.
)6( �ضورة الكهف، االآية 46.
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الروايات ال�سريفة:

ُب اْلَوْعَد َوَيُحثُّ  َمَل ُيْذِهُب اْلَعْقَل َوُيَكذِّ
َ
نَّ اْلأ

َ
1. عـــن ر�ضوِل اهلل P: »اْعلَُموا ِعَباَد اهلِل، اأ

.
ُزوٌر«)1(

ْ
اِحَبُه َماأ نَّ �سَ نَُّه َغُروٌر َواإِ َمَل َفاإِ

َ
َعلَى اْلَغْفلَِة َوُيوِرُث اْلَح�ْسَرَة َفاْكِذُبوا اْلأ

َق���اِء: ُجُموُد اْلَعْيِن  ْرَبُع ِخ�َساٍل ِمَن ال�سَّ
َ
، اأ P ِلَعِليٍّ Q: »َيا َعِل���يُّ ِبيِّ ـــِة النَّ يَّ 2. ِفـــي َو�ضِ

 .
َمِل َوُحبُّ اْلَبَقاِء«)2(

َ
َوَق�َساَوُة اْلَقْلِب َوُبْعُد اْلأ

ْه���ِد َواْلَيِقيِن، َوَه���َلَك اآِخِرَها  ���ِة ِبالزُّ مَّ
ُ
ِل َه���ِذِه اْلأ وَّ

َ
���َلَح اأ 3. عـــن َر�ُضـــوِل اهللP: »اإِنَّ �سَ

.
َمِل«)3(

َ
حِّ َواْلأ ِبال�سُّ

ْن َتْدُخ���َل اْلَجنََّة؟« َفُقْلُت: 
َ
ُتِحبُّ اأ

َ
، اأ َب���ا َذرٍّ

َ
ِتِه اَلأبي ذر: »َيا اأ يَّ 4. َعـــْن َر�ُضوِل اهللP ِفـــي َو�ضِ

َب َعْيِنَك َوا�ْسَتْحِي ِمَن  َمَل َواْجَعِل اْلَمْوَت ُن�سْ
َ
ِر اْلأ ي، َقاَل: »َفاْق�سُ مِّ

ُ
ِبي َواأ

َ
َنَعـــْم، ِفَداَك اأ

.
اهلل َحقَّ اْلَحَياِء«)4(

َم���ِل َواإِْخَل����صِ اْلَعَمِل 
َ
5. عـــن اأميـــِر الموؤمنين Q: »ُي�ْسَت���َدلُّ َعلَى اْلَيِقي���ِن ِبِق�َسِر اْلأ

.
ْنَيا«)5( ْهِد ِفي الدُّ َوالزُّ

���َراَب َوُيَواِجُه  ْحَباَب َوَي�ْسُكُن التُّ
َ
ُه ُيَف���اِرُق اْلأ نَّ

َ
ْيَقَن اأ

َ
ِمِنيَن Q: »َمْن اأ ِميـــِر اْلُموؤْ

َ
6. عـــن اأ

َمِل َوُطوِل 
َ
َم، َكاَن َحِرّي���اً ِبِق�َسِر اْلأ ا ُيَخلِّ���ُف َوَيْفَتِقُر اإَِلى َما َقدَّ اْلِح�َس���اَب َوَي�ْسَتْغِن���ي َعمَّ

 .
اْلَعَمِل«)6(

)1( بحار االأنوار، ج74، �س 294.
)2( من ال يح�ضره الفقيه، ج4، �س 358.

)3( و�ضائل ال�ضيعة، ج2، �س 437.
)4( )م.ن(، ج1، �س 304.

)5( م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 201.
)6( )م.ن(، ج2، �س 110.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

  اليأس   

ماهيته، آثاره وسبل معالجته

يتعّرف اإلى الفارق بين الياأ�س المذموم والممدوح.   1

ي�ضـــرح كيف يـــوؤّدي الياأ�س اإلى دمـــار المجتمعات    2

والعالقة مع اهلل.

يبّيـــن كيـــف تت�ضـــّكل ال�ضخ�ضّيـــة اليائ�ضـــة و�ضبل    3

التخّل�س من الياأ�س.

الّدرس الرابع والثالثون





تمفيق
يمّثل الوجود باأر�ضه و�ضماواته، وما يليهّن من جنان ال نهاية لها، فر�ضًة اإلهّيًة ممتزجًة برحمة 

مطلقـــة ور�ضوان وعفو وغفران. فالحياة الّدنيـــا ـ بالرغم من �ضيقها ومحدودّيتها اإذا ما ُقوِرنت 

بمـــا فـــي ال�ّضماءـ  فيها من الّنعم واالإمكانات ما ال ُيح�ضى. ولو تفّكر االإن�ضان قلياًل فيما اأعّد اهلل 

لـــه مـــن خير وكمال و�ضعادة وجمال، الأ�ضرق قلبه بفرٍح و�ضـــروٍر ينعدم عنده كل هّم وغّم! فلماذا 

ي�ضـــل بع�ـــس الّنا�س اإلى حالة الياأ�س مـــن في�س اهلل العميم وروحه المطلـــق؟ وكيف ت�ضبح هذه 

الحالة �ضمة بارزة في �ضخ�ضّيتهم، بحيث ال يظهر عليها اأّي بعد من اأبعاد وعود اهلل العظيمة؟

خصّية اليائسة؟
ّ
من هي الش

فات الّنف�ضّية القبيحة، بل ومن االأمرا�س  ال �ضّك باأّن الياأ�س الذي ُعّد من الكبائر ومن ال�ضّ

الباطنّية والقلبّية المهلكة، هو الياأ�س من رحمة اهلل ومن روحه. اأّما الياأ�س من الّدنيا الفانية 

اأو مّمـــا في اأيـــدي الّنا�س ـ كما ورد في العديد من االأحاديث ال�ّضريفـــة ـ فهو ياأ�ٌس ممدوٌح؛ الأّنه 

موافـــق للفطـــرة االإلهّية التـــي تنفر من مطلق الّنق�ـــس وتبغ�ضه. ولهذا، وجدنـــا عبارة الياأ�س 

م�ضتعملة بحّق االأنبياء الذين هم اأكمل خلق اهلل تعالى كما في قوله تعالى:{ڭ ۇ ۇ 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
، بـــل اإّن اهلل تعالـــى يدعونا بطريقة غير مبا�ضرة اإلى هـــذا الياأ�س، كما في قوله 

)1(
ى }

، الأّن الياأ�ـــس مـــن 
)2(

تعالـــى:{ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ }

الفقير والعاجز اأمٌر ين�ضجم مع الفطرة التي فطر اهلل الّنا�س عليها جميًعا.

)1( �ضورة يو�ضف، االآية 110.
)2( �ضورة الرعد، االآية 31.



ة؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام الخمينّي }476 دراسات أخالقيَّ

والياأ�س حالة وجدانّية تتالزم مع االإعرا�س عن الميوؤو�س منه، وعدم ال�ّضعي نحوه اأو طلبه، 

مع ما ي�ضاحب ذلك من حزن اأو غّم في الّنف�س، وتقاع�س وتكا�ضل في االأع�ضاء والجوارح.

يقـــول االإمام الخميني }: »فلعّل المق�ضود ]بالّطمع[ هـــو االأمل مع عدم روؤية العمل، 

وعدم االّتكال عليه، وهذا من مقامات العارفين باهلل الذين تركوا اأنف�ضهم واأعمالهم وهاجروا 

مـــن منزل كيانهم وبيـــن االأنا واالأنانية، ودا�ضوا على راأ�س مملكـــة وجودهم، وتحّرروا من كال 

الن�ضاأتيـــن فتطّلعت عيونهم للحبيب وعميت عـــن نفو�ضهم واأعمالهم، فاأحيت تجّليات الّرحمة 

االإلهّيـــة قلوبهم، فك�ضروا قدم ال�ضير وال�ضلوك، ومّدوا اأيدي طمعهم اإلى الحّق تعالى ورحمته، 

وانقطعوا عن كل ما �ضواه وتعّلقوا به.

وبنـــاًء علـــى هذا التف�ضيـــر، فاإّن الياأ�س هناـ  وهـــو �ضّد الّطمع... فيكون عبـــارة عن الياأ�س 

مـــن الّرحمـــة، �ضواء اأكان مطيعـــًا اأم عا�ضيـــًا، اأو اأن يكون مّتكاًل على طاعتـــه موؤّماًل ما يرجو 

مـــن عملـــه، فهذه الحال هـــي اأي�ضا ـ في م�ضلك اأهـــل المعرفة وم�ضرب العرفـــان االأ�ضنى ـ من 

م�ضاديـــق الياأ�ـــس مـــن الّرحمـــة االإلهّية وتحديـــد �ضعتها... وكـــون الياأ�س[ من جنـــود الجهل 

ومخالًفا لمقت�ضيات الفطرة ال�ّضليمة، فهو من الوا�ضحات؛ الأّن... الّتوّجه اإلى »االأنا« واالإقبال 

علـــى االأنانّية وفروعها ، ومنها الّنظر اإلى العمل ، هو من االأخطاء الجهلّية للفطرة المحجوبة 

.
التي تتمّيز بالعجب وحّب الّنف�س واّتباع هواها«)1(

والمهـــم اأن نتعّرف على خطورة هذه الحالة علـــى ديننا واآخرتنا، بل حّتى على دنيانا التي 

ينبغـــي اأن نتـــزّود منها بالمقدار الالزم الآخرتنا. ومن لم يتـــزّود من دنياه الآخرته اأو�ضك على 

 :Q التوّقف وقطع الّطريق على نف�ضه للو�ضول اإلى اهلل تعالى، ومن كالم الأمير الموؤمنين

.
ُكم «)2( ُكْم ِلَمَقرِّ »َفُخُذوا ِمْن َمَمرِّ

ما هي اثار اليأا ونتائره؟
يذكـــر االإمام الخمينّي } في معر�س حديثه عن جنود الجهل، الذي هو راأ�س كّل �ضّر، 

عّدة اآثار لمثل هذه الخ�ضلة المدّمرة.

)1( جنود العقل والجهل، �س 184.
)2( نهج البالغة، �س 320.



477  اليأا ؛  ماهيتهت اثارم وس(2 معالرته 

1. الّتقاعس عن العمل والخروج عن العبودّية
يقول االإمام }: »ونتيجة هذا الياأ�س والقنوط والحرمان، الّتقاع�س عن العمل وفقدان 

.
)1(

الجّد واالجتهاد، وانقطاع حبل العبودّية، واإطالق لجام العبد«

2. صعوبة اإلصالح
ويقـــول االإمـــام }: »واعلم باأّن الياأ�س من رحمة الحّق مـــن اأعظم الذنوب، وال اأظّن اأّن 

هناك ذنبًا اأ�ضواأ واأ�ضّد تاأثيرًا في النف�س من القنوط من رحمة اهلل؛ فاإّن الّظالم الّدام�س اإذا 

ل اإلى طاغية، ال  غ�ضـــي قلب االإن�ضـــان اليائ�س من الّرحمة االإلهّية، لما اأمكن اإ�ضالحـــه، ولتحوَّ

.
)2(

يوجد �ضبيل للهيمنة عليه«

3. االبتعاد عن الحّق
ولـــو تاأّملنا فـــي كّل واحدة من هذه االآثار لوجدناها كفيلًة باإخراج االإن�ضان عن �ضراط اهلل 

الم�ضتقيـــم. ولهـــذا، قال االإمام باأّننا قـــد ال نجد خ�ضلًة كالياأ�س من حيـــث اإبعاد االإن�ضان عن 

الحـــّق تعالـــى. وقد قيل بـــاأّن هذه الحالة هي غاية مـــا ي�ضبو اإليه اإبلي�س عـــدّو االإن�ضان. ولي�س 

فـــة الخبيثة. و�ضوف تّت�ضح اأكثر وخامة هذه  غريبـــًا اأن يكون اإبلي�س اأّول المّت�ضفين بهذه ال�ضّ

الحالة عند الحديث عن اأ�ضبابها، ويتك�ّضف كالم االإمام عن العديد من الدالالت المفيدة. 

يقـــول االإمام }: »وهـــذه حال قّلما تجد نظيرًا لها في اإبعـــاد العبد ال�ضقّي عن ح�ضرة 

.
)3(

مواله الحّق تعالى، وطرده عن مقامه القد�ضّي، وحرمانه من رحمته الوا�ضعة«

من أين ينشأ اليأا؟

1. الجهل باهلل والكفر به
اإّن الياأ�ـــس ـ كما مـــّر ـ يترافق مع حالة من االإحجام واالبتعاد، لكن لي�س كّل اإحجام اأو ترك 

ياأ�ًضا، فالخوف من اهلل تعالى ي�ضتلزم اأن يتوّرع االإن�ضان عن الكثير من االأمور في هذه الحياة 

الّدنيا؛ ولهذا كان ال بّد من معرفة الفارق بين الخوف من اهلل والياأ�س منه. 

)1( جنود العقل والجهل، �س136.
)2( االأربعون حديًثا، �س 312.

)3( جنود العقل والجهل، �س136.
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يقـــول االإمـــام الخميني }: »اعلم اأّن م�ضدر كلٍّ من الخوف مـــن الحّق تعالى، والياأ�س 

والقنـــوط من رحمته، مختلفـــان واآثارهما وثمارهما متمايزة اأي�ضـــًا. فالخوف ناتٌج من تجّلي 

جـــالل الحـــّق ـ جّل جاللـــه ـ وعظمته وكبريائـــه، اأو من الّتفّكر فـــي �ضّدة باأ�ضـــه ودّقة ح�ضابه، 

ووعيده بالعذاب والعقاب، اأو من روؤية العبد لنق�ضه وتق�ضيره في القيام باالأمر ]االإلهّي[. وال 

ينافي اأّي من هذه االأمور الّرجاء والّثقة بالّرحمة. وثمرة الخوف من اهلل االجتهاد في القيام 

باأمـــر اهلل وتمام المواظبة على طاعته... اأّما القنوط والياأ�س من رحمة الحّق تعالى فهو ناتج 

مـــن تحديد وتقييد القانـــط للّرحمة االإلهّية، وتوّهمه اأّن الغفران والعفـــو االإلهّي اأ�ضيق من اأن 

ي�ضمـــل وجوده الـــذي ال قيمة له اأ�ضا�ًضا. وهذا القنوط من اأكبـــر الكبائر، بل هو اإلحاٌد باأ�ضماء 

اهلل، وباطنـــه كفٌر باهلل العظيـــم وجهٌل بالمقـــام المقّد�س للحّق تعالى وح�ضراتـــه االأ�ضمائّية 

.
)1(

فاتّية واالأفعالّية« وال�ضّ

اإّن ال�ضـــّر الـــذي اأ�ضرنا اإليه، كعامل الإبقـــاء الجهل والّتم�ّضك به لتبريـــر حالة الياأ�س، لي�س 

�ضوى الكفر؛ ولهذا ال يياأ�س من رحمة اهلل اإاّل الكافر، كما قال تعالى:{ٱ ٻ ٻ 

.
)2(

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ }
فالكفر رف�ٌس متعّمد للفر�س االإلهّية والعطاءات الرّبانّية. واإّنما يتم�ّضك الكافر بالمقوالت 

الجهلّيـــة والمغالطات العقائدّية وي�ضّر على تو�ضيف رّبه ب�ضفات باطلة غير حّقانّية من اأجل 

تبرير اإعرا�ضه الم�ضتمّر عن تلك الفر�س العظيمة.

ولـــو تاأّملنا في حقيقـــة االأمر، ونظرنا اإلى اأحوالنا وما نحن عليه من حرمان، لرّبما قطعنا 

باأّنه ال ي�ضلم اأحٌد مّنا من الياأ�س من روح اهلل. هذا الّروح الذي يظهر في عالم الّطبيعة ب�ضورة 

الهداية والّرحمة التي ال حّد لها والفر�س الالمتناهية واالإمكانات التي ال ُتعّد وال ُتح�ضى.

يقـــول االإمام الخمينّي }: »وهذا الياأ�س هو فـــي الواقع نتيجة لتحديد رحمة اهلل، وهو 

فات، بل وفي الّذات المقّد�ضـــة، تعالى اهلل عّما يقول  مـــا ي�ضتلزم الّتحديد في االأ�ضمـــاء وال�ضّ

.
)3(

ا كبيًرا« الّظالمون علوًّ

)1( جنود العقل والجهل، �س 135 - 136.
)2( �ضورة يو�ضف، االآية 87.

)3( جنود العقل والجهل، �س 136.
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2. احتجاب الفطرة
والعامـــل االآخر الذي ي�ضارك في تر�ضيخ حالة الياأ�س في قلب العبد هو ما عّبر االإمام عنه 

مـــراًرا باحتجـــاب الفطرة؛ فاإّن »الفطرة ]كما يقول االإمام[ تدعـــو العقل اإلى الكامل المطلق 

والّرحمـــة الوا�ضعة على االإطـــالق، فاإّنها تو�ضله اإلـــى الّرجاء الكامـــل، واإذا احتجبت الفطرة 

فاتّية و�ضعة رحمة ذاته  عن نورانّيتهـــا االأ�ضلّية ُحجبت عن الحّق تعالى وكماالته الّذاتّية وال�ضّ

.
)1(

المقّد�ضة، وقد ي�ضل االحتجاب اأحياًنا درجة الياأ�س من رحمة الحّق تعالى«

ويقـــول }: »وللعقـــل ـ بح�ضب فطرته االأ�ضلّيـــة ال�ّضليمة ـ معرفٌة فطريـــٌة بالحّق تعالى؛ 

الأّنـــه غير محتجـــٍب بح�ضب هذه الفطرة الّذاتّية المخّمرة؛ اإّن الحجـــاب يتوّلد من الّتوّجه اإلى 

الّطبيعـــة، وهي ال�ّضجـــرة الخبيثة. وهي في عالم الّتنّزل تلك ال�ّضجـــرة المنهّي عنها. واإذا لم 

يحجـــب االإن�ضان نف�ضه عن الحّق تعالـــى بالّتوّجه اإلى �ضجرة الّطبيعة الخبيثة، تجّلت فيه بهذا 

فـــاء الباطنّي انعكا�ضة ح�ضـــرات االأ�ضماء دون تحديد اأو تقييد، وهذا الّتجّلي يثمر التعّلق  ال�ضّ

القلبّي، واالأن�س واالأمل، وهذا هو في الواقع الّرجاء الوثيق واالأمل الم�ضتقر.

اأّمـــا اإذا توّجـــه اإلـــى ال�ّضجرة الخبيثـــة المنهّي عنها، ح�ضـــل عندهـ  بمقدار هـــذا الّتوّجهـ  

فات واالأفعال االإلهّية، وبالّتالي اأ�ضابه الجهل ب�ضعة الّرحمة  تقييٌد وتحديـــٌد في االأ�ضماء وال�ضّ

االإلهّيـــة. اإلى اأن ي�ضل به الحال ]مـــع ا�ضتداد الّتوّجه هذا[ اإلى الخروج بالكامل عن الفطرة، 

وغلبة اأحكام الحجاب عليه، فت�ضتولي الكدورات والّظلمة، على مراآة قلبه اإلى حّد حرمانه من 

عوالـــم الغيب وتجّليات االأ�ضماء واالأفعال االإلهّية، فيحتجب عن انعكا�س الّتجليات الّرحمانية، 

ويغلب عليه حكم الياأ�س والقنوط اإلى درجة يعزل نف�ضه معها عن رحمة الحّق تعالى الوا�ضعة، 

.
وهذه هي غاية الخذالن، نعوذ باهلل منه«)2(

فالفطـــرة تطلب الكمال والخير، وتندفع نحوهما بكّل �ضوق. وعندما ي�ضعف هذا اال�ضتياق 

فينـــا ويقّل الحما�س واالندفاع نحو االأمـــور المعنوّية التي هي مظاهر الكمال في العالم، فهذا 

يعنـــي اأّن فطرتنـــا قد اأُ�ضدل عليها اأ�ضتار الحجب المختلفـــة. واأ�ضواأ تلك الحجب �ضعف العقل 

فينا وعدم قدرتنا على تمييز الكمال الواقعّي عّما عداه.

)1( جنود العقل والجهل، �س128.
)2( )م.ن(، �س129 - 130.
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3. الشيطان
ففــــي بداية االأمر يكون الجهل بــــاهلل تعالى طبيعيًّا ومتوّقًعا نتيجة كــــون االإن�ضان في بدء 

ن�ضوئــــه مخلوًقا طبيعيًّا �ضرًفا، وتكون الفطرة فيه على نحو القّوة ال الفعلّية والّتحّقق، وتكون 

رف؛ ولهذا نجد االأطفال �ضريعي  الّتوّجهــــات المعنوّية فيه كامنة وعلى نحو اال�ضتعــــداد ال�ضّ

الياأ�ــــس وتعر�ــــس عليهم حالة القنــــوط عند اأدنى �ضبــــب اأو ال �ضبب، فيعلــــو �ضراخهم ويمالأ 

االأرجــــاء بكاوؤهم. لكّن الخطــــاأ الكبير قد يقع عندما ال ي�ضتجيب هــــذا االإن�ضان لنداء العقل 

ونــــوره الذي ينّور مملكة االإن�ضان )وغالبًا ما يكون هــــذا قبل �ضّن البلوغ(. فهذا الّنور االإلهّي 

يّت�ضــــل بنف�ضــــه وي�ضــــري اإلى قلبه ليعّرفه على رّبــــه بما اأراه اهلل من �ضعــــة رحمته. فلو ر�ضي 

بالجهــــل عندها وركن اإليــــه بالّرغم من ترادف االآالء وترائي االآيات ولــــم ي�ضَع لدفعه باأدنى 

تفّكــــر، ل�ضقــــط في الجهل المذمــــوم... هذا الجهل الــــذي اأ�ضارت اإليه الّن�ضو�ــــس ال�ّضريفة 

وعّدته من�ضاأ كّل �ضّر. 

فمع تواتـــر الّنعم وت�ضافر االآالء وامتالء االأركان باالأ�ضمـــاء، كيف نبّرر لالإن�ضان البقاء 

علـــى الجهـــل االأّول؟ اللهّم، اإاّل اأن يكون هذا الجاهل ذا نف�ـــسٍ خبيثة و�ضريرٍة �ضّريرة. ففي 

مثـــل هذه الحالة الجهلّيـــة الكفرّية، يدخل ال�ّضيطـــان لبّث حالة الياأ�ـــس والقنوط في نف�س 

االإن�ضان.

ولننظـــر كيف يخّطط هذا اللعين، وما هي المراحل التي يقطعها مع االإن�ضان الغافل حّتى 

يوقعه في هذه الموبقة المهلكة.

 يقول االإمام الخميني }: »اإّن من مكائد اإبلي�س الخطيرة والّدقيقة، اأن يوقع العبد في 

الغرور اأّواًل، ويجعله بذلك مطلق العنان ]في نق�س اآداب العبودّية[. فينقله بذلك من المعا�ضي 

غيـــرة اإلـــى المعا�ضي الكبيرة، ومنها اإلى الكبائر والموبقـــات. وبعد اأن يلعب به مّدة بهذه  ال�ضّ

الكيفّيـــة ويغرقه في بحـــر الغرور بوهم رجاء الّرحمـــة االإلهّية ينقله في الّنهايـــة اإلى م�ضتنقع 

القنوط والياأ�س من رحمة اهلل، ويقول له: لقد فاتك القطار فال اأمل في اإ�ضالح اأمرك؛ وذلك 

اإذا راأى فيه بقّية نور يمكن اأن تهديه اإلى الّتوبة واالإنابة. وهذه المكيدة ال�ّضيطانّية الخبيثة هي 

التـــي تجعل العبد ُيعر�س عـــن اأن يطرق باب بيت اهلل، وتبعد يده عن الّتم�ّضك باأذيال الّرحمة 
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االإلهّية، وهذا ُيعّد من�ضاأ للكثير من الّدمار والمفا�ضد التي ال ُتح�ضى؛ ف�ضرر هوؤالء االأ�ضخا�س 

علـــى اأنف�ضهم وعلـــى غيرهم اأكثر من �ضـــرر اأي �ضخ�سٍ اآخر. وكّل هذا هـــو نتيجة الوقوع في 

.
)1(

اأعماق الجهل ومنتهى ال�ّضقاوة«

4. سوء الظّن باهلل
»اإّن الّرجـــاء من االأمـــور الفطرّية، في حيـــن اأّن القنوط ناتٌج عـــن االحتجاب عن الفطرة 

المخّمـــرة، فهو خـــالف ما تقت�ضيه هذه الفطرة. ومبداأ الّرجـــاء ح�ضن الظّن باهلل تعالى، في 

حيـــن اأّن م�ضـــدر القنوط من رحمة اهلل، هـــو �ضوء الظّن بذاته المقّد�ضة جـــّل وعال. واإن كان 

فاتي  م�ضـــدر ح�ضن الظـــّن العلم ب�ضعة الّرحمـــة االإلهّية، واالإيمـــان بالكمال االأ�ضمائـــي وال�ضّ

الفعلّي، وم�ضدر �ضوء الظّن الجهل بذلك. فهما يرجعان، بالّتالي، اإلى معرفة الّذات المقّد�ضة، 

.
)2(

والجهل بها«

5. حّب الّدنيا
وال يخفى اأّن حّب الّدنيا يتو�ّضط كّل هذه العوامل فيقوم بتغذيتها. فلوال حّب الّدنيا لما وجد 

ال�ّضيطـــان �ضبيـــاًل اإلى قلب االإن�ضان الإلقاء الو�ضاو�س ولوال حـــّب الّدنيا لما عمي ب�ضر االإن�ضان 

عـــن كّل هذه الّنعم والعطاءات الرّبانّية، ولوال حـــّب الّدنيا لما توّجه هذا االإن�ضان مندفًعا نحو 

المعا�ضي والّذنوب.

