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الإن�س�ن هو اأهّم مو�سوٍع ن�ل اهتم�م المدار�س الفكرّية بمختلف 

توّجه�ته����، لأّنه محور الخلقة في الحي����ة الّدني�. فقد تن�ولت هذه 

المدار����س كي�نه ب�لبحث والّتحليل من جمي���ع الّنواحي، مثل كيفّية 

خلقته وحدود قدرته ومك�من �سخ�س���ّيته ومك�نته في ع�لم الخلقة 

و�سلته ب�لآخرين واأبع�ده الوجودّية وحقيقة الكم�ل الذي ي�أخذ بيده 

فق ال�س���ع�دة المن�س���ودة. اإل اأّن اأهّم مو�سوعين ُيطرح�ن على 
ُ
اإلى اأ

ط�ول���ة البحث هن�، هم���� معرفة مك�نة الإن�س����ن وقيمته الحقيقّية 

ف���ي كّل واح���دٍة م���ن ه���ذه المدار����س، وحقيق���ة الكم�ل المن�س���ود 

ح�س���ب متبّني�ته�. ف���كّل مدر�س���ٍة تّدع���ي اأّن نظرّي�ته���� وبرامجه� 

���ة من �س�أنه� اأن ت�س���ع الإن�س�ن في موقعه  وا�س���تراتيجّي�ته� الخ��سّ

الذي ي�ستحّقه، وب�لت�لي ت�سمن له ال�سع�دة وبلوغ بّر الأم�ن. 

المدار�س الفكرّية له� روؤى مختلفٌة حول واقع كم�ل الإن�س����ن 

ال���ذي يحّقق له ال�س���ع�دة الأزلّية، وكذلك تختلف في �س���بيل بلوغ 

هذا الكم�ل، لكّنه� تّتفق على اأّنه مخلوٌق يطمح لنيل الكم�ل وبلوغ 

ال�سع�دة. ف�أتب�ع كّل مدر�سٍة قد اأدَلوا بدلوهم في هذا الم�سم�ر، 

مقّدمة
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وذلك طبق معتقداتهم وروؤيتهم ب�لن�سبة اإلى ع�لم الوجود ب�سكٍل 

؛ واأج�بوا  ، وعلم الوجود الإن�س�نّي وقيمة الإن�س�ن ب�سكٍل خ��سٍّ ع�مٍّ

في نظرّي�تهم عن �سوؤالين في هذا الم�سم�ر، هم�: 

م� هو الكم�ل المن�سود الذي يحّقق ال�سع�دة لالإن�س�ن؟ 

م� هو �سبيل بلوغ هذا الكم�ل؟ اأي م� هو طريق ال�سع�دة؟ 

فهذان ال�س���وؤالن هم� اأ�س�����س ن�س���وء هذه المدار�س الفكرّية 

و�س�ئر النظرّي�ت المتعّلقة بكي�ن الإن�س�ن. 

اأّم���� المدار����س غي���ر الدينّية فقد طرح���ت نظرّي����ٍت مبتورًة 

في تعريف الإن�س����ن ومحدودًة ببع�س خ�س����له، متج�هلًة �س����ئر 

�س���م�ئله ومتطّلب����ت حي�ته؛ وذلك يع���ود اإلى ع���دم قدرته� على 

الإح�طة بطبيعته وط�ق�ته المكنونة ومختلف اأبع�د وجوده ب�سكٍل 

علميٍّ �س����مٍل، وكذلك لعدم اإلم�مه� بواقع هذا المخلوق البديع. 

لذلك اأخفقت في بي�ن واقع كم�له و�س���ع�دته المن�س���ودة وعجزت 

ع���ن توجيه���ه نحو الهدف ال�س���حيح، فك�ن عمره� ق�س���يرًا لأّن 

اآراءه� ُنق�ست من ِقَبل المدار�س التي تلته�. 

وُنحيط الق�رئ الكريم علمً� ب�أن هذا الكت�ب ي�س���ّلط ال�س���وء 

، وكذلك �س���نطرح فيه  عل���ى مك�نة الإن�س����ن وقيمته ب�س���كٍل ع�مٍّ

تعريفً� لالإن�س����ن الك�مل و�سبيل بلوغ الكم�ل المن�سود، وذلك في 

رح�ب النظرة الإ�س���المّية التوحيدّية ب�لعتم�د على م�س����درن� 

الدينّي���ة ومع�رفن� الإ�س���المّية دون التعّر�س اإلى نظرّي�ت �س����ئر 

المدار�س. 
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ح�س���ب روؤيتن� الدينّي���ة ف�إّن اهلل تع�لى هو محور الكون واأ�س�����س 

الوجود، والإن�س�ن مخلوٌق يحظى بمق�ٍم رفيٍع يفوق �س�ئر المخلوق�ت، 

وب�لطب���ع دون مق�م خ�لقه. فهل يبقى مج�ٌل لمحورّية الإن�س����ن في 

الكون ب�لن�سبة للموّحد الذي يعتقد اأّن اهلل تع�لى هو محور الكون؟! 

اأو اأّن الواقع هو م� يّدعيه اأن�س����ر الحداثة واأدعي�ء حقوق الإن�س����ن 

ب�أّن الطريق الوحيد لتحّقق كرامة الإن�س����ن ومحورّيته في الكون هو 

اأن يحّل محّل اهلل تع�لى ويكون هو الأ�س��س بدًل عنه تع�لى؟! 

ل يختلف اثن�ن في اأّن مف�هيم كت�ب اهلل تع�لى وتع�ليم دينن� 

الحني���ف توؤّكد على عدم وج���ود اأّي تع�ر�ٍس بين مك�نة الإن�س����ن 

وعظم���ة خ�لقه، وكذلك ن�س���تلهم منه� عدم وجود ت�س����رٍب بين 

محورّي���ة اهلل تع�ل���ى في الك���ون وكرامة الإن�س����ن وبلوغه الكم�ل 

المن�سود. وب�لطبع، ف�إّن اّدع�ء هكذا تع�ر�ٍس اأو ت�س�رٍب مرفو�ٌس 

 بل الواقع اأّن اأوامر اهلل تع�لى وتع�ليم ال�سريعة 
(((

جملًة وتف�سياًل،

برّمته� تن�س���ّب على هداية الإن�س����ن و�س���مّو �سخ�س���ّيته، اأي اإّنه
 

)))   هن�ك اّدع�ءات بوجود الكثير من التن�ق�س����ت في هذا الم�س���م�ر قد ُطرحت لأهداف معّينة 

كونه� تن�س���ّب في خدمة الأفك�ر العلم�نّية المت�أّثرة ب�لثق�ف���ة الغربّية وتوّجه�ت الكن�ئ�س في 

القرون الو�س���طى، مثل ت�س�ّد العلم مع الإيم�ن، وت�س����ّد العقل مع التعّبد، وعدم القدرة على 

التلفيق بين محورّية الحّق والتكليف، والت�س����رب بين الحكومة الدينّية والحكومة ال�س���عبّية، 

وعدم الن�س���ج�م بين ال�س���عي للعي�س بكرامٍة في الحي�ة الّدني� واإعم�ر الآخرة، وم� اإلى ذلك 

م���ن اّدع����ءاٍت واهيٍة ل وجود له� ف���ي تع�ليمن� الإ�س���المّية. فنحن نعتق���د اأّن العلم والإيم�ن 

�س�س التعّقل والمنطق، وكذلك نوؤمن 
ُ
مكّمالن لبع�س���هم� بع�سً�، واأّن العب�دة ت�ستند اإلى اأقوى اأ

ب�أّن محورّية الحّق هي اأ�س�����س التك�ليف الدينّية، واأّن الطريق الوحيد لإر�س����ء دع�ئم حكومٍة 

�س���عبّيٍة يكمن في الخ�س���وع لحكومة اهلل المطلقة، وب�لطبع ف�إّن ال�س���عي لعم���ران الدني� يعّد 

مقّدمًة لعمران الآخرة. فمن ال�سرورّي بي�ن تف��سيل هذه الق�س�ي� في مك�نه� المن��سب.  
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 عّز وجّل قد جعل جميع القوانين والأحك�م ال�سرعّية تتمحور حول 

الإن�س�ن و�سع�دته وم�س�لحه الحقيقّية. ف�هلل خلق ابن اآدم ويعلم 

بجميع اأبع�ده الوجودّية وط�ق�ته الك�منة ومتطّلب�ته وم�س����لحه، 

لذا ح��س���ى له اأن يغفل عنه، حيث لم يترك ج�نبً� من كي�ن هذا 

المخلوق اإل و�س����قه نحو ال�س���راط القويم. ف�ل�سريعة المقّد�سة 

التي تقود الإن�س����ن نحو الهدى، ل تت�أّثر ب�أّية عوامل داخلية، مثل 

الم�س�لح ال�سخ�س���ّية والمعتقدات والميول الذاتّية والمحدودة، 

اأو خ�رجّي���ة مث���ل الم�س����لح الجتم�عّية والتوّجه����ت الجم�عّية 

والعوامل البيئّية ومختلف ال�س���غوط التي يتعّر�س له� الإن�س����ن؛ 

لذلك لي�س هن�ك اأّي ع�مٍل يوؤّثر على الت�سريع الذي يتمحور حول 

.
(((

تلبية ح�ج�ت الإن�س�ن و�سوقه نحو الكم�ل المن�سود

وح�س���ب تع�ليم دينن� الإ�سالمّي، ل يمكن لالإن�س�ن اأن يحظى 

بمعرفة الحقيقة واأن يتمّتع بحي�ٍة طّيبٍة، ولن يت�س���ّنى له الخروج 

)))   ل �سّك في اأّن اأف�سل واأهّم برن�مٍج من برامج الحي�ة واأكثره� ت�ثيرًا ل بّد واأن يّت�سف بميزتين 

اأ�س��سّيتين، هم�: 

اأوًل: المعرفة الت�ّمة ب�لمخلوق الذي و�س���ع هذا البرن�مج لأجله؛ لذا ف�إّن هذا البرن�مج هو اأف�س���ل 

�سبيٍل يّتبعه ال�س�نع لتوجيه وهداية خلقه. 

ث�نيً�: يجب اأن ل يت�أّثر ب�لق�س����ي� الج�نبّية والم�س����لح ال�سخ�س���ّية والجتم�عّية، واأن ل يقع تحت 

ت�أثير بع�س ال�سغوط والق�س�ي� الأخرى؛ لذا ل بّد للم�سّرع من اأن يجعل مالك ت�سريعه مراع�ة 

الم�س�لح الحقيقّية والط�ق�ت الموجودة. 

وب�لطبع ل اأحد يمكنه اأن يّت�س���ف به�تين الخ�سلتين �سوى الخ�لق جّل �س�أنه الذي اأح�ط بكّل �سيٍء 

علمً� وهو غنيٌّ عن الع�لمين، اإذ ل يمكن لأحٍد غيره اأن يّت�س���ف بذلك ولي�س من �س����أن اأيٍّ ك�ن 

و�سع ق�نوٍن متك�مٍل �سواه �سبح�نه وتع�لى. 
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ع���ن اإط����ر الجمود الم�ّدي ورغب����ت النف�س الحيوانّي���ة ولن يبلغ 

مك�نته الأ�س���لّية، اإل بعد اأن ُيلّبي دع���وة اهلل تع�لى ونبّيه الكريم 

P؛ اإذ ق����ل عّز وجّل في كت�ب���ه العزيز: {ۈ ۈ   ٴۇ 

. 
(((

ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ  ېې }
وقد تطّرق هذا الكت�ب اإلى بي�ن المك�نة الحقيقّية لالإن�س����ن 

ني� ب�إيج�ٍز اعتم�دًا على مع�رف كت�ب اهلل المجيد  في الحي�ة الدُّ

واأح�ديث المع�س���ومين Q. اإ�س����فة اإلى ذكر بع�س البرامج 

اله�ّم���ة والمن�ه���ج الت���ي و�س���عه� دينن���� الحنيف لبل���وغ الكم�ل 

الحقيقّي الذي ُيحّقق لالإن�س�ن ال�سع�دة الأزلّية. 

فكّل خطوٍة يخطوه� الإن�س����ن في اإ�س���الح ذاته وي�س���لك من 

خالله� �س���بيل الهدى لتهذيب نف�سه، هي )الجه�د الأكبر( طبق 

تع�ليمن���� الدينّية؛ وب�لطب���ع ل بّد لكّل م�س���لٍح اأن يكون في ذاته 

�س����لحً�. ول ريب في اأّن الجه�د الأكبر هو ال�س���غل ال�س����غل لكّل 

َمن يبحث عن الحقيقة، ل �س���ّيم� ال�سب�ب المتطّلعين اإلى �سلوك 

طريق ال�سع�دة واأ�سح�ب النهج ال�سحيح في كبح النف�س الأّم�رة 

الع�تية. 

اأّي  اإن الكت����ب ا�س���توفى المو�س���وع برّمت���ه دون  ول نّدع���ي 

، لكن نرجو من اهلل العزيز القدي���ر اأن يتقّبل هذا الجهد  نق����سٍ

المتوا�سع، واأن يحظى بر�س���ى اإم�من� ومقتدان� �س�حب الع�سر 

)))   �سورة الأنف�ل، الآية 24. 
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والزم����ن المهدّي الموعود Q، اإذ كّل م���� لدين� من نَعٍم هي 

ببركة وليته. ون�س����أل اهلل تع�لى اأن يك���ون نقطة انطالٍق لتوجيه 

ال�س���ب�ب الواعي���ن ذوي الفطرة ال�س���ليمة وال���روح الن�زيهة نحو 

ال�سبيل القويم. 
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الإن�صانية �صنفان

يمكنن� ت�سنيف الآي�ت الكريمة التي تطّرقت اإلى بي�ن حقيقة 

الإن�س�ن وذكرت مك�نته، ب�سكٍل مب��سٍر، اإلى مجموعتين، ك�لت�لي: 

)- الآي����ت التي عّرفت الإن�س����ن ب�أّنه مخلوٌق �س���عيٌف ج�هٌل 

ظ�ل���ٌم كفوٌر عج���وٌل ول ط�قة ل���ه، حّتى اأّنه���� جعلته اأدنى 

من�زلًة من الأنع�م واأ�سّل �سبياًل، وهي قوله تع�لى: 

.
(((

{ٿ ٹ ٹ}

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ  ڀ 

. 
(2(

ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ}
. 

(((

{ژ    ڑ  ڑ ک}

{چ چ     چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ           ڍ ڌ ڌ ڎ 

.
(4(

ڎ    ڈ}

)))   �سورة الن�س�ء، الآية 28. 

)2)   �سورة اإبراهيم، الآية 4). 

خرف، الآية 5).  )))   �سورة الزُّ

)4)   �سورة المع�رج، الآي�ت 9)-)2. 

حقيقة اإلنسان في القرآن الكريم
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. {گ گ   ڳ ڳ ڳ ڳ 
(((

{ڻ  ڻ ڻ  ۀ            ۀ}

.
(2(

ڱ   ڱ  ڱ}
.

(4(

.  {ۀ ہ ہ}
(((

{ہ ہ  ہ ہ  }

ہ    ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  {ڻ   .
(5(

ڍ} ڇ    {ڇ 

 .
(((

ہ ھ ھ}
ڀ   پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  {ٱ 

ٹٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
.

(((

ٹ ڤ          ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ }
2- الآي�ت التي عّرفت الإن�س����ن ب�أّنه اأف�س���ل المخلوق�ت واأّنه 

خليف���ة اهلل في الأر����س وح�مل اأم�نته، وهو َمن �س���جد له 

المالئكة وَمن عّلمهم الأ�سم�ء، وهو الغ�ية من خلقة �س�ئر 

المخلوق�ت، ك�لآي�ت الت�لية: ق�ل تع�لى: 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک  {ک 

.
(8(

ںڻ} ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ڳ 

)))   �سورة القي�مة، الآية 5. 

)2)   �سورة العلق، الآيت�ن )-). 

)))   �سورة الع�دي�ت، الآية ). 

)4)   �سورة الإ�سراء، الآية 00). 

)5)   �سورة الإ�سراء، الآية )). 

)))   �سورة الأنف�ل، الآية 22. 

)))   �سورة الأعراف، الآية 9)). 

)8)   �سورة الإ�سراء، الآية 0). 
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 .
(((

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ }

. {ہ ہ ہ ہ   
(2(

{ک ک ک کگ}

.
(((

ڭڭ} ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ 
 .

(4(

 {ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ}

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ   .
(5(

ٺ  } ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   {ڀ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  
 .

(((

ٺٿ}.
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  {ۆ  

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ائ  
ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ    
ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ 
ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڍ  ڇ  ڇ   ڇ    چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ 
گ  گ  گ  گ   کک  ک   ک  ڑ  ڑ 

)))   �سورة البقرة، الآية 0). 

)2)   �سورة البقرة، الآية )). 

)))   �سورة البقرة، الآية 4). 

)4)   �سورة البقرة، الآية 29. 

)5)   �سورة التين، الآية 4. 

)))   �سورة لقم�ن، الآية 20. 
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ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ   ںں  ڱ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ 
ۆ  ۇ     ۇ  ڭ  ڭ  ڭ      ۓڭ  ۓ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ  ۆ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  
ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  
پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

 .
(((

ٿ ٿ ٿ          ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ}
وبع���د اأن اأ�س����ر ع���ّز وج���ّل اإل���ى خلق���ة الإن�س����ن ف���ي �س���ورة 

)الموؤمنون(، ق�ل:

 .
(2(

 {ۇ ۇ ۆ ۆ}

�سّر اختالف بني اآدم في الإن�سانية

اإذن، ن�س���تلهم من هذه الآي����ت والكثير من الآي�ت الأخرى اأّن 

القراآن الكريم قد عّرف الإن�س����ن واأّكد على اأّنه اإّم� اأن يكون في 

)))   �سورة النحل، الآي�ت 5 اإلى )). 

)2)   �سورة الموؤمنون، الآية 4). 

خرى بهذا ال�سدد، منه�: الآية )8 من �سورة النحل، الآية ))) من �سورة ال�سعراء، الآية 
ُ
وهن�ك اآي�ٌت اأ

)2 من �سورة الروم، الآيت�ن 2) و)) من �سورة اإبراهيم، الآية 2) من �سورة الج�ثية، الآيت�ن )2 

و)) من �سورة الحّج. 
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غ�ية ال�س���مّو اأو في غ�ي���ة النحط�ط؛ فهو في نظ����م الخلقة يعّد 

اأف�س���ل مخلوق�ت اهلل تع�لى واأ�س���رفه�، وفي نف�س الوقت اأ�سواأه� 

واأرذله� واأكثره� �س���ّرًا. فم� هو �سّر هذه الزدواجّية الظ�هرّية؟! 

وكيف يمكنن� الجمع بين هذين النوعين من الآي�ت؟! ي� ُترى هل 

اأّن اهلل تع�ل���ى خل���ق الع�لم و�س���ّخر م� فيه لهذا الإن�س����ن الكفور 

الجح���ود ال�س���عيف العجول الظ�لم ال�س���ّرير، وفي الوقت نف�س���ه 

جعله خليفته في الأر�س؟! وهل اأّن الإن�س�ن هو اأف�سل المخلوق�ت 

واأ�سرفه� اأو اأّنه اأرذله�؟! 

وقد اأج�ب القراآن الكريم على هذه ال�ستف�س����رات بتف�س���يٍل 

خرى، وبّين مك�نة الإن�س�ن في 
ُ
اأحي�نً� وب�سكٍل اإجم�ليٍّ في اأحي�ن اأ

ع�لم الخلقة واختالف بني اآدم في هذه المك�نة. 

اأّم���� الج���واب الإجم�ل���ّي الذي �س����قه الق���راآن الكري���م بهذا 

ال�س���دد، فيمك���ن تقري���ره ك�لآتي: اأّك���دت الكثير م���ن الآي�ت اأّن 

عم التي وهبه� اهلل تع�لى له، �س���وف  كّل َم���ن ُينك���ر الط�ق�ت والنِّ

عم وال�سقوط في  يكون م�س���يره الخ�سران والحرم�ن من هذه النِّ

الح�سي�س، على العك�س من يوؤمن بمبداأ الخلقة والمع�د وي�سلح 

اأمر دينه ودني�ه. ف�لم�س���تلهم من كت����ب اهلل تع�لى اأّن مك�نة كّل 

اإن�س����ٍن مرهونٌة بمدى اإيم�نه وتقواه، وب�لطبع ف�إّن اأثر ذلك يبدو 

جلّيً� في حي�ته؛ ف�لإن�س�ن الذي ل يتحّلى ب�لإيم�ن والعمل ال�س�لح 

هو في حقيقته مخلوٌق �س���عيٌف كفوٌر ظ�ل���ٌم، واأتفه من البه�ئم. 
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اأّم���� الموؤم���ن الذي يّتخذ العمل ال�س����لح منهجً� ل���ه، فهو خليفة 

اهلل تع�ل���ى ف���ي الأر�س واأ�س���رف مخلوق�ته ق�طب���ًة، بل هو الذي 

ُخلق���ت من اأجله المخلوق�ت. ويمكن تلخي�س م� ُذكر في �س���ورة 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  المب�رك���ة:  الع�س���ر 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ 
. ويق���ول العاّلمة محّمد ح�س���ين الطب�طب�ئّي في 

(((

ٺ   ٺ}
تف�سيره�: ُتلّخ�س ال�سورة جميَع المع�رف القراآنّية وتجمع �ست�ت 

 .
(2(

مق��سد القراآن في اأوجِز بي�ٍن

وم���ن الموؤّك���د اأّن تج�رة الدني� ل ربح فيه����، وكّل َمن يّتخذه� 

هدف���ً� له فهو خ��س���ٌر؛ �س���واٌء عِلم الإن�س����ن اأم لم يعل���م ف�إّنه في 

الحي����ة الدني� ي�س���تنزف جميع ط�ق�ت���ه الم�دّي���ة والمعنوّية، ول 

مح�ل���ة ف���ي اأّنه �سيخ�س���ر حي�ت���ه الدنيوّي���ة في نه�ي���ة المط�ف. 

وا�ستن�دًا اإلى هذا الق�نون الطبيعّي ف�إّن الطريق الوحيد لجتن�ب 

الخ�سران العظيم هو �س���لوك طريق الإيم�ن الذي يتجّلى ب�لعمل 

ال�س����لح والدعوة اإلى الحّق والن�س���يحة لالآخري���ن. فال يمكنن� 

مق�رنة الإن�س�ن ال�س����لح الذي هو مث�ٌل لالإن�س�ن الك�مل مع َمن 

يّتبع هواه وينتهج �سبيل الف�سق والفجور، حيث اأّكد عّز �س�أنه على 

هذه الحقيقة في كت�به العزيز حين ق�ل: {ٿ ٿ ٹ ٹ 

ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  
)))   �سورة الع�سر، الآي�ت ) - ). 

)2)   العاّلمة محّمد ح�سين الطب�طب�ئّي، الميزان في تف�سير القراآن، ج20، �س55). 
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. كم� ق�ل �س���بح�نه اأي�س���ً�: { ۅ ۅ ۉ 
(((

ڦ              ڦ}
ۉ ې ې ې ې             ى ى ائ 
. وبّين تع�لى 

(2(

ائ ەئ ەئوئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ}
خرى حقيقة الإن�س����ن ال�س����لح وواقع الإن�س����ن الط�لح، 

ُ
في اآيٍة اأ

ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھ           ھ  {ھ  ق����ل:  حي���ث 

ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ      ڭ        
واأ�س����ر   .

(((

ې } ې  ې  ۉ     ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ٍة نتيجًة  �سبح�نه وتع�لى اإلى اأّن كّل اإن�س�ٍن �سيحظى بمن�زلٍة خ��سّ

لأعم�ل���ه، فق�ل: {ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ  ۇئ 

 وق����ل تع�لى اأي�س���ً�: {ۅ ۉ ۉ 
(4(

ۇئ  ۆئ}،
ې ې ې ې  ى ى ائائ ەئ 

 .
(5(

ەئ وئ وئ }
اإ�س����فًة اإلى م� ُذكر، هن�ك كثيٌر من الآي����ت قد تطّرقت اإلى 

مك�ن���ة بن���ي اآدم واأوع���زت اختالفهم ف���ي ذلك اإل���ى معتقداتهم 

واأفع�لهم، اإذ ق�ّسمتهم اإلى فئتين اأ�س��سّيتين، هم�: 

)- المنحّطون غ�ية النحط�ط الذين هم اأ�سواأ الخلق. 

رف�ء غ�ية ال�سرف الذين هم اأف�سل الخلق.  2- ال�سُّ

)))   �سورة �س، الآية 28.

)2)   �سورة الج�ثية، الآية )2. 

)))   �سورة البّينة، الآيت�ن )- ). 

)4)   �سورة الأحق�ف، الآية 9). 

)5)   �سورة غ�فر، الآية 58. 
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وب�لطبع ف����إّن الإيم�ن الحقيقّي والعمل ال�س����لح هم� اللذان 

يرفع�ن الإن�س����ن اإلى مق�م ال�سرف وال�سمّو، وكم� ق�ل ر�سول اهلل 

P ف�إّن مالئكة اهلل تع�لى هم في خدمة اأ�س���ح�ب هذا المق�م 

الكريم: »ما َخلََق اهلُل عزَّ وجلَّ َخلقاً اأكَرُم علَى اهلِل عزَّ وجلَّ من 

.
موؤمٍن، لأنَّ المالئكَة ُخّداُم الموؤمنيَن«)))

طبيعة الخلقة الإن�سانية 

ولكي ندرك مك�نة الإن�س�ن في كت�ب اهلل تع�لى و�سبب تذبذب 

الخلق بين الكريم غ�ية الكرم والمنحّط غ�ية النحط�ط، فال بّد 

من اإدراك طبيعة خلقته واأبع�د ذاته الوجودّية، اأي علين� درا�س���ة 

علم الوجود الإن�س�نّي في نط�ق القراآن الكريم. 

ح�س���ب المف�هي���م القراآنّية ف����إّن خلقة الإن�س����ن تختلف عن 

�س����ئر المخلوق�ت، ف���كّل نوٍع م���ن المخلوق�ت م� عدا الإن�س����ن، 

ق���د ُخلق بن�س���ٍق واحٍد وله بعٌد واحٌد؛ اإل اأّن خلقة الإن�س����ن تتمّتع 

ببعدين متع�ك�س���ين تم�مً�، فهو اإّم� اأن يكون رمزًا لل�س���ّر اأو رمزًا 

للخي���ر. ق�ل تع�لى ف���ي كت�به الكري���م: {ۋ ۅ ۅ ۉ 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې    ې  ې  ۉ 
. وق�ل �س���بح�نه 

(2(

وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ}
خ���رى: {ڱ ڱ ڱ  ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ُ
في اآي���ٍة اأ

)))   محّمد ب�قر المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج))، �س9). 

)2)   �سورة الحجر، الآيت�ن 28 - 29. 
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 .
(((

ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ ھ ھ ھ ے}
اإّن الُبعدي���ن الوجودّيي���ن لالإن�س����ن والمنهجي���ن المختلفي���ن 

اللذين ي�س���لكهم� في الحقيقة، ن��س���ئ�ن من اأ�سل خلقته. فميول 

الب�سر وتوّجه�تهم تنق�سم اإلى ق�سمين: 

اأّوًل: الميول الم�دّية التي هي من �س���نخ الطين والحَم�أ الم�س���نون، 

حيث ت�سوق الإن�س�ن نحو الع�لم الحيواني ال�سفلّي. 

ثانياً: الميول الروح�نّية التي ت�س���وق الإن�س����ن نحو الهدى وع�لم 

الملكوت العلوّي. 

والإن�س����ن له مطلق الختي�ر في اأن يّتخ���ذ اأحد هذين المنهجين 

م�سلكً� له واأن ي�سّخره في خدمته؛ فبنف�سه يعّين م�س�ر حي�ته. والحقيقة 

اأّن اختي�ره يعّد من مقت�سي�ت هذين البعدين الوجودّيين. ول ريب في 

�سل تر�سيخ دع�ئم الُبعد الروح�ني لدى الب�سر،  اأّن هدف الأنبي�ء والرُّ

على عك�س ال�س���يط�ن الذي ل هدف له �س���وى تقوي���ة الميول الم�دّية 

والُبعد الحيواني في اأنف�سهم. ولكّن هذا قطعً� ل يعني �سلب الختي�ر 

من الإن�س����ن وحرم�نه من اّتخ�ذ القرار، لأّن اهلل تع�لى قد زرع هذه 

الإرادة في ذاته. ف�ّتخ�ذ القرار من �س�أنه اأن يقود الإن�س�ن نحو الّرفعة 

 والكم�ل، اأو ي�سحقه ويهوي به في قعر الذّل والهوان، كم� ق�ل تع�لى: 

{ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ 

 .
(2(

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ}

)))   �سورة �س، الآيت�ن ))-2). 

)2)   �سورة ال�سم�س، الآي�ت ) اإلى 0). 
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وقد تمّخ�س عن هذين الم�سلكين �سراٌع عظيٌم في وجود ابن 

اآدم بين القوى الثالث التي تحكم ذاته، وهي: 

)- القّوة الع�قلة. 

2- القّوة ال�سهوّية. 

)- القّوة الغ�سبّية. 

ف�لقّوة الع�قلة التي هي رمز الخير وال�سالح ت�ستمّد تع�ليمه� 

خري�ن فهم� 
ُ
م���ن وحي الأدي����ن وهدى الأنبي����ء، اأّم� القّوت����ن الأ

رمزا ال�س���ّر وال�س���الل وت�س���تمّدان تع�ليمهم� من ال�س���يط�ن اإذا 

لم يتم اخ�س����عه� لحكم العقل وال�س���رع. وميدان ال�س���راع بين 

ه���ذه القوى والمتمّثل ب�لخير وال�س���ّر هو النف�س الإن�س����نّية، كم� 

ق����ل الإم����م علّي بن اأبي ط�ل���ب Q: »الَعقُل �ش���اِحُب َجي�ِص 

الّرحم���اِن، واله���َوى قائ���ُد َجي�ِص ال�ّش���يطاِن، والّنف����ُص متجاِذبٌة 

 .
بينهما؛ فاأّيهما غلََب كانت في َحّيزِه«)))

ن�ستنتج مّم� ُذكر اأّن الدرج�ت المختلفة للب�سر ح�سب المف�هيم 

القراآنّية تعود في اأ�س��س���ه� اإلى ال�سراع الق�ئم بين القّوة الع�قلة 

وهوى النف�س. ف�نت�س����ر العقل في هذا ال�س���راع بف�س���ل اّتب�عه 

تع�ليم ال�س���ريعة و�س���يطرته على الأهواء والن�زع����ت الحيوانّية، 

دليٌل على اأّن النف�س خ��س���عٌة لأوامر ب�رئه� وجنده، وهي النف�س 

)))   محّمدي الّري�سهري، ميزان الحكمة، المكتب الإعالمي للحوزة العلمّية، �سنة الطبع 2)))�س، 

ج)، �س405. 
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المطمئّن���ة الت���ي ُوعدت الجّن���ة والنعيم الأب���دّي. واأّم� انت�س����ر 

الج�نب ال�سيط�نّي على العقل والمتج�ّسد ب�لحَم�أ الم�سنون والذي 

يتمّخ�س عنه ت�س���خير النف�س للميول الم�دّية الذميمة، فهو دليٌل 

على اأّن النف�س خ��س���عٌة لو�س�و�س ال�سيط�ن وجنده، وهي النف�س 

الأّم�رة الت���ي ل تتوّرع عن ارتك�ب القب�ئح. وعندم� تطغى القوى 

ال�س���هوانّية والحيوانّي���ة على النف�س الأّم�رة وتنق�د اإلى و�س����و�س 

ال�ّس���يط�ن فيوؤّنبه� العقل ويلومه� على ع�س���ي�نه� وا�ست�س���المه� 

لهجم�ت اأعدائه�، فهي التي ُت�سّمى الّنف�س اللّوامة. 

كمال النف�س الإن�سانية

الإن�س�ن هو الذي يحّدد م�سيَره ومك�نته وذلك ب�لطبع ح�سب 

المنهج الذي ي�س���لكه، فعندم� ُيدرك اأّن له ج�نبً� روحّيً� اأرقى من 

ع�لمه الم�دّي ويخت�ر �س���بيل التقّرب اإل���ى ب�رئه ويجعله هدفً� له 

فتك���ون العبودّية هلل تع�لى هي ال�س���بغة الع�ّم���ة لجميع حرك�ته 

و�س���كن�ته؛ فهو اإن�س�ٌن كريٌم عند اهلل تع�لى ول ُي�س�هيه اأحٌد من 

المخلوق�ت ب�لف�س���ل، وحّتى اأّن حرمت���ه اأعظم من حرمة الكعبة 

 ومهم� تقّدم هذا الإن�س����ن في �س���يرته 
(((

والمالئك���ة المقّربي���ن.

التربوّي���ة نحو معبوده الأوحد وكّلم� ازداد مدى �س���وقه للو�س���ول 

اإليه، فال �س���ّك في اأّنه �سيحظى ب�للّذة الواقعّية الأزلّية. لكّنه اإذا 

)))   روي عن الإم�م ال�س�دقQ قوله: » الموؤمُن اأعظُم ُحرَمًة من الكعبِة«.)بح�رالنوار، ج4)، 

ٍب«. ����س ))( و ع���ن الر�س���ولP: »الموؤمُن اأعظُم ُحرَم���ًة عنداهلل و اأكرم عليه من مَل���ٍك ُمقرَّ

)بح�رالنوار، ج4)، �س 2))
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م� غفل عن حقيقة خلقته، ف�س���وف يكون اأ�سير �سهوته الحيوانّية 

وي�س���قط في حب�ئل اأهوائه ونزع�ته الم�دّية، وب�لت�لي �سُي�س���ّخر 

ط�ق�ته وقدراته الذاتّية في خدمة بطنه وبدنه، فيتحّول اإلى اأتفه 

مخلوٍق واأ�سواأ مث�ٍل لل�سّر بين �س�ئر المخلوق�ت. 

ُروي اأّن عب���د اهلل ب���ن �س���ن�ن �س����أل الإم����م جعفر ال�س����دق 

Q: المالئكة اأف�سل اأم بنو اآدم؟ ف�أج�به Q ق�ئاًل: »قال 

اأمي���ُر الموؤمني���ن عل���ّي ب���ن اأبي طال���بQ: اإنَّ اهلَل ع���ّز وجّل 

رّك���َب ف���ي المالئكة عقاًل بال �ش���هوٍة، ورّكَب في البهائم �ش���هوًة 

ب���ال عقٍل، ورّكَب في بني اآدم ِكلَتيهما؛ فَمن غلَب عقُلُه �ش���هَوَتُه 

فهو خيٌر من المالئكة، وَمن غلبْت �ش���هوُتُه عقلَُه فهو �ش���رٌّ من 

 .
البهائِم«)))

ف�ل�سراع الب�طنّي بين النف�س الروح�نّية ذات الميول الرّب�نّية 

والنف����س الم�دّي���ة ذات الن�زع�ت ال�س���يط�نّية، هو الذي و�س���فه 

ر�س���ول اهلل P ب�)الجه����د الأكب���ر(، واأّك���د على اأّن ال�س���ج�عة 

 :P الحقيقّية تتج�ّس���د في الظفر في ه���ذا الميدان، حيث ق�ل

 .
»اأ�شَجُع النا�ِص َمن َغلَب َهواُه«)2)

وق���د تط���ّرق الإم����م الخمين���ّي Mاإل���ى بي����ن حقيقة هذا 

ال�س���راع ق�ئ���اًل: »اعَل���ْم اأنَّ الإن�س����َن ك�ئ���ٌن عجي���ٌب لُه ن�س����أت�ِن 

)))   محّمدي الّري�س���هري، ميزان الحكمة، ج)، �س2))؛ محّمد ب�قر المجل�س���ّي، بح�ر الأنوار، ج)، 

�س299. 

)2)   محّمد ب�قر المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج0)، �س8). 
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وع�لم�ِن، ن�س����أٌة ظ�هرّي���ٌة ملكّيٌة دنيوّيٌة هي بدُنُه، ون�س����أٌة ب�طنّيٌة 

غيبّي���ٌة ملكوتّيٌة تكون م���ن ع�لٍم اآخر. اإنَّ لروِح الإن�س����ِن التي هي 

���موه� ب�س���ورٍة  ِم���ن ع�لِم الغي���ِب والملكوِت مق�م�ٍت ودرج�ٍت َق�سَّ

ع�ّمٍة اإلى �س���بعِة اأق�س����ٍم حينً� واإلى اأربعة اأق�س����ٍم حينً� ث�نيً� واإلى 

ثالث���ة اأق�س����ٍم حينً� ث�لث���ً� واإلى ق�س���مين حين���ً� رابعً�. ول���كلٍّ ِمن 

المق�م����ِت والدرج����ِت جن���وٌد رحم�نّيٌة وعقالنّيٌة تج���ذب النف�َس 

نح���و الملكوت الأعل���ى وتدعوه� اإلى ال�س���ع�دِة، وجنوٌد �س���يط�نّيٌة 

���فليِّ وتدعوه� لل�سق�ِء.  وجهالنّيٌة تجذب النف�َس نحو الملكوِت ال�سُّ

وهن�ك دائمً� جداٌل ونزاٌع بين هذين المع�س���كرين، والإن�س�ن هو 

�س����حة حربهم�؛ ف�إذا تغّلبت جنوُد الرحمِن ك�ن الإن�س�ُن من اأهل 

ال�س���ع�دِة والرحمِة وانخرَط في �س���لِك المالئكِة وُح�ِسَر في زمرِة 

الأنبي�ِء والأولي�ِء وال�س�لحيِن. 

واأّم� اإذا تغّلب جنُد ال�س���يط�ِن ومع�س���كُر الجهِل، ك�ن الإن�س�ُن 

من اأهِل ال�س���ق�ِء والغ�س���ِب - غ�س���وٌب هلل �س���بح�نه - وُح�ِسَر في 

 .
(((

زمرِة ال�سي�طيِن والكّف�ِر والمحروميِن«

�س�س علم الوجود الإن�س�ني 
ُ
اإذن، ح�سب الروؤية الدينّية وطبق اأ

الإ�س���المّي، ف�إّن العبد �س���يبلغ اأرقى درج�ت ال�س���مّو والكم�ل في 

ع�لم الملكوت وين�ل ف�سل ب�رئه، عندم� ينت�سر في نف�سه الج�نب 

المعن���وّي الروح�ن���ّي عل���ى الج�نب الم����ّدي الحيوان���ّي في حي�ته 

)))   الإم�م الخمينّي M، الأربعون حديثً�، �س4. 



24

رب
ك

لأ
ا
د

ها
جل

ا
ئ

د
با

ق

الّدني�. وب�لطبع ف�إّن نتيجة ال�س���راع الب�طنّي - الجه�د الأكبر - 

الذي ينت�ب النف�س الإن�س����نّية، هي اإّم� اأن ت�سبح مطمئّنًة ويكون 

�س����حبه� اأ�س���رف المخلوق�ت وغ�ي���ة م� في الكون ك�ّف���ًة وخليفة 

اهلل في الأر�س، اأو اأن ت�س���بح اأّم�رًة ب�ل�سوء ويكون �س�حبه� اأرذل 

المخلوق�ت واأ�سفل ال�س����فلين. لذا، لي�س هن�ك اأّية ازدواجّيٍة في 

كت�ب اهلل تع�لى؛ اإذ اإّن الآي�ت التي و�س���فت الإن�س����ن ب�ل�س���عيف 

والج�هل والعجول واأ�سّل �سبياًل من الأنع�م، هي في الواقع ن�ظرٌة 

اإلى الج�نب ال�س���يط�نّي لنف�س كّل َم���ن ك�ن عبدًا للم�ّدة والغرائز 

الحيوانّية وبعيدًا عن المعنوّي�ت، كم� و�س���فه تع�لى �س����أنه: {ڻ 

 .
(((

ھ} ھ  ھ  ہ  ہ    ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ف�لبتع�د عن المعنوّي�ت واإهم�ل الج�نب الّروحي يجعل الإن�س����ن 

ع�جزًا عن اإدراك الحق�ئق ويحّوله اإلى حيواٍن ل يفقه من الحي�ة 

�سوى الأكل وال�سهوة، بل يحّوله اإلى جم�ٍد ل �سعور له. واأّم� الآي�ت 

التي و�س���فت الإن�س����ن ب�أّنه اأ�س���رف المخلوق����ت وخليفة اهلل في 

الأر�س وغ�ي���ة الخلقة، فهي ن�ظرٌة اإلى الج�ن���ب الملكوتّي لنف�س 

كّل َم���ن ك�ن عب���دًا هلل تع�لى ورّج���ح ديَنه على ملّذاته و�س���هواته، 

ف�نت�سر عقله على هواه في جه�ده الأكبر. 

)))   �سورة الأنف�ل، الآية 22. 
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الموازنة بين كمالت الروح وحاجات البدن

وال�س���وؤال الذي يطرح نف�سه هن�: م� هي الحلول التي و�سعته� 

الأدي�ن ال�سم�وّية، ول �سّيم� الإ�سالم، ب�لن�سبة اإلى �سراع الإن�س�ن 

الم�س���يرّي - الجه����د الأكبر - كي يت�س���ّنى ل���ه تحقيق متطّلب�ت 

حي�ت���ه الم�دّي���ة وتلبية غرائزه الم�س���روعة ال�س���رورّية لديمومة 

حي�ت���ه في رح����ب العقل وال���روح ال�س����مية؟ ف�لإن�س����ن بطبيعة 

الح�ل يمتلك غرائز حيوانّية ل بّد له من اإ�سب�عه�، والإ�سالم لم 

يتج�هل هذا الأمر ولم ينَهه عن ذلك اأبدًا. وكذلك ف�إّن التع�ليم 

الإ�س���المّية ل ت�أمر الإن�س����ن ب�لعتزال عن الدني���� اعتزاًل ت�ّمً� 

والتزام المعنوّي�ت وح�س���ب، بل اأمرته ب�لّتلفيق بين الأمرين دون 

اأن يخ�لف ال�ّس���رع؛ حيث ق�ل تع�لى: {ى ى    ائ ائ 

. وانتق���د ع���ّز 
(((

ەئ    ەئوئ وئ ۇئ   ۇئ ۆئ ۆئۈئ}

وجّل الّرهب�نية التي م� اأنزل به� من �سلط�ن ق�ئاًل: {ٿ ٿ ٿ 

 .
(2(

ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ}
وقد تطّرق العاّلمة الفي�س الك��س����ني اإلى هذا المو�س���وع في 

تف�سير قوله تع�لى: {ک گ گ  گ  گ ڳ ڳ ڳ 

، وذكر 
(((

ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں  ں  ڻ ڻ ڻ ڻ}

رواي���ًة ج����ء فيه� اأّن ثالثًة من اأ�س���ح�ب ر�س���ول اهلل P اأرادوا 

)))   �سورة الق�س�س، الآية )). 

)2)   �سورة الأعراف، الآية 2). 

)))   �سورة الم�ئدة، الآية )8. 
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ترك الدني� بعد ت�أّثرهم ب�آي�ت العذاب، ف�س���لكوا م�س���لكً� رهب�نّيً� 

نوعً� م�، ف�أق�س���م اأحدهم اأن ل ين�م ب�لليل اأبدًا وحلف الث�ني اأن 

ل يفط���ر ب�لنه�ر اأبدًا وحلف الث�لث اأن ل ينكح اأبدًا. فلّم� و�س���ل 

الخب���ر اإلى النبّي P جمع الن��س و�س���عد المنبر وق�ل: »ما باُل 

موَن علَى اأنف�ِش���هم الّطيباِت؟! اإنِّي اأناُم بالليِل واأنكُح  اأقواٍم ُيحرِّ

 .
واأفطُر بالنهاِر، فَمن رغَب عن �ُشّنتي َفلي�َص ِمنِّي«)))

وتع�ليمن���� الدينّي���ة توؤّك���د عل���ى وج���وب التع�مل م���ع الغرائز 

�س���لوٍب اأمث���ٍل، اأي ل ب���ّد اأّوًل من توجيهه� 
ُ
والرغب�ت النف�س���ّية ب�أ

ٍة كي ل تكون ُمف�سدًة  ب�سكٍل �سحيٍح واإ�سب�عه� وفقً� ل�سوابط خ��سّ

ت�س���بب ال�س���رر لالإن�س����ن ولمن يحي���ط به، وحت���ى ل تحول دون 

تحّقق توّجه�ته المعنوّية التي تقوده اإلى ال�س���ع�دة. وث�نيً�، بم� اأّن 

اإطالق العن�ن للغرائز والن�زع�ت النف�سّية �سبٌب لطغي�ن الإن�س�ن 

ووقوع���ه في التهلك���ة، فال بّد من وجود رادٍع يم�س���ك بزم�م هذه 

الغرائ���ز والن�زع����ت ويحول دون انحرافه���� وتمّرده�. والحقيقة 

اأّن ه���ذا الع�مل هو القّوة العقالنّية الم�س���ّددة ب�لوحي المقّد�س، 

حيث من �س�أنه� تلبية رغب�ت الإن�س�ن في نط�ق النف�س الروح�نّية 

وتنقذه من قيود النف�س ال�ّسيط�نّية، وتهديه اإلى �سواء ال�ّسبيل. 

وب�لطبع ف�إّن اأهّم �سبٍب لبعثة الأنبي�ء واإنزال الكتب ال�سم�وّية هو 

حيح و�سي�نته من و�س�و�س ال�ّسيط�ن  هداية العقل نحو الطريق ال�سّ

)))   الفي�س الك��س�ني، التف�سير ال�س�في، ج2، �س)9. وقد نقل هذه الرواية العالمة محّمد ب�قر المجل�سّي 

ف���ي بح�ر الأنوار ب�ختالٍف ي�س���يٍر في ب�ب النهي عن الرهب�نّية. بح����ر الأنوار، ج))، �س))). 
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وطغي�ن نف�س���ه الحيوانّية، لذا يجب على الإن�س����ن اأن يخو�س غم�ر 

�س���ول الوح���ي ال�س���م�وّي المقّد�س 
ُ
الجه����د الأكب���ر اعتم����دًا على اأ

المتج�ّس���د في كت�ب اهلل تع�لى الذي هو ه���دًى للع�لمين، ف�لتع�ليم 

ال�س���مح�ء الت���ي يزخر به���� هذا الكت�ب العظيم هي اأف�س���ل �س���بيٍل 

لل�سيطرة على الغرائز والن�زع�ت الحيوانّية والرذائل ال�ّسيط�نّية. 

فميول الإن�س����ن اإلى الغرائز النف�س����نّية والن�زوات الحيوانّية 

قوّي���ٌة للغ�ية كونه� تتالءم مع طبيعته، واأي�س���ً� ف����إّن عدّوه الّلدود 

ده ويتحّين الفر�س كي يقّوي لديه الن�زعة الحيوانّية  اإبلي�س يتر�سّ

والرغب�ت ال�س���هوانّية، وب�لت�لي ي�س���ّده عن بلوغ مراتب الفي�س 

المعنوّي؛ بل يقّوي في نف�سه الأن�نّية وحّب الدني� وحّب المن��سب 

واّتب�ع ال�س���هوات وروح الهيمنة، وم� اإلى ذل���ك من رغب�ٍت تهوي 

���راع المرير،  به وب�أمث�له في الح�س���ي�س. وفي خ�س���ّم هذا ال�سّ

ي� ُترى كي���ف اآزر الأنبي�ُء قوى العقل وجنَد اهلل تع�لى، ول�س���ّيم� 

خ�ت���م الأنبي����ء P والق���راآن الكريم؟ وم���� ه���ي البرامج التي 

و�س���عوه� للب�س���ر ك���ي يتمّكنوا من تحكي���م عقولهم اأم����م القوى 

ال�ّس���يط�نّية التي تطغى على اأنف�س���هم؟ وم� الذي ينبغي لالإن�س�ن 

فعله كي يت�س���ّدى للغرائز الب�طنّية والهجم�ت ال�ّس���يط�نّية حّتى 

ُيفلح وينجو من غي�هب ال�س���الل؟ فم� هي البرامج التي عر�سه� 

الق���راآن الكريم وال�س���ّنة النبوّي���ة لكبح جموح النف�س ال�س���هوانّية 

وتلبية متطّلب�ته� ال�سرعّية في اإط�ر منهٍج معنويٍّ متك�مٍل؟ 
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َك نف�ُشَك التي  وانطالقً� من قول ر�سول اهلل P: »اأعَدى َعدوِّ

فم� هو 
 
(((

بي���َن َجنَبيَك، َفال َتغف���ل عنها واأَوثقها بقيِد التَّق���َوى«،

ال�سالح الأنجع الذي ي�سّد هذا الخ�سم العنيد ويكبت جموحه في 

غم�ر الجه�د الأكبر؟ ف�لنف�س هي األّد عدوٍّ لالإن�س�ن، لأّن الهزيمة 

اأم�مه� تعني الهزيمة المطلقة والغلبة عليه� تعني الغلبة المطلقة. 