لهذا، يقول االإمام }: »اإذًا، كّلما نظرَت اإلى هذه الّدنيا بعين المحّبة والّتعظيم، وتعّلق 

قلبـــك بها، ازدادت حاجتك بح�ضب درجات حّبك لها، وبان الفقر في باطنك وعلى ظاهرك، 

وت�ضّتـــت اأمورك وا�ضطربـــت، وتزلزل قلبك، وا�ضتولى عليه الخوف والهـــّم، وال تجري اأمورك 

كما ت�ضتهي، وتكثر تمّنياتك ويزداد ج�ضعك، ويغلبك الغّم والّتح�ّضر، ويتمّكن الياأ�س من قلبك 

.
)3(

والحيرة، كما وردت االإ�ضارة اإلى بع�س ذلك في الحديث«

)1( جنود العقل والجهل، �س136.
)2( )م.ن(، �س 129. 

)3( )م.ن(.
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ص منه؟
ّ
كيف نواجه اليأا ونتخل

وُيعلـــم بمـــا مّر - عليـــك اأّيها القارئ العزيـــز - كيف يمكن مواجهة هـــذه الحالة المهلكة؛ 

فمـــن عـــرف االأ�ضباب هان عليه اأمر الجواب. وفي منع ح�ضـــول تلك العوامل واالأ�ضباب تكمن 

المجاهدة الحقيقّية والّتزكية المطلوبة التي ال بّد منها في هذه الحياة الّدنيا.

1. المعرفة
عـــالج هذا المر�س المهلك هو بالمعرفة وفي اإيقاظ الفطرة، وللمعرفة دوٌر كبيٌر في هذه 

اليقظة.

يقـــول االإمام الخمينـــي }: »ومن المحتمل ـ يا عزيزي ـ اأن يكـــون االأن�س بهذه المعاني 

�ضعًبـــا على الّنف�ـــس في بداية االأمر، وتزيـــد �ضعوبته عليها بالو�ضاو�ـــس ال�ّضيطانّية والّنف�ضّية، 

التي ت�ضعى لبعث الياأ�س في االإن�ضان من اإمكانّية تحقيق تلك المعاني، وت�ضّور اأّن �ضلوك طريق 

االآخرة وال�ّضلوك اإلى اهلل اأمٌر عظيٌم و�ضاّق.

فتقـــول له: اإن هـــذه المعاني الخا�ضة بالعظماء فـــال تنا�ضبنا اأبدًا، وبل ت�ضعـــى اأحياًنا اإلى 

جعلـــه ينفر من هذه المعاني، لكي ت�ضرفـــه عنها باأّية و�ضيلة كانت، ولكن على طالب الحّق اأن 

يلجـــاأ اإلى اال�ضتعاذة الحقيقية به تعالى من مكائد ال�ضيطان الخبيث، وال يهتم بو�ضاو�ضه، فال 

يوقـــع نف�ضه في وهـــم اأّن �ضلوك طريق الحّق تعالى �ضاق، اأجل هو يبـــدو �ضاقًا في بداية االأمر، 

.
)1(

ولكّن اهلل ي�ضّهل لالإن�ضان اإذا دخل هذا الطريق ال�ّضعادة ويقّربها اإليه«

2. الّتوبة من الذنوب والمعاصي
 لكّن اإيقاظ الفطرة قد يتطّلب اأمرًا اآخر باالإ�ضافة اإلى المعرفة، حيث اإّن ارتكاب الّذنوب 

ا... ولهذا فاإّن  والمعا�ضـــي يوؤّدي اإلـــى خمود الفطرة عنـــد االإن�ضان وانطفـــاء نورها تدريجـــّيً

الّتوبـــة هنا �ضرٌط اأ�ضا�ضّي. فالذي يلحظ فـــي نف�ضه نوعًا من الياأ�س فليعلم اأّنه باالإ�ضافة اإلى 

نق�ضـــان معرفتـــه وغلبة جهله، قد وقع في ذنوب اأو معا�س اأو تبعـــات لذنوٍب �ضابقة، وعليه اأن 

يتطّهر منها... ومثل هذه الطهارة هي التي ت�ضتنزل محّبة اهلل...

يقول االإمام }: »اأيها العزيز، اإّياك اأن ت�ضمح لل�ضيطان والنف�س االأمارة بالهيمنة عليك 

)1(  جنود العقل والجهل، �س 111.
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والو�ضو�ضـــة في قلبك، في�ضّوران لك العملّية ج�ضيمة و�ضاّقة وي�ضرفانك عن الّتوبة. اعلم باأّن 

اإنجـــاز ال�ّضـــيء القليل من هذه االأمور يكون اأف�ضل، وال تياأ�ـــس من رحمة اهلل ولطفه، حتى واإن 

كانـــت عليك �ضـــالة كثيرة و�ضيام غير قليـــل، وكفارات عديدة، وحقوق اإلهّيـــة كثيرة، وذنوب 

متراكمة، وحقوق النا�س ال تعّد، والخطايا ال تح�ضى؛ الأّن الحّق المتعالي ي�ضّهل عليك الّطريق 

.
)1(

عندما تقوم بخطوات ح�ضب قدرتك في اّتجاهه، ويهديك �ضبيل الّنجاة«

ويقـــول }: »واإذا ابُتلـــي بالمع�ضيـــة  - ال �ضمح اهلل  - اأبدى ب�ضرعـــة تبّرمه وانزعاجه 

ا،  منهـــا، ونـــدم عليها، وظهرت �ضورة ندمه فـــي قلبه، وتكون نتيجة هـــذه الّندامة عظيمًة جدًّ

واآثارهـــا ح�ضنة وكثيرة، ثّم يح�ضل من جّراء ندمـــه العزم على ترك المع�ضية وترك مخالفة 

رّب العالميـــن. وعندما يتوّفر هذان الّركنان ، الّندم على اقتراف المع�ضية والعزم على عدم 

العودة اإليها ، يتي�ّضر اأمر �ضالك طريق االآخرة، وتغمره الّتوفيقات االإلهّية لي�ضبح ح�ضب الّن�ّس 

، محبوبًا هلل 
)3(

. وهذه الرواية ال�ضريفة
)2(

القراآنـــّي{ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  }

.
)4(

تعالى اإذا كان مخل�ضًا في توبته«

3. الّتواجد في البيئة المناسبة لإليمان
يحتـــاج كلٍّ واحٍد مّنا اإلـــى الّتواجد في البيئة التي تفّعل االإيمان في قلبه، واجتناب االأجواء 

التي تبّث الياأ�س في نف�ضه. ويحّذرنا اأمير الموؤمنينQ من زمرة المنافقين الذين ال �ضغل 

لهـــم �ضـــوى اإ�ضاعة اأجواء �ضوء الّظّن باهلل، وما يعقبه مـــن قنوط وياأ�س من مواعيد ورجاءاته: 

وَن  الُّ لُّوَن، َوالزَّ وَن اْلُم�سِ الُّ ُرُكْم اأَْهَل النَِّفاِق؛ َفاإِنَُّهُم ال�سَّ يُكْم ِعَباَد اهلِل، ِبَتْقَوى اهلِل، َواأَُحذِّ »اأُو�سِ

ُدوَنُك���ْم ِبُكلِّ  ���وَن اْفِتَنان���اً، َوَيْعِمُدوَنُك���ْم ِب���ُكلِّ ِعَم���اد، َوَيْر�سُ ُن���وَن اأَْلَوان���اً، َوَيْفَتنُّ ���وَن. َيَتلَوَّ اْلُمِزلُّ

ُفُهْم َدَواٌء،  َراَء، َو�سْ ���وَن ال�سَّ ٌة، َيْم�ُسوَن اْلَخَفاَء، َوَيِدبُّ َفاُحُه���ْم َنِقيَّ ٌة، َو�سِ ِمْر�َس���اد، ُقلوُبُهْم َدِويَّ

َجاِء)5(. ُدوا اْلَبَلِء، َوُمْقِنُطوا الرَّ َخاِء، َوُموؤَكِّ اُء اْلَعَياُء، َح�َسَدُة الرَّ َوَقْوُلُهْم �ِسَفاٌء، َوِفْعُلُهُم الدَّ

)1( االأربعون حديًثا، �س 312.
)2( �ضورة البقرة، االآية 222. 

ْنَيا َوالآِخَرِة«. الكافي، ج2، ص430. وحاً اأََحبَُّه اهلل َف�َسَتَر َعلَْيِه ِفي الدُّ )3( »اإَِذا َتاَب الَعْبُد َتْوَبًة َن�سُ
)4( االأربعون حديًثا، �س 309.

)5( نهج البالغة، �س 307.
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وال �ضّك باأّن للمنافقين نفوًذا في كّل اأماكن تواجد الموؤمنين. واإّنما كانوا من اأهل الّنفاق؛ 

الأّنهـــم يجاورونهم ويدخلـــون مداخلهم ويعملون فـــي موؤ�ّض�ضاتهم وي�ضيرون اإلـــى بيئتهم. وكم 

يحـــدث اأن يقـــع المرء �ضحّية اأقاويلهـــم التي تتمظهر ب�ضـــورة الّنقد اأو ال�ّضكايـــة اأو الحقائق 

المنتق�ضـــة، بـــل اإّن بع�س المنافقين قد ال يعرفون اأّنهم مبتلون بهذا المر�س، وال يدرون اأّنهم 

اأ�ضرى لهذا الداء العياء.

اأّما الموؤمن الواعي الذي ُي�ضّمى بالفقيه، فهو كما قال اأمير الموؤمنين Q: »اأََل اأُْخِبُرُكْم 

، َوَلْم  ِ ، َوَلْم ُيوؤِْمْنُهْم ِمْن َعَذاِب اهللَّ ِ ِباْلَفِقيِه، َحقِّ اْلَفِقيِه؟ َمْن َلْم ُيَقنِِّط النَّا�َص ِمْن َرْحَمِة اهللَّ

.
ي اهلِل، َوَلْم َيْتُرِك اْلُقْراآَن َرْغَبًة َعْنُه اإَِلى َغْيِرِه«)1( �ْص َلُهْم ِفي َمَعا�سِ ُيَرخِّ

4. اإلسراع للمعالجة والتفّكر بالّنعم اإللهّية
وعندما يدرك اأحدنا اأّنه مبتلًى بدرجة من الياأ�س، فعليه اأن ي�ضارع اإلى التخّل�س منها؛ الأّن 

من �ضاأن هذه الحالة المر�ضّية اأن تنت�ضر في كّل زوايا القلب وتهيمن عليه في الّنهاية، وعالمة 

فة المهلكة �ضتظهر في مبحث الّرجاء اإن �ضاء اهلل تعالى. الخلو�س من هذه ال�ضّ

يقول االإمام الخمينّي }: »... فعلى االإن�ضان اأن يبادر لمعالجة نف�ضه من هذه المع�ضية 

الكبيـــرة والمهلكة، فيتفّكر في مظاهر الّرحمة الوا�ضعة للحّق تعالى واألطافه الخفّية والجلّية. 

ة  ة، بل ومّيزه بكرامات خا�ضّ فاإّنـــه تبارك وتعالى ، قد خ�ّس االإن�ضان باألطـــاف ورحمات خا�ضّ

حّتى في الّرحمات التي ي�ضترك فيها مع �ضائر الحيوانات، بل ومع الّنباتات اأي�ضًا. 

فمثـــاًل، اإّن المـــاء والهواء ـ وهما مدارا الحيـــاة الحيوانّية والّنباتّية اأي�ضـــًاـ من الّنعم التي 

نغفل عنها؛ الأّننا غارقون فيها، فال نعّدها نعًما. لقد اأعّد اهلل جّلت قدرته لالإن�ضان قبل والدته 

ه باأن قذف في قلبي والديه محّبة اأكثر مّما  اأف�ضل االأطعمة المنا�ضبة في تلك المرحلة، وخ�ضّ

هي الحال في الحيوانات االأخرى، اإذ جعل في الّنوع االإن�ضانّي محّبة للبنين اأقوى مّما في غيره 

مـــن الحيوانات االأخرى؛ لذلك فالب�ضر اأكثر جدّية في حفظ االأوالد ورعايتهم وتربيتهم منها، 

وهذه المحّبة اال�ضتثنائّية تدفع االإن�ضان اإلى خدمة اأوالده طواعّيًة وعن رغبة دون مّنة وال طمع 

في االأجر.

)1( الكافي، ج1، �س36.
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فــــاالأم تطوي الليالي الطويلــــة متحّملًة م�ضّقــــة ال�ّضهر والمتاعب الم�ضنيــــة التي ال يمكن 

اإجبار اأحد على تحّملها باأي قيمة، بل وترغب في هذه المتاعب من اأجل اأن ي�ضتريح وليدها، 

فت�ضهر لكي ينام طفلها العزيز هانًئا، وهذا انعكا�س لمحّبة اهلل البن اآدم، وهي المحّبة التي 

ظهرت في قلوب االأّمهات. ومن الكرامات التي خ�ّس بها االإن�ضان هي اأّن ثدي االأم قد جعله 

البــــاري جّلت عظمته على نحو بحيــــث تحت�ضن االأم وليدها في �ضورة اإكــــراٍم واحتراٍم عند 

الّر�ضاعة. 

هذا نموذج لمئات االآالف من الكرامات الّظاهرة التي خ�ّس بها االإن�ضان في مرحلة الّطفولة 

ه بنعم ورحمات اأخرى في مختلف مراحل حياته يطول الكالم بذكرها، ولكّن  با، وخ�ضّ وال�ضّ

اأعظـــم الّنعم واأكمل الّرحمات هي نعمة الّتربية المعنوّيـــة باأ�ضكالها المختلفة التي خ�ّس اهلل 

عـــّز وجّل بها االإن�ضـــان، مثل اإنزال الكتـــب ال�ّضماوّية وبعث االأنبيـــاء والمر�ضلين  Rوفيها 

هداية االإن�ضان اإلى �ضمان ال�ّضعادة االأبدّية والّراحة الّدائمة، فقد دّله على �ضبيل الو�ضول اإلى 

ال�ّضعـــادة الخالـــدة والكماالت االإن�ضانّية، وكّل هذه الّنعم المتنّوعـــة واالألطاف الخفّية والجلّية 

التي اأحاطت باالإن�ضان دون �ضابق خدمة منه اأو عبادة، فكّل نعمه تعالى ابتداء، وجميع رحماته 

مبادرة منه. 

قبـــل األف �ضنة وب�ضعة قـــرون اأنزل اإلينا القراآن الكريم ، الحـــاوي الأعلى مراتب المعارف 

االإلهّيـــة، والمتكّفل بتحقيق اأ�ضمى ال�ّضعادات الدينّية والدنيوّية، على نبّي هو الّر�ضول الخاتم، 

وهـــو اأكرم الخالئق واأعظم الموجـــودات واأقربهم اإلى اهلل وبوا�ضطـــة جبرائيل االأمين اأف�ضل 

مالئكـــة اهلل. وكّل هـــذه كرامـــات لهـــذا االإن�ضـــان: فباأّي خدمـــٍة �ضابقـــٍة وباأّي عبـــادٍة وطاعٍة 

ا�ضتحّقهـــا؟ عميت عين القلب الذي يجد ويرى كّل هذه الّنعم والّرحمات، ثّم ي�ضمح للياأ�س اأن 

.
)1(

يجد �ضبيله اإليه!«

)1( جنود العقل والجهل، �س 136 - 137.
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موعبة للدلب
»اأيهـــا العزيـــز،... اإّياك اأن تغفـــل عن رحمة الحّق عـــّز وجّل، واإّيـــاك اأن ت�ضتعظم الّذنوب 

وتبعاتهـــا. اإّن رحمـــة الحّق �ضبحانه اأعظـــم واأو�ضع من كّل �ضيء اإّن عطـــاء الحّق غير م�ضروط 

 .
)1(

بقابلّية المعطى اإليه

مـــاذا كنت فـــي بدء االأمر؟ كنت في غياهب العدم وال توجد فيـــك القابلّية واالأهلّية، ولكّن 

الحـــّق جّل وعال، قد وهبـــك نعمة الوجود وكماالته وب�ضط مائدة الّنعم الالمحدودة، والّرحمة 

الالمتناهية، و�ضّخر لك كاّفة الموجودات، من دون ا�ضتحقاق وا�ضتعداد ومن دون �ضوؤال ودعاء 

م�ضبق. ثّم اإّنك في هذا اليوم ال يكون و�ضعك اأ�ضواأ، من اليوم الذي كنت فيه عدًما �ضرًفا، وال 

�ضيًئـــا بحًتا. اإّن اهلل قد وعد بالّرحمة والمغفـــرة. تقّدم اإلى االأمام خطوًة واحدًة، باّتجاه عتبة 

قد�ضه، فاإنه �ضياأخذ بيدك مهما كّلف االأمر. اإّنك اإن لم ت�ضتطع اأن توؤّدي حقوقه، فهو �ضيتنازل 

عنها، واإن لم ت�ضتطع اأن تدفع حقوق النا�س، فاإنه �ضيجبرها.

ة ال�ضاب الذي كان ينب�س القبور في عهد الر�ضول P؟ هل �ضمعت ق�ضّ

اأّيها العزيز، اإّن طريق الحّق �ضهٌل ب�ضيط، ولكّنه يحتاج اإلى انتباٍه ي�ضير، فيجب العمل؛ الأّن 

التباطـــوؤ والّت�ضويـــف، وم�ضاعفة المعا�ضي في كّل يوم، تبعث علـــى �ضعوبة االأمر، واأّما االإقبال 

على العمل، والعزم على اإ�ضالح ال�ضلوك والنف�س، فيقّرب الطريق وي�ضّهل العمل.

جّربـــه، واعمل في االّتجاه المذكور، فـــاإذا ح�ضلت على النتيجة تبّين لك �ضّحة المو�ضوع، 

.
)2(

واإن لم ت�ضل اإلى النتيجة المتوّخاة فاإّن طريق الف�ضاد مفتوٌح ويد المذنب طويلة«

)1( �ضطر من بيت �ضعري.
)2( االأربعون حديًثا، �س 312  - 313.
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المهاهيم الرئيسة

1. الياأ�ـــس حالة وجدانّية تتالزم مـــع االإعرا�س عن الميوؤو�س منه، وعـــدم ال�ّضعي نحوه اأو 

طلبه، مع ما ي�ضاحب ذلك من حزن اأو غّم في الّنف�س، وتقاع�س وتكا�ضل في االأع�ضاء 

والجوارح.

فـــات الّنف�ضانّية القبيحة، بـــل ومن االأمرا�س  2. الياأ�ـــس الـــذي ُعّد من الكبائـــر ومن ال�ضّ

الباطنّيـــة والقلبّية المهلكة هو الياأ�س من رحمـــة اهلل ومن روحه. اأّما الياأ�س من الّدنيا 

الفانية اأو مّما في اأيدي الّنا�س فهو ياأ�ٌس ممدوٌح، الأّنه موافق للفطرة االإلهّية التي تنفر 

من مطلق الّنق�س وتبغ�ضه.

3. الياأ�ـــس من جنود الجهل ومخالًفا لمقت�ضيـــات الفطرة ال�ّضليمة، الأّن الّتوّجه اإلى »الأنا« 

واالإقبـــال على االأنانّيـــة وفروعها، ومنها الّنظـــر اإلى العمل، هو مـــن االأخطاء الجهلّية 

للفطرة المحجوبة التي تتمّيز بالعجب وحّب الّنف�س واّتباع هواها.

4. يوؤّدي الياأ�س اإلى: الّتقاع�س عن العمل والخروج عن العبودّية  - �ضعوبة االإ�ضالح، ب�ضبب 

القنـــوط من رحمـــة اهلل - االبتعاد عن الحّق  - دمار المجتمعـــات، حيث اأّن اليائ�س ال 

يتوّرع عن فعل اأّية اأذّية.

5. ين�ضاأ الياأ�س من: الجهل باهلل والكفر به،  احتجاب الفطرة، الذي يوؤّدي اإلى االحتجاب 

عـــن الحّق تعالى وكماالتـــه عدم اال�ضتجابة لنـــور العقل، ب�ضبب الركـــون اإلى الجهل - 

ال�ضيطـــان، وذلك عبر اإقناطه من رحمة اهلل بعد اإيقاعه بالكبائر  - �ضوء الّظّن باهلل، 

الراجع اإلى الجهل به  - حّب الّدنيا، الذي يزيد الج�ضع والتح�ضر والياأ�س.

6. يمكن الّتخّل�س من الياأ�س عن طريق: اإيقاظ الفطرة، وذلك عبر: المعرفة والّتوبة من 

الّذنوب والمعا�ضي. الّتواجد فـــي البيئة المنا�ضبة لالإيمان. االإ�ضراع للمعالجة والتفّكر 

بالّنعـــم االإلهّية، فكّل الّنعم المتنّوعة واالألطاف الخفّية والجلّية التي اأحاطت باالإن�ضان 

كانت دون �ضابق خدمة منه اأو عبادة.
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:

»اإَِلِه���ي، اأَْذَهلَِن���ي َع���ْن اإَِقاَمِة �ُسْك���ِرَك َتَتاُبُع َطْوِل���َك، َواأَْعَجَزِني َع���ْن اإِْح�َس���اِء َثَناِئَك َفْي�ُص 

ْعَياِن���ي َعْن َن�ْس���ِر َعَواِرِفَك َتَواِلي  ِل���َك، َو�َسَغلَِن���ي َع���ْن ِذْك���ِر َمَحاِمِدَك َت���َراُدُف َعَواِئِدَك، َواأَ َف�سْ

ي���ِر َو�َسِه���َد َعلَ���ى َنْف�ِسِه  اأََياِدي���َك، َوَه���َذا َمَق���اُم َم���ْن اْعَت���َرَف ِب�ُسُب���وِغ النَّْعَم���اِء َوَقاَبلََه���ا ِبالتَّْق�سِ

ِديِه َوَل َيْطُرُد  ِحيُم اْلَبرُّ اْلَكرِيم ُالَِّذي َل ُيَخيُِّب َقا�سِ وؤُوُف الرَّ ِييِع، َواأَْنَت الرَّ ِبالإِْهَماِل َوالتَّ�سْ

َماُل اْلُم�ْسَتْرِفِديَن، َفَل  اِجيَن، َوِبُعْر�َسِتَك َتِقُف اآَ َع���ْن ِفَناِئِه اآَِمِليِه، ِب�َساَحِتَك َتُحطُّ ِرَحاُل الرَّ

.
ُتَقاِبْل اآََماَلَنا ِبالتَّْخِييِب َوالإَِيا�ِص، َولَ ُتْلِب�ْسَنا �ِسْرَباَل اْلُقُنوِط َوالإِْبَل�ِص«)1(

الآيات الكريمة:

مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  {ېئ 

.
)2(

ىئ}
الروايات ال�سريفة:

ِمْن  ِرُف  َيْن�ضَ »الَِّذي  َقاَل:  ُجْرماً؟  ْعَظُم 
َ
اأ َعَرَفاٍت  ْهِل 

َ
اأ يُّ 

َ
اأ اهلِل،  َر�ُسوَل  َيا  ِقيَل:   .1

ٍد Q، َيْعِني: »الَِّذي َيْقَنُط ِمْن  ُه َلْم ُيْغَفْر َلُه«، َقاَل َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ نَّ
َ
َعَرَفاٍت، َوُهَو َيُظنُّ اأ

.)3(
» َرْحَمِة اهلل َعزَّ َوَجلَّ

�َص ِم���ْن َرْوِح اهلل 
ْ
َبـــي َعْبـــِد اهلل Q: »اإِنَّ ِمَن اْلَكَباِئ���ِر ُعُق���وَق اْلَواِلَدْي���ِن َواْلَياأ

َ
2. َعـــْن اأ

.
ْرُك ِباهلِل«)4( ْكَبَر اْلَكَباِئِر ال�سِّ

َ
نَّ اأ

َ
، َوَقْد ُرِوَي اأ ِ

َّ
ْمَن ِلَمْكِر اهلل

َ
َواْلأ

ِبي َعْبـــِد اهلل Q: »اللَُّهمَّ َل ُتَقنِّْطِن���ي ِمْن َرْحَمِتَك«، ُثمَّ َجَهـــَر، َفَقاَل: »َوَمْن 
َ
3. َعـــْن اأ

 .
وَن«)5( الُّ َيْقُنْط ِمْن َرْحَمِة َربِِّه اإِلَّ ال�سَّ

حيفة ال�ضّجادّية، مناجاة ال�ّضاكرين. )1( ال�ضّ
)2( �ضورة العنكبوت، االآية 23.

)3( م�ضتدرك الو�ضائل، ج10، �س 30.
)4( الكافي، ج2، �س 278.

)5( م�ضتدرك الو�ضائل، ج5، �س 72.
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اَك َوُمَقاَرَنَة َمْن َرِهْبَتُه َعلَى ِديِنَك،  ِمِنيَن ِلَوَلِدِه اْلَح�َضِن Q: »اإِيَّ ِميِر اْلُموؤْ
َ
ِة اأ يَّ 4. ِفي َو�ضِ

نَُّه  ْنِكُر َنَزْعُت؛ َفاإِ
ُ
َرى َم���ا اأ

َ
ْيَطاِن، َوَتُقوُل: َمَتى اأ َمْن َخ���ْدَع ال�سَّ

ْ
ْلَط���اَن، َوَل َتاأ َوَباِع���ِد ال�سُّ

ُهْم َبْيَع  ْيَقُنوا ِباْلَمَعاِد، َفلَْو �ُسْمَت َبْع�سَ
َ
ْهِل اْلِقْبلَِة، َوَقْد اأ

َ
َكَذا َهلََك َمْن َكاَن َقْبلََك ِمْن اأ

ْيَط���اُن ِبَخْدِعِه َوَمْكِرِه َحتَّى  ْنَي���ا َلْم َيِطْب ِبَذِلَك َنْف�س���اً، ُثمَّ َقْد َتْخُبُلُه ال�سَّ اآِخَرِت���ِه ِبالدُّ

ْنَيا َحِقيٍر َوَيْنُقلَُه ِمْن �َسرٍّ اإَِلى �َسرٍّ َحتَّى ُيوؤِْي�َسُه ِمْن  َط���ُه ِف���ي َهلََكِتِه ِبَعَر�ٍص ِمَن الدُّ ُيَورِّ

 .
َرْحَمِة اهلل َوُيْدِخلَُه ِفي اْلُقُنوِط«)1(

ي���َق َقْلُب���َك   الع�ضكـــرّي Q: »َل َتْعَج���ْل ِبَحَواِئِج���َك َقْب���َل َوْقِتَه���ا، َفَي�سِ
ِ
5. عـــِن االإمـــام

.
ْدُرَك َوَيْغ�َساَك اْلُقُنوُط«)2( َو�سَ

نَّ َرُجاًل َقاَل اِلإِْبَراِهيَم اْلَخِليِل Q: »اإِنَّ ِلي 
َ
اِدِق Q ِفي َحِديٍث، اأ  ال�ضَّ

ِ
6. َعِن االإمام

َحبَّ 
َ
ْبَراِهيُم: »اإِنَّ اهلل اإَِذا اأ ِجْبُت ِفيَها ِب�َسيْ ٍء! َفَقاَل َلُه اإِ

ُ
َدْعَوًة ُمْنُذ )َثَلِث �ِسِنيَن(. َما اأ

َل َدْعَوَتُه  ْبَغ�َص َعْب���داً َعجَّ
َ
َلُه َوَيْطُل���َب اإَِلْيِه، َواإَِذا اأ

َ
َعْب���ًدا اْحَتَب����َص َدْعَوَت���ُه ِلُيَناِجَيُه َوَي�ْساأ

 .
�َص ِمْنَها«)3(

ْ
)َوْلَقى( ِفي َقْلِبِه اْلَياأ

َة َعلَى َقْدِر النِّيَِّة،  نَّ اْلَعِطيَّ 7. عن اأمير الموؤمنين Q: »َفَل ُيَقنَِّطنََّك اإِْبَطاُء اإَِجاَبِتِه، َفاإِ

ْجَزَل ِلَعَطاِء اْلِمِل، 
َ
اِئ���ِل، َواأ ْعظَم لأْجِر ال�سَّ

َ
َرْت َعْن���َك الإَجاَبُة، ِلَيُكوَن ذِلَك اأ خِّ

ُ
َوُربََّم���ا اأ

ِرَف َعْنَك ِلَما  ْو اآِجًل، اأْو �سُ
َ
وِتيَت َخْيراً ِمْنُه َعاجًل اأ

ُ
ْيَء َفَل ُتوؤْتاُه، َواأ ْلَت ال�سَّ

َ
َوُربََّما �َساأ

َلُتَك ِفَيما 
َ
وِتيَتُه، َفْلَتُكْن َم�َساأ

ُ
ْمر َقْد َطلَْبَتُه ِفيِه َهَلُك ِديِنَك َلْو اأ

َ
ُهَو َخْيٌر َلَك، َفلَُربَّ اأ

 .
َيْبَقى َلَك َجَماُلُه، َوُيْنَفى َعْنَك َوَباُلُه، َفاْلَماُل َل َيْبَقى َلَك َوَل َتْبَقى َلُه«)4(

)1( م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 308.
)2( )م.ن(، ج13، �س 29.

)3( و�ضائل ال�ضيعة، ج7، �س 62.
)4( نهج البالغة، �س 397.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

الّدرس الخامس والثالثون

  الهتك  

ماهّيته، آثاره وسبل معالجته

يتعّرف اإلى المعنى الدقيـــق للهتك وكيف ي�ضاهم    1

ال�ضخ�ضّيـــة  ت�ضكيـــل  فـــي  والع�ضبّيـــة  الغ�ضـــب 

المتهّتكة. 

يتعـــّرف اإلى االآثار الوخيمـــة للتهّتك على عالقتنا    2

باهلل تعالى واآثاره في الدنيا واالآخرة.

ي�ضرح كيـــف ي�ضاهم اليقين بح�ضور اهلل والخوف    3

من اهلل في الخال�س من هذه الموبقة.





تمفيق
جعـــل اهلل تعالى الحياة لالإن�ضان على وفـــق القوانين وال�ّضنن المحكمة، فمن راعاها واأّدى 

ِمن لنف�ضه �ضيـــًرا م�ضتقيًما نحو الكمـــال وال�ّضعادة. ومن ت�ضاهـــل ب�ضاأنها وا�ضتخّف  حّقهـــا، �ضَ

بهـــا ولم يوؤدِّ حّقهـــا، وقع في الخ�ضران و�ضّل اأمره و�ضلك في متاهـــات ال�ضاللة والحيرة. ولنا 

اأن ن�ضـــاأل مع و�ضوح هذه القاعدة: لماذا يهتـــك الب�ضر هذه القوانين؟ ولماذا نجد في اأنف�ضنا 

اندفاًعا اإلى مخالفة تلك القوانين التي ت�ضمن �ضعادتنا؟

كة؟
ّ
خصّية المتفت

ّ
ما هي الش

يقول االإمـــام الخمينّي } في �ضرحه لحديث جنود العقل والجهل: »الّظاهر اأّن المراد 

بالهتـــك طرف االإفراط والغلّو في القّوة ال�ّضهوّية، واخت�ضا�س هذا الّطرف بالّذكر هنا يرجُع 

اإلـــى كونه مـــورد ابتالء بني االإن�ضان عموًمـــا، ومن الّنادر اأن يختار االإن�ضـــان طواعّيًة االنتقال 

مـــن حدِّ االعتدال اإلى جانب الّتفريط والّتق�ضيـــر... ويمكن اإدخال طرفي االإفراط والّتفريط 

فـــي معنـــى الهتك، ولكن بنحٍو من التكّلف. فيكون وجه اإدخـــال كال الّطرفين هو اال�ضتناد اإلى 

ا الذي يعني الخرق؛ فيكون الهتك بمعنى خرق حّد االعتدال وحجابه، ويكون  معنى الهتك لغويًّ

.
)1(

الهتك مقاباًل لالعتدال... وهذا المعنى ي�ضمل طرفي االإفراط والّتفريط مًعا«

االعتدال م�ضطلح ي�ضير اإلى حكم العقل ب�ضاأن �ضالح اأمر الحياة؛ ولهذا يفتر�س بالعقالء 

اأن يكونوا عالمين بما ي�ضلح اأمورهم وبما يف�ضد �ضوؤونهم.

لقـــد اّتفـــق اأ�ضحاب العقل في تحليلهم الأ�ضباب اأّي نوع من الف�ضـــاد على اأّنها ترجع جميًعا 

اإلـــى االإفـــراط اأو الّتفريط في االأمور. واأدركـــوا اأّن ال�ّضير بينهما ـ وهـــو االعتدال ـ ي�ضمن لهم 

)1( جنود العقل والجهل، �س 256 - 257.
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الخير المرجّو والفالح الماأمول. وعندما يخرق االإن�ضان هذا االعتدال ويّتجه نحو االإفراط اأو 

الّتفريط يكون قد هتك القانون العام وخرق ال�ّضنة االإلهّية ال�ضامنة ل�ضالحه.

ولـــكّل �ضيء في هذا الوجود �ضّنة، وقانون ي�ضير على اأ�ضا�ضه اإلى غايته. وقد يهتك االإن�ضان 

القوانين التي ترتبط بنف�ضه اأو يخرق القوانين التي ترتبط بغيره، واالأّول هو المتهّتك، والّثاني 

هو الهّتاك.

وعندما ي�ضعف العقل ويعجز االإن�ضان ب�ضبب ذلك عن مالحظة جانبي االإفراط والّتفريط 

فـــي االأ�ضياء وتقديـــر العدالة بينهما، فاإّن ال�ّضريعة االإ�ضالمية التـــي تقوم على اأعمدة الحكمة 

االإلهّيـــة وتنبـــع من م�ضدرها العذب تاأتي لتبّين له ما يحتـــاج اإليه في هذا المجال، فمن هتك 

ال�ّضريعة خرج عن العدالة حتًما.

اأّما الفطرة فهي التي تبّين ل�ضاحبها جهة الكمال في اأّي قانون وبتبعه تتبّين جهة الّنق�س. 

وعندما يهتك المرء قانوًنا اإلهيًّا فاإّنه في الواقع يخالف حكم الفطرة. 

ولهـــذا، قال االإمـــام }: »الهتك من مقت�ضيـــات الفطرة المحجوبة ومـــن جنود اإبلي�س 

 .
)1(

والجهل«

ويقول }: »كما اأّن العّفة نف�ضها والحياء والح�ضمة من االأمور الفطرّية التي ُجبل عليها 

االإن�ضـــان، في حين اأّن الّتهّتك والفح�ضـــاء والوقاحة مخالفة لفطرة كّل اإن�ضان؛ لذلك فاإّن حّب 

العّفـــة والحياء مخّمر فـــي فطرة كّل اإن�ضان مثلما اأّن بغ�س الّتهّتك وانعدام الحياء مخّمر فيها 

.
)2(

ا« اأي�ضً

فاّت�ضح بهذا البيان اأّن الهتك عبارة عن مخالفة حكم العقل وال�ّضرع والفطرة، واإّنما يندفع 

المخالف اإلى ذلك ب�ضبب طغيان القّوة ال�ّضهوّية التي توؤّجج بدورها نيران القّوة الغ�ضبّية.

وعندما يفقد االإن�ضان نور العقل وحكم ال�ّضرع وهداية الفطرة، فاإّنه �ضيقع في هذه الموبقة 

المهلكة ال محالة. وبمقدار ما يبتعد عن هذه االأنوار الّثالثة، فمن المتوّقع اأن يخرج عن رعاية 

القوانين التي ت�ضلح حياته وتقيم �ضيره.

)1( جنود العقل والجهل، �س 257.
)2( )م.ن(.
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ومن اأمثلة الهتك، هتك اأهل العلم الذين جعلهم اهلل تعالى هداة الّطريق، والعلماء يمّثلون 

فـــي الحياة الّدنيا تلك الم�ضابيح التي ت�ضيء دروب ال�ّضالكين؛ فمن هتكهم وتعّر�س لهم كان 

مثلـــه كمن يك�ضر الم�ضباح في ظلمة الليل الحالكة! فهـــل �ضيتمّكن بعدها من اجتياز الّطريق 

والو�ضول اإلى المق�ضد. 

يقول االإمام الخمينّي }: »والناحية الّثانية من جّراء هذه ال�ّضجّية القبيحة اإهانة اأهل 

ب في المباحث العلمّية؛ مع العلم باأّن اأهل العلم من الودائع االإلهّية  العلم فيما اإذا كان التع�ضّ

.
)1(

الواجب احترامهم. بينما يكون هتكهم هتكًا لحرمات اهلل ومن الموبقات الكبيرة«

اثار الفتا ونتائره
ويذكر االإمام } بع�س االآثار التي تنجم عن هذه الخ�ضلة الخبيثة، منها:

1. معاداة الحّق تعالى وسوء العاقبة
 »اإّن مـــن المحتمل اأن يف�ضي هتك حرمات الموؤمنيـــن وك�ضف عوراتهم باالإن�ضان اإلى �ضوء 

العاقبـــة؛ الأّن هذا العمل ال�ّضنيع اإذا اأ�ضبـــح ملكة را�ضخة لدى االإن�ضان، ترك اآثاًرا في الّنف�س، 

غينة والعداوة تجـــاه الم�ضتغاب التي تزداد �ضيًئا ف�ضيًئـــا... فعندما يدنو منه االأجل  منهـــا ال�ضّ

وتنك�ضـــف عنه حجب الملكوت، ويرى المقامـــات ال�ّضامخة للذين اغتابهم ومدى تعظيم الحّق 

لهـــم، قد تح�ضل عنـــده الكراهية للحّق �ضبحانـــه؛ الأّن االإن�ضان يعادي المحـــّب لعدّوه ويبغ�س 

المحـــّب لمبغو�ضه؛ فيخـــرج من الّدنيا وهـــو كارٌه للحـــّق والمالئكة وُيمنى بالخـــذالن االأبدّي 

وال�ّضقـــاء الّدائـــم... عزيزي، ت�ضادق مع عباد اهلل الذين ت�ضملهـــم رحمة اهلل ونعمه، والذين 

يتزّينون باالإ�ضالم واالإيمان واأحببهم في قلبك. واإّياك اأن تعادي محبوب الحّق المتعالي؛ الأّنه 

�ضبحانـــه يعادي اأعـــداء اأحّبائه و�ضوف يبعدك عـــن �ضاحة رحمته. اإّن عبـــاد اهلل المخل�ضين 

مجهولـــون بين �ضائر عبـــاده، ومن الممكن اأن يعـــود عداوؤك لموؤمن وهتـــكك حرمته وك�ضفك 

.
)2(

عورته، اإلى هتك حرمة اهلل تعالى ومعاداته!«

)1( االأربعون حديًثا، �س 180.
)2( )م.ن(. �س 345.
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2. الفضيحة والعار في الّدنيا
»النا�س يفّرقون بين من يتجّنب هتك اأ�ضتار الّنا�س وك�ضف اأعرا�ضهم واأ�ضرارهم، وبين 

غيـــره... حتى ذاك الـــذي يغتاب غيره يرى في نف�ضه ـ فطرة وعقـــاًل ـ االإن�ضاَن الذي يكون 

اًل على  علـــى حـــذر من هذه االأمـــورـ  اأي هتك االأ�ضتار وك�ضـــف االأعرا�س واالأ�ضـــرارـ  مف�ضّ

نف�ضه. واإذا تمادى االإن�ضان وتجاوز الحدود وهتك اأ�ضرار واأعرا�س الّنا�س، ف�ضحه اهلل في 

هـــذه الّدنيا... ويجـــب اأن يكون على حذر من ف�ضيحة اأعّدهـــا اهلل لالإن�ضان حيث ال يمكن 

.
)1(

تداركها«

3. الفضيحة في اآلخرة
»ولُيعلـــم اأّن االإن�ضان، اإن لـــم ي�ضتر نف�ضه بحجاب �ضّتارّية الحـــّق وغّفارّيته تعالى، ولم يقع 

تحـــت ا�ضم ال�ضّتار والغفار مع طلب الغّفارّية وال�ضّتارّيـــة، فرّبما اإذا ُطوي �ضاتُر الملك وارتفع 

حجـــاب الّدنيا، ُتهتك �ضتوره في مح�ضـــر المالئكة المقّربين واالأنبياء المر�ضلين  R، وال 

.
)2(

يعلم قباحة ك�ضف تلك العورات الباطنّية وخزيها �ضوى اهلل«

4. إبعاد الّناس عن الحقائق
»وباإ�ضنـــاده عـــن عمر بن حنظلة، عن اأبي عبد اهلل Q، قال: »يا عمر، ل تحملوا على 

�سيعتن���ا وارفقوا بهم؛ فاإّن الّنا����ص ل يحتملون ما تحتملون«. وهذا الحديث ال�ّضريف يحمل 

و�ضّيـــًة عاّمـــًة للخوا�س؛ فالّنا�ـــس متمايزون في تحّمل العلـــوم والمعارف، وكذلـــك في تحّمل 

ة في باب  الّطاعـــات القلبّيـــة والبدنّيـــة؛ فال يمكن االإف�ضاح لـــكّل �ضخ�س عن كّل علـــم، خا�ضّ

المعـــارف... بـــل اإّن �ضرائـــر الّتوحيد وحقائق المعارف هـــي من االأ�ضرار التـــي يجب كتمانها 

الالت واأنـــواع االإ�ضالل واأ�ضكال الّتكفيـــر، ناتجة من عدم  وحفظهـــا عند اأهلهـــا. ومعظم ال�ضّ

التزام هذه الو�ضّية، بل اإّن اجتناب الّنا�س، حّتى علماء الّظاهر منهم، للعلوم االإلهّية وابتعادهم 

عـــن المعـــارف والحقائق ناتٌج مـــن »تهّتك« بع�س اأربـــاب اال�ضطالحات الذوقّيـــة اأو اأ�ضحاب 

العلـــوم العرفانّية الّر�ضمّية الذين اأف�ضحوا عن القراآن والحديث ال�ّضريف وا�ضطالحاتها، مع 

)1( االأربعون حديًثا، �س 345.
)2( معراج ال�ضالكين، �س 106.
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اأّن هذه الحقائق المعرفّية موجودة ـ في اأكمل �ضورها من البيان ـ في كتاب اهلل واأحاديث اأئّمة 

الهـــدىQ، ولكن هوؤالء اأظهورها ب�ضـــورة �ضّيئة جعلت اأهل الّظاهر ينفرون منها، بعد اأن 

ورة الّظاهرّية، والمعنى عن  ا عن ف�ضل اللبِّ عن الق�ضر، والحقيقة عن ال�ضّ عجـــز هوؤالء اأي�ضً

.
)1(

اللفظ، فنفوا اأ�ضل تلك الحقائق المعرفّية ال�ّضريفة«

من أين ينشأ الفتا؟
قـــد علمنـــا من خالل تعريف الهتـــك اأّن اأهم من�ضاأ لـــه هو �ضعف العقـــل و�ضمور الفطرة؛ 

فعندمـــا ي�ضعـــف نور العقـــل في القلـــب يفقد �ضاحبـــه القدرة علـــى تحديد طرفـــّي االإفراط 

 .
والّتفريـــط، ولهـــذا قال اأميـــر الموؤمنينQ: »ل ترى الجاه���ل اإّل مفّرًط���ا اأو مفرًطا«)2(

والجاهل هو غير العاقل كما علمَت. وعندما يحجب المرء فطرة اهلل في نف�ضه ب�ضّتى الحجب 

فاإّنـــه ال يرى وجه الكمـــال في القانون وال�ّضرع والحكمة فيبتعد عنهـــا. وقد يح�ضب المخالفة ـ 

ب�ضبب ذلك ـ كمااًل، كما هو حال الّراق�ضين والعابثين والمتفّكهين واأمثالهم.

ويذكر االإمام �ضببين اآخرين للهتك، وهما:

1. العصبّية
»وقـــد توؤّدي الع�ضبّية التي ال تكون في محّلهـــا، اإلى هتك حرمة اأهل العلم. اأعوذ باهلل من 

.
)3(

هذه الخطيئة الكبيرة!«

2. الغضب
 :Pاأّنه قال: »قال ر�سوُل اهلل ،Q وُروي في الكافـــي ال�ّضريف، عن االإمام ال�ضادق«

، وما اأكثر ما يـــوؤّدي ا�ضتداد تاأّجج هذه 
الغ�س���ب ُيف�س���د الإيم���ان كما ُيف�س���د الخّل الع�س���ل«)4(

القـــّوة وتحّولها اإلى مـــا ي�ضبه حال الكلب العقور، اإلـــى اإم�ضاكها بزمام االإن�ضـــان وبالّتالي اإلى 

.
)5(

طغيانه، فتدفعه اإلى هتك الّنوامي�س المحترمة وقتل الّنفو�س الموؤمنة«

)1( جنود العقل والجهل، �س 293.
مجمع البحرين، ج4، �س265.  )2(

)3( االأربعون حديًثا، �س 180.
)4( الكافي، ج2، الباب 121، باب الغ�ضب، ح1.

)5( جنود العقل والجهل، �س332.
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كيف نعالج الفتا؟
فة في اأنف�ضنـــا، ونمنع طغيانها  مـــا نق�ضده هنـــا بالّدرجة االأولى هـــو اأن نكت�ضف هذه ال�ضّ

وتحّولهـــا اإلـــى �ضمـــة ل�ضخ�ضّيتنا؛ ثـــّم ننتقل بعدهـــا اإلى اقتـــالع جذورها. ويقّدم لنـــا االإمام 

الخمينـــّي  } ن�ضيحتين جوهرّيتين، لو تاأّملنا فيهما الأمكننا اأن ن�ضع برنامًجا عمليًّا على 

�ضوئهما:

1. اليقين بحضور اهلل، وهو يحصل بالعبادة
يقـــول االإمـــام الخمينـــي}: »وبالجملـــة، اإذا راأى ال�ّضالـــك نف�ضه بجميـــع �ضوؤونه عين 

الح�ضـــور، ي�ضتر جميـــع عوراته الّظاهريـــة والباطنّية لحفظ المح�ضـــر واأدب الح�ضور، والأّنه 

وجد اأّن ك�ضف العورات الباطنّية في مح�ضر الحّق اأقبح واأف�ضح من ك�ضف العورات الّظاهرّية 

بمقت�ضى الحديث »اإّن اهلل ل ينظر اإلى �سوركم، ولكن ينظر اإلى قلوبكم«، والعورات الباطنّية 

هي ذمائم االأخالق وخبائث العادات واالأحوال الُخلقّية الّرديئة التي ت�ضقط االإن�ضان من لياقة 

.
)1(

المح�ضر واأدب الح�ضور وهذه هي المرتبة االأولى من هتك ال�ّضتور وك�ضف العورات«

2. الخوف من اهلل، وهو يحصل بالمعرفة
»االإن�ضان الخائف ال يتجا�ضر في مح�ضر الكبرياء على مقامه المقّد�س، وال يهتك الحرمات 

االإلهّيـــة فـــي ح�ضور الحـــّق، واإذا قوي االإيمـــان بتالوة االآيـــات االإلهّية ي�ضري نـــور االإيمان اإلى 

ا، فمن غير الممكن اأن يكـــون القلب نورانيًّا وال يكون الل�ضان والكالم  المملكـــة الّظاهرّية اأي�ضّ

والعيـــن والّنظر واالأذن واال�ضتماع نورانيًّا. فالب�ضر الّنورانّي هو الذي تكون جميع قواه الملكّية 

والملكوتّيـــة منيرة؛ فم�ضاًفـــا اإلى هداية نف�ضه اإلى ال�ّضعادة والّطريـــق الم�ضتقيم يكون م�ضيًئا 

.
)2(

ا ويهديهم اإلى طريق االإن�ضانّية« ل�ضائر الخلق اأي�ضً

)1( معراج ال�ضالكين، �س106.
)2( )م.ن(، �س217.
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المهاهيم الرئيسة

1. المراد بالهتك طرف االإفراط والغلّو في القّوة ال�ّضهوّية.

2. الهتك عبارة عن مخالفة حكم العقل وال�ّضرع والفطرة. واإّنما يندفع المخالف اإلى ذلك 

ب�ضبب طغيان القّوة ال�ّضهوّية التي توؤّجج بدورها نيران القّوة الغ�ضبّية.

3. ال�ضريعـــة االإ�ضالمية هي التي تحدد خط االعتدال ما بين االإفراط والتفريط، وبالتالي 

فمن هتك ال�ّضريعة خرج عن العدالة حتًما.

4. الفطرة هي التي تبّين ل�ضاحبها جهة الكمال في اأّي قانون، وبتبعه تتبّين جهة الّنق�س. 

وعندما يهتك المرء قانوًنا اإلهيًّا فاإّنه في الواقع يخالف حكم الفطرة.

5. عندما يفقد االإن�ضان نور العقل وحكم ال�ّضرع وهداية الفطرة، فاإّنه �ضيقع في هذه موبقة 

الهتـــك المهلكة ال محالة. وبمقدار ما يبتعد عن هـــذه االأنوار الّثالثة، فمن المتوّقع اأن 

يخرج عن رعاية القوانين التي ت�ضلح حياته وتقيم �ضيره.

6. مـــن اآثار الهتك: معاداة الحّق تعالى و�ضـــوء العاقبة، فعندما تنك�ضف لالإن�ضان مقامات 

الذين هتكهم واغتابهم �ضعر بال�ضغينة لهم وهلل الذي اأعطاهم هذه المقامات  - 

الف�ضيحة والعار في الّدنيا واالآخرة  - اإبعاد الّنا�س عن الحقائق، ب�ضبب »تهّتك« بع�س 

اأرباب اال�ضطالحات الذوقّية واإظهار المعارف بطريقة منّفرة.

7. ين�ضـــاأ الهتـــك مـــن: �ضعف العقل، والـــذي يعجز االإن�ضـــان ب�ضببه عـــن مالحظة جانبي 

االإفـــراط والّتفريـــط فـــي االأ�ضياء  - �ضمـــور الفطـــرة، فالفطرة تقت�ضي حـــّب الحياء 

والعّفة- الع�ضبّية - الغ�ضب.