والجواب على هذا ال�س���وؤال ل يمكن اأن يتلّخ�س في اإط�ٍر علميٍّ اأو 

دينيٍّ مح�ٍس، بل ل بّد اأن يكون �س����ماًل وا�سع النط�ق لأّنه ذو ت�أثيٍر 

كبيٍر على الإن�س�ن، ومن �س�أنه تعيين م�س�ره في الحي�ة. 

ونحيط الق�رئ الكريم علمً� ب�أّنن� �س���وف نتطّرق اإلى ذكر بع�س 

���بل الكفيلة بنج�ة الإن�س�ن من مه�لك ال�س���يط�ن لحقً�، وذلك  ال�سُّ

ا�س���تن�دًا اإلى الحق�ئق ال�س����مية التي ن�س���تلهمه� م���ن تع�ليم دينن� 

ومف�هيم كت�ب اهلل المجيد، راجين اأن تكون نقطة انطالٍق لعبودّيٍة 

اأف�س���ل لجمي���ع الق���ّراء الكرام، خ�سو�س���ً� ال�س���ب�ب الط�م���ح اإلى 

ال�س���ع�دة والكم�ل الواقعّي. ول ريب في اأّن �س���مّو مبداأ العبودّية في 

فق الملّذات المعنوّية الّرحب ويجول به 
ُ
نف�س العبد �س���ُيحّلق به في اأ

في جن�ن الحرّية والفالح، وفي نف�س الوقت �سيك�سر �سوكة ال�ّسيط�ن 

���د به الحَيل اأينم���� حّل ونزل. ومن الجدي���ر ب�لذكر اأّن  ال���ذي يتر�سّ

�سُبل الكم�ل الحقيقي هي دواٌء ن�جٌع لكّل م� يلّوث الذات من ذنوٍب 

واأدران؛ لأّن تع�ليمن� الدينّية قد و�سعت عالجً� لكّل داٍء. 

)))   ابن فهد الحّلي، عّدة الداعي، �س295. 



29

�
ق
�

ق�
ا
م

�
ق
�

ق

�سبيل الهدى

اإّن تهذيب الّنف�س هو اأّول اأمٍر اأو�سى الإ�سالم به الن��س للّظفر 

على جنود اإبلي�س والتخّل�س من �سف�ت الّنف�س الّرذيلة. وب�لطبع، 

ف����إّن اأّول خط���وٍة في هذا الم�س���م�ر ه���ي معرفة حقيق���ة الّنف�س 

ومدى ط�ق�ته� الك�منة وكّل م� يرتبط به�. فهذه المعرفة ت�سيء 

طريق الإن�س�ن في م�سيرته نحو الكم�ل وال�سع�دة المن�سودة، كم� 

تحفظه من اأن يبيع نف�س���ه ب�أبخ�س الأثم����ن وبذرائع واهيٍة؛ فهي 

ُل  اأ�س���مى المع����رف واأرق�ه� كم� ق�ل الإم�م عل���ّي Q: »اأف�شَ

. كم� ق�ل: »ناَل الَفوَز الأكَبَر 
المعرَفِة َمعرَفُة الإن�شاِن نف�َشُه«)))

. وق�ل اأي�س���ً�: »اأعَظُم الجهِل جهُل 
َمن ظفَر بمعرفِة النف�ِص«)2)

 
(((

الإن�شاِن اأمَر نف�شِه«.

والواقع اأّن �س���بب انحراف الإن�س�ن هو غفلته عن حقيقة ذاته 

)))   محّمدى الّري�سهري، ميزان الحكمة، ج)، �س40). 

)2)   الم�سدر ال�س�بق. 

)))   الم�سدر ال�س�بق، �س)4). 

معرفة النفس 
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ومك�نته العظيمة بين �س����ئر المخلوق�ت وجهله ب�لهدف ال�س�مي 

ال���ذي ُخل���ق من اأجل���ه، األ وهو بل���وغ درج�ت الكم����ل عند مليٍك 

مقت���دٍر. ف�لعبد ال���ذي يزّل عن طريق ال�س���واب هو في الحقيقة 

منهمٌك في بلوغ م�آرب واأهداف عبثّية بعيدٍة كّل البعد عن م�سلك 

الكم�ل المن�س���ود الذي يحقّق له ال�س���ع�دة الأبدّية، بل اإّنه� تحول 

دون بلوغه ذلك وي�س���بح ت�ئهً� ح�ئرًا من حيث ل ي�س���عر فيح�ول 

اأن ين����ل مبتغ����ه، لك���ن دون جدوى، حيث ق����ل اأمي���ر الموؤمنين 

َتُه وقْد اأ�ش���لَّ نف�َشُه َفال  َ���ن ُين�شُد �شالَّ عل���ي Q: »َعِجبُت لم�

. وق�ل اأي�س���ً�: »َمن َل���م َيعرْف نف�َش���ُه َبُعَد َع���ن �ُشُبِل 
َيطُلُبه���ا«)))

 .
الِل والجهالِت«)2) الّنجاِة وَخَبَط في ال�شّ

الإن�س�نّي  ال��وج��ود  علم  في  الخو�س  اأّن  من  الرغم  وعلى 

للتعّرف اإلى خ�س�ئ�س ابن اآدم وط�ق�ته الك�منة يحظى ب�أهمّيٍة 

ب�لغٍة بين مختلف المدار�س الفكرّية على مّر الع�سور، اإل اأّنه� 

لم تتمّكن من اإ�سب�ع رغب�ته على الم�ستوَيين العق�ئدّي والعملّي، 

ويلّبي  ح�له  واقع  مع  ين�سجم  متك�مٍل  منهٍج  في طرح  ف�أخفقت 

اإلى  يرجع  ب�لطبع  وذل��ك  حي�ته،  ومتطّلب�ت  طموح�ته  جميع 

�سخ�سّية  بمك�من  اإح�طته�  وع���دم  ال��ف��ك��رّي  نط�قه�  �سيق 

الإن�س�ن. فكّل مدر�سٍة قد اكتفت بذكر بع�س خ�س�ئ�س الإن�س�ن 

لم  الحقيقة  في  لأّنه�  ك�ّفًة؛  اإليه�  تتطّرق  ولم  خلقته،  وحق�ئق 

)))   عبد الواحد التميمّي الآمدّي، غرر الِحكم وُدَرر الكِلم، �س))2. 

)2)   محّمدي الّري�سهري، ميزان الحكمة، �س)4). 
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ال�سيطرة  في  ف�سلت  وب�لت�لي  الإن�س�ن  واقع  معرفة  من  تتمّكن 

فك�نت  الحثيثة،  وتهذيبه� رغم جهوده�  �سخ�سّيته  على جموح 

نظرّي�ته� مبتورًة ت�سوبه� تن�ق�س�ٌت جذرّيٌة. لذا ف�إّن كّل مدر�سٍة 

اإدراكه� ُكنه �سخ�سّية الإن�س�ن  خرى لعدم 
ُ
اآراء الأ ب�تت تنق�س 

كم�  ال�سدد،  بهذا  �س�ملٍة  معرفّيٍة  نظرّيٍة  طرح  عن  وعجزه� 

اأّنه� لم تطرح تف�سيرًا وا�سحً� لم��سي الإن�س�ن )مبداأ خلقته( 

تتن�ول  لأن  وا���س��ط��ّرت  ال��ق��ي���م��ة(،  ي��وم  )م��ع���ده  ولم�ستقبله 

�سخ�سّيته في اإط�ٍر م�ديٍّ بحٍت، فلم تتمّكن من ت�سخير ط�ق�ته 

 .
(((

وتلبية اأهدافه اإل في نط�ق حي�ته الدنيوّية

اأّم���� المدر�س���ة التوحيدّية، فال ي�س���وب نظرّي�ته���� اأّي خلٍل اأو 

، وذلك م���ن مبداأ النظ���رة التوحيدّية الت���ي تتمحور حول  نق����سٍ

وحدانّية اهلل تع�لى خ�لق كّل �سيٍء والمحيط به علمً�. فهو الع�لم 

بمك�من �سخ�س���ّية الإن�س����ن ومتطّلب�ت روحه وبدنه، لذلك فقد 

خّط له �س���بيل هدايٍة يلّبي كّل رغب�ته ويحّقق اآم�له في الحي�تين 

الدنيوّي���ة والأخروّية؛ وهذا ال�س���بيل ل يعتريه اأّي تن�ق�ٍس مطلقً�، 

ب�طنّي���ً� ك�ن اأو ظ�هرّيً�، ولم ُيجّزاأ الإن�س����ن اإلى اأبع��س مختلفٍة 

كم���� فعل���ت المدار�س الأخ���رى. ومن اأه���ّم النظرّي����ت القراآنّية 

التوحيدّية التي ُتعّد اأ�س��سً� قويمً� يرتكز عليه الإن�س�ن في طريقه 

)))   لالّطالع على تف��سيل اأكثر، راجع كت�ب )الإن�س�ن الك�مل( لل�سيهد مرت�سى المطّهري، وكذلك 

كت�ب )علم الوجود الإن�س�نّي( لل�سيخ محمود رجبي، الذي تكّفل بن�سره معهد الإم�م الخميني 

Mللتعليم والأبح�ث ع�م 80))�س الف�سل الأول. 
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نحو الحّق والهدى ذهنّيً� وعملّيً�، هي اعتب�ره اأ�سرف المخلوق�ت 

واأعظم اآي�ت اهلل تع�لى. 

ف�ل�س���ورة ال�س���حيحة التي عر�س���ه� كت����ب اهلل تع�لى حول 

�س����س التي و�س���عه� لبلوغ غ�ي�ته ومق��س���ده 
ُ
حقيقة الإن�س����ن والأ

النه�ئّية وت�أكيده على اأّنه ك�ئٌن يتمّتع بخ�س�ٍل �س�ميٍة تفوق �س�ئر 

المخلوق�ت، هي قواعد واأ�س���ول تحفظه من ال�س���الل والنجرار 

وراء و�س�و�س ال�س���يط�ن وملّذات الدني� الف�نية، بل تجعله ي�سّخر 

غرائ���زه وبدن���ه الم����دّي خدم���ًة لأهدافه النبيل���ة ب���كّل اقتداٍر، 

فيّتخذه� �س���ّلمً� لبلوغ مبتغ�ه الحقيق���ّي. لذلك فقد اأمره اهلل عّز 

وج���ّل في كت�ب���ه الكريم ب�لب�س���يرة والتعّقل، حي���ن ق�ل: {ڻ 

. كم���� اأّكد �س���بح�نه وتع�لى على اأّن 
(((

ڻۀ ۀ ہ ہ}

العبد ل يمكنه �س���لوك �س���بيل الهدى اإل اإذا عرف نف�سه و�س�نه� 

من م�س����لك ال�س���الل، فخ�طب الموؤمني���ن ق�ئاًل: {ڤ ڤ 

 .
(2(

ڤ ڦ ڦڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ}
ولو عرف الإن�س����ن نف�س���ه حّق المعرفة، ف�سوف يعرف مبداأه 

ومع�ده، اأي خ�لقه الذي اأنعم عليه ب�لوجود، كم� ق�ل الإم�م علّي 

 .
Q: »َمْن َعَرَف َنْف�َشُه َعَرَف َربَُّه«)))

ف�لإن�س����ن ه���و اأعظم اآي����ت اهلل تع�لى وم���راآة الحّق واأ�س���به 

)))   �سورة الذاري�ت، الآية )2. 

)2)   �سورة الم�ئدة، الآية 05). 

)))   محّمدي الّري�سهرّي، ميزان الحكمة، �س42). 
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المخلوق�ت به جّل �س����أنه، وهو الذي نفخ اهلل فيه من روحه؛ لذا 

ف����إّن معرفة ذاته هي ف���ي الحقيقة معرفة ذات اهلل، وقد اأّكد عّز 

وجّل على هذه الحقيقة في كت�به المجيد في قوله: {وئ  

 .
(((

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ }
واإذا عرف الإن�س����ن حقيق���ة وجوده وُكنه ذاته، فلن ُي�س���يطر 

اأحٌد على ف���وؤاده ولن تخدعه الن�زوات العبثّي���ة والآم�ل الك�ذبة. 

ق�ل �س���ّيد الموّحدي���ن علّي Q: »َمن ع���َرَف نف�َشُه َل���م ُيِهْنها 

 .
بالفانياِت«)2)

ينقل الأ�س���ت�ذ ال�سهيد مرت�س���ى المطّهري Mعن غ�ندي 

 ثالثة قواعد اأ�س��سّية اّتخذته� 
(((

قوله: تعّلمت من ال�)اأب�ني�س����د(

منهجً� لي في حي�تي، وهي: 

)- هن�ك معرفٌة واحدٌة في ع�لم الوجود، وهي معرفة النف�س. 

ه وع�لَمه.  2-  كّل َمن عرف نف�سه، فقد عرف ربَّ

)- هن�ك قدرٌة واحدٌة في الكون، هي قدرة الإن�س�ن على �سبط 

 .
(4(

نف�سه؛ وهن�ك اإح�س�ٌن واحٌد يتجّلى في محّبة الإن�س�ن لالآخرين

لت، الآية )5.  )))   �سورة ف�سّ

)2)   محّمدي الّري�سهري، ميزان الحكمة، �س42). 

)))   الأب�ني�س�د هو الجزء الأخير في مجموعة من الكت�ب�ت الهندو�سية التي ُت�سمى الفيدات )جمع 

ن الأب�ني�س����د جزءًا اأ�س��سيً� من م�س�در الدي�نة الهندو�سية، كم� اأثَّرت في معظم  فيدا(. وتكوِّ

الفل�س���ف�ت الهندية. وُيطلق عليه� اأحي�نً� ا�س���م الفيدنت� وتعني الكلمة تجميع الفيدا. اأم� كلمة 

اأب�ني�س�د فتعني )الجلو�س ب�لقرب من(. وهذا ي�سير اإلى اأن هذه الم�دة ك�نت �سرية في الأ�سل. 

)4)   ال�سهيد مرت�سى المطّهرّي، مجموعة اآث�ر )ب�للغة الف�ر�سّية(، ج22، �س0)4. 
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اإّن عل���م الوج���ود الإن�س����نّي ف���ي الق���راآن الكري���م والأ�س���ول 

لٌة، نكتفي هن� بذكر  الإ�س���المّية، له اأبواٌب م�ستقّلٌة واأبح�ٌث مف�سّ

م� ين��سب مو�سوع الكت�ب وم� من �س�أنه تربية النف�س وتروي�سه�، 

وذلك ب�سكٍل موجٍز.

حقيقة الإن�سان 

ح�سب المف�هيم ال�س�مية في كت�ب اهلل العزيز وتع�ليم دينن� 

الإ�س���المّي الحنيف، ف�إّن الإن�س����ن ك�ئٌن مرّكٌب من ُبعدين، هم� 

الج�سم والروح، وعليه اأن ل ُيهمل اأّيً� منهم� مهم� ك�نت الظروف. 

لكّن حقيقة الإن�س����نّية هي كون الإن�س����ن روحً� مجّردًة من �سنخ 

خ�لق���ه، والبدن هو مطّي���ة هذه الروح التي ل يمكنه� ال�س���تغن�ء 

عنه في الحي�ة الدني�. 

اإّن �س���رف الإن�س����ن وعظمت���ه يكمن�ن في نف���خ روح اهلل فيه: 

، فخلق���ه ف���ي اأح�س���ن تقوي���ٍم وكّرمه 
(((

{وئ وئ ۇئ  ۇئ}

، ثّم جعله 
(2(

واأمر المالئكة ب�ل�س���جود ل���ه: {ۆئ ۆئ ۈئ}

 ومن ه���ذا المنطلق ف�إّن 
(((

خلق���ً� اآخ���ر: {ڭ ڭ  ڭڭ}.

الن�س���و�س الدينّية من اآي�ٍت واأح�ديث قد اهتّمت بروح الإن�س����ن 

وبدن���ه على حدٍّ �س���واء، واأّكدت على اأّن كم����ل ابن اآدم يتجّلى في 

�س���مّو روحه وانهم�كه ب�لأم���ور المعنوّية التي تقّربه اإلى ب�رئه عّز 

)))   �سورة الحجر، الآية 29؛ وكذلك �سورة �س، الآية 2). 

)2)   تتّمة الآيتين ال�س�بقتين. 

)))   �سورة الموؤمنون، الآية 4). 
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وجّل. وهذا التوّجه في الواقع متر�ّس���ٌخ في ذاته وفطرته فيرافقه 

في رحلته الم�دّية اإلى ع�َلم الروح والأزل: {ڦ  ڄ ڄ 

 .
(((

ڄ    ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ}
ف�لإن�س����ن ق���د ُخلق من تراٍب وُنفخت فيه ال���روح، ثّم هبط اإلى 

مر اأن ل يبقى م�دّي الوجود ويظّن اأّن 
ُ
الأر�س وا�س���تقّر فيه�؛ لكّنه اأ

الدني� مقرٌّ له، بل يجب عليه اأن يبداأ �س���يرَته الروحّية انطالقً� من 

هذا الع�لم الم�دّي وذلك ب�سعيه الحثيث وعدم ا�ست�سالمه لملّذات 

الدني� وزخرفه�، وب�لطبع كّلم� �س�ر ُقُدمً� في هذا ال�سبيل وتر�ّسخت 

في نف�سه حق�ئق اإن�س�نّيته، ف�إّن من�زلته �سترقى اأكثر واأكثر. 

حرّية الختيار 

اإّن اأه���ّم �س���فٍة ُتمّيز الإن�س����ن عن غيره م���ن المخلوق�ت هي 

اإرادت���ه، اأي قدرته على الختي�ر. ون�س���تلهم من تع�ليمن� الدينّية 

اأّن الإن�س����ن لي����س مخّيرًا تكوينً� وح�س���ب، بل اإّنه مخّيٌر ت�س���ريعً� 

اأي�س���ً�؛ اإذ ل���ه الإرادة الت�ّمة ف���ي تعيين برن�مج حي�ت���ه واختي�ر 

المنهج الذي ي�س���لكه، ف���َدور الأنبي�ء والأئّمة R هو تو�س���يح 

حق�ئق الدي���ن وهداية الن��س اإلى ال�س���راط القويم وتحذيرهم 

من مك�ئد ال�س���يط�ن. ق�ل تع�لى في كت�به المجيد: {ۆئ ۈئ 

 .
(2(

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ          ىئ }

)))   �سورة الن�سق�ق، الآية ). 

)2)   �سورة الإن�س�ن، الآية ). 
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ف�لأنبي����ء والر�س���ل Q ُير�س���دون الن��س اإلى الح���ّق، اأّم� 

�سلوك هذا الطريق اأو النحراف عنه فمرتبٌط ب�لن��س اأنف�سهم، 

كم� ق�ل عّز وج���ّل: {ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ  

 .
(((

چ چچ}
وعل���ى الرغم م���ن اعت���راف التع�لي���م الدينّية بت�أثي���ر بع�س 

العوامل الخ�رجّية على �سخ�س���ّية الإن�س����ن وح�لته النف�سّية، اإل 

اأّنه� ل تعتبر ذلك وازعً� ل�سلب اختي�ره واإرادته. 

اللتزام بالمبادئ وقبول الم�سوؤولّية 

�س���ول دينن� الإ�س���المّي، ف�إّن الإن�س����ن يمتل���ك الإرادة 
ُ
طبق اأ

الك�مل���ة في اختي����ر طريقه في الحي����ة، ولكّنه ف���ي الوقت ذاته 

م�س���وؤوٌل عن ت�س���ّرف�ته و�س���لوكه وكّل موقٍف يّتخذه. ق�ل تع�لى: 

. اإذن، بم���� اأّن الإن�س����ن يتمّت���ع 
(2(

{حبخب مب ىب يب }

ب�لقدرة على الختي�ر، فهو ب�لطبع م�س���وؤوٌل عّم� يفعل. ف�لإن�س�ن 

لي����س مكرهً� عل���ى اعتن�ق الدين ول���ه الإرادة المطلقة في ذلك، 

ولكن ل���و اعتنقه بتعّقٍل والتحق ب�س���لك الموؤمنين، عليه اأن يلتزم 

بمب�دئ���ه ويعمل بتع�ليمه، ول يحّق له مخ�لف���ة اأوامره لأّنه اخت�ر 

فق الرح���ب في ع�لم 
ُ
ه���ذا النط�ق ف���ي الدني� لك���ي يحظ���ى ب�لأ

الآخرة وين�ل ال�س���ع�دة المن�س���ودة. ق�ل اهلل عّز وج���ّل في كت�به 

)))   �سورة الكهف، الآية 29. 

)2)   �سورة ال�س�ّف�ت، الآية 24. 
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العزيز: {ٱ ٻ        ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

 .
(((

ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺٺ}
واهلل تع�لى �س���وف ي�س����أل جميع الب�س���ر يوم القي�مة عّم� ك�نوا 

يعملون، ول ي�ستثني اأحدًا اأبدًا حّتى ر�سله واأنبي�ءه Q، حيث ق�ل: 

 .
(2(

ک} ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  {ڈ 

خ���رى ق�ئاًل �س���بح�نه: 
ُ
واأّك���د عل���ى ه���ذه الحقيقة اأي�س���ً� ف���ي اآيٍة اأ

 

 .
(((

{پ پ  پ پ ڀ ڀ          ڀڀ}

خلود الإن�سان 

من اأه���ّم ميزات علم الوجود الإن�س����نّي الدينّي اأّنه يت�س���ّمن 

�سوله 
ُ
نظرًة منطقّيًة لم�س����ألة بحث الإن�س�ن عن الخلود، وح�سب اأ

ف�إّن���ه مخلوٌق خ�ل���ٌد. وهذه الروؤية بذاته� تع���ّد وازعً� لتفّتح الأمل 

فق ال�سع�دة الرحب في 
ُ
لديه وح�فزًا لتر�س���يخ روح ال�س���عي نحو اأ

نف�سه وتج�وز الم�س�كل التي تعتر�س طريقه نحو الكم�ل، وتجعل 

���لة في نف�س���ه ول يخ�سى حينه�  ذلك من الأمور المحّببة والمف�سّ

الم���وَت، بل يعتب���ره بّوابًة لحي����ٍة اأزلّي���ٍة منّعمٍة قد اّدخ���ر له� م� 

ا�ستط�ع في حي�ته الدنيوّية. 

فمب���داأ الخل���ود ه���و اأ�س���ٌل �س����مٌل ل ُي�س���تثنى منه اأح���ٌد من 

)))   �سورة الأحزاب، الآية )). 

)2)   �سورة الأعراف، الآية ). 

)))   �سورة الحجر، الآيت�ن 92-)9. 



38

رب
ك

لأ
ا
د

ها
جل

ا
ئ

د
با

ق

الب�س���ر. وب�لطبع، ف�إّن اأعم�لهم في الحي�ة الدني� هي التي ُتحّدد 

م�س���يرهم في الحي����ة الآخرة؛ فع�قبتهم اإّم���� الخلود في جّن�ت 

النعيم ونيل ال�س���ع�دة الأبدّية، واإّم� الخلود في الجحيم ومك�بدة 

ال�سق�ء الأزلّي. 