8. لمعالجـــة الهتك، ال بّد من اليقين بح�ضور اهلل تعالى، وهو يح�ضل بالعبادة؛ وال بّد من 

الخوف من اهلل تعالى، وهو يح�ضل بالمعرفة.
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:

ْيَتُه  ْحِني، َوَك���ْم ِمْن َذْنٍب َغطَّ »اإَِلِه���ي َفلَ���َك اْلَحْمُد، َفَكْم ِمْن َعاِئَب���ٍة �َسَتْرَتَها َعلَيَّ َفلَْم َتْف�سَ

َعلَ���يَّ َفلَ���ْم َت�ْسَهْرِني، َوَكْم ِمْن �َساِئَبٍة اأَْلَمْمُت ِبَها َفلَ���ْم َتْهِتْك َعنِّي �ِسْتَرَها، َوَلْم ُتَقلِّْدِني َمْكُروَه 

�َسَناِرَه���ا، َوَل���ْم ُتْب���ِد �َسْوَءاِتَها ِلَمْن َيْلَتِم����ُص َمَعاِيِبي ِمْن ِجيَرِت���ي، َوَح�َسَدِة ِنْعَمِت���َك ِعْنِدي، ُثمَّ 

َل���ْم َيْنَهِن���ي َذِلَك َع���ْن اأَْن َجَرْيُت اإَِلى �ُسوِء َما َعِه���ْدَت ِمنِّي َفَمْن اأَْجَهُل ِمنِّي، َي���ا اإَِلِهي، ِبُر�ْسِدِه، 

ْنِفُق َما اأَْجَرْيَت َعلَيَّ  َلِح َنْف�ِسِه ِحيَن اأُ ِه، َوَم���ْن اأَْبَعُد ِمنِّي ِمِن ا�ْسِت�سْ َوَم���ْن اأَْغَف���ُل ِمنِّي َعْن َحظِّ

َيِتَك، َوَمْن اأَْبَعُد َغْوراً ِفي اْلَباِطِل، َواأَ�َسدُّ اإِْقَداماً َعلَى  ِم���ْن ِرْزِقَك ِفيَم���ا َنَهْيَتِني َعْنُه ِمْن َمْع�سِ

ِبُع َدْعَوَت���ُه َعلَى َغْيِر َعًمى ِمنِّي ِفي  تَّ ْيَطاِن َفاأَ ِقُف َبْي���َن َدْعَوِتَك َوَدْعَوِة ال�سَّ ���ي ِحيَن اأَ ���وِء ِمنِّ ال�سُّ

َمْعِرَف���ٍة ِب���ِه َولَ ِن�ْسَي���اٍن ِم���ْن ِحْفِظي َل���ُه، َواأََنا ِحيَنِئ���ٍذ ُموِقٌن ِب���اأَنَّ ُمْنَتَهى َدْعَوِتَك اإَِل���ى اْلَجنَِّة، 

ُدُه ِمْن َمْكُتوِم  �ْسَهُد ِب���ِه َعلَى َنْف�ِسي! َواأَُعدِّ َوُمْنَتَه���ى َدْعَوِت���ِه اإَِلي النَّاِر، �ُسْبَحاَنَك َما اأَْعَجَب َما اأَ

َناُتَك َعنِّي! َواإِْبَطاوؤَُك َعْن ُمَعاَجلَِتي! َوَلْي�َص َذِلَك ِمْن َكَرِمي َعلَْيَك،  ْعَجُب ِمْن َذِلَك اأَ اأَْمِري َواأَ

.
)1(» ًل ِمْنَك َعلَيَّ َبْل َتاأَنِّياً ِمْنَك ِلي، َوَتَف�سُّ

الروايات ال�سريفة:

ْهَل النََّماِئ���ِم، َفَل َيْلَتِزَق���نَّ ِمْنُهْم ِبَك 
َ
َع���اَة َواأ اَك َوال�سُّ  ال�ضادِق Q: »اإِيَّ

ِ
1. عـــن االإمـــام

ْرف���اً َوَل َعْدًل؛ َفَي�ْسَخَط اهلل  ْنَت َتْقَبُل ِمْنُهْم �سَ
َ
َح���ٌد، َوَل َي���َراَك اهلل َيْوم���اً َوَل َلْيلًَة َواأ

َ
اأ

.
َعلَْيَك َوَيْهِتَك �ِسْتَرَك«)2(

 ال�ضادِق Q: »ف�ساد الّظاهر من ف�ساد الباط���ن، ومن اأ�سلح �سريرته 
ِ
2. عـــن االإمام

اأ�سل���ح اهلل علنيت���ه، ومن خاف اهلل في ال�سّر لم يهت���ك اهلل علنيته، ومن خان اهلل 

.
في ال�سّر هتك اهلل �ستره في العلنية«)3(

)1( ال�ضحيفة ال�ضجادية، دعاوؤهQ اإذا ا�ضتقال من ذنوبه.
)2( و�ضائل ال�ضيعة، ج17، �س 207.

)3( م�ضباح ال�ضريعة، �س 107.
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ْنَي���ا داُر َمَجاز، َوالآِخ���َرُة َداُر َقَرار،  ُيَه���ا النَّا�ُص، اإِنََّما الدُّ
َ
3. عـــن اأمير الموؤمنين Q: »اأ

ْخِرُجوا 
َ
�ْسَراَرُكم، َواأ

َ
�ْسَتاَرُكْم ِعْنَد َمْن َيْعلَُم اأ

َ
ُكْم، َوَل َتْهِتُكوا اأ ُكْم ِلَمَقرِّ َفُخ���ُذوا ِم���ْن َمَمرِّ

ْبَداُنُك���ْم، َفِفيَه���ا اْخُتِبْرُت���ْم، وِلِغْيِرَها 
َ
ْن َتْخ���ُرَج ِمْنَه���ا اأ

َ
ْنَي���ا ُقُلوَبُك���ْم ِم���ْن َقْب���ِل اأ ِم���َن الدُّ

.
ُخِلْقُتْم«)1(

ٌك؛  ���ٌك  َوَجاِهٌل ُمَتَن�سِّ 4. عـــن اأمير الموؤمنين Q : »َق�َسَم َظْهِري َرُج���َلِن، َعاِلٌم ُمَتَهتِّ

 .
)2(

ِكه«  ِكِه، َوَهَذا َيْدُعوُهْم اإَِلى َجِهِلِه ِبَتَن�سُّ لُّ النَّا�َص َعْن ِعْلِمِه ِبَتَهتُّ َهَذا ُي�سِ

)1( نهج البالغة، �س 320.
)2( الكراجكـــي، محمد بن علي، معـــدن الجواهر، تحقيق وت�ضحيح: اأحمد الح�ضيني، ن�ضـــر المكتبة المرت�ضوية، طهران، 

الطبعة الثانية، 1394هـ، �س 26. وورد مثله في بحار االنوار، ج2، �س111.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

الّدرس السادس والثالثون

  الجهل )1(  

حقيقته، أنواع وأهم أسبابه

يتعّرف اإلى معنى الجهل واأنواعه.   1

يبّيـــن تاأثيـــر الجهل علـــى تكامل االإن�ضـــان العلمّي    2

والمعنوّي.

ي�ضـــرح كيف ي�ضاهم اإهمـــال تهذيب النف�س وعدم    3

االإخال�س في ت�ضّكل ال�ضخ�ضية الجاهلة.





تمفيق
يقـــول االإمام الخميني }: »اإّن اأعظم القذارات المعنوّية التي ال يمكن تطهيرها ب�ضبعة 

اأبحر، واأعجزت االأنبياء العظام، هي قذارة الجهل المرّكب، الذي هو من�ضاأ ذاك الّداء الع�ضال، 

.
)1(

اأال وهو اإنكار مقامات اأهل اهلل واأرباب المعرفة ومبداأ �ضوء الظّن باأ�ضحاب القلوب«

يفتح االإن�ضاُن عينيه على هذه الحياة وهو ال يعلم �ضيًئا. وتتبّدى االأّيام لتك�ضف عن مدر�ضة 

عظيمة �ضفوفها هذا العالم كّله بما فيه من اآيات االآفاق واالأنف�س، اإّنها المدر�ضة التي اأرادها 

اهلل تعالى كما قال في كتابـــه العزيز:{ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 

.
)2(

خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ }
فلمـــاذا نجـــد في اأنف�ضنا عـــدم الّرغبة فـــي التعّرف اإلـــى اأ�ضرارها وعجائبهـــا التي ال حّد 

لعظمتها؟ ولماذا ن�ضّر على الكثير من االأفعال والمواقف التي تنبع من الجهل وال ت�ضدر عن 

العقل؟!

خصّية الراهلة؟
ّ
ما هي الش

فات؛ الأّنه من�ضاأ جميع الخبيثات! الجهل �ضفة خبيثة، بل اأخبث ال�ضّ

ورغم االّتفاق على قذارة الجهل وقبحه، اإال اأّنه لم ياأخذ حّقه من البحث والّتحقيق والبيان؛ 

فاأّدى ذلك اإلى وقوع المجتمع الم�ضلم في الكثير من الموبقات والمهلكات؛ الأّن المجتمع الذي 

ال يعـــرف اآفات نه�ضته وعقبات تكامله يو�ضـــك اأن يقع فيها في كّل حين. هذا، وللجهل حاالت 

عّدة، اأ�ضهرها:

)1( معراج ال�ضالكين، �س 69.
)2( �ضورة الطالق، االآية 12.
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الجهل الب�ضيط: وهو اأن يجهل الواقع كما هو في حقيقة االأمر، ويعلم اأّنه جاهٌل به.

الجهل المرّكب: وهو اأن يجهل اأّنه جاهل بهذا الواقع، وُيعّد نف�ضه عالًما به. وهوؤالء درجات 

اللة با�ضتخدام العلوم والمعارف. ا؛ ي�ضل بع�ضها اإلى حّد ال�ضّ اأي�ضً

الجهـــل المتعّمد: وهو اأن يعر�س عـــن اإدراك الواقع، والتعّرف اإليه بالّرغم من قدرته على 

المعرفة.

الجهل القابلّي: وهو اأن يو�ضل نف�ضه اإلى حالة فقدان القدرة على التعّلم.

ولكي تّت�ضح وخامة الجهل اأكثر ينبغي اأن نعلم اأّن الواقع بكّل تجّلياته وعوالمه ظاهٌر بّيٌن، 

، اأمـــٌر مي�ضور لكّل اإن�ضـــان، واإّن هذا االإدراك هـــو �ضّر الكمال.  واأّن اإدراكـــه كمـــا هو واقٌع وحقٌّ

وبمقدار هذا االإدراك يرتقي االإن�ضان في مراتبه كما قال تعالى:{مب ىب يب جت حت 

.
)1(

خت مت ىت يتجث مث ىث يث حج }
نعـــم، اإّن كّل اإن�ضان في اأ�ضل وجـــوده هو عين الجهل، لكّن اهلل تعالى قد فتح عليه كّل اآفاق 

المعرفة، و�ضّهل له �ضبل الو�ضول اإليها. فما عذر من ترك دخول الباب بعد فتحه؟!

اأّمـــا الجهل بالواقع فلن يو�ضل االإن�ضـــان اإلى اأّي خير، وال يمكن الأّي مخلوق اأن يدرك كمااًل 

دون المعرفـــة، والجهـــل بالواقع �ضبـــب كّل حرمان وخ�ضران، واأ�ضل كّل قبـــح و�ضّر، ومعدن كّل 

ف�ضـــاد وع�ضيـــان. والجاهل، واإن اأدرك خيًرا مـــا اّتفاًقا و�ضدفًة، لكّنه عّمـــا قريب �ضيخ�ضره؛ 

الح على قواعد  فالخيـــر ال يـــدوم اإاّل مع وجود العلـــم. ومن اأ�ّض�س بنيـــان العبادة والعمـــل ال�ضّ

الجهل انهارت به في وادي الخ�ضران، مهما بلغت من الكثرة والجهد.

اإّننا جميًعا ندرك جهلنا، ولكّن الم�ضكلة االأخالقّية والمر�س القلبّي هنا هو اأن نتعّمد البقاء 

علـــى الجهل؛ الأّن هـــذا الّتعّمد �ضيو�ضلنا فـــي الّنهاية اإلى فقدان القدرة علـــى التعّلم. واالأ�ضواأ 

مـــن ذلك اأن يكون هذا الجهل محاًطا بالعلم اأو مو�ضوًعـــا في قالب العلم؛ فنجهل بعدها اأّننا 

جاهلون، ونعر�س للّنا�س الجهل ب�ضورة العلم.

يقـــول االإمـــام }: »ِاعلـــْم، اأّن العلم مـــن اأف�ضل الكمـــاالت واأعظم الف�ضائـــل، فهو من 

اأ�ضـــرف االأ�ضماء االإلهية ومـــن �ضفات الموجود بما هو موجود، وببركتـــه انتظم نظام الوجود 

�ضورة المجادلة، االآية 11.  )1(
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وطراز الغيب وال�ضهود، وكّل موجود يكون تحّققه بحقيقة العلم ال�ضريفة اأقوى، فهو اأقرُب اإلى 

المقام المقّد�س للحّق تعالى واإلى المرتبة القد�ضية للواجب - جّل وعال -، بل اإّن العلم م�ضاوٌق 

للوجـــود؛ فحيثما �ضطع �ضعاع الوجود كان معه، وبمقـــداره �ضعاع نور العلم؛ ولذلك، فاإّن الخلو 

التـــام من حقيقة العلم يعني الخلو التام اأي�ضـــًا من حقيقة الوجود، والفاقد لهذه الحقيقة هو 

.
)1(

العدم المطلق«

يقـــول االإمام الخمينـــّي }: »اعلم، اأّن العلم والجهل اللذين ُعـــّدا في هذا المو�ضع من 

)2( من جنود العقل والجهل، هما غير العقل والجهل نف�ضيهما؛ الأّن العقل، اإّما 
الحديث ال�ّضريف

ا  اأن يكـــون عبارة عن »العقل المجّرد« فـــي االإن�ضان، والذي تقابله القّوة الواهمة التي هي اأي�ضً

مجّردة ولكن بتجّرٍد اأدنى من التجّرد العقلي، واإّما اأن يكون المق�ضود منه »العقل الكّلّي« الذي 

هو عقل العالم الكبير، ويقابله الجهل الذي هو عبارة عن »الوهم الكّلي« الذي يحتمل اأن يكون 

هو المق�ضود بو�ضف »ال�ضيطان« الوارد في ل�ضان ال�ّضريعة المّطهرة، وقد تقّدم تف�ضيل ذلك.

واأّما العلم والجهل هنا في هذا المقطع من الحديث، فهما عبارة عن �ضوؤون حقيقتي العقل 

والجهـــل المذكورتين اآنفًا. ف�ضاأن العقل العلُم؛ الأّن العقـــل حقيقٌة مجّردٌة غير محجوبة، وهي 

مّت�ضلة بالبرهان، لذا فهي حقيقٌة عاقلة عالمة.

وُيحتمـــل اأن يكون العلـــم والجهل في هذا المو�ضعـ  بمالحظة �ضدور الحديث ال�ّضريف عن 

فاتّيـــة واالأفعالّية، على نحٍو  مقـــام قطب الوالية ـ هـــو العلم باهلل تعالى و�ضوؤونـــه الّذاتّية وال�ضّ

يكـــون هذا العلم من االآيات والعالمـــات الهادية اإليه جّل وعال. وبالمقابل، يكون معنى الجهل 

هنـــا هو عدم العلم بتلك المقامـــات. وعليه، تكون االإدراكات العقلّية هي االإدراكات المرتبطة 

بالحـــّق جّل جالله، واالإدراكات الجهلّيـــة ال�ّضيطانّية هي المرتبطة بال�ّضجرة الخبيثة التي هي 

الالت. وتف�ضيل هذا المجمل هو: اإّن لجميع الموجودات الممكنة  اأ�ضل اأ�ضول الجهاالت وال�ضّ

الوجـــود جهتين ووجهتيـــن: الجهة االأولى هي الّنورانّية والوجـــود واالإطالق والكمال وهذه هي 

الوجهـــة الغيبّية االإلهّيـــة. والجهة الّثانية هي الّظلمـــة والتعّين والماهّيـــة والّنق�س، وهذه هي 

الوجهة الّنف�ضانّية لالأ�ضياء. واالأ�ضياء في الوجهة االأولى من ال�ّضوؤون االإلهّية واالآيات الّرّبانّية، 

)1( جنود العقل والجهل، �س 240.
ادقQ حول جنود العقل والجهل. )2( حديث االإمام ال�ضّ
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ولعـــّل المـــراد من قول ر�ضـــول اهللP »اآية محكمة«، فـــي الحديث المروّي عنـــه في الكافي 

، هو العلم بالوجهة الّنورانّية لالأ�ضياء، وهو 
ال�ّضريف: »اإّنما العلم ثلثة: اآية محكمة و...«)1(

علم مالزم لمعرفة اهلل. و�ضاأن العقل اإدراك تلك الجهة الّنورانّية التي هي من االآيات االإلهّية، 

فـــي حين اأّن �ضاأن الوهم والجهل اإدراك تعّينـــات االأ�ضياء، وهي جهالٌة مرّكبٌة و�ضراٌب باطٌل ال 

حقيقـــة له: »اأال كلُّ �ضيء مـــا خال اهلل باطٌل«، وقد ُروي عن ر�ضـــول اهللP اأّنه قال: »اأ�سدق 

.
كلمٍة قالها �ساعر، كلمُة لبيد: األ كلُّ �سيء ما خل اهلل باطُل«)2( )3(

ويّت�ضـــح اأن تعّمد الجهل هو الم�ضكلة الكبـــرى التي توؤّدي اإلى كّل تلك المفا�ضد؛ وهو عبارة 

عن تعطيل العقل عن تح�ضيل العلم الذي ُيفتر�س اأن يتحّقق من خالل الّتفّكر بكّل موجودات 

العالم واأحداثه واأ�ضراره واآياته، وهي التي تعّبر عن ذات الحّق تعالى وتجّلي �ضفاته.

ـــا اأّن م�ضطلـــح الجهل في االأحاديـــث، تارًة ُيطلق على مـــا يقابل العقل )وهو  واّت�ضـــح اأي�ضً

االأغلـــب( فيكون عبارة عن تعطيـــل العقل، وتارًة ُيطلق على ما يقابـــل العلم فيكون عبارة عن 

الحرمـــان من ثمـــار حركة العقل؛ الأّن الّدور االأ�ضا�ضّي للعقل هـــو ا�ضتفادة العلم بك�ضف الواقع 

كما هو.

لماذا يسترف2 اإلنسان نهسه؟
ــــ الفكرّي مع عالم الوجـــود، فلماذا يبتعد  فـــاإذا كان العلـــم ثمـــرًة تلقائّيًة للّتفاعل العقلّيـ 

االإن�ضان عن هذه العملّية الّتفاعلّية، وكيف يحدث اأن يوقع نف�ضه في م�ضتنقع الجهل والجهالة؟

عدم تهذيب الّنف�س واإخال�س الّنّية:

يقـــول االإمام الخمينّي }: »اإّن اإلقـــاء العلوم والمعارف من العوالم الغيبّية، ومن نتائج 

ارتباط الّنف�س بهاـ  وتقّبلها للعلومـ  كما ورد في الحديث ال�ّضريف: »َلْي�َص اْلِعْلُم ِبَكْثَرِة التَّْعِليِم، 

، فكّل نف�ٍس ذات ارتباط مع الملكوت االأعلى وعالم 
)4(

َبْل ُهَو ُنوٌر َيْقِذُفُه اهلل ِفي َقْلِب َمْن َي�َساُء«

المالئكـــة المقّربين، تكون االإلقـــاءات اإليها من نوع الفيو�ضات الملكّيـــة، والعلوم التي تفا�س 

الكافي، ج1، �س32.  )1(
مجمع البحرين، ج1، �س153.  )2(

جنود العقل والجهل، �س 238 - 239.  )3(
)4( بحار االأنوار، ج1، كتاب العلم، الباب 7، ح17، �س225.
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عليهـــا هـــي من العلـــوم الحقيقّية ومن عالم المالئكـــة. وكّل نف�س من�ضّدة اإلـــى عالم الملكوت 

ال�ّضفلّي، وعالم الجّن وال�ّضيطان والّنفو�س الخبيثة، كانت االإلقاءات اإليها �ضيطانّية ومن قبيل 

الجهل المرّكب، والُحجب المظلمة.

ومـــن هذا المنطلق يرى اأهـــل المعارف، كالعرفاء واأ�ضحاب العلـــوم الحقيقّية، اأّن تطهير 

ًة في درا�ضة  الّنفو�ـــس، واإخال�س الّنّية، وت�ضحيح الغايات واالأهداف في تح�ضيل العلم وخا�ضّ

المعـــارف الحّقة والعلوم ال�ّضرعّية، هو ال�ّضرط االأّول في ذلك، ويوؤّكدونه على المتعّلمين؛ الأّنه 

مع ت�ضفية الّنف�س وتجليتها، ي�ضتّد ارتباطها بالمبادئ العالية.

 ،
)1(

وعندمـــا يقول الّرّب جـــّل جالله في االآية الكريمـــة:{ېئ ىئىئ ىئ یی }

فالأجـــل اأّن الّتقـــوى تزّكي الّنف�ـــس وتربطها بعالـــم الغيب المقّد�س ثـــّم يكون الّتعليـــم االإلهّي 

واالإلقـــاء الّرحمانـــّي؛ الأّن البخل في المبادئ العاليـــة محال، واإّن في�ضها يكـــون واجًبا؛ اإذ اإّن 

واجب الوجود بالّذات واجٌب من جميع الجهات والحيثّيات.

واإذا كان االإن�ضـــان، الأجـــل تعمير نف�ضه وماأكله وم�ضربه واأنانّيتـــه الّنف�ضانّية، من�ضرًفا اإلى 

تح�ضيل العلوم، غدا الهدف غير اإلهّي، واأ�ضبحت االإلقاءات �ضيطانّية.

 ومن المقايي�س التـــي ال تفّرق، بين االإلقاءات الّرحمانّية واالإلقاءات ال�ّضيطانّية، والتي لم 

يذكرها اأهل المعارف ح�ضب ما اأظّن، هو ما ذكرناه، والذي ُيدركه االإن�ضان بنف�ضه في كثير من 

االأحيان. فاإّن ما ُيلقى اإلى الّنف�س المظلمة الفاقدة للّنقاء يكون من الجهل المرّكب، الذي هو 

مر�ٌس نف�ضّي ال دواء له، وهو اأ�ضواٌك في طريق الو�ضول اإلى الحقيقة؛ الأّن المقيا�س في العلم، 

لي�ـــس هو تجميع المفاهيم الكلّية، واال�ضطالحات العلمّية، بل المق�ضود منه رفع الحجب عن 

عيـــن الب�ضيـــرة للّنف�س، وفتح باب معرفة اهلل، حيث يكون العلـــم الحقيقّي هو م�ضباح هداية 

راط الم�ضتقيم، للتقّرب اإلى الحـــّق ودار كرامتة. وكّل ما عدا ذلك، واإن كان  الملكـــوت، وال�ضّ

في عالم الُملك وقبل اإزاحة حجب الّطبيعة ـ الّدنيا ـ فهو في �ضكل العلم و�ضورته. واإّن اأ�ضحابه 

لـــدى اأهل الحوار والجدال، ُيعّدون من العلماء والعرفاء والفقهاء. ولكّنه بعد ت�ضاقط الحجب 

عـــن وجـــه القلب، وك�ضف �ضتـــار الملكـــوت، واال�ضتفاقة مـــن ال�ّضبات العميق فـــي عالم الُملك 

)1( �ضورة البقرة، االآية 282.
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والّطبيعـــة يتبّين بـــاأّن �ُضمك هذا الحجاب وغلظتـــه اأكثر من جميع الحجـــب، واإّن هذه العلوم 

المقـــّررة باأ�ضرها، من الحجب الغليظة الملكوتّية التي تكون بيـــن حجاب واآخر م�ضافة اأميال 

، ويتبّين لنا جميًعا كيف 
وفرا�ضخ وقد كّنا من الغافلين عنه »الّنا�ُص ِنياٌم َفاإِذا ماُتوا اْنَتَبُهوا«)1(

.
)2(

�ضنكون«

منشأ الرف2

1. حّب الّدنيا
ويقـــول }، في الّتاأكيد على هـــذا المطلب، وهو اأن الّتوّجه اإلى الّدنيا هو اأ�ضل كّل جهٍل 

وجهالٍة وتعطيٍل للعقل والّتفّكر:

ا اإلى تعمير الّدنيا، وانح�ضرت هّمته في هذا  »... فاإذا قويت الوجهة الّدنيوّية، والتفت كليًّ

العالـــم وا�ضتغرق في مالذ البطن والفرج، وكاّفة الم�ضتهيـــات والمتع الّدنيوّية، انعطف باطن 

الخيـــال نحو الملكوت ال�ّضفلّي، الذي يكون بمثابة الظّل المظلم لعالم الُملك والّطبيعة، وعالم 

الجـــّن وال�ّضياطين والّنفو�س الخبيثة، وتكـــون االإلقاءات �ضيطانّية، وباعثة على تخّيالت باطلة 

واأوهام خبيثة.

ا   وحيـــث تتوّجـــه الّنف�ـــس اإلى الّدنيـــا، ت�ضتاق اإلى تلـــك التخّيـــالت الباطلة، ويتبعهـــا اأي�ضً

العـــزم واالإرادة، وتتحّول كّل االأعمـــال القلبّية والقالبّية اإلى �ضنخ االأعمال ال�ّضيطانّية من قبيل 

الو�ضو�ضـــة وال�ضـــّك والّترديـــد واالأوهام والخياالت الباطلـــة. وت�ضبـــح االإرادة على �ضوء ذلك 

ـــور الباطنّية للقلب؛ الأّن  ا ح�ضب ال�ضّ فـــي ُملـــك الج�ضم فّعالة، وتتج�ّضد االأعمـــال البدنّية اأي�ضً

االأعمـــال �ضورة وتمثال لالإرادات، التي هي �ضـــور ومثال لالأوهام التي بدورها انعكا�س الّتجاه 

القلـــب، وحيث اإّن وجهة القلب كانت نحو عالم ال�ّضيطان، كانت االإلقاءات في القلب من �ضنخ 

الجهل المرّكب ال�ّضيطانّي، وفي الّنهاية ت�ضت�ضري من باطن الّذات، الو�ضو�ضة وال�ضّك وال�ّضرك 

.
وال�ّضبهات الباطلة وت�ضري في كّل اأنحاء الج�ضم«)3(

)1( مراآة العقول، ج1، �س350..
)2( االأربعون حديًثا، �س 403  - 405.

)3( )م.ن(، �س 433  - 434.
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2. احتجاب الفطرة
اإًذا هـــو خيـــاٌر يّتخذه االإن�ضان عن ت�ضميٍم واإرادٍة. ولي�ـــس الجهل حرماًنا من العلم ُيفر�س 

على االإن�ضان عنوًة. اأجل، اإذا كان المق�ضود من العلم هو ما في اأيدي الّنا�س، كالعلم بالّتقنّيات 

العالية، فال �ضّك باأّن الحرمان منه قد يح�ضل رغًما عن االإن�ضان وب�ضبب المنع من قبل غيره، 

كما تفعل القوى الكبرى المهيمنة على العالم. 

ولهـــذا، قال االإمام }: »ثّمة اختالف بين بنـــي االإن�ضان في ت�ضخي�س م�ضاديق العلم، 

وهـــذا االختالف ناتٌج من احتجـــاب الفطرة التي تحبُّ في الواقع العلـــم المطلق، ولكن يجب 

ـــه اإلى اأّن العلم الـــذي تع�ضقه الفطرة لي�س هو العلم المعروف عنـــد العاّمة، والذي يعني  التنبُّ

العلـــم بالمفاهيم والعناوين والعلم االرت�ضامّي، فهذه العلوم ناق�ضة من جهاٍت عّدة، واإن كان 

فيهاـ  في اأحد اأبعادهاـ  العلم الحقيقّي؛ وكّل ما فيه نق�ٌس هو خارج عن دائرة الع�ضق الفطرّي. 

مـــن هنا، فـــاإّن جميع العلوم الجزئّية والعلوم الكّلّية المفهومّيـــة حّتى العلم ]المفهومّي[ باهلل 

فاتّية واالأفعالّية، لي�ضت هي العلم الذي تع�ضقه الفطرة ال�ّضليمة، بل اإّن  و�ضوؤونـــه الّذاتّية وال�ضّ

مـــا تع�ضقه هو المعرفة على نحو الم�ضاهدة الح�ضورّية، وهذه المعرفة تح�ضل برفع الحجب، 

والحجـــب كاّفـــة من الّنق�س والعدم، وال ت�ضل الفطرة اإلـــى مع�ضوقها ومطلوبها اإاّل بعد اإزاحة 

هـــذه الحجب كاّفة، الّظلمانّية منهـــا والّنورانّية، وعندها يتحّقق للفطـــرة �ضهود »كّل الكمال« 

 ،
)2(

،{ۇئ ۇئ ۆئ }
)1(

وت�ضل الفطرة اإلى محبوبهـــا:{ىت يت جث مث ىث}

واإليه المرجع والماآب.

مـــن هنـــا، يتَّ�ضح اأّن العلم من لوازم الفطرة؛ اأي اإّن الفطـــرة التي لم تحتجب ولم تنغم�س 

في غالف الّطبيعة تكون متوّجهة اإلى المعرفة المطلقة، اأّما اإذا احتجبت فاإّنها تبتعد عن هذه 

.
)3(

المعرفة بمقدار احتجابها ذاك، حّتى ت�ضل اإلى مرتبة الجهالة المطلقة«

واأكثـــر الّنا�ـــس يعّدون من ال يعرف علومهم جاهاًل مع اأّنه قـــد ال يكون كذلك، واإّنما ُيعرف 

العالـــم الحقيقّي من الجاهل الواقعّي من خالل �ضلوكه في هذه الحياة وما ينعك�س على نف�ضه 

)1( �ضورة الّرعد، االآية 28.
)2( �ضورة الّنور، االآية 42.

)3( جنود العقل والجهل، �س243 - 244.
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مـــن اآثار الّطماأنينة والبهجة واال�ضتقامة والفالح والّنجاح. ولـــو اأّن الّنا�س اّتفقوا على معايير 

الّنجاح والفالح ولم يح�ضروهما في اإطار جمع المال واكتناز الّثروة وتح�ضيل الجاه وال�ّضلطة 

ا. لعرفوا عندها من هو العالم ومن هو الجاهل حقًّ

ويقـــول االإمـــام الخمينّي }: »يتَّ�ضح مـــن الّرجوع اإلى الفطرة االإن�ضانّيـــة اأّن كّل اإن�ضان 

عا�ضٌق للكمال المطلـــق... واأّن الجميع متنّفرون من الّنق�س؛ والأّن العلم قريٌن م�ضاوق للكمال 

ا، كما اأّن الجهل قرين الّنق�س وم�ضاوق له؛ لذا  المطلـــق، فاإّن الع�ضق للكمال ع�ضٌق للعلـــم اأي�ضً

فالجميـــع متنّفرون منه. ُي�ضاف اإلى ذلك اأّن الفطرة تع�ضـــُق العلم بذاته وتكره الجهل بذاته، 

.
)1(

كما هو وا�ضٌح من الّرجوع اإلى الفطرة االإن�ضانّية«

)1( جنود العقل والجهل، �س 250.
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المهاهيم الرئيسة

فات الأّنه من�ضاأ جميع الخبائث. 1. الجهل اأخبث ال�ضّ

2. للجهل حاالت عّدة، اأ�ضهرها:
• الجهل الب�ضيط: وهو اأن يجهل الواقع كما هو في حقيقة االأمر. ويعلم اأّنه جاهٌل به.	

• الجهـــل المرّكب: وهـــو اأن يجهل اأّنه جاهل بهذا الواقع. وُيعـــّد نف�ضه عالًما به. وهوؤالء 	

اللة با�ضتخدام العلوم والمعارف. ا؛ ي�ضل بع�ضها اإلى حّد ال�ضّ درجات اأي�ضً

• الجهـــل المتعّمد: وهـــو اأن يعر�س عن اإدراك الواقع والتعـــّرف اإليه بالّرغم من قدرته 	

على المعرفة.

• الجهل القابلّي: وهو اأن يو�ضل نف�ضه اإلى حالة فقدان القدرة على التعّلم.	

3  تّت�ضح وخامة الجهل من معرفة اأن االإن�ضان يرتقي ويتكامل بمقدار معرفته واإدراكه للواقع.

اإّن كّل اإن�ضـــان فـــي اأ�ضـــل وجـــوده هو عيـــن الجهل. لكـــّن اهلل تعالى قد فتح عليـــه كّل اآفاق 

المعرفة، و�ضّهل له �ضبل الو�ضول اإليها.

4. م�ضطلح الجهل في االأحاديث قد ُيطَلق على: 
ما يقابل العقل )وهو االأغلب( فيكون عبارة عن تعطيل العقل. ما يقابل العلم فيكون عبارة 

عـــن الحرمان مـــن ثمار حركة العقـــل، الأّن الّدور االأ�ضا�ضـــّي للعقل هو ا�ضتفـــادة العلم بك�ضف 

الواقع كما هو.

المفا�ضد. وهو عبارة عن  تلك  كّل  اإلى  توؤّدي  التي  الكبرى  الم�ضكلة  الجهل  تعّمد    5

تعطيل العقل عن تح�ضيل العلم.

6. قد ي�ضتجهل االإن�ضان نف�ضه الأ�ضباب عديدة اأبرزها: 

• عدم تهذيب النف�س واإخال�ـــس الّنّية: فالعلوم واالإلقاءات االإلهية تكون بقدر االرتباط 	

باهلل.

•  حـــّب الّدنيا: الذي يوؤّدي اإلى الخياالت الباطلـــة ويجعل االإلقاءات في القلب من �ضنخ 	

الجهل المركب ال�ضيطاني.

•  احتجاب الفطرة: حيث اأّن العلم الحقيقي الح�ضوري من لوازم الفطرة.	
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:

ْح�َساِنَك  َة َقَدِمي، وُع���ْد ِبِحْلِمَك َعلَى َجْهِل���ي َو ِباإِ »َم���ْولََي اْرَح���ْم َكْبَوِت���ي ِلُحرِّ َوْجِه���ي َوَزلَّ

َيِتي، اأَ�ْسَتِكيُن ِباْلَقَوِد  َعلَى اإِ�َساَءِتي، َفاأََنا اْلُمِقرُّ ِبَذْنِبي، اْلُمْعَتِرُف ِبَخِطيَئِتي، َوَهِذِه َيِدي َوَنا�سِ

.
َجِلي َو�َسْعِفي َوَم�ْسَكَنِتي َوِقلََّة ِحيلَِتي«)1( ِمْن َنْف�ِسي، اْرَحْم �َسْيَبِتي، وَنَفاَد اأَيَّاِمي، َواْقِتَراَب اأَ

الروايات ال�سريفة:

َه���ا النَّا����ُص، اإَِذا َعِلْمُت���ْم َفاْعَمُل���وا ِبَم���ا َعِلْمُت���ْم َلَعلَُّكْم  يُّ
َ
ِمِنيـــَن Q: »اأ ِميـــِر اْلُموؤْ

َ
1. عـــن اأ

���ِذي َل َي�ْسَتِفيُق َعْن َجْهِلِه، َبْل  نَّ اْلَعاِل���َم اْلَعاِمَل ِبَغْيِرِه َكاْلَجاِهِل اْلَحاِئِر الَّ َتْهَت���ُدوَن، اإِ

 .
ْدَوُم«)2(

َ
ْعَظُم َواْلَح�ْسَرُة اأ

َ
َة َعلَْيِه اأ نَّ اْلُحجَّ

َ
ْيُت اأ

َ
َقْد َراأ

ْي���َن َلَكاَن  ���ى ُيْن�سَ ْت اإَِلْيَه���ا اْلَمَطاَيا َحتَّ 2. َعـــْن اأميـــر الموؤمنين Q: »َخْم����ٌص َل���ْو �ُس���دَّ

ْن َيَتَعلََّم، 
َ
���ُه، َوَل َيَخاُف اإِلَّ َذْنَبُه، َوَل َي�ْسَتِح���ي اْلَجاِهُل اأ َي�ِسي���راً: َل َيْرُج���و اْلَعْب���ُد اإِلَّ َربَّ

.
ْعلَُم«)3(

َ
ْن َيُقوَل اهلل اأ

َ
ا َل َيْعلَُم اأ َوَل َي�ْسَتِحي اْلَعاِلُم اإَِذا �ُسِئَل َعمَّ

 .
3. عن اأميِر الموؤمنين Q: »كن زاهًدا فيما يرغب فيه الجهول«)4(

يَحُة َلُكْم، َوَتْوِفيُر َفْيِئُكْم َعلَْيُكْم،  : َفالنَّ�سِ ُكْم َعلَيَّ ا َحقُّ مَّ
َ
4. عن اأمير الموؤمنين Q: »َفاأ

.
ِديُبُكْم َكْيما َتْعلَُموا«)5(

ْ
َوَتْعِليُمُكْم َكْي ل َتْجَهُلوا، َوَتاأ

ْن َي�ْسَمَع، َواْلُمَعاَر�َسُة 
َ
ْخَلِق اْلَجاِهِل اْلإَِجاَبُة َقْبَل اأ

َ
اِدِق Q: »ِمْن اأ  ال�ضَّ

ِ
5. عِن االإمام

 .
ْن َيْفَهَم، َواْلُحْكُم ِبَما َل َيْعلَُم«)6(

َ
َقْبَل اأ

.
ُب اْلَعاِقِل ِفي ِفْعِلِه«)7( ُب اْلَجاِهِل ِفي َقْوِلِه َوَغ�سَ 6. عن اأميِر الموؤمنيَن Q: »َغ�سَ

 . 
7. عن اأميِر الموؤمنيَن Q: »طاعة الجهول وكثرة الف�سول تدّلن على الجهل«)8(

)1( ال�ضحيفة ال�ضجادية، دعاوؤهQ في التذّلل هلل عّز وجل.
)2( الكافي، ج1، �س 45.

)3( م�ضتدرك الو�ضائل، ج2، �س 402.
)4( غرر الحكم، �س 276.

)5( بحار االأنوار، ج27، �س 251.
)6( )م.ن(، ج2، �س 62.

)7( )م.ن(، ج1، �س 160.
)8( غرر الحكم، �س 476.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يبّين االآثار االإجتماعّية للجهل المدّمرة للح�ضارة    1

والتّدين.

ي�ضـــرح كيـــف يـــوؤّدي الجهـــل اإلـــى غلبـــة الطبيعة    2

ال�ّضبعّية على االإن�ضان.

يبّيـــن كيف ي�ضاهـــم اّتبـــاع االأوليـــاء واالأنبياء في    3

التخّل�س من هذه االآفة.

  الجهل )2(  

آثاره وسبل معالجته

الدرس السابع والثالثون





تمفيق
ت�ضتعـــر الحروب وتنت�ضـــر الفتن في كّل بقاع العالم. وعندما ندر�س اأ�ضباب الكثير من هذه 

الكوارث، نجد مر�س الجهل ي�ضيطر على اأذهان الّنا�س، فيدفعهم اإلى االنخراط في االأعمال 

االإجرامّيـــة و�ضفك الّدماء بغير حّلها، ويتحّول معظمهم اإلى اأدوات للطواغيت الذين ي�ضتغّلون 

جهلهم.

وال يتوّقف االأمر عند هذا الحّد، بل يتحّول الجهل اإلى عن�ضر خبيث تن�ضاأ منه كّل الخبائث؛ 

وتكون النهاية اأن يجد الجاهل نف�ضه اأمام تق�ضيٍر رهيٍب. فلقد اأعر�س عن العلم واأهله، وظّن 

اأّنه يمكن اإدارة الحياة والو�ضول اإلى ال�ّضعادة دون المعرفة.

وال يوجـــد من �ضبيل للتخّل�ـــس من كّل هذه التبعات اإاّل بمعرفة هـــذا االأ�ضل االأكبر وهو اأّن 

�ضعف االهتمام بالعلم النافع المطابق للواقع ال يمكن اأن ين�ضجم مع اأّي فالح ونجاح.

ما هي اثار الرف2؟
ولنتوّقـــف قلياًل عنـــد بع�س االآثار التي ذكرها االإمام الخمينـــّي } للجهل. واإّنما نذكر 

بع�ضهـــا، رغم �ضعينـــا ال�ضتق�ضاء كّل ما قاله االإمام في هذا المجـــال ل�ضيقه، ولكون ما ُيذكر 

فة الخبيثة وقبحها: كفياًل بتحقيق المطلوب، وهو اإدراك وخامة هذه ال�ضّ

1. الحشر مع أعراب الجاهلّية
»اإذا تحـــّرك االإن�ضان بدافـــع قومّيته وع�ضبّيته، بحيث اأخذ بالّدفاع عـــن قومه واأحّبته في 

باطلهم و�ضاَيَرهم فيه ودافع عنهم، فهذا �ضخ�س تجّلت فيه ال�ّضجّية الخبيثة، �ضجّية الع�ضبّية 

الح، و�ضار في  الجاهلّيـــة، واأ�ضبـــح ع�ضًوا فا�ضًدا فـــي المجتمع، واأف�ضد اأخالق المجتمـــع ال�ضّ

زمـــرة اأعـــراب الجاهلّية، وهم فئة من اأعـــراب البوادي قبل االإ�ضالم مّمـــن كانوا يعي�ضون في 
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فة  ظـــالم الجهـــل، وقد قويت فيهم هذه الّنزعـــة القبيحة، وال�ّضجّية الب�ضعة، بـــل اإّن هذه ال�ضّ

توجد في معظم اأهل البوادي، عدا من اهتدى بنور الهداية، كما ورد في الحديث ال�ّضريف عن 

االإمام اأمير الموؤمنين Q: »اأّن اهلل �سبحانه يعّذب طوائف �سّتة باأموٍر �سّتة: اأَْهَل الَبَواِدي 

اِر ِبالِخَياَنِة،  َمَراِء ِبالُظْلِم، َوالُفَقَه���اِء ِبالَح�َسِد، َوالتُّجَّ ���ِة، َواأَْه�َل اْلُق���َرى ِباْلِكَبِر، َوالأُّ ِبالَع�َسِبيَّ

.
)2(

»
)1(

�َساِتيِق ِبالَجْهِل« َواأَْهِل الرَّ

2. حرف العباد وتشتيت كلمتهم
»لكـــّن الم�ضيبة فـــي اأّن هناك بع�س الجهالء في لبا�س اأهل العلـــم غير العارفين بالكتاب 

ـــة والجاهلين بهما، ظهروا فـــي القرون االأخيرة، من دون اأّية روؤيـــة �ضحيحة اأو اعتماد  وال�ضنَّ

علـــى معيـــاٍر �ضحيٍح اأو معرفة بالكتاب وال�ضّنة، وجعلوا جهلهـــم وحده دلياًل على بطالن العلم 

بالمبـــداأ والمعـــاد... ولكي يرّوجـــوا ب�ضاعتهم حّرمـــوا الّنظر في المعارف التـــي هي غاية ما 

 ،R والتـــي امتالأ بها كتـــاب اهلل واأخبار اأهـــل البيت ،R يق�ضـــده االأنبيـــاء واالأوليـــاء

وانطلقـــوا يرمون اأهـــل المعرفة بكّل �ضتيمٍة واّتهاٍم، و�ضّببوا انحراف قلوب عباد اهلل عن العلم 

بالمبـــداأ والمعاد، وكانوا �ضبًبا في تفريق الكلمـــة وت�ضتيت �ضمل الم�ضلمين. ولو �ضاأل �ضائٌل: ِلَم 

. اإّن 
كل هذا الّتكفير والّتف�ضيق؟ لت�ضّبث المجيب بالحديث القائل: »ل َتَتَفّكُروا في ذاِت اهلِل«)3(

هذا الجاهل الم�ضكين مخطٌئ وجاهٌل من جهتين:

 الأول���ى: اأّنه ظّن اأّن الحكماء يقومـــون بالّتفّكر في ذات اهلل، مع اأّنهم يرون اأّن الّتفّكر في 

ذات اهلل واكتناهها ممتنٌع، وهذا من الم�ضائل المبرهن عليها في هذا العلم.

الّثاني���ة: اأّنـــه لم يفهم معنـــى الحديث، فظّن اأّنـــه ال يجوز الّتفّوه باأّي �ضـــيٍء عن ذات اهلل 

.
)((

المقّد�ضة مطلًقا«

3. إيذاء الّناس
ادق Q اآثار وعالئم ل�ضاحب الجهل والمراء: منها: اإيذاء الّنا�س، و�ضوء  »وذكر االإمام ال�ضّ

)1( الخ�ضال، ج2، كتاب االإيمان والكفر، باب الع�ضبّية، ح2.
)2( االأربعون حديًثا، �س 174.

)3( راجع الكافي، ج1، �س93 ، ح7، توحيد ال�ضدوق، �س454 ـ 457، المحجة البي�ضاء، ج8، �س193، 210.
)4( االأربعون حديًثا، �س 225.
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فات الّذميمـــة والمفا�ضد التي تكـــون �ضبًبا م�ضتقالًّ لهـــالك االإن�ضان، وفي  مجل�ضـــه، وهذه مـــن ال�ضّ

.
)2(

»
ا، َفَقْد باَرَزني ِباْلُمَحاَرَبَة«)1( الحديث ال�ّضريف المنقول من الكافي »َمْن اآذى لي َوليَّ

4. اإلنكار والجحود
»لقـــد ثبت بالبرهـــان العقلّي اأّن الغذاء يجب اأن يكون منا�ضًبا للمتغّذي به ]في ال�ّضنخّية[؛ 

لـــذا فاإّن الذين لم تفقد فطرتهم االأ�ضلية نورانّيتها ي�ضّدقون بالحّق ويخ�ضعون للحقيقة، اأّما 

الذيـــن احتجبت فطرتهم عـــن تلك الّنورانّية وغلبـــت عليها الجهالة وال�ّضيطنـــة، فاإّن االإنكار 

.
)3(

والجحود مالزم لهم«

5. سوء العذاب
»اإاّل اأّن حجاب الجهل وعدم المعرفة وحّب الّدنيا وحّب الّذات، يعمي عين االإِن�ضان وي�ضّم 

.
)4(

اأذنه ويلقيه في الم�ضكنة والعذاب«

6. غلبة الّسبعّية والشيطنة على اإلنسان
»االإن�ضـــان اإذا تمّرد على االأوامر الّرحمانّية والعقالئّية، وخ�ضع ل�ضلطة ال�ّضيطان والجهل، 

فـــات الحيوانّيـــة تظهر فيه باأ�ضّد مّما هـــي عليه في جميع الحيوانـــات، فقّوة غ�ضبه  فـــاإّن ال�ضّ

و�ضهواتـــه تحـــرق العالم برّمته، وتهـــّد اأركانـــه، وتفني موجوداتـــه، وتهدم اأ�ضا�ـــس الح�ضارة 

.
)5(

والتدّين«

عند غياب الّنظم العالمـــّي و�ضيوع الحالة ال�ّضبعّية الوح�ضّية وال�ّضيطنة والجهل بين �ضّكان 

المعمـــورة؛ فاإّن هذه االآالت واالأدوات والمخترعـــات المحّيرة للعقول ، التي جعلها اهلل ن�ضيب 

اأوروّبـــا المعا�ضرة، والتي لو كانت اإدارتها وا�ضتخدامها بيد العقل وفي ظّل راية الّدين االإلهّي، 

الأ�ضبـــح العالم برّمته كتلة من الّنور والعدل، وت�ضمـــن لجميع اأرجائه ال�ّضعادة االأبدّية في ظّل 

العالقـــات الطّيبة بيـــن دوله، نقول: هـــذه االآالت واالأدوات والمخترعات م�ضّخـــرة اليوم، ومع 

)1( الكافي، ج2، كتاب االإيمان والكفر، باب من اآذى الم�ضلمين، ح 8.
)2( االأربعون حديًثا، �س 408.

)3( جنود العقل والجهل، �س 119.
)4( االأربعون حديًثا، �س 169.

)5( جنود العقل والجهل، �س 113.
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االأ�ضـــف، لحاكمّية الجهل وال�ّضيطنة واالأنانّيات واالأهـــواء، وجميعها ُت�ضتخدم �ضّد �ضعادة بني 

ة، ف�ضارت الو�ضيلـــة التي ينبغي اأن تنير  االإن�ضـــان عاّمـــة، و�ضّد نظام المدينـــة الفا�ضلة خا�ضّ

الّدنيـــا �ضائقـــًة العالم اإلى الغرق في الّظلمـــات وال�ّضقاء، و�ضائرة باالإن�ضـــان في طريق البوؤ�س 

والذّل وال�ّضقاء، فاإلى اأين �ضينتهي م�ضيرها هذا؟

7. إغالق باب الوحي على الّناس
»ومـــع مـــن اأّن ال�ضيعة في جميـــع االأم�ضـــار واالأع�ضار اّتبعوا هـــوؤالء االأئّمـــة المع�ضومين 

المنّزهين الموّحدين، وعرفوا الحّق ونّزهوه ووّحدوه بالبراهين الوا�ضحة، فاإّن بع�س الّطوائف 

المعلـــوم من عقائدهم وكتبهم االإلحاد قد فتحوا بـــاب الّطعن واللعن على ال�ّضيعة، ولما فيهم 

من ن�ضب العداء الباطنّي ن�ضبوا الّتابعين الأهل بيت الع�ضمة اإلى ال�ّضرك والكفر... وهذا وان 

كان فـــي �ضوق اأهـــل المعرفة ال يقّوم ب�ضيء، ولكن فيه مف�ضدة وهي اأّنه يبّعد النا�س الّناق�ضين 

والعـــوام الجاهلين عن معادن العلم وي�ضوقهم اإلـــى الجهل وال�ّضقاء. وهذه جناية عظيمة على 

نـــوع الب�ضر ال يمكن جبرانها بوجـــه. فلهذه الجهة، وطبق الموازين العقلّيـــة وال�ّضرعّية، يكون 

وزر هـــذه الجماعـــة القا�ضرة الجاهلـــة الم�ضكينة وذنبهـــا على الذين لم يراعـــوا االإن�ضاف، 

ومنعوا ن�ضر المعارف واالأحكام االإلهّية لمنافع خيالّية في اأّيام معدودة، واأوجبوا ال�ّضقاء للّنوع 

الب�ضرّي، و�ضّيعوا واأبطلوا جميع ما تحّمل خير الب�ضر من الّتعب، واغلقوا باب اأهل بيت الوحي 

.
)1(

والّتنزيل على الّنا�س، اللهم العنهم لعًنا وبياًل وعّذبهم عذاًبا األيمًا!«

كيف نواجه الرف2؟
ذكرنـــا اأّن اإحدى اأهّم حاالت الجهل �ضيوًعـــا بيننا تتمّثل في االإعرا�س عن العلم والّتعاي�س 

مـــع الجهـــل الب�ضيط. فنحن نعلم اأّننا نجهـــل الكثير من االأمور ، �ضواء فيمـــا يرتبط بديننا اأو 

اأ�ضـــرار العالم واأحداثه اأو.. ، لكّننا ال نجد في اأنف�ضنـــا الّرغبة المنا�ضبة في رفع هذا الجهل. 