كمال الإن�سان 

اإّن اب���ن اآدم مخل���وٌق َطموٌح ل ح���ّد لرغب�ت���ه ومتطّلب�ته، فهو 

بفطرته يطلب الكم�ل، وميوله مطلقٌة ل ُي�سبعه� �سوى تطّلعه اإلى 

نعيم جوار رّبه الالمحدود؛ وهذه بطبيعة الح�ل من مقت�س���ي�ت 

ال���روح الاّلمتن�هّي���ة التي نفخه� اهلل �س���بح�نه في���ه. لذا، فهو ل 

يحظى ب�ل�س���كينة والطم�أنينة الحقيقّي���ة اإل ب�لتقّرب اإلى ب�رئه: 
 

 .
(((

{ىت يت    جث مث ىث}

بل، ولكّنه  تيحت له جميع ال�سُّ
ُ
فلو تمّتع الإن�س����ن بكّل �س���يٍء واأ

لم يلتجئ اإلى اهلل تع�لى وابتعد عنه؛ ف�سوف ي�سّل عن ال�سراط 

القويم وُيبتلى بحي�ٍة ي�س���وبه� القلق وي�سيطر عليه� ال�سطراب، 

كم���� ق�ل جّل �س����أنه: {ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ  ىئ 

 .
(2(

ىئ}
اإّن الإن�س�ن بطبيعته الذاتّية وتركيبته الم�دّية يميل اإلى ب�رئه 

ع���ّز وجّل ويرى اأّن كم�ل���ه الحقيقّي ل يتحّق���ق اإل ب�لتقّرب اإليه، 

)))   �سورة الرعد، الآية 28. 

)2)   �سورة طه، الآية 24). 
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لأّن���ه مبدعه ون�فخ الروح فيه و�س���نده في الملّم�ت والم�س����ئب، 

لذلك ف�إّن التلّذذ بهذا القرب �س���وف ينت�س���له م���ن اأوه�م ملّذات 

الدني���� الزائل���ة. فذروة لّذة الإن�س����ن تتحّقق ف���ي تقّربه اإلى اهلل 

تع�ل���ى، وهي القربة التي اأّكده���� القراآن الكريم ول يذوق طعمه� 

اإل الموؤمنون، اإذ ي�س���مو الإن�س����ن من خالله� ويترّفع على نف�س���ه 

الحيوانّية و�س����ئر المخلوق�ت لينعم حّقً� بحي����ٍة طّيبٍة. واأّم� اإذا 

م� ترك ابن اآدم نعمة العقل وقّوة الإيم�ن وانهمك بملّذات الدني� 

و�سهواته الحيوانّية والتي هي في حقيقته� ف�نيٌة ومزّيفٌة، ف�سوف 

يتحّول اإلى اأرذل خلق اهلل. وقد تّم الت�أكيد على هذه الحقيقة في 

الآيتين الت�ليتين: {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ 

، {چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ         ڇ 
(((

ھ ھ ھ}
 .

(2(

ڍ ڍ ڌ }
اإّن الكم����ل الذي ُيحّقق لالإن�س����ن ال�س���ع�دة الأزلّية هو هدٌف 

م�س���ترٌك لجمي���ع المدار����س الفكرّي���ة، لكّنه� تختلف ف���ي كيفّية 

�س���ول المدر�س���ة الإ�س���المّية، ف�إّن 
ُ
بلوغ���ه. اأّم� ح�س���ب مب�دئ واأ

�سع�دة الإن�س�ن الحقيقّية ل تتحّقق اإل ب�لتقّرب اإلى اهلل �سبح�نه 

وتع�ل���ى والن�س���ي�ع لأوامره، وتوؤّكد عل���ى اأّنه مخل���وٌق ذو فطرٍة 

�س���ليمٍة يمكن اأن ي�س���لك طريق الهدى الذي ي�س���وقه نحو الكم�ل 

الحقيقّي. وب�لطبع، ف�إّنه ي�س���لك ه���ذا الطريق بقدرته العقالنّية 

)))   �سورة الأنف�ل، الآية 22. 

)2)   �سورة الأنف�ل، الآية 55. 
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الت���ي ُتعتبر ر�س���وًل ب�طنيً� وبم�س����عدة اأنبي�ء اهلل تع�ل���ى واأئّمته 

الكرام. ف�لأنبي�ء واأئّمة الهدى، وبم�س�عدة القوى العقلّية الك�منة 

في الإن�س����ن، ي�سّذبون الط�ق�ت الفطرّية الك�منة لديه ويحيونه� 

لي�سلك ال�سبيل القويم. 

خرى، ف����إّن الهدى هو ت�س���ريٌع اأق���ّره اهلل تع�لى ول 
ُ
وبعب����رٍة اأ

يتحّقق اإل عن طريق حَملة وحيه والعقل الذي اأكرم الإن�س����ن به، 

والهدف منه بلوغ الكم�ل وال�سع�دة الأبدّية. 

الإن�سان هو محور الخلقة 

اإّن الإن�س����ن ه���و الغ�ية من الخلقة، وق���د مّكنه اهلل تع�لى من 

التدّخل في ع�لم التكوين وت�س���خير جميع المخلوق�ت في خدمته 

لو بلغ الدرج�ت الُعال وتقّرب اإليه. 

يقول العاّلمة ح�سن زادة الآملي بهذا ال�سدد: »اإّن كّل َمن يت�أّمل 

في قيمة الإن�س����ن التكوينّية �سُيدرك اأّنه معي�ر كّل �سيٍء والأ�س��س 

ف���ي قيمته، اأي اأّن علم الإن�س����ن واأح��سي�س���ه هي معي����ر كّل م� هو 

معلوم ومح�س���و�س، واأّن قيمة كّل مخلوٍق مرتبطٌة بوجود الإن�س����ن 

 . وبمدى ا�س���تثم�ره لهذا الوجود وب�لح�س����رة الإن�س�نّية ب�سكٍل ع�مٍّ

ف�لإن�س����ن هو الذي يطوي طريق العلم بين جميع المخلوق�ت وفي 

جميع العوالم والدرج�ت، ول حّد ل�سيره نحو مق�م الرفعة وال�سمّو، 

فكّلم���� بلغ درجًة فهو ل يتوّقف فيه� بل يعرج اإلى درجٍة اأعلى منه� 

فيحظى ب�س���ف�ت كم�ل جمي���ع المخلوق�ت وي�س���يطر عليه�، ومن 
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ثّم ي�س���ل اإلى جوار محور الحقيق���ة ذي الحي�ة المطلقة والجم�ل 

والجالل. ونظرًا لم� ح�زه من كم�ٍل ومرتبٍة �س����ميٍة، �سوف يتمّكن 

ب�إذن هذا الرّب الجليل من الت�س���ّرف في م�ّدة الك�ئن�ت وي�سبح 

 .
(((

�سّيدًا للب�سر وخليفًة لرّبه وتكون جميع اأفع�له  رّب�نّيًة«

الإن�س����ن بطبعه ك�ئٌن ل يت�أّثر بم� حوله ول ي�ست�س���لم له، بل هو 

الذي ي�س���نع م� حوله ويوؤّثر فيه، وي�سعى لأن يجعل بيئته الخ�رجّية 

متالئمًة مع اأفك�ره وتوّجه�ته. لذا، لو اأ�سبح �س�لحً� في ذاته ف�سوف 

يك���ون م�س���لحً� لم� حوله، ولو اأّنه اأف�س���د ذاته واّتبع اأهواءه �س���وف 

يكون منحّطً� ومف�س���دًا لم� حوله. ف�إذا �سيطرت �سهوته على ب�طنه 

و�س���ّخرت عقله ومعرفته لالأه���واء والن�زع����ت المنحرفة، ب�لطبع 

�س���ينعك�س ذلك على ظ�هر ح�له لتكون ال�سهوات هي الح�كمة على 

�س���لوكه وعقل���ه، كم� هو الح�ل ب�لن�س���بة اإلى تع�مله م���ع الآخرين، 

حيث يجعل �سخ�سّيته تن�سجم مع الآخرين وتتن�غم مع توّجه�تهم. 

ف�هلل تع�لى لم يجعل الإن�س����ن مخلوق���ً� متقوقعً� ومن�زويً�، بل 

اأتحفه بفطرٍة ت�س���وبه� الن�زعة الجتم�عّي���ة، كم� اأّن جّل ط�ق�ته 

وخ�س�له الكم�لّية ل تتحّقق اإل عن طريق تر�سيخ �سلته ب�لآخرين. 

وح�س���ب روؤيتن� الإ�سالمّية ف�إّن اأحد اأف�سل طرق التقّرب اإلى اهلل 

تع�ل���ى واأكثره� ت�أثيرًا هو اإدراك مع�ن�ة الآخرين والتقّرب اإليهم 

مور المجتمع. 
ُ
واإ�سالح اأ

)))   ح�سن ح�سن زاده اآملي، مئة كلمة في معرفة النف�س، الكلمة رقم مئة. )كت�ب ف�ر�سي(
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حقيقة الذنب

اإّن اأهّم �س���بٍب لرتك�ب المع��سي وانحراف الفرد والمجتمع، 

. وحقيقة  ه���و الغفلة عن حقيق���ة الذنوب التي ه���ي ُقبٌح مح����سٌ

���ل عن اأوام���ر اهلل تع�لى. فهذه الغفلة ت�س���لب  الذن���ب هي التن�سّ

ال�س���عور من الإن�س����ن وتجعله ك�لج�س���د ال���ذي ل روح فيه، حيث 

ل يفقه من اإعج�ز الوحّي ال�س���م�وّي �س���يئً�، كم� و�سفه تع�لى في 

 .
(((

كت�به المجيد: {ٹ ڤ ڤ ڤ}

وم���ن ج�ن���ٍب اآخ���ر، ف����إّن العتق�د بقب���ح المع��س���ي ووخ�مة 

نت�ئجه�، ي�سون الإن�س�ن من ارتك�به� ويقّوي فيه الدافع لمق�ومة 

جموح النف�س وكبح نزواته�. 

ح�س���ب تع�ليمن���� الدينّية ف����إّن ال�س���ف�ت الرذيل���ة والأعم�ل 

القبيحة هي اأمرا�ٌس مهلكٌة و�س���موم فّت�كٌة، حيث حّرمه� اهلل عّز 

وجّل �س���ي�نًة لعب�ده من مف��س���ده� وعواقبه� الوخيمة، لذا يجب 

على العبد اأن ُيدرك مدى قبحه� ويجتنبه�، كم� عليه اأن يندم لو 

ارتكبه� ثّم يتوب اإلى اهلل توبًة ن�سوحً�. 

)))   �سورة النمل، الآية 80. 

اجتناب المعاصي والذنوب
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معرفة المذنب مقدمة لعالجه

الإن�س����ن ك�ئ���ٌن مرّكٌب م���ن ج�س���ٍم وروٍح، وب�لطبع ف����إّن روحه 

تتعّر�س لأمرا�ٍس ح�له� ح�ل ج�س���مه، لذا يجب عليه اأن يحذر من 

هذا الخطر المحدق به؛ فكم� اأّنه يبذل ق�س����رى جهده لعالج داٍء 

األّم به ول يغفل عنه كي ل ي�ستفحل ويودي بحي�ته، كذلك عليه اأن 

ل يغفل عّم� ي�س���يب الروح من اأمرا�س مهلكة. ف�لروح الإن�س����نّية 

ُتبتلى ب�لذنوب والمع��س���ي، وب�لطبع ف�إّن من يلتفت اإلى هذا الداء 

وُيدرك �سَرره �س���وف يعرف مدى خطورته، وب�لت�لي �سيبحث عن 

العالج الذي ُينقذه. واإذا م� ابُتلي الإن�س�ن ب�سف�ٍت نف�سّيٍة ذميمٍة، 

ك�لبخل والح�س���د والغ�س���ب وحّب الدني�، وتحّولت اأفع�له الإرادّية 

اإلى مع��ٍس واآث�م تجعله يعي�س لّذًة وهمّيًة ل ي�سعر معه� ب�ألم ويغفل 

عن عواقبه� ال�س���ّيئة؛ ف�سوف ل يجد الدافع اإلى عالجه� والحوؤول 

دون ا�س���تفح�له�. وب�لت�لي ف�إّن هذا المر�س الفّت�ك �س���وف ي�ستّد 

ل من الأوامر وعّطل  يومً� بعد يوٍم وي�س���وقه نحو المهلكة، لأّنه تن�سّ

مدرك�ته ح�له ح�ل البهيمة التي ل عقل له�، بل اأ�سواأ منه�. 

لذلك لو اأراد الإن�س����ن حفظ �س���المة روحه وال�س���يطرة على 

جموح نف�سه الأّم�رة، يجب عليه اإدراك كّل م� يدور حوله ومعرفة 

المخ�طر المحدقة به كي يتحّقق في ذاته الدافع لكبحه� وي�ستعّد 

وتي من قّوٍة، وحّت���ى يتمّكن في نف�س الحين 
ُ
لمواجهته���� بكّل م� اأ

من اّتخ�ذ الجراءات الالزمة لعالجه�. 
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: الإن�س�ن الع�قل ل  نذكر مث�ًل هن� لبي�ن هذا الأمر ب�سكٍل جليٍّ

يتن�ول طع�مً� م�سمومً� مهم� ك�ن ج�ئعً�، فيرّجح ال�سبر ويتحّمل 

الج���وع. ول���و اأّنه اأخط�أ وتن�ول بع�س���ه، ف�س���وف يبذل م� بو�س���عه 

للتخّل�س من اآث�ره فور علمه بذلك، حّتى واإن اقت�سى الأمر تجّرع 

مّر الدواء. ولكّن َمن يغفل عن ذلك ول ي�س���عر ب�سري�ن ال�سّم في 

بدنه، ف�س���وف ت�ستفحل الم�سكلة ويت�س����عف مفعوله �سيئً� ف�سيئً� 

اإلى اأن يق�سي عليه. 

وكذا ه���و الح�ل ب�لن�س���بة اإل���ى الموؤمن الواعي ال���ذي ُيدرك 

الخط���ر الك�من في ا�ست�س���المه للغرائ���ز الحيوانّية والو�س����و�س 

ال�س���يط�نّية الذي هو اأ�سّد فتكً� من ال�سّم المهلك، في�سون نف�سه 

م���ن المنكرات والرذائل، وحّتى اإن وقع ف���ي الخط�أ يومً� وارتكب 

ذنبً� ف����إّن النف�س اللّوامة �س���تهّيج فيه الإح�س�����س ب�لقلق والندم 

وتحّف���زه لأن يبحث عن الع���الج ويك�فح ال�س���وائب التي ه�جمته 

�س���لوٍب منطقيٍّ وم�سروٍع. وح�س���ب الروؤية القراآنّية، ف�إّن اأعظم 
ُ
ب�أ

خ�س���راٍن لالإن�س����ن هو قي�مه ب�أفع�ٍل قبيحٍة ل ي�سعر معه� بت�أنيب 

ال�س���مير ول األم الذنب حينم� ُيبتلى بجهٍل مرّكب ويعّده� اأفع�ًل 

ح�س���نًة، كم���� ق�ل ج���ّل �س����أنه في كت�ب���ه الكري���م: {گ گ گ 

ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ   
. فهك���ذا �س���خ�ٌس هو الأكثر خ�س���رانً� بين 

(((

ڻ ڻ ۀ}

)))   �سورة الكهف، الآيت�ن )0)-04). 
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اأقرانه، لأّن َمن يفعل منكرًا وبعد ذلك ُيدرك ُقبح فعلته ف�س���وف 

خرى، 
ُ
ي�س���ع حّدًا لع�س���ي�نه ول يدّن�س الحرم�ت ب�رتك�ب���ه مّرًة اأ

وقد يتوب توبًة ن�سوحً� وُي�سلح ب�طنه. 

مخاطر ال�ستخفاف بالذنب

اأّم� الأثي���م الذي يته�ون في ارتك�ب المع��س���ي ويعتبر اإثمه 

عب����دًة وي���رى اأّن انحرافه ا�س���تق�مٌة فهو ف���ي الحقيقة يخو�س 

غم����ر اأ�س���واأ اأنواع البالء ول يكبح جموحه �س���يٌء، حيث ُيف�س���د 

 Q حي�ته ويهدر كّل فر�س النج�ة. وقد و�س���ف الإم�م علّي

ال�س���تخف�ف ب�لذن���وب ف���ي عب����رٍة وجي���زٍة حي���ن ق����ل: »اأ�َشدُّ 

. واأ�س����ر في مو�سٍع اآخر اإلى 
نوِب ما ا�شتَخفَّ بِه �شاِحبُه«))) الذُّ

اأّن اأعظ���م الّذنوب ه���و جهل الإن�س����ن بقبح المع��س���ي وغفلته 

عن انحرافه، ف�لغفلة عن العيوب ت�س���لب منه الدافع لجتن�به� 

. كما 
واجتث�ثه�؛ فق�ل: »َجهُل المرِء بعُيوبِه ِمن اأكَبِر ُذنوبِه«)2)

نِب،  ق�ل الإم�م علّي بن الح�س���ين Q: »اإّياَك والبِتهاَج بالذَّ

 .
ف���اإنَّ البِته���اَج ب���ِه اأعظ���ُم ِم���ن   ُرُكوب���ِه«)))

وق����ل معّلم الأخالق ال�س���ّيد الإم�م الخمين���ّي Mمخ�طبً� 

ط���اّلب العل���وم الدينّية: »ل قّدر اهلل اأن ُيبتلى الإن�س����ُن ب�أمرا�ٍس 

ل ي�س���عر ب�آلمه�، ف�لأمرا�س الموؤلمة تدعوه لأْن ي�سعى لعالجه�، 

)))   ال�سريف الر�سّي، نهج البالغة، الحكمة رقم ))4. 

)2)   محّمد ب�قر المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج5)، �س)9. 

)))   الم�سدر ال�س�بق، �س59). 
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فيراجع طبيبً� اأو مركزًا �س���حّيً�، بيد اأّن المر�س الخفّي الذي ل 

يرافقه األٌم، مر�ٌس خطيٌر ل ينتبه اإليه الإن�س�ن اإل بعد ا�ستفح�له 

 .
(((

وفوات الأوان«

في���� اب���ن اآدم عليك اجتن����ب المع��س���ي واّتب�ع حك���م العقل 

بعد ال�س���تع�نة ب�هلل تع�ل���ى. ولو ارتكبت ذنبً� ف���ال يخدعك كيد 

ال�س���يط�ن وت�أخذك العّزة في الإثم وتبّرر فعلتك ال�س���نيعة؛ فكم 

من اإن�س����ٍن هل���ك بعد اأن وقع ف���ي حب�ئل ال�س���يط�ن! وقد حّذرن� 

الب����ري ع���ّز وج���ّل م���ن ذل���ك بقول���ه: {ڄ ڄ ڃ  ڃ 

. كم���� نّبهن� تع�لى اإلى اأّن فرعون طغى وا�س���تكبر 
(2(

ڃ}
بعد اأن زّين ال�س���يط�ن له �س���وء عمله، حيث ق�ل: {ڻ 

 .
(((

ڻ ڻ ڻ ۀ}
واعلم اأّن تمييز العمل الطّيب من الخبيث هو اأهّم �سبٍب لع�سمة 

اأنبي����ء اهلل تع�لى واأولي�ئه ال�س����لحين، وهو الركيزة الأ�س��س���ّية 

للتقوى والعدل لدى كّل موؤمٍن ومعّلٍم ي�ستفي�س الخلق من حكمته. 

فقد اأدرك هوؤلء الأخي�ر مدى ُقبح المع��سي وعواقبه� الوخيمة، 

واأيقنوا اأّن �س���لوك طريق ال�س���ع�دة ل يتحّقق بمع�سية الرّب التي 

تنهك العبد وتزلزل قواه؛ لذلك لم ي�ست�سلموا لو�س�و�س ال�ّسيط�ن 

نوا اأنف�سهم من الذنوب ظ�هره� وب�طنه�. وح�سّ

)))   الإم�م الخمينّي M، الجه�د الأكبر اأو جه�د النف�س. �س 52.

)2)   �سورة الأنف�ل، الآية 48. 

)))   �سورة غ�فر، الآية )). 
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معرفة اهلل اأ�سا�س الهدى

اإّن العب���د ل���و اأراد النج�ة م���ن قيود ال�س���الل والخال�س من 

�س���لطة ال�س���يط�ن، فال بّد له من عب�دة رّب الأرب�ب حّق عب�دته 

وال�س���مود اأم�م عدّوه الّل���دود بكّل عزٍم واإحب����ط مح�ولته عبر 

الّلج���وء اإلى اهلل تع�لى. ف�لتقّرب اإل���ى الب�ري عّز وجّل هو هدف 

الإن�س����ن الفط���رّي وغ�يته الأول���ى، اإذ لو عرف رّب���ه حّق معرفته 

واأوكل النف�س اإليه فال �س���يء �س���يوؤّثر عليه اأو ي�سحر قلبه حينه�. 

وب�لطبع ف�إّن اأهّم �س���بٍب لرغبة العب���د ب�لم�دّي�ت وانجراره وراء 

ال�س���الل، يكمن في الغفلة عن ذكر اهلل تع�لى؛ لذا ف�إّن الركيزة 

ن�س 
ُ
الأ�س��س���ّية لالأخالق الإ�س���المّية ه���ي معرفة اهلل تع�ل���ى والأ

بذكره. 

ُروي اأّن اإن�س����نً� ب�س���يطً� وقع في ح���ّب ابنة ال�س���لط�ن، ولكّنه 

لم يجروؤ على التقّدم لخطبته� ب�س���بب الف�رق الطبقي ال�س��س���ع 

بينهم�، ف��س���طّر لأن يف�تح اأحد ال���وزراء بم� يجول في خ�طره. 

فق����ل له الوزير: اإّن ال�س���لط�ن يح���ّب الزاهدي���ن والُعّب�د، لذلك 

ذكر الله تعالى
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اعتكف في معبٍد وتظ�هر ب�لزهد والورع، حيث �س����أطلب منه اأن 

ي���زورك. ف�إذا زارك ل ت�س���تقبله بحف�وٍة، بل َحّي���ه كم� ُتحّيي اأّي 

اإن�س����ٍن اآخر، ثّم انهمك ب�ل�سالة والعب�دة. بعد ال�سالة �سُي�سّر 

عليك لأن تطلب منه �س���يئً�، لكّنك في ب�دئ الأمر ل تطلب �سيئً�. 

ثّم �سُيلّح عليك اأكثر، ف�قبل طلبه متظ�هرًا بغن�ك فيم� لديه وقل 

لِهم 
ُ
ل���ه اإّنك من داعي حّبك له ترغب في م�س����هرته وك�أّنه قد اأ

قنعه ب�أن يزّوجك 
ُ
اإليك ذلك. بعد ذلك �س����أتوّلى الأمر بنف�س���ي واأ

ابنته. 

وب�لفعل، ُنّفذت الخّطة ولكن عندم� ج�ء ال�سلط�ن اإلى المعبد 

ل���م ُيعره الن��س���ك المزّي���ف اأهمّي���ًة وانهمك في اأداء ال�س���لوات 

خرى، ف��س���ت�ء ال�س���لط�ن من ت�س���ّرفه وقفل ع�ئدًا 
ُ
واحدًة تلو الأ

اإلى ق�سره. 

اإث���ر ذلك اأّنب الوزير هذا الرجل ل�س���لوكه و�س����أله عن �س���بب 

ذل���ك، ف�أج�به: عندم� �س���جدت اأّول �س���جدٍة تب�در اإل���ى ب�لي اأّن 

�س���جدًة ك�ذبًة ل هدف منه� �س���وى الري�ء جعلت �سلط�نً� ينحني 

اأم�م اإن�س����ٍن ب�س���يٍط؛ في� ُترى م�ذا تفعل ال�س���جدة الخ�ل�سة هلل 

تع�ل���ى؟! لذلك اأح�س�س���ت بلّذٍة بين يدي اهلل تع�ل���ى اأيقنت معه� 

اأن ل ح�ج���ة ل���ي معه� اإليك اأو اإلى �س���لط�نك وابنته، فقد وجدت 

مع�سوقي الأوحد الذي اأ�سر قلبي وكّل جوارحي. 

���ة بغ�ّس النظر ع���ن كونه� واقعّيًة اأو ن�س���ج خي�ٍل،  هذه الق�سّ
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ن�س���توحي منه���� اأّن محّبة اهلل تع�ل���ى ُتغني القلب ع���ن محّبِة اأّي 

مخلوٍق اآخر وتجعل العبد غنّيً� عن الخلق ُطّرًا. 

يقول الأ�ست�ذ ال�س���هيد مرت�سى المطّهري M: »اإّن معرفة 

اهلل تع�لى لي�س���ت اأ�س���ل الّدين وح�س���ب، بل هي اأ�س�����س ومحور 

ريد لالإن�س�نّية اأن تتر�ّسخ على ِدع�مٍة م� فال بّد 
ُ
الإن�س�نّية؛ اإذ لو اأ

اأن له� تتر�ّسخ على اأ�سل التوحيد. 

، لذا ل يمكن  اإّن معرف���ة اهلل تع�لى هي اأ�س���ل كّل اأم���ٍر معنويٍّ

تج�ه���ل المعنوّي�ت ول تج�هل اأ�س���ل الدي���ن ومنبعه، اأي ل يمكن 

في الحقيقة الف�س���ل بين الق�س����ي� المعنوّية ومعرفة اهلل تع�لى، 

وكذلك ل يمكن الف�س���ل بين معرفة اهلل تع�لى و�سقوط الإن�س�ن 

ب�ّتب�عه نزواته الحيوانّية و�سعيه وراء الم�دّي�ت ونهمه في الحي�ة 

الدني�. 

ف�لإن�س����ن اإّم���� اأن يكون عب���دًا هلل واإّم� اأن يكون عب���دًا للم�ّدة 

 .
(((

المتج�ّسدة في بطنه و�سهواته ومق�مه وم�له؛ ول خي�ر ث�لث له«

اإّن اأ�س�����س اله���دى يكم���ن ف���ي معرف���ة اهلل تع�ل���ى وتوحيده، 

ودونهم���� ل يمكن تر�س���يخ دع�ئم النظ�م الإ�س���المّي على جميع 

الم�س���توي�ت، اأخالقّية اأو تربوّية اأو غيره�. ف�إيم�ن الإن�س�ن ب�هلل 

تع�ل���ى واإذع�نه ب�أّنه مدّبُر كّل �س���يٍء وم�س���يطٌر عليه واأّنه محيٌط 

بجمي���ع حرك�ت الخلق و�س���كن�تهم، وكذلك اإذع�ن���ه ب�أّن اهلل هو 

)))   ال�سهيد مرت�سى المطّهرّي، مجموعة اآث�ر )ب�للغة الف�ر�سّية(، �س8) و9).  
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موٌر 
ُ
ال���رّزاق ول رازق غي���ره ويقينه ب�أّنه تع�لى را�ٍس عن���ه؛ كّله� اأ

ُتر�ّسخ في نف�سه الدافع لإ�سالح �سلوكه وتمنحه القدرة على نظم 

مور دينه ودني�ه لين�ل ال�سع�دة المن�سودة. 
ُ
اأ

ذكر اهلل هو الهدف

ُروي اأّن العاّلم���ة محّمد ح�س���ين الطب�طب�ئّي M�س����حب 

كت�ب )الميزان في تف�سير القراآن( عندم� اأتّم درو�سه في الحوزة 

العلمّية في النجف الأ�س���رف وعزم على العودة اإلى اإيران، ق�سد 

�س���ت�ذه المرحوم اآية اهلل ال�س���ّيد علّي الق��سي و�س�أله الن�سيحة 
ُ
اأ

بعد اأن انهمك عقدًا ك�ماًل في تح�سيل العلوم الدينّية وطلب منه 

اأن يعّلمه عماًل يهديه وي�س���من له ال�سع�دة. فق�ل له: واظب على 

 .
(((

قراءة الآية الكريمة: {ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ}

وب�لفع���ل، ف����إّن نقطة البداية في �س���ير الإن�س����ن نحو الكم�ل 

تكم���ن في عدم غفلت���ه عن واقع مبدئ���ه ومع����ده ومواظبته على 

ذك���ر خ�لقه تع�ل���ى، وب�لطبع ف����إّن الّذكر هو اأق���وى ح�فٍز للفرد 

والمجتمع ل�س���لوك ال�س���راط الم�س���تقيم وهو الهدف من جميع 

التع�لي���م الدينّي���ة. ف�لعب�دات والتك�ليف ال�س���رعّية في حقيقته� 

ذكٌر هلل تع�لى، ون�س���تلهم من القراآن الكريم والأح�ديث الكريمة 

اأّنه ل عمل ُي�س�هي ذكره عّز وجّل، واأّن جميع الأعم�ل ال�س�لحة 

ه���ي مقّدمٌة لذلك. وال�س���الة التي ُو�س���فت ب�أّنه���� عمود الدين، 

)))   �سورة العلق، الآية 4). 
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هي و�س���يلٌة لذكر اهلل تع�لى، حيث ق�ل تع�ل���ى في كت�به الكريم: 

. كم���� ق����ل ع���ّز �س����أنه: {ۅ 
(((

{ٺ ٺ ٺ}

ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ 
. كم���� ق����ل 

(2(

ائ  ائ ەئەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ }
ر�س���ول اهلل P في هذا ال�س���دد: »لي�َص عمٌل اأحبَّ اإلى اهلِل ول 

ني���ا والآخرِة ِمن ِذك���ِر اهلِل«،  اأنَج���ى ِلعب���ٍد ِم���ن كلِّ �شّيئ���ٍة في الدُّ

فقيل له: ول القت�ل في �س���بيل اهلل؟! ق�ل P: »َلول ِذكُر اهلِل َلم 

 .
ُيوؤَمر بالِقتاِل«)))

ف�لكثير من الآي�ت والأح�ديث قد اأّكدت على �س���رورة الإكث�ر 

من ذكر اهلل تع�لى، وذلك نظرًا لعظمته وَدوره في تعيين م�سير 

العبد، فقد ق�ل تع�لى: {ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

 .
(5(

. وق����ل: { ڄ ڄ ڄ      ڄ ڃڃ}
(4(

حئ}
����لحين ب�أّنه���م ل يغفلون عن  كم���� و�س���ف عّز وج���ّل عب����َده ال�سّ

ڱ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  {گ  ق����ل:  حي���ن  ذك���ره، 

َك  . وكذلك ق�ل ر�سول اهلل P: »اذُكْر اهلَل عنَد همِّ
(((

ڱ}
 .

اإذا َهَمم���َت وعن���َد ل�شاِن���َك اإذا َحكمَت وعنَد ي���ِدَك اإذا ق�َشْمَت«)))

)))   �سورة طه، الآية 4). 

)2)   �سورة العنكبوت، الآية 45. 

)))   محّمدي الّري�سهري، ميزان الحكمة، ج)، �س405. 

)4)   �سورة الأحزاب، الآية )4. 

)5)   �سورة الجمعة، الآية 0). 

)))   �سورة اآل عمران، الآية )9). 

)))   محّمدي الّري�سهري، ميزان الحكمة، ج)، �س424. 
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وُروي عن الإم�م جعفر ال�س����دق Q قوله: »ما ِمن �شيٍء اإل 

كر فلي�َص لُه حدٌّ ُينتَهى اإليِه«.  وله حدٌّ ُينتَهى اإليه، اإل الذِّ

 ع���زَّ وج���لَّ الفرائ�َس، فَم���ن اأّداُهنَّ فه���و حّدهّن، 
ُ
فر����سَ اهلل

و�سهُر رم�س����ُن فَمن �س�َمُه فهو حّدُه، والحجُّ فَمن حجَّ فهو حّدُه؛ 

 عزَّ وجلَّ َل���م ير�َس ِمنُه ب�لقليِل وَلم يجعْل لُه 
َ
اإل الّذك���ر، ف�إّن اهلل

حّدًا ُينتَهى اإليِه. 

ُث���ّم َتال ه���ذِه الآي���َة: {ىئ ىئ ی ی ی ی جئ       

 عزَّ وجلَّ لُه 
ُ
حئ مئ ىئ   يئ جب}. وق�ل: َلم يجعْل اهلل

. كم� ق�ل Q في مو�سٍع اآخر: »َفاأكِثُروا ِذكَر 
(((

حّدًا ُينتَهى اإليِه«

 
َ
اهلِل ما ا�شتطعُتْم في كلِّ �شاعٍة ِمن �شاعاِت الّليِل والنهاِر، فاإّن اهلل

 ذاكٌر ِلَمن ذك���َرُه ِمن الموؤمنيَن. واعلَموا 
ُ
كِر، واهلل اأم���َر بكثرِة الذِّ

 .
 َلم َيذكْرُه اأحٌد ِمن عباِدِه الموؤمنيَن اإل ذَكَرُه ِبخيٍر«)2)

َ
اأنَّ اهلل

واأ�س����ر بع�س الأح�ديث اإلى اأّن ذك���ر اهلل تع�لى ثروٌة عظيمٌة 

واأم����ٌن لالإن�س����ن من و�س����و�س ال�س���يط�ن، كم� ق����ل الإم�م علّي 

. وق�ل في مو�س���ٍع اآخر: 
Q: »ِذك���ُر اهلِل َمط���َردُة ال�ّشيطاِن«)))

 .
يطاِن«)4) »ِذكُر اهلِل راأ�ُص ماِل كلِّ موؤمٍن وربُحُه ال�ّشالمُة ِمن ال�شَّ

وم���ن مواعظ النبّي يحيى Q قول���ه: »واآُمُرُكْم اأْن َتذُكروا 

)))   محّمد بن يعقوب الُكليني، اأ�سول الك�في، ج2، �س498. 

)2)   الحّر الع�ملّي، و�س�ئل ال�سيعة، ج4، �س)8). 

)))   محّمدي الّري�سهري، ميزان الحكمة،ج)، �س420. 

)4)   الم�سدر ال�س�بق. 
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، فاإنَّ َمَثل ذلَك َكَمَثِل رُجٍل َخَرَج الَعُدوُّ ِفي اأَثِرِه �شراعاً َحّتى 
َ
اهلل

اإذا اأَتى على ِح�شٍن َح�شيٍن فاأحَرَز نف�َشُه ِمنُهْم، كذلَك العبُد ل 

 .
يطاِن اإل ِبِذكِر اهلِل«))) ُيحرُز نف�َشُه ِمن ال�شَّ

كِر  حقيقة الذِّ

اإّن ذكر اهلل تع�لى يحظى ب�أهمّيٍة ب�لغٍة في ن�سو�س���ن� الدينّية 

م���ن اآي����ٍت واأح�ديث، فه���و اأ�س�����س التك�لي���ف الدينّي���ة وهدفه� 

ال�س����مي؛ وب�لطب���ع ف�إّن فوائ���ده ل نظير له� ول يمكن ح�س���ره� 

بكلم�ٍت. ف�لذكر هو توّجٌه قلبيٌّ اإلى اهلل تع�لى ويقيٌن به. والذكر 

هو اعتق����ٌد ب�طنيٌّ بولي���ة اهلل تع�لى وتدبي���ره واإح�طته ب�أعم�ل 

الإن�س����ن واأفك�ره ك�ّفًة. وب�لت�أكيد ف�إّن تروي�س الّل�س����ن على ذكر 

كر لحقً�. اهلل عّز وجّل لي�س �سوى و�سيلٍة لإدراك حقيقة الذِّ

وح�س���ب تع�ليمن� الدينّية ف�إّن الذكر ُيق�بل الغفلة والن�س���ي�ن، 

ول بّد لالإن�س����ن ف���ي جميع حرك�ته و�س���َكن�ته اأن يطيع اهلل تع�لى 

وي�سعى لذكره ويعبده حّق عب�دته. وقد بّين ر�سول اهلل P حقيقة 

الُتُه  ، َواإِْن َقلَّ����ْت �شَ
َ
 فق����ْد ذك����َر اهلل

َ
الّذك���ر بقول���ه: »َمن اأط����اَع اهلل

 َواإِْن 
َ
 فق����ْد َن�ِشَي اهلل

َ
ياُم����ُه َوِتالَوُت����ُه للُق����راآَن؛ َوَمن ع�َشى اهلل َو�شِ

. ق�ل العاّلمة ال�س���ّيد 
ياُمُه َوِتالَوُتُه للقراآن«)2) الُتُه َو�شِ كُثَرْت �شَ

محّمد ح�س���ين الطب�طب�ئّي بعد نقله هذا الحديث: »في الحديث 

)))   الم�سدر ال�س�بق، ج9، �س2). 

)2)   الم�سدر ال�س�بق، ج)، �س425. 
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اإ�س�رٌة اإلى اأّن المع�سية ل تتحّقق ِمن العبد اإل ب�لغفلة والن�سي�ن، 

ف�إّن الإن�س����ن لو ذكر م� حقيقة مع�س���يته وم� له���� من الأثر، لم 

ر   ول يب�لي اإذا ُذكِّ
َ
ُيقدم على مع�س���يتِه، حّتى اأّن َمن يع�س���ي اهلل

ه  ه هو ط����ٍغ ج�هٌل بمق�م ربِّ عند ذل���ك ب�هلل، ول يعتني بمق�م ربِّ

وعلوِّ كبري�ئه وكيفّية اإح�طته، واإلى ذلك ت�سير اأي�سً� روايٌة اأخرى 

 
ُ
رِّ المنثور عن اأبي هنٍد الدارّي عن النبّي P: »ق�َل اهلل في ال���دُّ

اذُكروِن���ي بط�َعِتي اأذكرُك���ْم بمغِفَرِتي، وَمن ذَكَرِن���ي وهو ُمِطيٌع 

فَح���قٌّ عَل���يَّ اأْن اأذُك���َرُه بمغِفَرِتي، وَم���ن ذكَرِني وه���و ع��ٍس فَحقٌّ 

عَل���يَّ اأْن اأذُكَرُه ِبَمْقٍت الحديث، وم� ا�س���تمل علي���ه هذا الحديُث 

يه الآيُة و�س����ئر الأخب�ر  كر عند المع�س���يِة هو الذي ُت�س���مِّ من الذِّ

 .
(((

كِر عليه« ب�لن�سي�ن لعدم ترّتِب اآث�ِر الذِّ

وَروى الح�س���ين البّزاز اأّن الإم�م جعفر ال�س����دق Q ق�ل 

ُثَك باأ�شدِّ ما فر�َص اهلُل عزَّ وجلَّ علَى خلِقِه؟!«  له: »األ اأُحدِّ

فق�ل البّزاز: بَلى.  

فق�ل Q: »اإن�شاُف الّنا�ِص ِمن نف�ِشَك، وُموا�شاُتَك لأِخيَك، 

����ي ل اأقوُل �ُشبحاَن اهلِل والحمُد  وِذْك����ُر اهلِل ِف����ي ُكلِّ َموِطٍن، اأّما اإنِّ

 اأكب����ُر، واإْن كاَن هذا ِمن ذاَك؛ ولكن ِذكُر 
ُ
 واهلل

ُ
هلِل ول اإل����َه اإل اهلل

 .
َيِتِه«)2) اهلِل ِفي ُكلِّ َموِطٍن اإذا هَجْمت علَى طاَعِتِه اأو َمع�شِ

)))   محّمد ح�سين الطب�طب�ئّي، الميزان في تف�سير القراآن، ج)، �س42). 

)2)   محّمدي الّري�سهري، ميزان الحكمة، ج)، �س425. 
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وقد نهى الإم�م علّي Q عن ذكر اهلل تع�لى ب�لّل�س�ن فقط، 

لأّن الّذكر في حقيقته يعني الإعرا�س عن اأهواء النف�س ونزواته� 

ق���وًل وفعاًل، لذا اأمر بوجوب ان�س���ج�م الب�طن مع الظ�هر، حيث 

ق����ل: »ل َتذُك���ْر اهلَل �ُشبحاَن���ُه �شاهي���اً ول َتْن�ش���ُه لهي���اً، واذُك���ْرُه 

كاِماًل ُيواِفُق فيِه قلُبَك ل�شاَنَك ويطاِبُق اإ�شماُرَك اإعالَنَك، ولْن 

���ى َتْن�َشى نف�َشَك ِفي ِذك���ِرَك وتفِقُدها  ْكِر َحتَّ َتذُك���َرُه حقيق���َة الذِّ

 .
ِفي اأمِرَك«)))

كر هو في�ٌس نورانيٌّ يغمر كي�ن الإن�س����ن وانقط�ٌع قلبيٌّ  اإّن الذِّ

لب����رئ الخالئ���ق اأجمعي���ن ومدّبر الك���ون وم� فيه، حي���ث ينت�ب 

الّذاكر �س���عوٌر ب����أّن اهلل موجوٌد اأينم� وّلى وجَه���ه واأّن ِعن�نه لي�س 

كر يزرع في نف�س���ه الحي�ء  مطلق���ً� ليفعل م���� يحلو له. كم� اأّن الذِّ

من ارتك�ب المع��س���ي. ونظرًا لهذه الأهمّية، نالحظ اأّن القراآن 

الكري���م في م� يق�رب ثالثمئة مو�س���ٍع، قد نّبه العب�د اإلى اأّن اهلل 

تع�لى م�سرٌف على عب�ده في كّل اآٍن ومك�ٍن، واأّنه محيٌط ب�أقوالهم 

واأفع�لهم وحّتى همهم�ت نفو�س���هم ول يخفى عنه �س���يٌء �سغيرًا 

ك�ن اأم كبيرًا ، لذا يجب عليهم اأن ل يغفلوا عن ذكره ول َيع�سوه 

م� داموا اأحي�ءًا. 

كر في حقيقته مق�ٌم له مراتٌب يفوق بع�س���ه� بع�س���ً�، اإذ  والذِّ

كر الّلفظّي ويتدّرج حّتى يبلغ مرتبة النقط�ع الك�مل  يبداأ من الذِّ

)))   عبد الواحد التميمّي الآمدّي، غرر الِحكم وُدَرر الكِلم، �س88).
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في ع�لم ال�س���هود حي���ث يفنى العبد حينه� ف���ي ذات اهلل تع�لى. 

فمهم� انقطع العبد لب�رئه ولم يتعّلق بغيره، �سوف يحظى بمرتبٍة 

ك���ر والري��س���ة الروحّية حّت���ى يبلغ مرتبة  اأعل���ى م���ن مراتب الذِّ

ال�سهود التي ل يبلغه� اإل من انقطع عن الدني� وملّذاته� الزائلة. 

ُلم�ت ول يرى ال�س�لك  ففي هذه المرتبة ُترفع ال�ُحُجب وُتزاح الظُّ

حينه� �س���وى رّب الأرب�ب ول يرجو �سواه مطلقً�؛ فلّذته الحقيقّية 

الت���ي ل ُت�س����هيه� لّذٌة هي ذك���ر اهلل تع�لى وبهجت���ه في التقّرب 

اإليه ل ُتو�س���ف، فت�س���بح اأقواله واأفع�له ط�عًة مح�س���ًة وعبودّيًة 

خ�ل�سًة، وي�ستغفر اهلل من كّل م� هو لي�س بذكٍر، فين�جيه ق�ئاًل: 

ن�ِشَك  ٍة بَغيِر ِذك���ِرَك وِمن كلِّ راحٍة بَغيِر اأُ »اأَ�شتغِف���ُرُك ِمن كلِّ َلذَّ

 .
وِمن كلِّ �ُشروٍر بَغيِر ُقرِبَك وِمن كلِّ �ُشغٍل بَغيِر طاعِتَك«)))

كر ل يتحّقق اإل ب�لنقط�ع الت�ّم اإلى اهلل تع�لى، حيث يرى  ف�لذِّ

ه اأينم� حّل ونزل وُيدرك حينه� اأّن كّل �س���غيٍر وكبيٍر في  العبُد ربَّ

الكون هو اآيٌة من اآي�ته عّز وجّل وبره�ٌن على وجوده. وقول �س���ّيد 

الموّحدي���ن ومولى الع�رفين علّي بن اأبي ط�لب Q خير دليٍل 

 .
على ذلك: »ما َراأيُت �َشيئاً اإّل وَراأيُت اهلَل مَعُه وقبلَُه وبعَدُه«)2)

ك���ر ومنطلقه في  وب�لطب���ع ف����إّن قلب الإن�س����ن هو مرك���ز الذِّ

اأفع�ل���ه واأقوال���ه، ول َيطُه���ر من ال�س���وائب اإل اإذا خُل����س مّم� ل 

 Q يرت�س���يه اهلل تع�ل���ى، حيث اأّك���د الإم�م جعفر ال�س����دق

)))   ال�سيخ عّب��س القّمي، مف�تيح الجن�ن، المن�ج�ت الخم�س ع�سرة، من�ج�ة الّذاكرين. 

)2)  م�سند الإم�م علي، ج8)، �س8.
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هذه الحقيقة بقوله: »الَقلُب حَرُم اهلِل، َفال ُت�شِكُن حَرَم اهلِل غيَر 

ي ول  . كم���� ج�ء في الحديث القد�س���ّي: »َل���م َت�َشعِني اأر�شِ
اهلِل«)))

 .
�َشمائي، وو�ِشَعِني قلُب عبِدَي الموؤِمُن«)2)

في� ط�لب ال�س���ع�دة، ل تغفل عن ذكر رّبك واأجهد نف�س���ك في 

ذلك، ف�إّنك �س���تتذّوق حالوته وتنعم ببركته، و�ستدرك حينه� اأن 

ل �س���يء ُي�س����هي لّذته. الّلُهَم ارُزقن� َحالَوَة ِذكرَك واجَعلن� ِمن 

اأهِلِه. 

ثمار ذكر اهلل تعالى

اإ�س����فًة اإلى الّدور الترب���وّي لذكر اهلل تع�ل���ى وت�أثيره الكبير 

خرى ُتبّين مدى 
ُ
في كبح هوى النف����س وطغي�نه�، كذلك له ثم�ٌر اأ

اأهمّيته في تع�ليمن� الدينّية اإذ ُيعّد اأف�س���ل دافٍع ي�س���وق الإن�س�ن 

نحو الخلو�س في العب�دة وبلوغ الهدف المن�سود. ونذكر فيم� يلي 

بع�س اأهّم ثم�ر ذكر اهلل تع�لى ب�إيج�ٍز: 

)- الذاكر ينعم بلطٍف من اهلل تعاىل 

اإّن الق���راآن الكريم هو كت�ب ه���دًى للخلق ك�ّفًة، ولكّن هدايته 

اأهل التقوى �س���يٌء اآخر. فجميع الب�سر هم خلق اهلل تع�لى، ولكّن 

اأ�س���ح�ب الدرج�ت الرفيعة من ذوي النفو�س المطمئّنة والِهَمم 

الع�لية ينعمون بعبودّيٍة ل يذوق طعمه� غيرهم؛ لأّن اهلل عّز وجّل 

)))   محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج))، �س25. 

)2)   الفي�س الك��س�ني، المحّجة البي�س�ء في تهذيب الأحي�ء، �س)2. 
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كر  عم، وكذلك ُيولي اأهل الذِّ ُيك���رم خلقه ق�طبًة ويغدق عليهم النِّ

���ً� ويفي�س عليهم ببرك�ٍت اإكرامً� لهم، لأّنه  من عب�ده لطفً� خ��سّ

. كم� ُروي 
(((

ل ين�س���ى َم���ن َذكره حيث ق����ل: {ى  ائ}

هذا الحديث الُقد�سّي عن الإم�م جعفر ال�س�دق Q: »يا اْبَن 

اآدَم، اذُكرِن���ي ِف���ي َنف�ِشَك اأْذُكْرَك ِفي نف�ِشي؛ ي���ا اْبَن اآدَم، اذُكرِني 

ف���ي َخالأ اأذُك���ْرَك في َخالأ؛ ياْبَن اآدَم اذُكرِني ِفي َمالأ اأذُكرَك ِفي 

َم���الأ َخي���ر ِمن َم���الإَك«. ثّم ق�ل Q: »ما ِم���ن عبٍد يذُكُر اهلَل 

 .
ِفي َمالأ ِمن الّنا�ِص اإّل ذَكَرُه اهلُل ِفي َمالأ َمن المالئَكِة«)2)

ول ري���ب في اأّن غفلة العبد عن ذك���ر ب�رئه تحرمه من لطفه 

وُهداه، بل �سينجرف في موج الن�سي�ن كم� عّبر عن ذلك القراآن 

، والآي���ة 
(((

الكري���م ف���ي الآي���ة الكريم���ة: {ڭ ڭ ڭڭ }

 .
(4(

الكريمة: {ڦ ڄ ڄ     ڄ ڄ ڃ ڃڃ}

2- ذكر اهلل �شكينٌة للقلوب 

لق���د خل���ق اهلل تع�لى الإن�س����ن وجعله محت�ج���ً� اإليه بحيث ل 

ي�س���عر ب�ل�س���كينة والأم����ن اإل اإذا تقّرب اإليه، وجع���ل قلَبه ل يبّل 

موره اإليه 
ُ
ظم�أه اإّل بذكره، وفطره على الّت�س�ل به وت�سليم زم�م اأ

لكي ين�ل ال�سع�دة وينجو من المه�لك، اإذ وهبه نف�سً� ل ت�ست�سلم 

)))   �سورة البقرة، الآية 52). 