ولكـــي نحـــول دون ر�ضوخ هذه الحالة وتحّولها اإلى انعدام القابلّيـــة وفقدان القدرة يجب علينا 

اأن نبـــداأ بالعالج. ويذكر االإمـــام الخمينّي } في هذا المجال عـــّدة تو�ضيات مهّمة كفيلة 

الح واالإ�ضالح. بهدايتنا على طريق ال�ضّ

)1( معراج ال�ضالكين، �س 289.
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يقـــول االإمـــام }: »ولّما كانت عناية الحـــّق تعالى ورحمته قد و�ضعـــت بني االإن�ضان في 

االأزل، جعـــل لهم �ضبحانـــه، ح�ضب تقديٍر دقيٍق، نوعين من المرّبي والمهّذب، بمثابة جناحين 

يطيـــر بهما من ح�ضي�س الجهـــل والّنق�س والقباحة وال�ّضقاء اإلى اأوج العلم والمعرفة والكمال 

والجمال وال�ّضعادة، ويحّرر نف�ضه من �ضغط �ضيق عالم الّطبيعة اإلى الف�ضاء الّرحب الملكوتّي 

االأعلـــى. وهما: المرّبي الباطنّي المتج�ّضد بالعقل والقدرة علـــى التمييز بين الح�ضن والقبح، 

.
)1(

والمرّبي الخارجّي المتمّثل في االأنبياء واالأداّلء لطرق ال�ّضعادة وال�ّضقاء«

»وال تتوّهم اأبًدا اأّن لنا المّنة على االأنبياء العظام واالأولياء الكرام وعلى علماء االأّمة، وهم 

االأداّلء اإلى �ضعادتنا ونجاتنا، والذين اأنقذونا من الجهل والّظلمة وال�ّضقاء، واأخذونا اإلى عالم 

الّنـــور وال�ّضرور والبهجة والعظمة، والذين تحّملوا ويتحّملون كّل هذه الم�ضاق والم�ضاعب من 

اأجـــل تربيتنا واإنقاذنا من تلك الّظلمات التي تالزم االعتقادات الباطلة، ومن الجهل المرّكب 

غوطات والعذاب الذي هو �ضورة الملكات واالأخالق الّرذيلة، ومن  بكّل اأ�ضكاله، ومن اأنواع ال�ضّ

ـــور الموح�ضة والمرعبة التي هي ملكـــوت اأعمالنا واأفعالنـــا القبيحة؛ وكذلك، الأجل  تلـــك ال�ضّ

اإي�ضالنـــا اإلـــى تلك االأنوار واأنواع البهجة وال�ّضرور والّراحـــة واالأن�س والّنعيم والحور والق�ضور 

.
)2(

التي ال نقدر اأن نت�ضورها«

»وبالجملـــة، ف�ضاحـــب كّل مق�ضـــد يرى مق�ضده كمـــااًل و�ضاحبه كامـــاًل ويع�ضقه، ويتنّفر 

مـــن غيـــره. فاالأنبياء R، والعلمـــاء باهلل واأ�ضحـــاب المعرفة قد جـــاوؤوا ليخرجوا الّنا�س 

مـــن االحتجاب، ويخل�ضوا نور فطرتهم من ظلمـــات الجهل، ويعّرفوهم على الكامل والكمال. 

فاإّنهم اإذا �ضّخ�ضوا الكمال والكامل، لن يحتاجوا اإلى دعوة للّتوّجه اإليه وترك ما �ضواه، بل نور 

الفطرة هو اأعظم هاٍد اإلهّي، وهو موجوٌد في جميع �ضاللة الب�ضر.

اP واأهل بيتـــه و�ضائط الهداية، وعّينهم الهداة  ... فالحـــّق تعالى �ضاأنه كما جعل محمدًّ

اللـــة والجهل فيرّمم ب�ضفاعتهـــم ق�ضورنا ويتّمم نق�ضنا  لنـــا، ونّجى االأّمة ببركاتهم من ال�ضّ

.
)3(

ويقبل اإطاعتنا وعباداتنا غير الالئقة، اإّنه ولّي الف�ضل واالإنعام«

)1( االأربعون حديًثا، �س 273.
)2( )م.ن(، �س 64.

)3( معراج ال�ضالكين، �س 325.
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»اإّن االإن�ضـــان ي�ضتطيـــع القيام بجميـــع الواجبـــات الفردّية واالجتماعّية، فـــال ينحرف وال 

ي�ضقط في المعا�ضي في اأّية مرحلة من مراحل حياته الماّدّية والّروحّية؛ وذلك ببركة الّتحّلي 

بهـــذه القـــّوة الّروحانّية العظيمة، اأي ملكة اال�ضتقامة والّطماأنينـــة، فبها قام زعماء الّدين في 

وجـــه الماليين مـــن الجاهلين دون اأن ي�ضمحوا لكثرة هوؤالء بـــاأن توجد فيهم اأدنى وهن وهذه 

الـــّروح العظيمـــة هي التي جعلت االأنبيـــاء العظام ينه�ضون فرادى لمواجهـــة العقائد الجهلية 

الباطلة التي �ضيطرت على العالم، دون اأن يدخلهم اأدنى خوف اأو رهبة ب�ضبب وحدتهم وكثرة 

مخالفيهـــم، وبها تغّلبوا على تلك العقائد الجهلّية وغّيروا العـــادات التي اأوجدتها في الّنا�س، 

.
)1(

وا�ضتبدلوها ب�ضبغتهم الّتوحيدّية«

موعبة
»وعندمـــا يعلن ر�ضـــول اهلل محمدP، وهو اأف�ضل الكائنات واأقربهم اإلى اهلل، قائاًل: »َما 

َعَرفن���اَك ح���قَّ مْعِرَفِتَك، وما َعَبْدناَك حقَّ ِعباَدِتَك« فمـــاذا �ضيكون حال �ضائر الّنا�س؟! نعم، 

اإّن اأوليـــاء اهلل العارفون بعظمة اهلل تعالى، العالمون بحقيقة ن�ضبة »الممكن« اإلى »الواجب«، 

يعلمـــون اأّنهـــم لو ق�ضوا مدد اأعمارهم فـــي الّدنيا بالعبادة والطاعة والّتحميـــد والّت�ضبيح، لما 

اأّدوا �ضكـــر نعم اهلل، فكيـــف يمكن اأداء حّق الّثناء على ذاته و�ضفاتـــه المقّد�ضة؟ اإّنهم يعلمون 

اأن لي�ـــس لموجـــود �ضيء. فالحيـــاة والقدرة والعلـــم والقّوة و�ضائر الكمـــاالت االأخرى هي ملك 

لكمالـــه تعالى، و»الممكن« فقير، بل فقـــٌر مح�ٌس ي�ضتظل بظّله تعالـــى، ولي�س بم�ضتقّل بذاته. 

اأّي كمـــاٍل يملكـــه »الممكن« بنف�ضه لكي يتظاهر بالكمال؟ واأّية قـــدرة يمتلكها لكي يتاجر بها؟ 

اأولئك العارفون باهلل وبجماله وجالله �ضاهدوا �ضهود عيان نق�ضهم وعجزهم و�ضاهدوا كمال 

»الواجب« تعالى...

 واأما نحن الم�ضاكين، الذين قد ران حجاب الجهل والغفلة والعجب والمعا�ضي على قلوبنا 

وقوالبنـــا، وغ�ضـــي اأب�ضارنا واأ�ضماعنـــا وعقولنا وكاّفة قوانـــا المدركة فقـــد اأخذنا ن�ضتعر�س 

ع�ضالتنا في مقابل قدرة اهلل القاهرة، ونعتقد اأّن لنا ا�ضتقالاًل و�ضيئّية بذواتنا.

)1( جنود العقل والجهل، �س 325.
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اأّيهـــا »الممكن« الم�ضكين الجاهـــل بنف�ضك وبعالقتك باهلل! اأّيهـــا »الممكن« ال�ّضّيئ الحّظ 

الغافـــل عن واجباتـــك اإزاء مالك الملوك! اإّن هذا الجهل هو �ضبـــب جميع ما يلحقك من �ضوء 

الّتوفيق، وهو الذي ابتالنا بجميع هذه الّظلمات والمكّدرات. اإّن الف�ضاد قد ين�ضاأ من االأ�ضا�س، 

واإّن تلّوث الماء قد يكون من المعين. اإّن عيون معارفنا عمياء، وقلوبنا ميتة، وهذا �ضبب جميع 

الم�ضائب ولكّننا مع كّل ذلك ل�ضنا حّتى ب�ضدد اإ�ضالح اأنف�ضنا!

.. فيـــا اأّيهـــا العزيز، اأ�ضدد عزيمتك، ومـــّزق عن نف�ضك �ضجف الجهـــل، وانُج بنف�ضك من 

هـــذه الورطـــة المهلكة! كان اإمـــام المّتقين و�ضالك طريق الحقيقة ينادي فـــي الم�ضجد باأعلى 

.
)2 حي���ِل«)1( ���ُزوا َرِحَمُك���ُم اهلل َفَق���ْد ُن���وِدَي ِفيُك���ْم ِبالرَّ  �ضوتـــه حتـــى ي�ضمعـــه الجيـــران: »َتَجهَّ

نهج البالغة، �س321.  )1(
)2( االأربعون حديًثا، �س 92  و 125.
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المهاهيم الرئيسة

1. من اآثار الجهل: 

• الح�ضر مع اأعراب الجاهلّية.	

•  حـــرف العباد وت�ضتيت كلمتهـــم، وخا�ضة من قبل الجهالء الذيـــن هم في لبا�س اأهل 	

العلم.

•  اإيذاء الّنا�س.	

•  االإنكار والجحود.	

•  �ضوء العذاب.	

• غلبة ال�ّضبعّية وال�ضيطنة على االإن�ضان وما ي�ضتتبعه من تدمير للح�ضارة والتدّين.	

•  اإغالق باب الوحي على الّنا�س و�ضوق الب�ضرّية اإلى ال�ّضقاء.	

2  الجاهل، واإن اأدرك خيًرا ما اّتفاًقا و�ضدفًة، لكّنه عّما قريب �ضيخ�ضره؛ فالخير ال يدوم 

اإاّل مع وجود العلم.

3  لمواجهـــة الجهل:  ال بّد من اّتباع االأنبياء واالأولياء وال�ّضير على نهجهم. فهم قد جاوؤوا 

ليخرجوا الّنا�س من االحتجاب، ويخل�ضوا نور فطرتهم من ظلمات الجهل، ويعّرفوهم 

على الكامل والكمال حّت تميل فطرتهم اإليه.
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:

، َمْطُروٌح َبْيَن َيَدْيَك اأََنا الَِّذي اأَْوَقَرِت اْلَخَطاَي���ا َظْهَرُه، َواأََنا الَِّذي اأَْفَنِت  »َه���ا اأََن���ا َذا، َي���ا َربِّ

ْهًل ِمْنُه ِلَذاَك َهْل اأَْنَت، َيا اإَِلِهي، َراِحٌم  َنا الَِّذي ِبَجْهِلِه َع�َس���اَك، َوَلْم َتُكْن اأَ ُن���وُب ُعُم���َرُه، َواأَ الذُّ

ْن  َعاِء؟ اأَْم اأَْنَت َغاِفٌر ِلَمْن َبَكاَك َفاأُ�ْسِرَع ِفي اْلُبَكاِء؟ اأَْم اأَْنَت ُمَتَجاِوٌز َعمَّ َمْن َدَعاَك َفاأُْبِلَغ ِفي الدُّ

ًل؟ اإَِلِهي َل ُتَخيِّْب َمْن َل َيِجُد  ًل؟ اأَْم اأَْنَت ُمْغٍن َمْن �َسَكا اإَِلْيَك َفْقَرُه َتَوكُّ َر َلَك َوْجَهُه َتَذلُّ َعفَّ

ٍد َواآِلِه،  َلِهي َف�َس���لِّ َعلَى ُمَحمَّ ُمْعِطي���اً َغْي���َرَك، َولَ َتْخ���ُذْل َمْن لَ َي�ْسَتْغِن���ي َعْنَك ِباأََحٍد ُدوَنَك اإِ

دِّ َوَقِد  َلْيَك، َولَ َتْجَبْهِني ِبالرَّ ���ي َوَقْد اأَْقَبْلُت َعلَْيَك، َولَ َتْحِرْمِني َوَق���ْد َرِغْبُت اإِ َوَل ُتْعِر����صْ َعنِّ

.
اْنَت�َسْبُت َبْيَن َيَدْيَك«)1(

الآيات الكريمة: 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٻ    1

.
)2(

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ }
ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ    2

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ 
.

)3(
ڄ }

.
)4(

3  {ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب }

.
)5(

4  {ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ }

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  {ۋ    5

.
)6(

ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ }

حيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤهQ اإذا ا�ضتقال من ذنوبه. )1( ال�ضّ
)2( �ضورة االأنعام، االآية 111.

)3( �ضورة هود، االآيتان 29 و 30.
)4( �ضورة المائدة، االآية 50.

)5( �ضورة الزمر، االآية 64.
)6( �ضورة االأحزاب، االآية 72.
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الروايات ال�سريفة:

 .
1. عن اأميِر الموؤمنين Q: »ل يردع الجهول اإل حّد الح�سام«)1(

نَُّه َلْي�َص ِبَعاِقٍل َمِن اْنَزَعَج ِمْن َقْوِل 
َ
َها النَّا�ُص، اْعلَُموا اأ يُّ

َ
ِميِر اْلُموؤِْمِنيَن Q: »اأ

َ
2. عـــن اأ

ْبَناُء َما ُيْح�ِسُنوَن، َوَقْدُر 
َ
َي ِبَثَناِء اْلَجاِهِل َعلَْيِه، النَّا�ُص اأ وِر ِفيِه، َوَل ِبَحِكيٍم َمْن َر�سِ الزُّ

 .
ْقَداُرُكْم«)2(

َ
ُكلِّ اْمِرٍئ َما ُيْح�ِسُن؛ َفَتَكلَُّموا ِفي اْلِعْلِم َتَبيَّْن اأ

���ُه َل َخْيَر ِفي  نَّ
َ
ْمِت َع���ِن اْلُحْك���ِم، َكَما اأ 3. عـــن اأميـــِر الموؤمنيَن Q: »َل َخْيَر ِف���ي ال�سَّ

.
اْلقْوِل ِباْلَجْهِل«)3(

ي  4. عن َر�ُضوِل اهللP: »َثَلٌث َمْن َلْم َيُكنَّ ِفيِه َلْم َيِتمَّ َلُه َعَمٌل: َوَرٌع َيْحُجُزُه َعْن َمَعا�سِ

 .
، َوُخُلٌق ُيَداِري ِبِه النَّا�َص، َوِحْلٌم َيُردُّ ِبِه َجْهَل اْلَجاِهِل«)4( ِ

َّ
اهلل

تاً؛ َفاإِنَّ  ْل َتَعنُّ
َ
هاً َوَل َت�ْساأ َلٍة: »�َسْل َتَفقُّ َلُه َعْن ُمْع�ضِ

َ
ِمِنيَن Q، ِل�َضاِئٍل �َضاأ ِميِر اْلُموؤْ

َ
5. عن اأ

.
َف �َسِبيٌه ِباْلَجاِهِل«)5( اْلَجاِهَل اْلُمَتَعلَِّم �َسِبيٌه ِباْلَعاِلِم، َواإِنَّ اْلَعاِلَم اْلُمَتَع�سِّ

ى َعلَى َمْن ُهَو ُدوَنُه،  ْن َيْظِلَم َمْن َخاَلَطُه، َوَيَتَعدَّ
َ
َفُة اْلَجاِهِل اأ 6. عن ر�ضوِل اهللP: »�سِ

ِثَم، َواإِْن �َسَك���َت �َسَها، َواإِْن 
َ
���ٍر، اإِْن َتَكلََّم اأ َوَيَتَط���اَوَل َعلَ���ى َم���ْن ُهَو َفْوَقُه، َكَلُم���ُه ِبَغْيِر َتَدبُّ

 َعْنَها، َل َيَخاُف 
َ
ْبَطاأ

َ
ْعَر����َص َواأ

َ
يلًة اأ ى َف�سِ

َ
ْرَدْتُه، َواإِْن َراأ

َ
َعَر�َس���ْت َل���ُه ِفْتَنٌة �َس���اَرَع اإَِلْيَها َفاأ

ُنوِب، َيَتَواَنى َعِن اْلِبرِّ َوُيْبِطُئ  ُذُنوَبُه اْلَقِديَمَة، َوَل َيْرَتِدُع ِفيَما َبِقَي ِمْن ُعُمِرِه ِمَن الذُّ

َفِة اْلَجاِهِل  َعُه، َفِتْلَك َع�ْسُر ِخ�َساٍل ِمْن �سِ ْو �َسيَّ
َ
َعْنُه، َغْيَر ُمْكَتِرٍث ِلَما َفاَتُه ِمْن َذِلَك اأ

.
الَِّذي ُحِرَم اْلَعْقَل«)6(

)1( غرر الحكم �س 74.
)2( الكافي، ج1، �س 50.

)3( نهج البالغة، �س 502.
)4( الكافي، ج2، �س 116.

)5( نهج البالغة، �س 531.
)6( العالمة المجل�ضي، بحار االأنوار، ج1، �س 129.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

الّدرس الثامن والثالثون 

 البخل 

حقيقته ، آثاره وكيفية معالجته

يتعّرف اإلـــى معنى البخل وعواقبـــه على ال�ضعيد    1

الفردي واالجتماعي.

يتعّرف اإلـــى منا�ضىء البخل والّت�ضـــاد بينه وبين    2

االإيمان.

ي�ضرح كيفّية عالج هذا المر�س.   3





تمفيق
ال�ّضخ�ضّيـــة البخيلـــة �ضخ�ضّيـــة ظالمّية، تبّث اأجـــواء البوؤ�س والياأ�س اأينمـــا حّلت، وتجعل 

الحياة �ضّيقة تكاد تخنق كّل من عاي�ضها. والبخيل اإن�ضاٌن منع نف�ضه الفر�ضة الكبرى في هذه 

الحياة الّدنيا، وهي الّتنّعم بالموارد االإلهّية الالمتناهّية.

والكثير من الّنا�س ال يرون اأّي اأمل بمعالجة البخيل، وهم يرجعون هذه الخ�ضلة اإلى الّطبع 

الموروث عن االآباء واالأّمهات، ويق�ضدون بذلك اأّنه غير قابل للعالج.

فما هو البخل؟ ومن اأين ين�ضاأ؟ وكيف يمكن معالجته؟

ما هو ال(خ2؟
يعـــرف االإن�ضـــان بوجدانه اأّن العطاء هو اأحد الخ�ضال االإن�ضانّيـــة التي مّيزت بني اآدم عن 

غيرهـــم من كائنات العالـــم. فالّتراحم الذي اأودعه اهلل في قلوب الب�ضـــر لكي يتوا�ضلوا فيما 

بينهـــم، ي�ضتلزم العطاء والّتبادل. وعندما يتوّقـــف االإن�ضان عن العطاء ـ اأي يبخل ـ فهذا يعني 

اأّن الّرحمة ُفقدت من قلبه واأ�ضبح خارج نطاق االإن�ضانّية. 

وبالّطبـــع ال ُيعرف البخيل من موقف اأو موقفيـــن، بل هو �ضيرة عاّمة في �ضخ�ضّيته. فلي�س 

كّل مـــن منع بخيل، لكـــّن البخل هو المنع حين ال يكون مبّرر. وهو �ضـــّد ال�ّضخاء، كما جاء في 

حديث جنود العقل والجهل: »وال�ّسخاء و�سّده البخل«.

والأجل تحديده ب�ضورٍة اأف�ضل، فقد ُجعل في مقابل االإ�ضراف حيث يتو�ّضط ال�ّضخاء بينهما، 

.
»وال�ّضخاء يتو�ّضط بين بين االإ�ضراف والبخل«)1(

)1( االأربعون حديًثا، �س 424.
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ففي االأّول، يجب على االإن�ضان اأن يّتجه نحو ال�ّضخاء في عالم االأخالق والف�ضائل الّنف�ضّية، 

ا اأو بخياًل. وفي مجال ال�ّضلـــوك العملّي عليه اأن يعتدل في  ويكـــون علـــى هذا االأ�ضا�س اإّما �ضخيًّ

اإنفاقه، فال ي�ضرف وال يبخل.

من أين ينشأ ال(خ2؟
ا، فاإّن ما ي�ضّكله ويمنحه �ضفة الملكة في  و�ضواء اأكان البخل طبًعا موروًثا اأم خلًقا م�ضتجدًّ

الّنف�س اأمران اأ�ضا�ضّيان ذكرهما االإمام الخمينّي }: 

1. قّوة الّشهوة
قـــّوة ال�ّضهوة، حيث يقول }: »وقّوة ال�ّضهـــوة وفروعها ال�ّضره والحر�س والطمع والبخل 

.
ونظائرها«)1(

2. احتجاب الفطرة
يقول االإمام }: »وهذا الخلق الفا�ضد]الحر�س[ ُيعّد من لوازم الفطرة المحجوبة 

ومـــن جنود الجهـــل؛ الأّن جميع اأ�ض�ضـــه مقامة على الجهـــل، والجهل بحّد ذاتـــه نا�ضٌئ من 

احتجاب الفطرة... وهذا يدفع االإن�ضان اإلى الّتعّلق بالدنيا، ويقّوي جذور �ضجرة حّبها في 

قلبـــه، ويزّين له زخارفها، ويروث فيه مجموعة من االأخالق واالأعمال القبيحة مثل البخل 

.
)2(

والطمع«

فعندمـــا تقـــوى ال�ّضهوة وت�ضتحكـــم في الّنف�س يـــزداد تعّلق االإن�ضان بمتـــاع الّدنيا )حّتى لو 

كانـــت حقيرة وو�ضيعة(، ويزداد حر�ضـــه عليها في�ضتّد ولعه وتم�ّضكه بها، وعندئٍذ ت�ضبح هذه 

ـــا في نف�ضه. فاإذا ُطلـــب منه العطاء كان كمن ُي�ضلـــخ عنه جلده ولحمه  االأ�ضيـــاء جـــزًءا اأ�ضا�ضيًّ

ورّبما عظامه.

وعندمـــا تحتجب فطرته فال يرى بعدها حقيقة الكمال اأو مظاهره الواقعّية ي�ضيق العالم 

ا، ويرى حاله في حرمـــاٍن دائٍم مهمـــا كان يمتلك اأو  فـــي عينيـــه، فيراه �ضغيـــًرا محدوًدا جـــدًّ

يقتني؛ ولذلك قال اأمير الموؤمنين Q: »َعِجْبُت ِلْلَبِخيِل َي�ْسَتْعِجُل اْلَفْقَر الَِّذي ِمْنُه َهَرَب، 

)1( جنود العقل والجهل، �س 89.
)2( )م.ن(، �س 211  - 212.
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ْنَيا َعْي�َص اْلُفَق���َراِء، َوُيَحا�َس���ُب ِفي الآِخَرِة  اُه َطلَ���َب، َفَيِعي�ُص ِف���ي الدُّ يَّ ���ِذى اإِ َوَيُفوُت���ُه اْلِغَن���ى الَّ

.
ِح�َساَب اْلْغِنَياِء«)1(

عندما تجال�س البخيل تراه ي�ضكو دوًما من قّلة الموارد والّنعم، ولي�س هذا اإاّل من احتجاب 

الفطـــرة التي خلقهـــا اهلل لكي تدرك الكمال الالمتناهي والجمـــال المطلق في عالم الوجود. 

وال �ضـــّك باأّن من ا�ضتيقظت الفطرة فيه �ضيرى العالم كذلك، وعندها لن يكون من خ�ضارٍة اأو 

نق�ضـــان في اأن ينفق القليل مقابل مـــا اأعّد اهلل له من كثيٍر ال نهاية له،{ڇ ڍ ڍ 

.
)2(

ڌ }
.

فلهذا نجد اأمير الموؤمنين Q يقول: »من اأيقن بالخلف، جاد بالعطّية«)3(

مثـــل هذا ال�ّضخ�س البخيـــل هو الذي حّذرنا من ع�ضرته وم�ضاحبتـــه وم�ضاورته، كما قال 

.
ِل َوَيِعُدَك اْلَفْقر«)4( علّي Q: »َوَل ُتْدِخلَنَّ ِفي َم�ُسوَرِتَك َبِخيًل َيْعِدُل ِبَك َعِن اْلَف�سْ

ما هي عواقب ال(خ2؟
ال يوجـــد مثل اأولياء اهلل العارفين بحقائق الموجودات واأ�ضـــرار العالم من يمكن اأن يدّلنا 

على عواقب البخل واآثاره. 

1. البعد عن اهلل ودخول الّنار
ْنَيا، َفَمْن  ْغ�َساُنَها ِفي الدُّ َخاُء �َسَجَرٌة ِفي اْلَجنَِّة اأَ فعن االإمام الّر�ضا Q اأّنه قال: »ال�سَّ

ْنَيا َفَمْن َتَعلََّق  ���ِة، َواْلُبْخُل �َسَجَرٌة ِفي النَّاِر اأَْغ�َساُنَها ِفي الدُّ َلى اْلَجنَّ ْتُه اإِ ���ٍن ِمْنَها اأَدَّ َتَعلَّ���َق ِبُغ�سْ

.
اُكْم ِمَن النَّاِر!«)5( يَّ ُ، َواإِ ْتُه اإَِلى النَّاِر اأََعاَذَنا اهللَّ دَّ ٍن ِمْن اأَْغ�َساِنَها اأَ ِبُغ�سْ

َة  ادق Q اأّنه قال: »�َسَناِئُع اْلَمْعُروِف َوُح�ْسُن اْلِب�ْسِر َيْك�ِسَباِن اْلَمَحبَّ وعـــن االإمام ال�ضّ

.
َوُيْدِخَلِن اْلَجنََّة، َواْلُبْخُل َوُعُبو�ُص اْلَوْجِه ُيْبِعَداِن ِمَن اهلل َوُيْدِخَلِن النَّاَر«)6(

)1( نهج البالغة، �س491.
�ضورة المنافقون، االآية 7.  )2(

)3( نهج البالغة، �س494.
)4( )م.ن(، �س 430.