)2)   الحّر الع�ملّي، و�س�ئل ال�سيعة، ج)، �س59). 

)))   �سورة التوبة، الآية )). 

)4)   �سورة الح�سر، الآية 9). 
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اإلى الم�س����عب ول تخ�س���ع اأم�م الخ�س���ية من خ�س����رة �سيٍء ول 

تنبهر بزيف الآث�م والمع��س���ي. لذلك ف����إّن العبد لو تمّتع بجميع 

الإمك�نّي����ت الم�دّية وُحرم في�س ذكر اهلل تع�لى، �س���وف ل ينعم 

ب�لراح���ة والطم�أنينة و�س���ينت�به القلق وال�س���طراب. ق�ل تع�لى 

في كت�ب���ه المجي���د: {ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ  ىئ 

. واأّك���د عّز وجّل على اأّن ذكره دواٌء لكّل داٍء وطم�أنينٌة 
(((

ىئ}
للقلوب حين ق����ل: {مب ىب يب  جت حت     ختمت ىت 

 .
(2(

يت    جث مث ىث يث }
والحقيقة اأّن ال�سطراب�ت النف�سّية وعدم ال�سعور ب�لطم�أنينة 

هي اأهّم الم�س����كل التي يواجهه� الإن�س����ن في الع�سر الحديث، 

حي���ث لم يتمّكن من تج�وزه� رغم بلوغ���ه اأرقى درج�ت التطّور. 

وب�لطبع ف�إّن العبد مهم� ابتعد عن رّبه وانهمك ب�لم�دّي�ت ف�سوف 

ت�س���تفحل هذه الم�س�كل وتتجّذر في نف�س���ه، لأّنه غفل عن هدفه 

الأ�سيل وان�سغل بق�س�ي� ت�فهٍة ل تمنحه الطم�أنينة. 

ون�ستوحي من اأح�ديث المع�سومين Q اأّن ذكر اهلل تع�لى 

حي����ٌة للقلوب ونوٌر للعق���ول ونج�ٌة من كّل مك���روٍه، وب�لت�أكيد ف�إّن 

الإعرا�س عنه يميت القلوب ويعّطل العقول ويودي ب�لإن�س����ن في 

المه�ل���ك. فقد ق�ل ر�س���ول اهلل P: »ِبذك���ِر اهلِل ُتحَيى الُقلوُب 

)))   �سورة طه، الآية 24). 

)2)   �سورة الرعد، الآية 28. 
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. وق����ل اأمي���ر الموؤمني���ن و�س���ّيد الموّحدين 
وِن�شياُن���ُه َموُته���ا«)))

 .
دوِر«)2) كُر نوُر الُعقوِل وَحياُة النُّفو�ِص وَجالُء ال�شُّ Q: »الذِّ

كم� ق�ل Q في مو�سٍع اآخر: »اذُكروا اهلَل ِذكَراً خاِل�َشاً َتحُيوا 

. وج�ء 
ب���ِه اأف�ش���َل الحي���اِة وت�شُلكوا ب���ِه اأف�شَل ُط���ُرق الّنج���اِة«)))

في الحديث الُقد�س���ّي: »يا ُمو�َشى، ل َتن�َشِن���ي َعلَى ُكلِّ حاٍل، َفاإنَّ 

 .
ِن�شياِني ُيميُت القلَب«)4)

)- ذكر اهلل تطهٌر للقلب من النِّفاق 

ل يختل���ف اثن�ن ف���ي اأّن الّنف����ق مر�ٌس مهلٌك يفت���ك ب�لفرد 

والمجتم���ع عل���ى ح���دٍّ �س���واء. وب�لطبع، ف����إّن اأنجع ع���الٍج له هو 

النقط�ع اإلى اهلل تع�لى والإيم�ن ب�أّنه م�س���رٌف على كّل �س���يٍء ول 

يخفى عنه اأمٌر مطلقً�. وقد اأ�س�ر ر�سول اهلل P اإلى هذا العالج 

الن�ج���ع بقوله: »َمن ذكَر اهلَل كثي���راً ُكتبْت لُه َبراَءتاِن، َبراَءٌة ِمن 

. كم� تط���ّرق الإم�م علّي Q اإلى 
الّن���اِر وَب���راَءٌة ِمن النِّفاِق«)5)

 .
ذلك ق�ئاًل: »َمن اأكَثَر ِذكَر اهلِل فَقْد َبِرَئ ِمن النِّفاِق«)))

فذكر اهلل �س���بح�نه وتع�لى ل يطّهر قلَب الإن�س����ن من الّنف�ق 

وح�س���ب، ب���ل يهب���ه ب�س���يرًة ويحفظ���ه م���ن مه����وي النحراف 

)))   محّمدي الّري�سهري، ميزان الحكمة، ج)، �س))4. 

)2)   الم�سدر ال�س�بق. 

)))   الم�سدر ال�س�بق. 

)4)   الم�سدر ال�س�بق، �س))4. 

�سول الك�في، ج2، �س500. 
ُ
)5)   ال�سيخ الكليني، اأ

)))   الم�سدر ال�س�بق، �س))4. 
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الح.  وال�سالل، في�سبح موؤمنً� ُم�سّدد الُخطى نحو المعرفة وال�سّ

وقد و�س���ف ع���ّز وجّل الّذاكرين ف���ي كت�به الكريم ب�لمب�س���رين 

حين ق����ل: {ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 .
(((

ک  گ گ گ گ}

4- اهلل َيذكُر َمن َذكره 

ل���و اأخل�س العبد نّيته لب�رئه جّل �س����أنه ول���م يغفل عن ذكره، 

ني���� ومك�ئده�؛ لأنَّ  ف�س���وف ل يقهره �س���يٌء ول يقع في حب�ئل الدُّ

اهلل تع�لى هو ح�فظه وموؤن�س���ه. وفي هذا ال�س���دد، نقل العاّلمة 

ما عبٍد اأّطلَعُت علَى  المجل�س���ّي Mهذا الحديث القد�سّي: » اأيُّ

ي���ُت �شيا�َشَتُه  َك بِذك���ري، َتولَّ قلب���ِه فَراأي���ُت الغال���َب علي���ِه الّتَم�شُّ

. وق����ل تع�ل���ى ف���ي كت�به 
وُكْن���ُت َجِلي�َش���ُه وُمحاِدَث���ُه واأني�َش���ُه«)2)

 .
(((

المجيد: {ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀۀ}

ف�لقل���ب المفع���م بذك���ر اهلل تع�لى ي�س���مد اأم�م الم�س����ئب 

والملّم����ت ول يخفق في مك�فحته�، وهو ع���ّز وجّل قد اأمر عب�ده 

ب�ل�سمود اأم�م الأعداء وعدم الغفلة عن ذكره، فق�ل: {ى 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ    ائ  ائ 
. وكذلك اأّكد الإم�م علّي Q على 

(4(

ۆئ ۈئ ۈئ }

)))   �سورة الأعراف، الآية )20. 

)2)   محّمد ب�قر المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج90، �س2)). 

)))   �سورة العنكبوت، الآية 9). 

)4)   �سورة الأنف�ل، 45. 
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ُكم ِفي الح���رِب َفاأَِقلُّوا الَكالَم  ه���ذا الأمر بقوله: »اإذا َلقيُتْم َعدوَّ

 .
(((» واأكِثروا ِذكَر اهلِل عزَّ وجلَّ

والح���ّق اأّن الإيم�ن ب����هلل تع�لى وذكره قب���ل مك�فحة الأعداء 

يرفع من معنوّي�ت المج�هد في �س���بيله ويحّفزه على مق�رعتهم، 

وب�لت�لي ي�سّد على اأيديهم لتحقيق الن�سر الموؤّزر. 

5 - ذكر اهلل ُيخّفف من وطاأة النوائب

يواجه ابن اآدم في حي�ته �س���ّتى اأنواع الم�س�كل، ويوؤّرقه الكثير 

م���ن الملّم����ت والنوائب، وب�لطب���ع ف�إّنه ل يتمّكن م���ن مواجهته� 

واإزاحته� عن طريقه م� لم يتمّتع بقدرٍة ُتتيح له ذلك وتزرع الثقة 

ف���ي نف�س���ه ب�أّنه غير ع�جٍز. ل���ذا نالحظ اأّن المح���روم من نعمة 

الإيم����ن ب�هلل تع�لى ل ي�س���مد في المواقف الحِرجة ول يح�س���ن 

التع�مل مع الم�س����كل، لأّنه �س���عيٌف ف���ي اّتخ�ذ اأّي ق���راٍر. ولكّن 

الموؤمن ال���ذي اأكرمه تع�لى بذكره فهو ك�لجبل الب��س���ق الذي ل 

تزعزعه الأع��س���ير مهم� عظمت ول ي�ست�سلم لأّية ن�ئبٍة تعتريه، 

ول �س���ّيم� تلك التي تعتر�س طريقه نحو هدفه الأ�سمى ومحبوبه 

الأوح���د، حي���ث ُيدرك ُكنه األط����ف ب�رئه ويطرب لم���� يع�ني في 

ط�عته ويتحّمل كّل م� يواجه وك�أّنه يلعق ال�سهد الم�سّفى. 

واإم�من� الح�س���ين بن علّيQ �سّيد �سب�ب اأهل الجّنة خير 

مث����ٍل عل���ى ذلك، فف���ي اأحلك ال�س����ع�ت واأ�س���ّد النوائب عندم� 

)))   ال�سيخ الكليني، الك�في، ج5، �س42. 
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ارتكب اأعداء اهلل اأب�س���ع الجرائم بحّق اأهله و�سحبه والتي يندى 

له���� الجبين، بحيث لم يرحموا حّتى طفله الّر�س���يع وذبحوه من 

الوري���د اإلى الوريد، نراه �س����برًا محت�س���بً� ف���ي ذات اهلل تع�لى، 

 .
َن َعلَيَّ ما َنَزَل ِبي اأنَُّه ِبَعيِن اهلِل«))) وق�ل: »َهوَّ

)- احلياة احلّرة الكرمية تتج�ّشد يف ذكر اهلل تعاىل 

اإّن ارتب����ط العب���د برّبه يعن���ي ارتب�طه بمنبع الخي���ر والبركة 

الذي ل ين�س���ب معينه. ول �س���ّك في اأّن هذا الرتب�ط الحّر الذي 

ل يتحّقق اإل ب�إرادة الإن�س����ن هو اأهّم و�س���يلٍة للنج�ة من و�س����و�س 

ال�سيط�ن الرجيم والخال�س من مك�ئده. وَمن يجد �س�ّلته ويعرف 

معبوده الأوحد ويوقن ب�أّنه اأ�س��س كّل خيٍر ومن�س�أ كّل بركٍة ويرتبط 

به ب�س���دٍق واإخال�ٍس، ف�س���وف ل ي�س���حر قلبه اأحٌد ول ي�س���تقطب 

فكره �س���يٌء اأب���دًا. فحرّية الإن�س����ن الواقعّية ل تتحّق���ق اإل بعب�دة 

ب�رئ الخالئق اأجمعين وعدم الغفلة عن ذكره في جميع الأحوال، 

وكذلك ل يمكن طرد ال�سيط�ن عن ميدان النف�س اإل ب�لعب�دة. 

ولو ظّن العبد اأّن الحرّية مطلقٌة واأرخى العن�ن لنف�سه الج�محة 

ولم يكبح �سهواته الحيوانّية، ف�سوف يبتعد عن عبودّية ب�رئه ويتحّول 

اإلى بهيمٍة ل هّم له� �س���وى بطنه� و�س���هوته�، حيث يفقد اإن�س����نّيته 

وعقله وحرّيته الحقيقّية. وح�سب تع�لمين� الدينّية ف�إّن هذه الحرّية 

هي في الحقيقة ا�ستكب�ٌر وعبودّيٌة لل�ّسيط�ن والم�دّي�ت. 

)))  . بح�رالنوار، ج45، �س )4. 
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الكثير من ن�سو�سن� الدينّية قد بّينت لن� اأهمّية ذكر اهلل تع�لى 

واآث����ره الحمي���دة التي ل ي�س���عن� المق�م هن� لبي�نه� ب�لتف�س���يل. 

كر: تنّعم الّذاك���ر ب�أرقى المل���ّذات وفوزه بمحّبة  فمن فوائ���د الذِّ

خ�لقه جّل وعال وبلوغه اأ�س���مى درج�ت الت�سّرع والدع�ء، كم� اأّن 

كر اأف�سل الأعم�ل، وهو  اهلل تع�لى ُيعّزه ويرفع من �س����أنه لأّن الذِّ

ن�س���ه بمعبوده الذي ي�سرح �سدره ويقّوي 
ُ
بداية تك�مل الإن�س����ن واأ

اإرادته وُي�سّذب �سلوكه. 

كر  العقبات التي تعتر�س طريق الذِّ

ف���ي خت�م هذا البحث ن�س���ير اإلى اأهّم العقب����ت التي تعتر�س 

طري���ق العبد وتحول بينه وبين ذكر اهلل تع�ل���ى، عّلن� نتمّكن من 

اإزاحته����. ول ريب ف���ي اأّن تلك العقب����ت كثيرٌة، اإل اأّن اأ�س��س���ه� 

اإبلي����س وجن���وده الذين ل يّدخرون جهدًا لقطع ال�س���بيل على ابن 

اآدم ك���ي ينح���رف ع���ن طريق الح���ّق ويغفل ع���ن ذكر رّب���ه بكرًة 

واأ�سياًل. ويمكن القول اإّن اأهّم تلك العقب�ت هي م� يلي: 

)- ال�ّشيطان 

ق����ل تع�لى ف���ي كت�به المجي���د وقوله الح���ّق: {ڀ    ڀ 

 .
(((

ٺ ٺ ٺ }
فهذا العدّو الّلدود قد اأق�سم على اأن ي�سّخر كّل ط�ق�ته ل�سّد بني 

اآدم عن �سواء ال�سبيل، فق�ل: {چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ 

)))   �سورة يو�سف، الآية 5. 
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ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ 
. فهذا الرجيم يعلم حّق العلم 

(((

کک ک گ گ  گ}
اأّن العبد لو ذكر اهلل تع�لى ف�س���وف ل ي�س���عه الو�سو�س���ة له. وكم� 

بل  كر يطرد ال�س���يط�ن، لذا فهو يّتبع �سّتى ال�سُّ ذكرن� اآنفً� ف�إّن الذِّ

للح���وؤول بين العب�د وبي���ن خ�لقهم، حيث يو�س���و�س لهم ويوقعهم 

ف���ي مك�ئد الغفلة وال�س���الل. وقد اأّكد �س���بح�نه وتع�لى على هذه 

الحقيقة في الآية الكريم���ة: {ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ 

ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ٹ  ٹ  ٹ 
 .

(2(

ڄ ڄ  ڄ}

2- الَوله باملال والأولد 

ني� و�س���ّخر حي�ت���ه لتحقيق م�آربه منه�،   لو تم�ّس���ك العبد ب�لدُّ

كر الت���ي ُتطّهر  ف�س���وف يغ���دو اأ�س���يرًا له� وُيح���رم من نعم���ة الذِّ

النف�س من �س���وائبه�. وق���د حّذر الب�رئ تع�لى م���ن هذه المهلكة 

ف���ي كت�به المجيد ق�ئ���اًل: {ڱ ں ں ڻ  ڻ       ڻ 

ھ  ھ  ھ        ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
 .

(((

ھ ے}
ني� الذين ل يفقهون من الحي�ة �س���وى  وب�لطب���ع ف�إّن عبيد الدُّ

ح�جة البطن وال�س���هوة، ل يحرمون اأنف�س���هم من ذكر اهلل تع�لى 

)))   �سورة الأعراف، الآيت�ن )) و)). 

)2)   �سورة الم�ئدة، الآية )9. 

)))   �سورة المن�فقين، الآية 9. 
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وح�سب، بل اإّن َمن ع��سرهم �سينجّر وراءهم ويخ�سر هذه النعمة 

العظيم���ة، لذل���ك ف����إّن رّب العّزة والج���الل اأمرن���� ب�لبتع�د عن 

الغ�فلين في الآية الكريم���ة: {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 .
(((

ڃ ڃ  ڃ}
كر اأّن الّدني� الذميم���ة هي التي تحول بين  ومن الجدي���ر ب�لذِّ

العب���د وبي���ن ذكره رّب���ه وب�لت�لي ُتف�س���د هدفه المن�س���ود في نيل 

خروي، اأّم� الّدني� التي تكون مزرعًة لالآخرة فهي نعمٌة 
ُ
الكم�ل الأ

عظيمٌة وهي ب�لطبع ممدوحٌة. ح�سب نظرّيتن� الدينّية ف�إّن الّدني� 

ه���ي التي ُخلقت لالإن�س����ن ولم ُيخلق الإن�س����ن له�، وهي لي�س���ت 

ذميم���ًة بذاته�، بل ت�س���بح كذل���ك اإذا م� جعله� العب���د هدفً� له 

ون�سي اآخرته التي هي الغ�ية من خلقته. 

)- الن�شغال عن اهلل تعاىل باخللق 

لو �سّخر الإن�س�ن حي�ته لإر�س�ء الن��س وك�سب وّدهم وح�سب، 

فال �س���ّك في اأّنه �س���يغفل عن ذكر اهلل تع�لى، و�س���يكون ه�ج�سه 

الوحيد م�ذا يقول اأو يفعل لك�س���ب محّبتهم. وقد ق�ل الإم�م علّي 

 
ُ
Q ف���ي هذا ال�س���دد: »َمن ا�شَتغ���َل بِذكِر الّنا����ِص قطَعُه اهلل

. وب�لطبع ف�إّن المق�س���ود من الن�س���غ�ل 
�ُشبحاَن���ُه َع���ن ِذك���ِرِه«)2)

ب�لن��س هو انهم�ك الإن�س�ن بهم انهم�كً� ت�ّمً� واإعرا�سه عن ذكر 

)))   �سورة النجم، الآية 29. 

)2)   محّمدي الّري�سهري، ميزان الحكمة، ج2، �س))9. 
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���تن�  رّبه، فه���ذه هي الغفلة المذموم���ة؛ لأّن تع�ليم دينن� قد ح�سّ

على خدمة الن��س وق�س�ء حوائجهم بنّيٍة خ�ل�سٍة واعتبرت ذلك 

كر والعب�دة التي تقّرب العبد اإلى رّبه.  من اأف�سل الذِّ

هوات  4- اّتباع ال�شَّ

���ي اأ�ش���دُّ  ق����ل �س���ّيد الموّحدي���ن Q: »َلي����َص ِف���ي المعا�شِ

 .
ه���َوِة، َف���ال ُتطيُعوه���ا َفت�شَغلَُك���م َع���ن ِذك���ِر اهلِل«))) ِم���ن اتِّب���اِع ال�شَّ

ني� ُيعيقه عن ذكر رّب���ه ويحرمه من  ف�نهم����ك العبد بمل���ّذات الدُّ

ني� في قوله:  األط�فه الخفّية، كم���� اأّن اهلل تع�لى توّعد َمن اّتبع الدُّ
 

 .
(2(

{ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ}

)))   الم�سدر ال�س�بق. 

)2)   �سورة الحجر، الآية ). 
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ف�سيلة ذكر الموت

لذك����ر الموت وعدم الغفلة عّم� �س����يقع في الحي�����ة الآخرة فوائد 

جّمة، فهو اأف�س����ل و�سيلٍة لل�سيطرة على جموح النف�س وطغي�نه�، كم� 

يعين العبد على الوقوف بوجه ال�سيط�ن ويحفظه من و�س�و�سه. وقد 

هِد ِفي  اأّكد ر�س����ول اهلل P على ه����ذه الحقيقة بقوله: »اأف�ش���ُل الزُّ

ِر  ني���ا ِذك���ُر الموِت، واأف�ش���ُل الِعبادِة ِذك���ُر الموِت، واأف�ش���ُل التَّفكُّ الدُّ

ِذك���ُر الم���وِت؛ فَمن اأثقلَُه ِذكُر الموِت وَجَد قب���َرُه َرو�شًة من ريا�ِص 

. واأّكد �سلوات اهلل عليه في مو�سٍع اآخر على اأّن ذكر الموت 
الجّنِة«)))

 .
من العقل، حيث ق�ل: »اأكَي�ُص الّنا�ِص َمن كاَن اأ�شدَّ ِذكَراً ِللَموِت«)2)

اإّن ع���دم غفلة الإن�س����ن عّم� �س���يوؤول اإليه م�س���يره المحتوم 

عن���د حلول اأجله الذي ل يعلم موعده اإل اهلل تع�لى وذكره الموت 

الذي هو بداية حي�ٍة اأزلّيٍة ب�كورته� ح�س�ٌب لم� اقترفه في حي�ته 

ني�، يعتبر ح�فزًا له كي يبذل م� بو�سعه في دار ممّره وي�ستعّد  الدُّ

)))   محّمد ال�سعيري، ج�مع الأخب�ر، �س2). 

)2)   محّمد بن علّي بن ب�بوّيه القّمي )ال�سيخ ال�سدوق(، الأم�لي، �س4). 

ذكر الموت
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لدار مقّره بعب�داته الخ�ل�سة واأعم�له ال�س�لحة، كم� يعّد وازعً� 

���رر والخ�س���ران، ويحفظه من  ل���ه كي يت���رك كّل م� ُيلحق به ال�سّ

المك�ئد التي يحوكه� له اإبلي�س وجنوده. 

خرى، اإّن اأف�س���ل �س���بيٍل لتر�س���يخ مبداأ العقل وعدم 
ُ
وبعب�رٍة اأ

النجرار وراء رغب�ت النف�س غير الم�س���روعة يتلّخ�س في اإيم�ن 

الإن�س�ن ب�أ�سلين ث�بتين، وهم�: 

نيا ق�سيرٌة وفانية الدُّ

ني�، ومن �س���منه� الإن�س�ن،  اإّن جميع الك�ئن�ت في الحي�ة الدُّ

ت�س���ير بن�س���ٍق واحٍد نحو الموت المحتوم �س����ءت اأم اأبت، �س���واء 

عّر�س���ت لح�دٍث اأم مر�ٍس يق�س���ي عل���ى حي�ته� اأم ل���م تتعّر�س 

لذلك، ف�س���وف يحين اأجله� ل مح�ل���ة حيث تطوي مراحل العمر 

م���ن الطفولة و�س���وًل اإلى ريع�ن ال�س���ب�ب وانته�ءًا ب�ل�س���يخوخة 

الت���ي ه���ي بّواب���ة الحي�ة الآخ���رة. وب�لطب���ع ل ُي�س���تثنى اأحٌد من 

ق�نون الحي�ة هذا، �س���واٌء اأك�ن �س�لحً� ومع�سومً� اأم ك�ن ط�لحً� 

وط�غوتً�، ف�لجميع مت�س�وون في ذلك، وهو م� �سّرح به تع�لى في 

كت�ب���ه المجيد في الآيتين الت�ليتي���ن: {ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  

، {ک  گ گ     گگ ڳ   ڳ 
(((

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ}
.

(2(

ڳ ڳ ڱڱ}

)))   �سورة الرحمن، الآية )2 و)2. 

)2)   �سورة الق�س�س، الآية 88. 
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الموت لي�س فناءًا للروح 

ني� بل �س���ُيخّلد في  اإّن الإن�س����ن لي����س مخّل���دًا في الحي����ة الدُّ

الحي����ة الآخ���رة، اإذ بعد موته �س���وف ينع���م بحي�ٍة اأزلّي���ٍة مفعمٍة 

ب�لنعيم والهن�ء اأو م�س���وبٍة ب�لعذاب وال�س���ق�ء. وب�لطبع ف�إّن فوز 

العب���د بنعيم الجّنة اأو �س���قوطه في ح�س���ي�س جهّن���م يرتبط بم� 

ني�، ف�أعم�له تتج�ّسد في الآخرة وين�ل اإثره�  قّدمه في الحي�ة الدُّ

ج���زاَءه الع�دل كم� ق�ل جّل �س����أنه في كت�ب���ه المجيد: { ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک 
 .

(((

ک گ گ    }
ف�لموؤم���ن حّقً� يوقن ب�أّن الموت والبرزخ والقي�مة والح�س����ب 

والجّن���ة والّن����ر ه���ي حق�ئق ل من�����سّ منه����، ويعلم اأّن���ه مكّلٌف 

ب�ل�س���تعداد له� في حي�ته الدنيوّية لكي يتج�وزه� بنج�ٍح. لذلك 

علي���ه اأن يتّوج اأعم�له ب�لح�س���ن�ت ول ي�ست�س���لم لو�س����و�س عدّوه 

����دق Q: »ِذكُر الموِت  الّل���دود اإبلي�س. ق�ل الإم�م جعفر ال�سّ

ي القلَب  هواِت ِفي النَّف�ِص وَيقلَُع مناِبَت الغفلِة وُيقوِّ ُيمي���ُت ال�شَّ

ْب���َع وَيك�ُش���ُر اأع���الَم اله���َوى وُيطِفُئ ناَر  ِبمواِع���ِد اهلِل وَي���ِرقُّ الطَّ

نيا، وه���و معَنى ما قاَل النب���يُّ P: ِفْكُر  ���ُر الدُّ الِحر����صِ وُيحقِّ

 .
�شاَعٍة َخْيٌر ِمن ِعبادِة �َشَنٍة«)2)

)))   �سورة الّزلزلة، الآيت�ن ) و8. 

)2)   محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج)، �س))). 
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الآخرة في القراآن الكريم

اإّن عدد الآي�ت التي تطّرقت اإلى م�س�ألة الموت والحي�ة الآخرة 

ُيق�رب 2500 اآيٍة، وكثرته� دليٌل جليٌّ على اأهمّيته� ودوره� الكبير 

في تر�سيخ عقيدة المع�د بذهن العبد وتحفيزه على عدم ن�سي�نه 

اأجله المحتوم. 

فيم���� يلي نذكر عددًا من تلك الآي����ت راجين اأن تكون ح�فزًا 

لن� على الت�أّمل في اأفع�لن� واأقوالن� وعدم الزلل فيه�: 

�س���ورة الأنبي�ء الت���ي تتمحور ح���ول اأنبي�ء اهلل تع�لى ور�س���له 

وخ�س����لهم وم���� راف���ق حي�تهم من اأح���داث، افتتحه� �س���بح�نه 

وتع�ل���ى بتحذيٍر لبني اآدم، حيث ق�ل: {ٱ ٻ   ٻ 

 .
(((

ٻ ٻ پ پ پ }
اأ�س����ر تع�لى اإلى اأّن الإيم�ن ب�لقي�م���ة وعدم اإنك�ره� هو اأحد 

اأ�س���ب�ب النج����ة من النح���راف، فق����ل: {ې ې ى ى  

.
(2(

ائ ائ ەئ ەئ   وئ}
 كم���� اأنكر جّل �س����أنه على الذي���ن ل يعتقدون ب�لمع����د في قوله: 

 .
(((

{ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭۇ}

)))   �سورة الأنبي�ء، الآية ). 

)2)   �سورة المطّففين، الآيت�ن 4 و5. 

)))   �سورة الموؤمنون، الآية 5)). 
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وقد اأّكد �س���بح�نه على اأّن الخوف من ع���ذاب الآخرة ل ينفع 

ع�ّم���ة الن��س وح�س���ب، بل حّت���ى اأّن اأنبي�ءه واأولي�ءه ال�س����لحين 

جعل���وه رادعً� لهم اأم�م اأه���واء النف�س وملّذاته�، فق�ل: {ۆ ۈ    

 .
(((

ۈ ٴۇ  ۋ  ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ}
���رح تع�لى في كت�به المجيد، ب�أّن اأحد اأهّم اأ�س���ب�ب اإنك�ر  و�سّ

المع�د من ِقبل الملحدين، يكمن في اّتب�عهم الهوى وب�عتم�دهم 

على تبريرات واأدّلة واهية. ففي �سورة طه المب�ركة يقول اهلل عز 

وج���ل موؤك���دًا: {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
. وف���ي �س���ورة القي�مة نق����سَ اّدع�ءهم ب�أدّل���ٍة علمّيٍة 

(2(

ڃ}
و�س���ّدد على اأّن ال�س���بهة العلمّية ل تعّد دلياًل على نفي المع�د، بل 

اإّن النحراف العلمّي وال�س���الل الذي اأعمى ب�س�ئرهم هو الذي 

جعلهم ينكرون يوم الح�س�ب وحرمهم من الإيم�ن ب�لجّنة والن�ر، 

اإذ ق�ل: {گ  گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

.
(((

ں     ڻ ڻ  ڻ ڻ  ۀ     ۀہ}
فف���ي اأكثر من خم�س ع�س���رة اآي���ًة ذّكر اهلل تع�ل���ى الّن��س ب�أّن 

الموت اأمٌر حتميٌّ ول مح�لة من وقوعه، وفي اأكثر من ع�سر اآي�ٍت 

�س���ّرح ب�أنه ل ُي�س���تثنى من���ه اأحد، ونكتفي هن� بذك���ر ثالث اآي�ٍت 

)))   �سورة الأنع�م، الآية 5). 

)2)  �سورة طه، الآيت�ن 5)-)).

)))   �سورة القي�مة، الآي�ت ) اإلى 5. 



76

رب
ك

لأ
ا
د

ها
جل

ا
ئ

د
با

ق

في هذا ال�سدد: {ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ       ۉ ۉ 

 ،
(2(

، {چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ}
(((

ېې}
ڀ  ڀ   ڀ   پ   پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

 .
(((

ڀ ٺ     ٺ ٺ}

)))   �سورة الن�س�ء، الآية 8). 

)2)   �سورة العنكبوت، الآية )5. 

)))   �سورة الأحزاب، الآية )). 
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الخطوة الأولى نحو الجهاد

ل اأحد ينكر �سّحة الحكمة الق�ئلة )الوق�ية خيٌر من العالج(، 

ل���ذا ف�إّن ترك الذنب واجتن�به اأ�س���هل بكثيٍر من طلب التوبة بعد 

نِب  التدّن�س ب�سوائبه، كم� ق�ل اأمير الموؤمنين Q: »َترُك الذَّ

 .
اأهَوُن ِمن طلَِب التَّوَبِة«)))

والواقع اأّن الإن�س����ن طوال م�س���يرة حي�ته يتعّر�س للكثير من 

المغري�ت وينخدع بو�س����و�س ال�س���يط�ن فيقع ف���ي المحذور بعد 

ارتك�ب المع��س���ي، ولو يئ�س من اإ�س���الح م� اأف�سده ظّنً� منه اأّنه 

�س���قط في اله�وية التي ل خال�س منه�، ف�سوف يفقد الدافع في 

العودة اإلى الطريق ال�س���حيح، وه���و م� يمكن اأن يدفعه لرتك�ب 

اآث����ٍم اأكثر واأكبر. اأّم� لو اعتقد اأّن طريق التوبة اإلى اهلل عّز وجّل 

بل عنهم حّتى  مفتوٌح لجميع العب�د في كّل اآٍن، واأّنه لم يقطع ال�سُّ

وه، ف�س���وف لن يي�أ�س من رحمته تع�لى ولن يفقد الأمل  واإن ع�سَ

ب�لّنج�ة من براثن ال�س���يط�ن الرجيم، ومن ثّم �سي�سعى لتطهير 

)))  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج0)، �س4)).  

التوبة وتطهير النَّفس 
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ذات���ه من دَن�س المع��س���ي ويجعل التوبة بل�َس���مً� لدائه و�س���راجً� 

ي�س���تنير به في غي�هب الظالم. وقد ق�ل الإم�م جعفر ال�س����دق 

Q منّوه���ً� بهذه الحقيقة: »التَّوب���ُة َحبُل اهلِل وَم���َدُد ِعناَيِتِه، 

 .
ول ُبدَّ للَعبِد ِمن ُمداَومِة التَّوبِة علَى ُكلِّ حاٍل«)))

ف�أّول خطوٍة في الجه�د الأكبر لتهذيب النف�س، وب�لت�أكيد اأهّم 

خطوٍة، هي تزكية الروح وتطهيره� من الأمرا�س والّرذائل التي 

لّوثته����. ول ريب ف���ي اأّن التوبة هي العالج الأنجع. فقد اأكرم اهلل 

تع�ل���ى عب�َده الع��س���ين بنعمة الإن�بة اإليه والرج���وع عن الّذنب. 

والتوبة في حقيقته� ثورٌة ب�طنّيٌة تجتّث كّل رذيلٍة وتمحو �س���وائب 

المع��س���ي التي لّطخت النف�س الإن�س����نّية، كم� ق�ل �سّيد الأنبي�ء 

 .
ن���وِب ال�شتغفاُر«)2) والمر�س���لين P: »ِلُكلِّ داٍء َدواٌء، وَدواُء الذُّ

���ُر الُقل���وَب وَتغ�ِشُل  وق�ل �س���ّيد الموّحدي���ن Q: »التَّوبُة ُتطهِّ

 .
نوَب«))) الذُّ

فال عمَل يك�سر �سوكة اإبلي�س وجنوده من �سي�طين الإن�س والجّن 

وي�سعقهم �س���عقً�، مثل التوبة من الّذنوب والرجوع اإلى الطريق 

ال�س���حيح الذي خّط���ه تع�لى لخلق���ه. ف�لعبد ومن خ���الل توبته 

وعزمه على اإ�سالح ذاته ُيف�سل كّل م�س�عي هوؤلء ال�سي�طين التي 

بذلوه� ل�سّده عن �سواء ال�ّسبيل لإقح�مه معهم في عذاب جهّنم  

)))  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج)، �س)). 

)2)  الحّر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج))، �س54). 

)))  التميمي الآمدي، غَرر الِحكم وُدَرر الكِلم، �س95). 
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وبئ�س الم�س���ير، وب�لت�لي �سيحظى بف�سٍل من رّبه ور�سوان. ق�ل 

، وق�ل نبّين� 
(((

تع�ل���ى في كت�به الكري���م: { ۆ ۈ ۈ ٴۇ}

الكريم P: »اأما واهلِل، اهلُل اأ�شدُّ فَرحاً بَتوبِة عبِدِه ِمن الّرجِل 

. كم���� اأ�س����ر الإم����م محّمد الب�ق���ر Q اإلى هذا 
ِبراحلَِت���ِه«)2)

الم�س���مون بقول���ه: »اإّن اهلَل تعال���ى اأ�ش���دُّ فرحاً بتوب���ة عبده من 

رج���ٍل اأ�ش���ّل راحلَتُه وزاَدُه ف���ي ليلٍة ظلماَء فَوجَده���ا، فاهلُل اأ�شدُّ 

 .
جِل براحلَتِه ِحيَن وجَدها«))) فَرحاً بتوبِة عبِدِه ِمن ذلَك الرَّ

وق���د خ�طب الب�رئ عّز وجّل الُع�س����ة من بن���ي اآدم بعب�راٍت 

مفعم���ٍة ب�لراأف���ة والرحم���ة، فن�داه���م )ي���� عب�دي( في �س���ورة 

م���ر، واأمره���م ب�لّتوبة واإ�س���الح ال���ّذات قبل اأن يح���ّل عليهم  الزُّ

ع���ذاٌب األيٌم، وب�س���ط لهم رحمت���ه التي ل يحجبه� ذن���ٌب، فق�ل: 
 

{ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ھ ےے 

ۓ ۓ ڭ    ڭ      ڭڭ ۇ    ۇ  ۆ         ۆ         ۈ ۈ 

ې  ې  ې  ې       ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

. ق����ل العاّلم���ة محّمد ح�س���ين الطب�طب�ئّي 
(4(

ىى}

M في تف�س���ير هذه الآية المب�ركة: »الإن�ب���ُة اإلى اهلِل الرجوُع 

 .
(5(

اإليِه، وهو )اأي الرجوع(  التوبُة«

)))  �سورة البقرة، الآية 222. 

)2)  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج)، �س9). 

)))  محّمد بن يعقوب الُكليني، اأ�سول الك�في، ج2، �س5)4. 

مر، الآيت�ن )5 و54.  )4)  �سورة الزُّ

)5)  محّمد ح�سين الطب�طب�ئي، الميزان في تف�سيرالقراآن، ج))، �س280. 
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والتوبة النَّ�س���وح ل تمحو الّذنوب وتطّه���ر الّنف�س من اأدرانه� 

وُتحّبب العبد اإلى رّبه وح�س���ب، بل ُت�س���لح ذاته وين�ل به� كرامًة 

وف�س���اًل عظيمً� منه تع�لى لدرجة اأّنه يحّول �سّيئ�ِتِة اإلى ح�سن�ٍت، 

كم� ق�ل جّل �س����أنه: { ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  

ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ    ڃ 
 .

(((

ڍ ڌ ڌ   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ     ژ  ڑ ڑ}
هن����ك العدي���د من الحتم����لت ُذكرت ح���ول م�س����ألة تبديل 

، حيث ذكره� اآية  ال�سّيئ�ت اإلى ح�س���ن�ٍت وهي مقبولٌة ب�سكٍل ع�مٍّ

اهلل مك�رم ال�سيرازي في تف�سيره ك�لت�لي: 

حينم� يتوب الإن�س����ن ويوؤمن ب�هلل، تتحّقق تحّولٌت عميقٌة في 

جميع وجوده، وب�س���بب ه���ذا التحّول والنق���الب الداخلي تتبّدل 

�سّيئ�ت اأعم�له في الم�ستقبل ح�سن�ٍت...

ف�إذا ك�ن زاني���ً�، ف�إّنه قد يكون بعده� عفيف���ً� وط�هرًا، وهذا 

التوفيق الإلهّي ين�له العبد في ظل الإيم�ن والتوبة. 

واإّن اهلل تب����رك وتع�لى بلطفه وكرمه وف�س���له واإنع�مه يمحو 

�س���ّيئ�ت اأعم�ل العبد بعد التوبة وي�سع مك�نه� ح�سن�ٍت. نقراأ في 

جِل يوَم  روايٍة عن اأبي ذر: ق�ل: ق�ل ر�سول اهلل P: »ُيوؤَتى بالرَّ

���اأ كباُرها؛ فُيقال:  غاَر ُذنوبِه، وُتخبَّ ���وا �شِ الِقيام���ِة فُيقاُل اعر�شُ

عمل���َت ي���وَم كذا وكذا، وه���و ُيِقرُّ لي����َص بمنكٍر، وه���و م�شفٌق ِمن 

)))  �سورة الفرق�ن، الآيت�ن 0) و)). 
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 َخي���راً قال: اأعُط���وه مكاَن كلِّ 
ُ
الكبائ���ِر اأْن تج���يَء. ف���اإذا اأراَد اهلل

�شّيئ���ٍة ح�شَن���ًة، فيقول: يا ربِّ ل���ي ذنوٌب ما راأيُته���ا ها هنا« ق�ل: 

وراأيُت ر�سوَل اهلل P �سحك حّتى بَدْت نواِجَذُه. 

الّتف�س���ير الّث�لت ه���و اأّن المق�س���ود من ال�س���ّيئ�ت لي�س نف�س 

الأعم����ل التي يقوم به� الإن�س����ن، بل اآث�ره� ال�س���ّيئة التي تنطبع 

به� روح ونف�س الإن�س����ن. فحينم� يت���وب ويوؤمن ُتجتثُّ تلك الآث�ر 

ل ب�آث�ر الخير، وه���ذا هو معنى  ال�س���ّيئة من روحه ونف�س���ه، وُتب���دَّ

 .
(((

تبديل ال�سّيئ�ت ح�سن�ت

وهن�ك اأبح�ٌث فرعّيٌة تتعّلق ب�لتوبة، نذكر منه� م� يلي: 

اأركان التَّوبة 

اإبلي�س  ع��دّوه  وُت�سخط  تع�لى  اهلل  ُتر�سي  التي  التوبة  اإّن 

م�  على  ن�دمً�  وتجعله  العبد  �سخ�سّية  موازين  تقلب  التي  هي 

الم�ستقيم  ال�سراط  �سلوك  على  القدرة  نف�سه  في  وتزرع  فعل 

اأف�سدته  م�  واإ�سالح  نف�سه  وتهذيب  خ�لقه  ط�عة  خالل  من 

ل  اأن  عليه  لخلقه  اأو  تع�لى  هلل  مدينً�  ك���ن  واإذا  المع��سي. 

هكذا  ف�إّن  وب�لطبع  عيٍن.  طرفة  الحقوق  تلك  اأداء  في  يتوانى 

ة، يمكن التعبير عنه� بمراحل اأو  توبًة ن�سوحً� له� اأرك�ن خ��سّ

�سروط التوبة، كم� يلي: 

)))  بت�سرف، ن��سر مك�رم ال�سيرازي، التف�سير الأمثل، ج))، �س4)). 
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نب  )- النَّدم على ارتكاب الذَّ

اأّول واأه���ّم خط���وٍة يخطوه� الت�ئب عند توبته، هي �س���عوره 

ب�لّن���دم والخ�س���ران اإثر م� ارتكب من مع��ٍس �س���ّوهت ب�طنه، 

فح�ل���ه ح����ل المري�س ال���ذي يلج����أ اإل���ى العالج فور �س���عوره 

، وق�ل الإم�م 
���َدُم َتوَب���ٌة«))) ب�لأل���م. ق�ل ر�س���ول اهلل P: »النَّ

���َدِم وَكثَرِة  ِة النَّ نوِب ِب�ش���دَّ عل���ّي Q: »ا�شَترِج���ْع �شاِل���َف الذُّ

 .
ال�شتغف���ار«)2)

وكذل���ك، ف�إّن الّندم على ارتك�ب الّذنوب يعّد اأف�س���ل محّرٍك 

لالإن�س����ن ُيحّفزه على اجتن�به� م�س���تقباًل، كم� ق�ل الإم�م جعفر 

ال�س�دق Q نقاًل عن جّده اأمير الموؤمنين Q: »اإنَّ النَّدَم 

 .
رِّ َيدُعو اإلى َترِكِه«))) علَى ال�شَّ

نب  2- الإقرار بالذَّ

ق����ل الإم�م محّمد الب�ق���ر Q: »ل واهلِل م���ا اأراَد اهلُل ِمن 

نوِب  وا َل���ُه بالنَِّعِم فيزيُدُهْم، وبالذُّ الّنا����ِص اإّل ِخ�شلََتيِن، اأْن ُيِقرُّ

نِب اإّل َمن  . وق�ل اأي�سً�: »َواهلِل ما َينُجو ِمن الذَّ
فيغِفُرها َلُهْم«)4)

 .
اأقرَّ بِه«)5)

)))  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج4)، �س59). 

)2)  الم�سدر ال�س�بق، ج5)، �س5)). 

)))  الحّر الع�ملّي، و�س�ئل ال�سيعة، كت�ب جه�د النف�س، �س))). 

)4)  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج)، �س)). 

)5)  الم�سدر ال�س�بق. 
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نوب  )- العزم علَى ترك الذُّ

ُروي ع���ن الإم����م محّم���د الب�قر Q قول���ه: »الّتائ���ُب ِمن 

نِب َوُهَو ُم�شَتغِفٌر ِمنُه  نِب َكَمْن ل َذنَب َلُه، واْلُمِقيُم علَى الذَّ الذَّ

 .
َكاْلُم�شَتهزئ«)))

ُروي ع���ن اأبي ال�س���ب�ح الكن�ني اأّنه ق�ل: �س����ألت اأب� عبد اهلل 

ال�س����دق Q عن ق���ول اهلل عّز وج���ّل { ٱ ٻ ٻ 

نِب ُثمَّ  ، ق����ل: »َيتوُب العب���ُد ِمن الذَّ
(2(

ٻ ٻ پ پ پ}
 .

ل َيعوُد ِفيِه«)))

4- تدارك ما فات 

اإّن التوب���ة الحقيقّية ل ب���ّد واأن تتجّلى اآث�ره� على �سخ�س���ّية 

الت�ئب، وذلك ب�إ�سالح م� اأف�سد. فعليه فعل م� ترك واأداء م� في 

ذّمته من حقوٍق لالآخرين ليك�سب ر�س�هم، ف�إن لم يت�سنَّ له ذلك 

يجب عليه اأن ي�س����أل اهلل الّرحمة والمغفرة ل�س�حب الحق الذي 

ر  تج�وز عليه. وكذلك ل بّد له من ق�س�ء عب�داته اإن ك�ن قد ق�سّ

فيه����. ق�ل ر�س���ول اهلل P: »الّتائ���ُب اإذا َلم ي�شَتِبْن اأث���َر التَّوبِة 

لَواِت وَيتوا�َشُع َبيَن  ي اْلُخ�شماَء وُيعيُد ال�شَّ َفلَي�َص بتائٍب، ُير�شِ

َهواِت وُيه���زُل رقبَتُه ب�شياِم النَّهاِر  اْلَخل���ِق وَيتَِّقي َنف�َشُه َعن ال�شَّ

)))  محّمد بن يعقوب الُكليني، اأ�سول الك�في، ج2، �س5)4. 

)2)  �سورة التحريم، الآية 8.

)))  الم�سدر ال�س�بق، �س2)4. 
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�ُص  وُي�شف���ُر لوَنُه بقي���اِم الّليِل وُيخِم�ُص بطَنُه بِقلَّ���ِة الأكِل وُيقوِّ

َظهَرُه ِمن َمخافِة النَّاِر وُيذيُب ِعظاَمُه �َشوَقاً اإلى الجنَِّة، وُيِرقُّ 

ِر  ُف جل���َدُه علَى بدن���ِه بتَفكُّ قلَب���ُه ِم���ن َه���وِل َملَِك الم���وِت وُيَجفِّ

ورِة  الأَج���ِل؛ َفه���ذا اأثُر التَّوب���ِة. واإذا راأيُتْم العبَد علَى ه���ِذِه ال�شُّ

. وق�ل �س���لوات اهلل عليه في من��سبٍة 
ٌح ِلَنف�ِشِه«))) فُهو تائٌب نا�شِ

خرى: »اأَتدروَن َمن الّتائُب؟«. 
ُ
اأ

ق�لوا: الّلُهم ل. 

ق����ل: »اإذا ت���اَب العب���ُد وَلْم ُير����صِ اْلُخ�َشم���اَء فلَي����َص بتائٍب، 

وَمن تاَب وَلْم َيِزْد ِفي العباَدِة فلَي�َص بتائٍب، وَمن تاَب وَلْم ُيغيِّْر 

لبا�َش���ُه فلَي�َص بتائٍب، وَمن ت���اَب وَلْم ُيغيِّْر ُرَفقاَءُه فلَي�َص بتائٍب، 

وَم���ن تاَب وَلْم ُيغيِّْر َمجِل�َشُه فلَي����َص بتائٍب، وَمن تاَب وَلْم ُيغيِّْر 

. فبعد تحّقق هذه ال�س���روط 
ِفرا�َش���ُه وِو�شاَدَت���ُه فلَي����َص بتائ���ٍب«)2)

يتجّلى المعنى الحقيقّي لال�ستغف�ر. 

وُروي اأّن �سخ�س���ً� ق�ل بح�س���رة الإم�م علّي Q: اأ�س���تغِفُر 

َك! اأََتْدِري ما ال�ْشِتْغفاُر؟! اإنَّ ال�ْشِتْغفاَر  مُّ
. فق�ل له: »َثِكلَْتَك اأُ

َ
اهلل

ُلها النََّدُم َعلَى  َدَرَج����ُة اْلِعلِّيِّيَن وُهَو ا�ْش����ٌم واِقٌع َعلَى �ِشتَِّة َمعاٍن، اأوَّ

����ى، والّثاِن����ي اْلَعْزُم َعلَى َت����ْرِك اْلَع����ْوِد اإَلْيِه اأََب����داً، والّثاِلُث  م����ا َم�شَ

ْملَ�َص َلْي�َص   اأَ
َ
����ى َتْلَقى اهلل َي اإَلى اْلَمْخُلوِقيَن ُحُقوَقُهْم َحتَّ دِّ اأَْن ُت����وؤَ

)))  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج)، �س5). 