)5( م�ضتدرك الو�ضائل، ج7، �س 14، باب وجوب الجود وال�ّضخاء بالّزكاة.
)6( الكافي، ج2، �س103.
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2. محق الّدين
ا، اأّنه قال: »َمْن َعَرَف اهلل َخاَفُه، َوَمْن َخاَف اهلل َحثَُّه اْلَخْوُف ِمَن اهلل َعلَى  وعنـــه Q اأي�ضً

ِبيَن ِباأََدِب اهلل َواْلآِخِذي���َن َعِن اهلل اأَنَُّه  ِر اْلُمِطيِعي���َن اْلُمَتاأَدِّ ِديِب���ِه، َفَب�سِّ اْلَعَم���ِل ِبَطاَعِت���ِه َواْلأَْخِذ ِبَتاأْ

.
)1(

ح«  ِت اْلِفَتِن، َوَما َراأَْيُت �َسْيئاً ُهَو اأَ�َسرُّ ِلِديِن اْلُم�ْسِلِم ِمَن ال�سُّ لَّ َحقٌّ َعلَى اهلل اأَْن ُيْنِجَيُه ِمْن َم�سَ

وقريٌب من هذا المعنى، ما ورد في الكافي ال�ّضريف، عن جعفر، عن اأبيه، قال: قال ر�ضول 

حِ  َدِبيباً َكَدِبيِب النَّْمِل،  حِ  �َسيْ ٌء«، ُثمَّ َقاَل: »اإِنَّ ِلَهَذا ال�سُّ اهللP: »َما َمَحَق اْلإِ�ْسَلَم َمْحَق ال�سُّ

.
َرِك«)2( َو�ُسَعباً َك�ُسَعِب ال�سِّ

3. الّداء
وعندما ي�ضبح البخـــل �ضجّية عاّمة وخ�ضلة اجتماعّية ذات اأعراف ومبّررات، فاإّنه ي�ضوق 

المجتمـــع نحو اأفظـــع الموبقات، كما فعل بقوم لوط، حيث جاء فـــي حديث عن ر�ضول اهلل اأّنه 

ِ ِمَن  ُذ ِباهللَّ ٍد، ِفي ُكلِّ �َسَباٍح َوَم�َساٍء َوَنْحُن َنَتَعوَّ كان يتعـــّوذ من البخل، فقال: »َنَعْم َيا اأََبا ُمَحمَّ

)3(، َو�َساأُْخِب���ُرَك َع���ْن 
اْلُبْخ���ِل، اهلل َيُق���وُل:{ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب }

َعاِم، َفاأَْعَقَبُه���ُم اْلُبْخُل َداًء َل  ���اَء َعلَى الطَّ �ِسحَّ َعاِقَب���ِة اْلُبْخ���ِل: اإِنَّ َق���ْوَم ُلوٍط َكاُن���وا اأَْهَل َقْرَيٍة اأَ

.
َدَواَء َلُه ِفي ُفُروِجِهْم«)4(

4. ذهاب اإليمان
ومـــا يلفـــت نظرنا تلك الّت�ضريحـــات الواردة في االأحاديـــث حول الّت�ضاد الكامـــل بين االإيمان 

.
َبَر«)5( ْن ُبِخَل َعلَْيِه �سَ ِمُن َل َيْبَخُل، َواإِ ادقQ قال: »اْلُموؤْ والبخل، ففي حديث االإمام حول ال�ضّ

.
اأو ما جاء عنه Q: »َل َيُكوُن اْلُموؤِْمُن َجَباناً َوَل َحِري�ساً َوَل �َسِحيحاً«)6(

َلمَّ ِمْن  ُتُه اْلَك���ِذَب َواْلُبْخَل َواْلُفُجوَر، َوُربََّما اأَ ـــا قوله Q: »اْلُموؤِْمَن َل َيُكوُن �َسِجيَّ واأي�ضً

.
َذِلَك �َسْيئاً َل َيُدوُم َعلَْيِه«)7(

)1( بحار االأنوار، ج67، �س 400.
)2( الكافي، ج4، �س45. 

)3( �ضورة الح�ضر، االآية 9.
)4( م�ضتدرك الو�ضائل، ج7، �س30.

)5( الكافي، ج2، �س 226.
)6( و�ضائل ال�ضيعة، ج9، �س40.

)7( الكافي، ج2، �س 442.
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يَماُن َواْلُبْخُل  وعندمـــا ناأتي اإلى اأ�ضل هذه ال�ّضجرة الّطيّبة، نراه P يقول: »َل َيْجَتِمُع اْلإِ

.
ِفي َقْلِب اْمِرئ «)1(

وقـــد عرفنـــا اأّن االإيمان بـــاهلل تعالى يعني �ضعـــور القلب بح�ضور اهلل فـــي �ضوؤونه الجمالّية 

كالّرحمـــة واللطف والوهب واالإنعام، ومن لم يلحظ هذا الح�ضور االإطالقي في الوجود فلي�س 

.
)2(

بموؤمن، قال اهلل تعالى:{پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ }

واأقـــّل ما ُيقال عن البخيل اأّنه لو الحظ هذه الّنعمة المطلقة لما ُمنع من الخير الذي ياأتيه 

من رّبه. والبخيل �ضخ�ٌس ال يوؤمن اأّن ما لديه اأمانة من رّبه اإليه، ولو كان يعتقد اأّن ما لديه هو 

من عند نف�ضه فهذا االأحمق بعينه.

5. منشأ كّل سوء
ا اأّنه كمـــا قال اأمير الموؤمنينQ: »اْلُبْخُل َجاِم���ٌع ِلَم�َساِوِئ اْلُعُيوِب،  ويكفـــي البخل �ضرًّ

.
َوُهَو ِزَماٌم ُيَقاُد ِبِه اإَِلى ُكلِّ �ُسوٍء«)3(

المعالرة
واإذ عرفـــت الّت�ضاّد بين البخل واالإيمان، واأدركت اأّن البخل والجبن والحر�س غرائز �ضّتى 

يجمعهـــا �ضـــوء الّظن باهلل، كما قال اأمير الموؤمنين Q، تعلم اأّن المظهر االأعظم من هذا 

العـــار والقذارة المعنوّية هو اأن ن�ضـــع برنامًجا لحياتنا نزداد فيه اإيماًنـــا ونثّبت فيه االإيمان، 

ونجعل االإيمان هدًفا �ضامًيا ل�ضعينا وجهادنا في هذه االأر�س.

وال ينبغـــي اأن ي�ضّلـــك ال�ّضيطـــان، فتظـــّن اأّن هـــذا المر�ـــس ال عـــالج لـــه، فعـــن االإمـــام 

الخمينـــّي  } اأّنـــه قال: »واأّما القـــول المعروف باأّن بع�ـــس االأخالق ال�ضّيئـــة والّرذائل من 

االأمور الّذاتّية فال يمكن تغييرها، وهو مّما ال اأ�ضل له، بل هو كالٌم فارٌغ �ضادٌر من قّلة الّتدّبر. 

ومقولـــة عدم تغّير الذاتّيات ال ت�ضدق على هذا الباب، بل اإّن من الممكن تبديل وتغيير جميع 

فـــات االإن�ضانّية بالّريا�ضات والمجاهـــدات، حّتى الجبن والبخل والّطمع يمكن ا�ضتبدالها  ال�ضّ

)1( م�ضتدرك الو�ضائل، ج7، �س 26.
)2( �ضورة اإبراهيم، االآية 34.

)3( نهج البالغة، �س543.
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.
)1(

بال�ّضجاعة والكرم والقناعة وعّفة النف�س«

»اإّن الّنبتة التي ُغر�ضت حديثًا يمكن ل�ضخ�سٍ واحٍد اأن يقلعها، ولكن اإذا تر�ّضخت جذورها 

فـــي االأعمـــاق عجزت االأفالك عـــن قلعها، وما اأكثر ما يحـــدث اأّن ُخُلقًا �ضّيئـــًا ، مثل البخل اأو 

الح�ضـــد ، يظهر في ال�ّضاب الفتى، فيكون باالإمكان اإ�ضالحـــه بقليل من المراقبة وال�ّضعي، بل 

الـــح المقابل له، الأّنه ما يزال �ضعيًفا لـــم يتر�ّضخ بعد، ولكن اإذا غفل  وا�ضتبدالـــه بالخلق ال�ضّ

عنـــه �ضاحبه مّدة وتهـــاون في اأمره احتاج االإ�ضالح اإلى ريا�ضـــات �ضديدة، ومجاهدات �ضاّقة 

طويلة، قد ال يمهل االأجل المحتوم االإن�ضان المجاهد الإكمالها، فيرحل اإلى العالم االآخر بتلك 

غطات والّظلمـــات في القبر  االأخـــالق المظلمـــة، واالأرجا�س المعنوّيـــة، وهي عّلة ومن�ضـــاأ ال�ضّ

.
)2(

والبرزخ والقيامة«

)1( جنود العقل والجهل، �س 60.
)2( )م.ن(، �س 153.
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المهاهيم الرئيسة

1. ال�ّضخ�ضّيـــة البخيلـــة �ضخ�ضّية ظالمّية تبـــّث اأجواء البوؤ�س والياأ�ـــس اأينما حّلت وتجعل 

الحياة �ضّيقة تكاد تخنق كّل من عاي�ضها. 

2. البخيـــل اإن�ضاٌن منـــع نف�ضه الفر�ضة الكبرى في هذه الحياة الّدنيا وهي الّتنّعم بالموارد 

االإلهّية الالمتناهّية.

3. لي�س كّل من منع بخيل، لكن البخل هو المنع حين ال يكون مبّرًرا.

4. البخل �ضّد ال�ّضخاء، وال�ّضخاء يتو�ّضط بين االإ�ضراف والبخل.

5. البخيل هو الذي يكون البخل بارًزا في �ضيرته العاّمة.

6. ين�ضاأ البخل من قّوة ال�ضهوة، مما يزيد تعلق االإن�ضان بالدنيا وحر�ضه عليها؛ واحتجاب 

الفطرة، مما يجعله ال يرى الكمال، فيرى نف�ضه في حرمان دائم، وتراه ي�ضكو دوًما من 

قّلة الموارد والّنعم.

7. مـــن اآثـــار البخل: البعد عن اهلل ودخـــول الّنار؛ محق الدين؛ �َضـــوق المجتمع نحو اأفظع 

الموبقـــات )كالموبقـــة التي اأ�ضابت قوم لوط(؛ ذهاب االإيمـــان )فاالإيمان يعني �ضعور 

القلب بح�ضور اهلل في الوهب واالإنعام، والبخيل ال يرى نعمة اهلل عليه(؛ هذا باالإ�ضافة 

َلى ُكلِّ �ُضوٍء. اإلى اأنه ِزَماٌم ُيَقاُد ِبِه اإِ

8. مـــن الخطـــاأ االعتقاد باأنه ال يمكن التخل�ـــس من اآفة البخل. يمكـــن اإ�ضالح هذا االآفة 

بالقليـــل مـــن المراقبـــة وال�ضعي وو�ضـــع برنامج لحياتنا نـــزداد فيه اإيماًنـــا ونثّبت فيه 

االإيمان، خا�ضة اإذا ظهرت في ال�ضاب، وقبل اأن تتر�ّضخ في نف�ضه بقوة. 

9. اأمـــا اإذا غفـــل عنهـــا �ضاحبهـــا وتهـــاون بها، احتـــاج االإ�ضـــالح اإلى ريا�ضـــات �ضديدة، 

ومجاهدات �ضاّقة طويلة، وقد يرحل اإلى العالم االآخر بتلك االأخالق المظلمة التي هي 

غطات والّظلمات في القبر والبرزخ والقيامة. عّلة ومن�ضاأ ال�ضّ
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:

���ِذي لَ َيِف���ُرُه اْلَمْنُع َواْلُجُموُد، َولَ ُيْكِديِه الإْعَطاُء َواْلُج���وُد; اإِْذ ُكلُّ ُمْعط ُمْنَتِق�ٌص  »اْلَحْم���ُد هلِل الَّ

���اُن ِبَفَواِئ���ِد النَِّعِم، َوَعواِئ���ِد الَمِزيِد َواْلِق�َس���ِم، ِعَياُلُه  �ِس���َواُه، َوُكلُّ َماِن���ع َمْذُم���وٌم َما َخ���َلُه، َوُهَو اْلَمنَّ

اِلِبيَن َما َلَدْيِه، َوَلْي�َص  َلْيِه، َوالطَّ اِغِبيَن اإِ ْقَواَتُهْم، َوَنَهَج �َسِبيَل الرَّ َر اأَ اْلَخَلِئ���ُق، �َسِمَن اأَْرَزاَقُه���ْم، َوَقدَّ

ُل الَِّذي َلْم َيُك���ْن َلُه َقْبٌل َفَيُكوَن �َسيٌء َقْبلَ���ُه، َوالآِخُر الَِّذي  وَّ ِبَم���ا �ُسِئ���َل ِباأَْج���َوَد ِمْنُه ِبَما َل���ْم ُي�ْساأَُل. الأَ

اِدُع اأََنا�ِسيَّ الأْب�َساِر َع���ْن اأَْن َتَناَلُه اأَْو ُتْدِرَكُه، َم���ا اْخَتلََف َعلَْيِه  َلْي����َص َل���ُه َبْع���ٌد َفَيُكوَن �َسْيٌء َبْع���َدُه، َوالرَّ

�َسْت َعْنُه َمَعاِدُن  َدْهٌر َفَيْخَتِلَف ِمْنُه الَحاُل، َولَ َكاَن ِفي َمَكان َفَيُجوَز َعلَْيِه النِتَقاُل، َوَلْو َوَهَب َماَتَنفَّ

يِد اْلَمْرَجاِن،  ّر َوَح�سِ َداُف اْلِبَحاِر، ِمْن ِفِلزِّ اللَُّجْيِن َواْلِعْقَياِن، َوُنَثاَرِة الدُّ اْلِجَباِل، َو�َسِحَكْت ِعْنُه اأَ�سْ

َر ذِلَك ِفي ُجوِدِه، َوَل اأَْنَفَد �َسَعَة َما ِعْنَدُه، َوَلَكاَن ِعْنَدُه ِمْن َذَخاِئِر الأَْنَعاِم َما َل ُتْنِفُدُه َمَطاِلُب  َما اأَثَّ

.
يَن«)1( اِئِليَن، َولَ ُيْبِخُلُه اإِْلَحاُح الُمِلحِّ ُه �ُسوؤَاُل ال�سَّ الََناِم؛ لأنَُّه اْلَجَواُد الَِّذي َل َيِغي�سُ

الآيات الكريمة:

1  {ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئىئ يئ 

 .
)2(

جب حب خب مب ىبيب جت حت خت متىت يت جث مث ىث}
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  {ۈ    2

 .
)3(

ېې ې ى ى ائ }
3  {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ 
 .

)4(
ی ی }

.
)5(

4  {ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ }

)1( نهج البالغة، �س124.
)2( �ضورة اآل عمران، االآية 180.

)3(  �ضورة الن�ضاء، االآية 37.
)4( �ضورة محمد، االآية 38.

)5( �ضورة الليل، االآيات 8  - 10.
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الروايات ال�سريفة:

.
)1(

َلم«   ال�ضادِق Q: »اإِنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ َقاَل: اإِنَّ اْلَبِخيَل َمْن َيْبَخُل ِبال�سَّ
ِ
5. عن االإمام

.
لََتاِن َل َتْجَتِمَعاِن ِفي ُم�ْسِلٍم: اْلُبْخُل َو�ُسوُء اْلُخُلِق«)2( 6. َعْن َر�ُضوِل اهللP: »َخ�سْ

َها ِباْلُجوِد َواْلَكَرِم، َوَخلََق  ْوِلَياِئِه َفَحفَّ
َ
7. عْن ر�ضوِل اهللP: »اإِنَّ اهلل َخلََق اْلَجنََّة َثَواباً ِلأ

.
َها ِباللُّوؤِْم َواْلُبْخِل«)3( ْعَداِئِه َفَحفَّ

َ
النَّاَر ِعَقاباً ِلأ

ِحيُح؟« ُقْلُت: ُهَو  ُبو َعْبِد اهلل Q: »َتْدِري َما ال�سَّ
َ
َة، َقاَل: َقاَل اأ ِبي ُقرَّ

َ
ِل ْبِن اأ 8. َعِن اْلَف�ضْ

ِحيُح َي�ُسحُّ  نَّ اْلَبِخيَل َيْبَخُل ِبَما ِفي َيِدِه، َوال�سَّ �َسدُّ ِمَن اْلُبْخِل؛ اإِ
َ
حُّ اأ اْلَبِخيـــُل، َقاَل: »ال�سُّ

ْيِدي النَّا�ِص �َسْيئاً 
َ
ا ِفي اأ ْيِدي النَّا�ِص َوَعلَى َما ِفي َيَدْيِه، َحتَّى َل َيَرى ِممَّ

َ
َعلَ���ى َم���ا ِفي اأ

.
ْن َيُكوَن َلُه ِباْلِحلِّ َواْلَحَراِم، َوَل َيْقَنُع ِبَما َرَزَقُه اهلل«)4(

َ
اإِلَّ َتَمنَّى اأ

 .
ِ
اِلم ْعـــَذُر ِمَن الظَّ

َ
ِحيُح اأ نَّ َعِلّيًا Q �َضِمـــَع َرُجاًل َيُقوُل: ال�ضَّ

َ
ِبيهِ ، اأ

َ
9. َعـــْن َجْعَفٍر، َعـــْن اأ

ِحيُح  ْهِلَها، َوال�سَّ
َ
َلَمَة َعلَى اأ اِلَم َيُتوَب َوَي�ْسَتْغِفُر اهلل َوَي���ُردُّ الظُّ نَّ الظَّ َفَقـــاَل: »َكَذْبَت؛ اإِ

ْيِف، َوالنََّفَقَة ِفي �َسِبيِل اهلِل،  ْقَراَء ال�سَّ ِحِم، َواإِ لََة الرَّ َدَقَة، َو�سِ َكاَة، َوال�سَّ اإَِذا �َسحَ  َمَنَع الزَّ

.
ْن َيْدُخلََها �َسِحيٌح«)5(

َ
. َوَحَراٌم َعلَى اْلَجنَِّة اأ ْبَواَب اْلِبرِّ

َ
َواأ

َمَرُهْم 
َ
حِ ، اأ نََّما َهلََك َمْن َكاَن َقْبلَُكْم ِبال�سُّ حَ ؛ َفاإِ اُكْم َوال�سُّ P: »اإِيَّ ِ

10. َعِن الر�ضوِل االأعظم

.
َمَرُهْم ِباْلَقِطيَعِة َفَقَطُعوا«)6(

َ
ْلِم َفَظلَُموا، َواأ َمَرُهْم ِبالظُّ

َ
ِباْلَكِذِب َفَكَذُبوا، َواأ

���ُق َعلَْيَك اْلَمْخَرَج،  يِّ ، َل ُت�َس���اِوَرنَّ َجَباناً َفاإِنَُّه ُي�سَ P: »َيا َعِليُّ
ِ
11. َعـــْن الر�ضوِل االأعظم

ُر ِبَك َعْن َغاَيِتك، َوَل ُت�َساِوَرنَّ َحِري�ساً َفاإِنَُّه ُيَزيُِّن َلَك  نَُّه َيْق�سُ َوَل ُت�َس���اِوَرنَّ َبِخي���ًل َفاإِ

.
نِّ باهلل«)7( نَّ اْلُجْبَن َواْلُبْخَل َواْلِحْر�َص َغِريَزٌة َيْجَمُعَها �ُسوُء الظَّ

َ
َها، َواْعلَْم اأ �َسرَّ

)1( الكافي، ج2، �س 645.
)2( و�ضائل ال�ضيعة ج9، �س 39.

)3( م�ضتدرك الو�ضائل، ج15، �س 259.
)4( الكافي، ج4، �س 45.

)5( )م.ن(، �س 44.
)6( و�ضائل ال�ضيعة ج9، �س 42.

)7( نهج البالغة، �س 430.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

الّدرس التاسع والثالثون 

 الهذر والجرأة واالنتقام  

معناها، منشؤها وسبل معالجتها

فرديـــًا    1 ومفا�ضـــده  واآثـــاره  الهـــذر  من�ضـــاأ  يبّيـــن 

واجتماعيًا.

ي�ضرح كيفّية التخّل�س من رذيلة الهذر.   2

يتعّرف اإلى نمـــاذج �ضخ�ضّيات اأخرى كالمتجّرئة    3

واالنتقامّية.





تمفيق
ين�ضـــاأ االإن�ضـــان في مجتمـــٍع يولي اأهمّيـــة كبيرة للـــكالم. ومنذ نعومـــة اأظافـــره، وقبل اأن 

يـــدرج ما�ضًيـــا، نجده في معر�س تعّلم الـــكالم كيفما كان. وعندما ينطق بـــاأّول كلمة ينال من 

اال�ضتح�ضان والّترغيب ما ال يناله على اأّي عمل اآخر.

نترّبـــى جميًعـــا في بدء االأمر على ح�ضن الـــكالم، ثّم تاأتي الّتعاليـــم االإ�ضالمّية لتوؤّكد على 

مت ف�ضيلًة الأبنائنا،  مت وقّلة الكالم! فكيف نجمع بين االأمرين؟ وكيف نجعل ال�ضّ ح�ضن ال�ضّ

مع ما للنطق من اأهّمية ودور في بناء ال�ّضخ�ضّية والّتوا�ضل العلمّي وعبادة الحّق؟

خصّية الفاذرة؟
ّ
ما هي الش

يقـــول االإمـــام الخمينـــّي }: »الَهـــَذر... وهو الهذيـــان، والكالم باالأمـــور الفارغة غير 

.
المفيدة«)1(

وال�ّضخ�ضّية الهاذرة، هي التـــي يكون الكالم عندها و�ضيلًة الإثبات الّذات وتاأكيد الموقعّية 

والمنزلة واجتذاب القلوب وتح�ضيل االحترام والو�ضول اإلى المبتغيات والهيمنة على الغير.

وتوؤّكـــد الّتجارب اأّن للكالم في المجتمعات الب�ضرّية تاأثيًرا كبيًرا، وغالًبا ما يفهم االإن�ضان 

مـــن االأعـــراف ال�ّضائدة اأّنه ي�ضتطيع اأن يح�ضل على الكثير من الّنفوذ من خالل الكالم ب�ضّتى 

اأ�ضاليبه وطرقه.

ولّمـــا كان هذا االإن�ضان بعيًدا عـــن الّتهذيب الحقيقّي وعن معنى ال�ّضيـــر وال�ّضلوك واأهمّية 

الّرجوع اإلى اهلل واالإنابة اإليه، فاإّنه �ضيتو�ّضل باأّي �ضيء يو�ضله اإلى القدرة التي ين�ضدها بحكم 

الفطرة، وهنا لن يجد اأ�ضهل من الكالم طريًقا اإلى ما ي�ضبو اإليه!

)1( جنود العقل والجهل، �س345.
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فعندمـــا تختفي اآثـــار الّتربية االإلهّية، وتحّل محّلها االأعـــراف الجاهلّية التي تمّجد القدرة 

الماّدّيـــة، وتعلـــي مـــن �ضاأن الّنفـــوذ االجتماعّي، ولـــو كان على ح�ضـــاب المعنوّيـــات والّطهارة 

الّروحّية، فاإّن االإن�ضان �ضيتم�ّضك بكّل ما كان من �ضاأنه اأن يحّقق له تلك القدرة، وهنا لن يجد 

اأ�ضهل من الكالم و�ضيلة للو�ضول اإلى ما يريده!

ما هي اثار الفذر؟
يذكر االإمام الخميني } مجموعة كبيرة من االآثار الوخيمة النطالق الل�ضان وخروجه 

عن �ضوابط الحكمة وموازين الّتعّقل. 

فيقول }: »وحيث اإّن الهذيان والهذر واللغو والكالم الباطل ُيبعُد االإن�ضان عن الكمال 

المطلـــق، ويقّربـــه من عالم الّطبيعـــة واأحكامها، فاإّن الفطرة ال�ّضليمـــة تنفر منها، فهي �ضبب 

.
)1(

الحتجاب هذه الفطرة عن مبداأ الكمال«

ويقـــول }: »اأّما فيما يرتبط بخ�ضو�س اآثار اللغو والكالم القبيح فينبغي االلتفات اإلى 

فاء وال�ّضالمة والوقار والّطماأنينة  الح وال�ضّ �ضـــّدة اإ�ضراره على الّروح، فهو ي�ضلب الّنف�س ال�ضّ

وال�ّضكينـــة ويلّوثهـــا بالجالفـــة والكدر والق�ضوة والغفلـــة واالإدبار عن ذكـــر اهلل، وي�ضلب الّروح 

حالوة عبادة اهلل وذكره، وي�ضعـــف االيمان ويوهنه، ويميت القلب، ويزيد انحرافات واأخطاء 

االإن�ضـــان، ويورث الّندم العميق، ويثير الكدورات بين االأ�ضدقاء والعداوات بين الّنا�س، ويبعث 

�ضـــوء الظـــّن في النا�ـــس تجاه االإن�ضـــان، وي�ضقطه من اأعينهـــم، فتنعدم ثقتهم بـــه، وحينئٍذ ال 

يقيمـــون له وزنًا. وكّل هذه االآثار تحدث اإذا لم ي�ضتمـــل كالمه على اأنواع المعا�ضي، ولكن من 

الّنادر اأن ي�ضتغل االإن�ضاُن باللغو والكالم الباطل وال يخ�ضع ل�ضانه للمعايير ال�ّضليمة، ثّم ال يقع 

في المعا�ضي، ويبقى كالمه في دائرة اللغو المجّرد اإلى الّنهاية؛ لذلك فقد ورد حٌث اأكيد على 

.
)2(

مت« ال�ّضكوت وال�ضّ

وُروي عن ر�ضول اهللP اأّنه قال: »ل ُتكثروا الكلم بغير ذكر اهلل، فاإّن كثرة الكلم بغير 

.
ذكر اهلل ق�سُو القلِب، اإّن اأبعد الّنا�ص من اهلل القلُب القا�سي«)3(

)1( جنود العقل والجهل، �س 354.
)2( )م.ن(، �س 350 - 351.

)3( الكافي، ج2، �س 114.
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ويقول }: »واإذا احتجبت الّنف�س عن فطرتها االأ�ضلية ال�ّضليمة، وتعّلقت بعالم الّطبيعة 

واآمالـــه الّدنيئة، ظهر فيها الحّب الكاذب واللغو الباطل، حـــبٌّ كاذٌب ولغٌو باطٌل، مثلما يظهر 

.
)1(

في المري�س اال�ضتهاء الكاذب للّطعام الم�ضرِّ له«

فالهـــذر، مثلما اأّنه ين�ضاأ ب�ضبب احتجاب الفطرة، فاإّنه يوؤّدي اإلى زيادة الحجب عليها. اأّما 

جهـــة االحتجـــاب االأولى فذلك لما تقّدم مـــن اأّن االإن�ضان اإذا راأى في �ضـــيٍء ناق�س اأو معيوب 

ا ـ لكّنها  الكمـــال توّجـــه اإليه بحكم الفطـــرة العا�ضقة للكمال. فالفطـــرة هنا فاعلة ـ ولـــو ن�ضبيًّ

محجوبة بحجاب الوهم الذي تغّذيه االأعراف االجتماعّية المتخّلفة. والأّن هذه االأعراف ترفع 

مـــن �ضاأن الكالم الهاذر، فاإّن الذي ي�ضطنع الكالم ويجعلـــه و�ضيلًة اأ�ضا�ضّيًة للمقام واالعتبار 

�ضيجـــد من المجتمع تح�ضيًنـــا وتاأكيًدا لذلك، في�ضتـــّد �ضوقه وع�ضقه للهـــذر، وي�ضتّد احتجاب 

الفطرة تبًعا لذلك.

كيف نعالج الفذر؟
يقـــول االإمام الخمينـــّي }: »وكان اأهل الّريا�ضـــات ليلزمون اأنف�ضهـــم بال�ّضكوت كاأمٍر 

حتمّي، ويهتّمون الأجله بالخلوة والعزلة مع اأّن في مجال�ضة اأهل المعرفة والعلماء واأهل االإقبال 

والّتوّجه اإلى اهلل والّريا�ضات فوائد كثيرة وعائدات ال ُتح�ضى، في حين اأّن في العزلة حرماًنا 

مـــن الكثير من المعارف والعلوم، كما اأّن خدمـــة الخلق ـ وهي من اأف�ضل الّطاعات والقربات ـ 

تح�ضل عادًة من خالل المعا�ضرة، لكن م�ضايخ اأهل الّريا�ضات يرّجحون العزلة على المعا�ضرة 

ب�ضبـــب كثرة اآفات المعا�ضرة، و�ضعوبة حفظ االإن�ضـــان ـ في االأعّم االأغلب ـ نف�ضه منها. والحّق 

في االأمر اأّن على االإن�ضان في البداية ، وعند ا�ضتغاله بالّتعّلم واال�ضتفادة ، اأن يجال�س العلماء 

والف�ضـــالء، ولكن مـــع حفظ اآداب الع�ضرة ورعايـــة ومعرفة اأحوال واأخـــالق المعا�ضرين، كما 

يجـــب عليـــه اأن ي�ضتفيد من م�ضايخ وعظمـــاء اأهل الّتوّجه اإلى اهلل في بدايـــات �ضيره و�ضلوكه، 

وفـــي اأوا�ضط واأوائل نهاياته، فهو م�ضطرٌّ للع�ضـــرة في هذه المرحلة. اأّما اإذا و�ضل اإلى مرحلة 

نهايـــات �ضلوكه، فينبغي له التفّرغ الكامل لنف�ضه لمـــّدة، واال�ضتغال بالحّق وذكره تعالى، فاإذا 

تعار�ضـــت الخلـــوة مع الحـــّق خالل هذه المّدة مـــع معا�ضرة الخلق، وجب عليـــه اأن يعتزل لكي 

)1( جنود العقل والجهل، �س 354.
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ُيفا�ـــس عليه الكمال الالئق به من الملكوت االأعلى. فاإذا وجد في نف�ضه ظهور حال الّطماأنينة 

وال�ّضكينـــة واال�ضتقرار واال�ضتقامة، واأَِمَن مـــن غلبة الحاالت الّنف�ضّيـــة والو�ضاو�س االإبلي�ضّية، 

حينئـــٍذ عليـــه اأن يتوّجه اإلى معا�ضرة الخلق بهدف اإر�ضادهم وتعليـــم وتربية عباد اهلل وخدمة 

خلقـــه، فيعّد نف�ضه لالإقبال على خدمة الخلق ما ا�ضتطاع اإلى ذلك �ضبياًل. وهذا المنهاج عام 

مت وال�ّضكوت والـــكالم واالإر�ضاد، فعلى االإن�ضان اأن ي�ضتغـــل في بداية اأمره ـ حيث  ي�ضمـــل ال�ضّ

يكون متعّلمًا ـ بالبحث والّدر�س والّتعّلم، فيجتنب فقط الكلمات واالأقوال اللغوّية الباطلة. فاإذا 

َكُمـــَل فعليـــه اأن ي�ضتغل بالّتفّكر والّتدبُّر، فيمنع ل�ضانُه عـــن الّنطق بغير ذكر اهلل وما يرتبط به 

ا اإلهيًّا، واطماأّن اإلى اإلهّية  لكي تفي�س على قلبه االإفا�ضات الملكوتّية. فاإذا اأ�ضبح وجوده حّقانيًّ

اأقواله وكالمه، فعليه اأن ينطق ويت�ضّدى لتربية الّنا�س وتعليمهم واالأخذ باأيديهم، فال يتوانى 

ين، ويخّلع عليه خلَعة  عـــن خدمتهم وال للحظة حّتى ير�ضـــى اهلل عنه، ويجعله من عباده المربِّ

.
)1(

الّتعليم واالإِر�ضاد، فيجبر تبارك وتعالى بهذه الخدمة نق�ضه حيث ُوجد«

ولـــو تاأّمل االإن�ضان في ما في كثرة الكالم من مفا�ضد ونتائـــج وخيمة ل�ضعر بالّندم والتاأّلم 

من تفّلت ل�ضانه. ولعّل هذا الّندم يكون مقّدمة لالإ�ضالح. اأجل، اإّن �ضبط الل�ضان لي�س باالأمر 

ال�ّضهل نظًرا ل�ضهولة تفّلته من عقاله، لكّن القيمة تكمن في المجاهدة، وكّل مجاهدة في اهلل 

.
)2(

ال بّد واأن ت�ضل اإلى غايتها،{ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ }

خصّية المترّرئة
ّ
الش

يقـــول االإمام الخمينـــّي } في معر�س حديثه عن جنود العقـــل والجهل: »الّرهبُة تعني 

الخوف؛ ُيقال: َرِهَبـ  بك�ضر ]الهاء[ وفتحها ، رهبًة ورهًبا وُرهبانًا وِرهبانًا، اأي خاف. وَرهبان 

ـ بفتـــح الـــراء ـ مثل خ�ضيـــان، من المبالغـــة الخوف، وُرهبـــان جمع راهب، وجمعهـــا رهابين. 

، وقد 
)3(

والرهبانيـــة: العزلة عـــن الخلق واعتزال اللذات الّدنيوّية من اأجـــل اال�ضتغال بالعبادة

، وفي الحديث اأي�ضًا اأن رجاًل 
)4(

نهـــى عنها االإ�ضالم، وفي الحديث: »ل رهبانّي���ة في الإ�سلم«

)1( جنود العقل والجهل، �س 346  - 347.
�ضورة العنكبوت، االآية 69.  )2(

)3( م�ضتدرك الو�ضائل، ج14، �س155.
)4( و�ضائل ال�ضيعة، ج4، �س117.
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َب اأّمت���ي القعوُد في  قـــال لر�ضول اهللP اأريـــد اأن اأترّهب، فقـــالP: »ل تفع���ل، واإّن َتَرهُّ

. فالّرهبانّيـــة بمعنـــى العزلة عن الّنا�س واعتزال الّن�ضـــاء وتعطيل القوى االإلهّية 
الم�ساج���د«)1(

الكريمـــة التـــي اأنعم اهلل بها على االإن�ضان، ُتعّبر عن غاية الجهـــل، وتوّلد الكثير من المفا�ضد؛ 

لذا ال يمكن اأن تكون نتيجًة للخوف من الحّق تعالى، فهذا الخوف من جنود العقل ومن عوامل 

.
)2(

اإ�ضالح الّنفو�س، وهو يقابل الجراأة على الحّق تعالى«

 :Qادق ولّمـــا كان التجّروؤ مقاباًل للّرهبة، كما جاء في الحديث نف�ضه عن االإمام ال�ضّ

»الرهب���ة و�سّده���ا وهي الجراأة«، فاإّن التجّروؤ درجات تقابل درجات الّرهبة والخ�ضية من اهلل 

تعالى.

يقـــول االإمام}: »وتقابـــل كّل درجة من درجـــات الّرهبة، درجة من درجـــات الجراأة، 

فتقابـــل الّدرجة االأولى درجة الجراأة على المعا�ضي، وتقابل الّثانية درجة الجراأة على الزاّلت 

واالأخطـــاء، وتقابل الّثالثـــة الجراأة على الّدخول في الحجب طواعّيـــة، وتقابل الّرابعة الجراأة 

.
)3(

بغة الّنف�ضانّية ال�ّضيطانّية ذاًتا و�ضفة وفعاًل« على روؤية الّنف�س وال�ضّ

ويقـــول االإمام }: »اعلم، اأّن الّتعظيـــم والّرهبة منه، من االأمور الفطرّية المخّمرة في 

جبّلـــة جميـــع اأفراد العائلـــة الب�ضرّية، ولو ُفّت�ضـــْت قلوبهم جميًعا لما ُوِجَد َمـــْن �ضّذ عنها فهمـ  

واإن اختلفـــوا فـــي ت�ضخي�س المـــوارد والم�ضاديـــقـ  اإاّل اأنهم مّتفقون على اأ�ضـــل هذه الحقيقة 

الفطرّية. وتح�ضل الّرهبة والخوف من المقتدرين وال�ّضالطين والجبابرة حتى عند االأمن من 

رر، وهذه الحاُل نا�ضئة من فطرة تعظيم العظيم، ولذلك ي�ضتولي على من يح�ضر مجل�س  ال�ضّ

غر والّرهبة والخوف حتى لو لم ت�ضدر منه اأّي مع�ضية، بل اإّن  ال�ّضلطـــان العادل ال�ّضعور بال�ضّ

ا ـ الّرهبـــة والخوف عند ح�ضوره،  الذيـــن ي�ضعرون بعظمِة اأحـــد العلماء ت�ضيطر عليهم ـ فطريًّ

رر منه. اأّما ما نراه في قلوبنـــا ـ نحن المحجوبين ـ من انعدام  مـــع اأّنهم ياأمنـــون بالكامل ال�ضّ

الخـــوف والّرهبة من الحّق جّلت عظمته، فهـــو نتيجة عدم اإدراكنا لعظمته، ونحن نتجّراأ على 

المولى جّل وعال الأّن الفطرة فينا محجوبة بحجب الّطبيعة الغليظة... وفي ليلة المعراج كان 

)1( بحار االأنوار، ج80، �س 381.
)2( جنود العقل والجهل، �س 295 - 296.

)3( )م.ن(، �س 289.
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الر�ضـــول االأكـــرمP ُيغ�ضى عليه عند م�ضاهدة كّل جلوة من جلـــوات العظمة، ثّم يفيق بجلوٍة 

مـــن جلـــوات االأن�س والّرحمة فـــي كّل مرة. وال �ضبـــب للخوف في ذلك المقـــام �ضوى م�ضاهدة 

العظمـــة فال ا�ضم وال �ضورة للخوف من العذاب والعقاب، بل اإّن الحاكم على وجودهP كان 

فطرة الع�ضق والمحّبة بتمام حقيقتها، وفطرة الّرهبة والّرغبة بكّل معناها خالية بالكامل من 

�ضوائب االحتجاب، وحكم الفطرة ال يفترق عن حكم الحّقـ  جّل وعال. من هنا ينبغي االلتفات 

اإلـــى اأّن الجراة على اهلل تعالى ال تقع ـ في اأّي مرتبة من مراتبها ـ اإاّل ب�ضبب احتجاب الفطرة، 

لـ  مـــع كّل مقدار من االحتجابـ  اإلى مراتب اأخرى  فـــي حيـــن اأّن الّرهبة من الحّق تعالى تتحوَّ

.
)1(

من الخوف والّرهبة«

باال�ضتعانـــة بمـــا ذكره االإمـــام، وبالّرجوع اإلى االأحاديـــث الواردة في هـــذا الّدر�س، ُعّرف 

التجـــّروؤ وُتُحّدث عن اأ�ضبابه الرئي�ضّية واآثاره، واقُترح خطوات عملّية لمعالجته، والحوؤول دون 

تفاقمه و�ضيرورته �ضمة ل�ضخ�ضّية االإن�ضان. 

خصّية االنتدامّية
ّ
الش

افي  فح، ُعلم اأّنه �ضفة خبيثة ويوؤّيد هذا الّنقل الوجدان ال�ضّ لّمـــا ُذكر االنتقام مقابل ال�ضّ

فح والعفو عنـــد المقدرة على  والفطـــرة ال�ّضليمـــة، فاإّن الّنا�ـــس بح�ضب فطرتهم يعـــّدون ال�ضّ

االنتقـــام من ف�ضائـــل االأخالق واأعالها �ضاأًنـــا. كما اأّنهم ينفرون مـــن ال�ّضخ�ضّية التي تنبعث 

رر. واالأ�ضواأ مـــن ذلك اأّن مثل هذه الخ�ضلة غالًبا  نحـــو االنتقام كّلما تعّر�ضت م�ضالحها لل�ضّ

فح تدريب للّنف�ـــس على الّتوّقف عند  مـــا تـــوؤّدي اإلى الّظلم واالعتداء وتجـــاوز الحّد. ففي ال�ضّ

الحدود واالحتياط في الّتعامل مع الحقوق المختلفة للّنا�س.

اأجل اإّن االنتقام المن�ضجم مع الحكمة مطلوٌب، وبه يتّم الحّد من الجريمة والّظلم؛ ولهذا 

فات الفعلّية للحـــّق تعالى، حيث يقول االإمـــام }: »وما كان متعّلًقا  كان االنتقـــام مـــن ال�ضّ

.
)2(

بالقهر والكبرياء فهو من �ضفات الجالل، كالمالك والملك والقّهار والمنتقم واأمثالها«

)1( جنود العقل والجهل، �س 298 - 300.
)2( معراج ال�ضالكين، �س 308.



547 الفذر والررأة واالنتدام ؛ معناهات منشؤها وس(2 معالرتفا 

ويقول }: »اإّن ال�ضهوة في الّنفو�س الكّلّية الع�ضق للكمال نف�ضه، والغ�ضب فيها هو الّنفرة 

.
)1(

من الّنق�س، ويعّبر عن حقائق حقائقها و�ضّرها في ح�ضرة االأ�ضماء بالّرحمة واالنتقام«

و »يكون �ضخط الحّق المتعال لعبده، ظهورًا بالقّهارية واالنتقام، وظهور حّبه له، بالّرحمة 

.
)2(

والكرامة«

فح من جنود العقل والّرحمان، ومن لوازم الفطرة ال�ّضليمة المخّمرة  ويقـــول }: »ال�ضّ

بيـــد القـــدرة االإلهّية، في حيـــن اأّن �ضّده، وهو االنتقـــام، من جنود اإبلي�س ومـــن اآثار احتجاب 

هون عن  الفطـــرة؛ الأّن المحافظيـــن على �ضالمة فطرتهم االأ�ضلية وروحانّيتهـــم الفطرّية منزَّ

هون عن »الّتكالـــب«، وهو من خ�ضو�ضّيـــات الّنف�س  حـــّب الدنيا والّنف�ـــس، وبالّتالي فهـــم منزَّ

.
ال�ّضبعّية«)3(

»اإّن االنتقـــام والغ�ضب في غير محّله... ين�ضاأ من حـــّب الدنيا والّنف�س واالهتمام بالماآرب 

.
)4(

الدنيوّية«

بالّنظر اإلى ما ذكره االإمام }، وبمراجعة االأحاديث ال�ّضريفة الواردة في هذا الّدر�س، 

ُعـــّرف االنتقام وُتُحّدث عن اأهّم العوامـــل التي توؤّدي اإلى �ضيرورته �ضمـــة ل�ضخ�ضّية البع�س. 

وُذكر اأهّم االآثار ال�ّضلبّية لهذه الخ�ضلة واقُترح بع�س الخطوات لمنع ت�ضّكلها في الّنف�س.

)1( جنود العقل والجهل، �س 377.
)2( االأربعون حديًثا، �س 495.

)3( جنود العقل والجهل، �س377.
)4( )م.ن(، �س377.
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المهاهيم الرئيسة

1. الَهَذر :هو الكالم باالأمور الفارغة غير المفيدة. 

2. ال�ّضخ�ضّية الهاذرة هي التي يكون الكالم عندها و�ضيلًة الإثبات الّذات وتاأكيد الموقعّية 

والمنزلـــة واجتذاب القلوب وتح�ضيل االحترام والو�ضول اإلى المبتغيات والهيمنة على 

الغير.

3. الهذر يوؤّدي اإلى:

• اإبعاد االإن�ضان عن الكمال المطلق وحجب الفطرة.	

• الح وتلويثها بالق�ضوة والغفلة عن ذكر اهلل.	 �ضلب الّنف�س ال�ضّ

• زيـــادة انحرافـــات واأخطـــاء االإن�ضان ممـــا يورث الّنـــدم العميق ويثير الكـــدورات بين 	

االأ�ضدقاء والعداوات بين الّنا�س ويبعث �ضوء الظّن في النا�س تجاهه.

4  مـــن اأجل االبتعـــاد عن اآفة الهذر:على االإن�ضان اأن ي�ضتغل فـــي البداية بالبحث والّدر�س 

والّتعّلـــم، فاإذا َكُمَل فعليه اأن ي�ضتغل بالّتفّكـــر والّتدبُّر، فاإذا اطماأّن اإلى اأقواله وكالمه، 

فعليه اأن ينطق ويت�ضّدى لتربية الّنا�س وتعليمهم واالأخذ باأيديهم.

5. الجـــراأة هي �ضـــّد الّرهبة، بمعنى الخوف من الحّق تعالـــى، ال الّرهبانّية بمعنى العزلة 

وتعطيل بع�س القوى المنعمة من قبل اهلل تعالى والتجّروؤ درجات تقابل درجات الّرهبة 

والخ�ضية من اهلل تعالى. 

فح )اأي العفو عند المقدرة(. 6. االنتقام، وهو من جنود اإبلي�س، هو �ضّد ال�ضّ

فح تدريب للّنف�س على الّتوّقف عند الحدود واالحتياط في الّتعامل مع الحقوق  7. في ال�ضّ

المختلفة للّنا�س.

8. اإّن االنتقـــام المن�ضجم مع الحكمة مطلوٌب، وبه يتّم الحّد من الجريمة والّظلم. ولهذا، 

فات الفعلّية للحّق تعالى. كان االنتقام من ال�ضّ

9. ين�ضاأ االنتقام من: حّب الدنيا. حّب الّنف�س. االهتمام بالماآرب الدنيوّية. االنتقام يوؤّدي 

اإلى: الّظلم واالعتداء وتجاوز الحّد.
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شواهق من وكي الّقرا

دعاء:

ْن َظلََمِني  ْخِذ ِلي َوَت���ْرِك اِلْنِتَقاِم ِممَّ ِخيِر الأَ ْن َكاَن���ِت اْلِخَي���َرُة ِلي ِعْنَدَك ِفي َتاأْ ، َواإِ »اللَُّه���مَّ

ْبٍر  ٍد َواآِلِه، َواأَيِّْدِني ِمْنَك ِبِنيٍَّة �َساِدَقٍة َو�سَ ِم َف�َسلِّ َعلَى ُمَحمَّ ِل َوَمْجَمِع اْلَخ�سْ اإَِل���ى َي���ْوِم اْلَف�سْ

َخْرَت ِلي ِمْن  ْر ِفي َقْلِبي ِمَثاَل َما ادَّ وِّ ْغَبِة َوَهلَِع اأَْهِل اْلِحْر�ِص، َو�سَ َداِئٍم َواأَِعْذِني ِمْن �ُسوِء الرَّ

ْيَت،  ِم���ي ِمْن َجَزاِئ���َك َوِعَقاِبَك، َواْجَع���ْل َذِلَك �َسَبباً ِلَقَناَعِت���ي ِبَما َق�سَ َثَواِب���َك، َواأَْع���َدْدَت ِلَخ�سْ

.
ِل اْلَعِظيِم، َواأَْنَت َعلَى ُكلِّ �َسْيء َقِديٌر«)1( َوِثَقِتي ِبَما َتَخيَّْرَت اآِميَن َربَّ اْلَعاَلِميَن، اإِنََّك ُذو اْلَف�سْ

الروايات ال�سريفة:

 .
1. عن اأميِر الموؤمنيَن Q: »اإياك والهذر؛ فمن كثر كلمه كثرت اآثامه«)2(

ْح�َسُنُكْم ُخُلقاً، 
َ
ْقَرَبُكْم ِمنِّي َيْوَم اْلِقَياَمِة َمْجِل�ساً، اأ

َ
، َواأ ُكْم اإَِليَّ َحبَّ

َ
ِ: »اإِنَّ اأ P2. عن َر�ُضوِل اهلل

.
ْبَعَدُكْم ِمنِّي َيْوَم اْلِقَياَمِة الثَّْرَثاُرونَ ، َوُهُم اْلُم�ْسَتْكِبُروَن«)3(

َ
عاً، َواإِنَّ اأ ُكْم َتَوا�سُ �َسدُّ

َ
َواأ

 ، ٍد، َعْن اآَباِئِه Q: »َقاَل َداُووُد ِل�ُسلَْيَماَن Q: َيا ُبَنيَّ 3. َعـــِن االإمام َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

ًة َواِحَدًة َخْيٌر  ْمِت َمرَّ ْمِت اإِلَّ ِمْن َخْيٍر؛ َفاإِنَّ النََّداَمَة َعلَى ُطوِل ال�سَّ َعلَْيَك ِبُطوِل ال�سَّ

.
)4(

ات«  ِمَن النََّداَمِة َعلَى َكْثَرِة اْلَكَلمِ  َمرَّ

���وا على نواجذكم،  وا اأب�ساركم، وع�سّ 4. عـــن اأميِر الموؤمنيَن Q: »اأّيها النا����ص، غ�سّ

.
واأكثروا من ذكر رّبكم، واإّياكم وكثرة الكلم  فاإّنه ف�سل«)5(

 .
5. �ُضئل اأمير الموؤمنين Q: عن الجراأة؟ فقال: »مواقعة الأقران«)6(

حيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤهQ اذا اعُتدي عليه وراأى من الّظالمين ما ال يحّب. )1( ال�ضّ
)2( غرر الحكم، �س 214.

)3( و�ضائل ال�ضيعة، ج15، �س 378.
)4( )م.ن(، �س 186.

)5( بحار االأنوار، ج32، �س 174.
)6( م�ضكاة االأنوار، الطبر�ضي، �س 236.
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ْلَعِة َوَمْمَحَقٌة  6. عن اأمير الموؤمنين Q: »اتَُّقوا اهلل اْلَيِميَن اْلَكاِذَبَة؛ َفاإِنََّها َمْنَفَقٌة ِلل�سِّ

.
ِلْلَبَرَكِة، َوَمْن َحلََف َيِميناً َكاِذَبًة َفَقِد اْجَتَرى  َعلَى اهلل َفْلَيْنَتِظْر ُعُقوَبَتُه«)1(

ِت���َك، َوَل َتِخي�َسنَّ َبَعْه���ِدَك، َوَل َتْخِتلَنَّ  7. عـــن اأميِر الموؤمنيَن Q: »َف���َل َتْغِدَرنَّ ِبِذمَّ

.
)2(» َك، َفاإِنَُّه َل َيْجَتِرىُء َعلَى اهلل اإِلَّ َجاِهٌل �َسِقيٌّ َعُدوَّ

 8  عـــن اأميِر الموؤمنيَن Q: »م���ن انتقم من الجاني، اأبطل ف�سل���ه في الدنيا وفاته 

.
ثواب الآخرة«)3(

، َب���ْل َكاَن َيْعُفو  َح���ٍد َقطُّ
َ
ِ »َل���ْم َيْنَتِقْم ِلَنْف�ِس���ِه ِمْن اأ P نَّ َر�ُضـــوَل اهلل

َ
9. َجـــاَء ِفـــي ااْلآَثاِر اأ

.
َفُح«)4( َوَي�سْ

)1( م�ضتدرك الو�ضائل، ج16، �س 39.
)2( نهج البالغة، �س. 441.

)3( غرر الحكم، �س 346.
)4( م�ضتدرك الو�ضائل، ج9، �س 7.