)2)  الم�سدر ال�س�بق. 
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ٍة َعلَْي����َك �َشيَّْعَتها  َعلَْي����َك َتِبَع����ٌة، والّراِبُع اأَْن َتْعِم����َد اإَلى ُكلِّ َفِري�شَ

����ِذي َنَبَت َعلَى  ه����ا، واْلخاِم�����ُص اأَْن َتْعِم����َد اإَلى اللَّْحِم الَّ َفُت����وؤَدَِّي َحقَّ

����َق اْلِجْلَد باْلَعْظ����ِم وَيْن�َشاأَ  ْح����ِت َفُتِذيَب����ُه بالأْح����زاِن َحتَّى ُتْل�شِ ال�شُّ

َلَم الّطاَعِة َكما  ْن ُتِذيَق اْلِج�ْشَم اأَ َبْيَنُهما َلْحٌم َجِديٌد، وال�ّشاِد�ُص اأَ

 .
(((»

َ
َيِة؛ َفِعْنَد ذِلَك َتُقوُل: اأَ�ْشَتْغِفُر اهلل اأََذْقَتُه َحالَوَة اْلَمْع�شِ

ثمار التَّوبة 

���يط�ن وله�  التَّوبة النَّ�س���وح ُتر�س���ي اهلل تع�لى وتدح�س ال�سَّ

فوائد عظيمة، منه� م� يلي: 

)- الّتوبة تطّهر الّنف�ص 

التَّوب���ة دواٌء ُيطّه���ر القل���َب وُينّظف���ه م���ن اأدران المع��س���ي 

والّرذائل، كم� اأّنه� ُتنجي الّت�ئب من مك�ئد ال�ّس���يط�ن وتزرع في 

نف�س���ه الطم�أنينة لم�س���تقبله وتحّفزه على اأداء واجب�ته وعب�داته 

ب�أح�س���ن وجٍه. وح�س���ب م� ن�س���تلهمه من اأح�ديث المع�س���ومين 

Q ف����إّن قل���ب الّت�ئ���ب توب���ًة ن�س���وحً� نق���يٌّ وك�أّنه ل���م يع�سِ 

اأب���دًا، لذلك يمكنه اأن ُيهّيئ نف�َس���ه لطلب عل���وم الّدين ومع�رفه 

والنته�ل من في�س خ�لقه وبركة مالئكته بعد اأن نج� من حب�ئل 

نِب  ال�ّس���ي�طين، فقد ق�ل الإم�م الب�قر Q: »الّتائُب ِمن الذَّ

 .
َكَمْن ل َذْنَب َلُه«)2)

)))  ال�ّسريف الّر�سي، نهج البالغة، الحكمة رقم ))4. 

)2)  محّمد بن يعقوب الُكليني، اأ�سول الك�في، ج2، �س5)4. 
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2- الّتوبة تقوي العزمية 

الّتوبة تزيد من عزيمة الإن�س����ن وُتر�ّس���خ اإرادته في ذات اهلل 

تع�ل���ى، وف���ي نف�س الوق���ت تقطع دابر ال�ّس���يط�ن وتكب���ح الّنف�س 

الأّم�رة. فهي ُتحّرر العبد من قيود اإبلي�س وجنوده وب�لت�لي ت�سونه 

من النحراف عن ال�سراط الم�ستقيم وت�سمن له اإط�عة الخ�لق 

عّز وجّل لين�ل بعد ذلك ال�سع�دة المن�سودة، الأمر الذي اأّكد عليه 

تع�ل���ى في كت�به المجيد حي���ن ق�ل: { ۇئ ۆئ ۆئ 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ      ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
، وق����ل الإم����م علّي 

(((

ی ی   ی ی  جئ   حئ مئ}
  .

نِب َيمنُع َعن ُمعاَوَدتِه«)2) Q: »النَّدُم علَى الذَّ

وب�لطبع ف�إّن الّت�ئب م� دام ت�ركً� للّذنب، و�س����ئنً� نف�سه منه� 

ومن مك�ئد ال�ّسيط�ن الّرجيم، فبركة الّتوبة �سُتفعم نف�سه ونوره� 

ر قلبه وب�طنه  �سي�سطع في قلبه، واإّل ف�إّن الآث�م والمع��سي �سُتكدِّ

الل، كم� ق�ل الإم�م محّمد الب�قر  وت�سوقه نحو ُظلم�ت التَّيه وال�سّ

Q: »م���ا ِم���ن َعبٍد اإّل وِفي قلبِه ُنكَتٌة َبي�شاُء، َفاإذا اأذَنَب َذنباً 

واُد، واإْن  كتِة ُنكتٌة �ش���وداُء، فاإْن تاَب ذَهَب ذل���َك ال�شَّ خ���َرَج ِف���ي النُّ

ي الَبيا�َص، َفاإذا  ���ى ُيغطِّ واُد َحتَّ نوِب زاَد ذلَك ال�شَّ َتم���اَدى ِف���ي الذُّ

 .
ى الَبيا�َص َلْم يرِجع �شاِحُبُه اإلى َخيٍر اأَبَداً«))) َغطَّ

)))  �سورة هود، الآية 52. 

)2)  ح�سن النوري الطبر�سي، م�ستدرك الو�س�ئل، ج2، �س)4). 

)))  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج0)، �س2)). 



87

�
ق
�

ق�ب
ا
ط

ه
ي

  
م

جن
قن

ا

)- الّتوبة ُتيي الّرجاء 

ل���ول ت�س���ريع اهلل تع�ل���ى الّتوب���ة واإكرام���ه عب�ده بغف���ران م� 

اقترفوه من ذنوٍب ومع��ٍس، لجت�ح الي�أ�س كي�َنهم ولخ��س���وا في 

طغي�نه���م يعمه���ون دون اأن يفّك���روا ب�لّرجوع اإلى �س���بيل الهدى. 

فب�ب الّتوبة مفتوٌح اأم�م الخلق ك�ّفًة في كّل اآٍن والطريق اأم�مهم 

�س�لكٌة لإ�سالح م� اأف�سدته اأيديهم. 

وب�لطبع، ف�إّن الي�أ�س من رحمة اهلل تع�لى ك�لكفر لأّنه يق�س���ي 

على الّرج�ء، حيث ق�ل جّل �س�أنه: { پ پ  پ ڀ ڀڀ ڀ 

، وق����ل الإم����م 
(((

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ     ٹ}
، ونقل ال�ّس���عبي 

جاِء«)2) عل���ّي Q: »اأعَظ����ُم الَبالُء انِقط����اُع الرَّ

 .
عنه اأي�سً�: »َعِجبُت ِلَمن َيقنُط ومَعُه الّنجاة، وهو ال�شتغفاُر«)))

من اأهّم مّيزات المدار�س الدينّية، ول�سّيم� المدر�سة الإ�سالمّية، 

اأّنه���� تقطع الّطري���ق اأم�م الي�أ����س وتحول دون �س���رايته اإلى نفو�س 

اأتب�عه�، ول ترف�س عودتهم اإلى اأح�س�نه� بعد توبتهم مهم� اقترفوا 

من اآث�م، بل ُترّحب بهم وتحت�سنهم بحف�وٍة وُتكرمهم اإذا م� اأ�سلحوا 

 اأنف�سهم. فقد خ�طب رّب العّزة والجالل عب�َده بعطٍف ورحمٍة ق�ئاًل: 

{ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ھ ےے ۓ 

)))  �سورة يو�سف، الآية )8. 

)2)  التميمي الآمدي، ُغَرر الِحكم وُدَرر الكِلم، �س)8. 

)))  نف�س الم�سدر،�س 95).
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. وح�سب م� 
(((

ۓ ڭ    ڭ      ڭڭ ۇ    ۇ  ۆ         ۆ         ۈ}

ذكرن� من اأح�ديث تّت�سح لن� مدى محّبة اهلل تع�لى لعبده الّت�ئب. 

4- الّتوبة مَدٌد �شماويٌّ 

اإّن اهلل تع�ل���ى ُينع���م على العب���د الت�ئب بمعين في�س���ه وبرك�ته 

 :Q الت���ي ل تن�س���ب، كم���� ج����ء ذل���ك عل���ى ل�س����ن نبّيه ه���ود 

{ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ 
���ورة: { ھ ھ    ھ  . وكذل���ك نق���راأ في نف�س ال�سُّ

(2(

ىئ}
ۈ  ۆ  ۆ    ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ    ے  ے 
وق����ل   .

(((

ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې     ې     ې}
 .

حمَة«)4) الإم�م علّي Q: »التَّوبُة ت�شتن�ِزُل الرَّ

والواقع اأّن م� ُذكر ل ي�ستوفي جميع جوانب الّتوبة لأّن اأبح�ثه� 

وا�سعٌة ومت�سّعبٌة ل مج�ل للتطّرق اإليه� ب�لتف�سيل في هذا الإط�ر 

المحدود، ول نرى ب�أ�سً� في اأن نختم الحديث عنه� بكالٍم لالإم�م 

���درًا ُمحترقً� واقِذْف في ُقلوِبن�  الخمينّي M: »اإلهي األِهمن� �سَ

داَمِة واحرْقُه َمع هذِه الّن�ِر »الّندامة« الدنيوّيِة،  َجذوًة ِمن ن�ِر النَّ

واأِزْل َعن ُقلوِبن� الَكَدِر والغبَرة، واأخِرْجن� ِمن هذا الع�َلِم ِمن دوِن 

 .
(5(

َعِم وَعَلى ُكلِّ �َسيٍء َقِديٌر« ُم�س�َعف�ِت المع��سي؛ اإِنَّك َوِليُّ النِّ

َمر، الآية )5.  )))  �سورة الزُّ

)2)  �سورة هود، الآية 52. 

)))  �سورة هود، الآية ). 

)4)  التميمي الآمدي، ُغَرر الِحكم وُدَرر الكِلم، �س95).

)5)  الإم�م الخمينّي M، الأربعون حديثً�، �س0)). 
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الهدف من الت�سريع

اإّن عّلة ت�سريع الأدي�ن ال�سم�وّية تكمن في هداية الإن�س�ن اإلى 

هدفه الفطرّي و�س���ع�دته الأبدّية، وب�لطبع فهي عّلة ت�سريع دينن� 

الإ�سالمّي اأي�سً� الذي هو في الحقيقة اأف�سل هذه الأدي�ن واأتّمه�. 

اإن تع�ليم دينن� الحنيف واأحك�مه ال�س���رعّية برّمته�، تتمحور 

بل المثلى التي ت�سقل �سخ�سّية العبد وُتنّمي قدراته  حول بي�ن ال�سُّ

لبلوغ اأ�س���مى درج�ت الكم�ل الحقيقّي. ف�لواجب�ت والم�ستحّب�ت 

جميعه���� هي و�س����ئل ت�أخ���ذ بيده لتحقي���ق هذا الهدف ال�س����مي 

�ُس�سً� لبن�ء �سخ�سّيته وتر�سيخ 
ُ
بلطٍف من اهلل تع�لى حيث جعله� اأ

دع�ئم المجتمع، و�س���ّيره� ح�سنً� ح�سينً� ي�سّد هجم�ت اإبلي�س 

وجنوده ويكبح جموح النف�س ونزواته�. 

اإّن اهلل تع�لى خلق العبد بج�س���ٍم م�ديٍّ وروٍح مقّد�سٍة، واأ�سكنه 

الأر����س حّت���ى يتهّي����أ لحي�ت���ه الأبدّية، ف���زرع في نف�س���ه الرغبة 

���ير نحو الُعال وبلوغ ال�س���ع�دة المن�س���ودة عن طريق التقّرب  ب�ل�سَّ

اإليه ب�لأعم�ل الحميدة التي هي ج�سٌر من ع�لم الم�ّدة اإلى ع�لم 

رعيَّة االلتزام  باألحكام الشَّ
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وح، وهذا هو طريق ذات ال�س���وكة الذي ُيك�بد فيه ال�س�لك م�  الرُّ

ُيك�ب���د. ق�ل عّز وج���ّل في كت�به المجي���د: { ڦ  ڄ ڄ 

 .
(((

ڄ    ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ}
وا�س���تن�دًا للّتجربة وُحكم العقل، هن�ك �س���رط�ن اأ�س��سّي�ن ل 

بّد من تحّققهم� لقطع اأّي طريٍق وبلوغ نه�يته، وهم�: 

)- وجود المقت�س���ي، اأي توّفر الو�سيلة اأو الو�س�ئل التي تي�ّسر 

�س���لوكه. وب�لت�أكيد كّلم� ك�نت هذه الو�س���يلة اأقوى واأ�سلح 

واأكث���ر ان�س���ج�مً� مع طبع الإن�س����ن، ف�إّن ال�س���فر �س���يكون 

اأ�سهل واأ�سرع واأكثر راحًة. 

2- ارتف�ع الم�نع، اأي اإزاحة كّل م� من �س�أنه عرقلة �سلوكه. 

لذا، م� هي الو�س����ئل الالزمة ل�س���لوك الإن�س����ن اأهّم �س���بيٍل 

ف���ي حي�ته عل���ى الإطالق، ابتداءًا م���ن ع�لم الم�ّدة و�س���وًل اإلى 

ع�ل���م الروح والقرب الإله���ّي الذي هو الهدف والمق�س���ود؟ وم� 

ه���ي الحواجز التي تعتر�س ه���ذا الطريق وتحول بين العبد وبين 

تحقيق هدفه الأ�سمى؟

فدينن� الإ�سالمّي الحنيف الذي هدفه هداية الإن�س�ن، وجميع 

تع�ليم���ه واأحك�مه تن�س���ّب في اإع�نته على تحقي���ق هذا الهدف، 

م�ذا وّفر لالإن�س����ن من و�س�ئل تي�ّسر �سفره الم�سني هذا وتهديه 

رق لبلوغ غ�يته المن�س���ودة؟ فم�ذا اأعّد له  اإلى اأقرب واأ�س���رع الطُّ

)))  �سورة الن�سق�ق، الآية ). 
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فر؟ هذه اأهّم  رق واإزالة عقب�ت ال�سَّ من حلوٍل لمواجهة قّط�ع الطُّ

ال�ستف�س����رات التي يواجهه� كّل متدّيٍن يبحث عن نقطة انطالٍق 

لتهذي���ب نف�س���ه وبن�ء مجتمع���ه ول يرجو من حي�ت���ه اإل اأن تكون 

مقّدمًة للفوز بنعيم الآخرة. 

جميع  ب�أّن  الإق��رار  من  لن�  بّد  ل  نقول:  ُذكر  عّم�  ولالإج�بة 

تع�ليم واأحك�م ال�سريعة الإ�سالمّية هي و�س�ئل وهبه� اهلل تع�لى 

بيل ال�سحيح وبلوغ هدفه المن�سود  ال�سَّ لعب�ده لتي�ّسر له �سلوك 

�سرعيٍّ  حكٍم  كّل  ف�أهمّية  الأزل��ّي��ة.  ب�ل�سع�دة  فيه  ينعم  ال��ذي 

ومهم�  الكم�ل،  �سبيَل  العبد  �سلوك  على  ت�أثيره  بمقدار  تكون 

ك�ن ت�أثيره اأكثر ف�أهمّيته اأكبر؛ لذلك ف�إّن الركن الأ�س��سّي لكّل 

عب�دٍة هو تحّقق نّية القربة طلبً� لر�س� اهلل تع�لى، حيث يجب 

عند  الُعال  درج�ت  لك�سب  الو�س�ئل  هذه  ي�سّخر  اأن  العبد  على 

معبوده الأوحد. 

والحقيقة اأّن التمّرد على اأوامر اهلل تع�لى والتمّل�س من اأداء 

اأحك�م ال�سريعة وتلطيخ الب�طن ب�لآث�م، هي الحواجز التي تجعل 

الطريق وعرًا اأم�م العبد في حي�ته الّدني� وتحرمه من بلوغ غ�يته 

ال�س�مية، وهي المنطقة المحظورة التي ل يحّق له دخوله�. 

ور�س���ولن� الكريم محّمد P خالل ثالث وع�س���رين �سنًة من 

الجه���د الحثيث والمتوا�س���ل ف���ي تبليغ ر�س����لت اهلل، قد عر�س 

لن� اأف�س���ل برن�مٍج لإدارة الحي����ة، وفي خ�تمة المط�ف اأكمل لن� 
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ال�س���ريعة حينم� �سدع ب�لحّق في حّجة الوداع ال�سهيرة ولّخ�سه� 

في اأمرين اأ�س��سّيين، هم�: 

)- الواجب�ت التي هي و�س����ئل ت�أخذ بيد العبد لبلوغ ال�سع�دة 

الأزلّية في جن�ن النعيم. 

2- المحّرم�ت التي هي حواجز ُتعيق العبد وت�سوقه اإلى جهّنم 

وبئ�س الم�سير. 

اآثار اتباع الأحكام ال�سرعية

خروّية والخال�س من 
ُ
���بيل الوحيد لبلوغ ال�سع�دة الأ اإذن، ال�سَّ

م�ستنقع الّدني� هو الأوامر والّنواهي التي ج�ءن� به� خ�تم الأنبي�ء 

والمر�س���لين P في �سريعته ال�سمح�ء، حيث بّينه� في الحديث 

الت�لي: 

روى اأبو حمزة الّثم�لي عن اأبي جعفر Q اأّنه ق�ل: »َخطَب 

َها الّنا����ُص، واهلِل  ر�ش���وُل اهلِل P ِف���ي حّج���ِة ال���َوداِع فقاَل: ي���ا اأيُّ

���ِة وُيباِعُدُكْم ِمن الّن���اِر اإّل وَقد  ُبُك���ْم ِمن الجنَّ م���ا ِم���ن �شيٍء ُيقرِّ

ُبُك���ْم ِم���ن الّن���اِر وُيباِعُدُكْم ِمن  اأمرُتُك���ْم ِب���ِه، وم���ا ِمن �ش���يٍء ُيقرِّ

 .
الجنَِّة اإّل وَقد َنهيُتُكْم َعنُه«)))

اأّم� اإبلي�س وجنوده فيترّب�س���ون ب�بن اآدم الحَيل ويّتبعون �سّتى 

الو�س�ئل لقطع الطريق عليه ومح��سرته، اإذ يو�سو�سون له ب�رتك�ب 

)))  محّمد بن يعقوب الُكليني، اأ�سول الك�في، ج2، �س4). 
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الّذنب ويحّر�س���ونه على مع�س���ية خ�لقه. والقراآن الكريم بَدوره 

قد ف�س���ح هذه الّد�س����ئ�س وحّذر الإن�س����ن من الوقوع في مه�لك 

ِفتنة هوؤلء الف�س���قة ومك�ئدهم. ففي �سورة الأعراف اأخبرن� اهلل 

عّز وجّل اأّن اإبلي�س بعد اأن ُطرد من ح�س���رة الُقد�س عندم� امتنع 

عن ال�س���جود لآدم، توّعد ذرّيته ق�ئاًل: { چ ڇ ڇ ڇ 

ڑ  ژ ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ ڌ  ڍ ڍ  ڇ  
 .

(((

ڑ ک کک ک گ گ  گ گ}
والحقيقة اأّن الّتك�ليف ال�سرعّية، ول �سّيم� العب�دات، ل تقّرب 

العبد من رّبه وتقوده اإلى الكم�ل وح�س���ب، بل ُتف�س���د مخّطط�ت 

اإبلي����س وُتحبط م�س����عيه الدنيئ���ة وتعين العبد عل���ى الغلبة على 

نف�س���ه وتكبح اأطم�عه� الدنيوّية. ف��س���تع�نة الم�س���لم ب�لواجب�ت 

بيل الوحيد لك�سر �سوكة ال�سي�طين وظفره  والم�س���تحّب�ت هي ال�سَّ

في �س���راعه المرير مع ملّذات الدني���� الزائلة في جه�ده الأكبر؛ 

فقد خ�ط���ب تع�لى عب����َده الموؤمنين ق�ئ���اًل: { ى  ائ 

ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ    ەئ  ائ 
 .

(2(

ۈئ  ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ}
وب�لطبع ف�إّن ال�ستع�نة ب�لأحك�م ال�سرعّية لبلوغ درجة الكم�ل 

تتطّلب الخ�سوع لذات اهلل تع�لى وعب�دته بخ�سوٍع، ولكن لالأ�سف 

 ال�سديد ف�إّن جميع الم�سلمين ل يمتلكون هذه القدرة، حيث ق�ل تع�لى: 

)))  �سورة الأعراف، الآيت�ن )) و)). 

)2)  �سورة البقرة، الآيت�ن 52) و)5). 
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ۆ   ۇ     ۇ    ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ   }
���الة اله����ّم في هذا  . واأّك���د تع�ل���ى �س����أنه على َدور ال�سّ

(((

ۆ}
ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ   } بقول���ه:  الم�س���م�ر 

 .
(2(

ې ې    ىى}
يق���ول العاّلمة محّمد ح�س���ين الطب�طب�ئّي M في تف�س���ير 

���الُة عَم���ٌل ِعب�ديٌّ ُيوِرُث اإق�مُتُه �س���فًة  هذه الآية المب�ركة: »ال�سَّ

روحّيًة في الإن�س����ِن تكوُن رادعًة لُه عن الفح�س�ِء والمنكِر، فتتنّزُه 

نوِب والآث�ِم.  النف�ُس عن الفح�س�ِء والمنكِر وتتطّهُر عن قذارِة الذُّ

���ُل اإل���ى مَلَكِة الرِتداِع اّلتي ِهي ِم���ن اآث�ِر طبيعِة  ف�لمراُد بِه التو�سُّ

الِة،  ���الِة بنحِو القت�س�ِء، ل اأنَّه� اأثُر بع�ِس اأفراِد طبيعِة ال�سّ ال�سّ

الِة م� داَم ُم�ستغاًل ِبه�، ول اأّن المراَد  ول اأّنه� اأثُر ال�ستغ�ِل ب�ل�سّ

���الِة َفح�س���ُب من غي���ِر نظٍر اإلى  ي َنهي ال�سّ ���ُل اإلى تلقِّ ُه���و التو�سُّ

���الَة لَت�س���مَع َنهيه�، ول اأّن  النته����ِء عن َنهيه� ك�أّنُه قيل: اأِقم ال�سّ

كُر اّلذي ت�ستمُل عليِه عن الَفح�س�ِء  الَة لينه�َك الذِّ المراَد اأِقم ال�سّ

الِة اّلتي ِهي  والمنكِرف�لحقُّ ِفي الجواِب اأّن الّردَع اأثُر طبيعِة ال�سّ

ٌه خ��سٌّ عب�ديٌّ اإلى اهلِل �س���بح�َنُه، وهو بنحو القت�س����ِء دوَن  َتوجُّ

ال�ستيج�ِب والعّليِة الت�ّمِة، فرّبم� تخلُف عن اأثِره� لمق�رنِة بع�ِس 

كَر وتقّربُه من الغفلِة والن�س���راِف عن  الموان���ِع اّلتي ُت�س���عُف الذِّ

ح�قِّ الّذكِر؛ فُكّلم� َقوَي الّذكُر وكمَل الح�س���وُر والخ�سوُع وتمّح�َس 

)))  �سورة البقرة، الآية 45. 

)2)  �سورة العنكبوت، الآية 45. 
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، زاَد اأثُر الّردِع عن الفح�س����ِء والمنكِر وكّلم� �س���ُعَف،  الإخال����سُ

 .»
(((

�سُعَف الأثُر

اأّم� ب�لن�س���بة لف�س���يلة ال�س���ي�م واآث����ره الحمي���دة، فقد ق�ل 

تع�ل���ى: { ٿ ٿ ٿ ٹ      ٹ ٹ ٹ   ڤ      

 .
(2(

ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ}
واإنف�ق الم�ل في �سبيل اهلل تع�لى مقّدمٌة لرقّي الإن�س�ن وبلوغه 

ال�س���ع�دة المن�س���ودة، لم� في ذلك م���ن تنفي�ٍس ع���ن المكروبين 

وق�س�ٍء لحوائجهم، وكذلك َدوره التربوّي في المجتمع، فقد ق�ل 

 .
(((

عّز وجّل: { ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پپ}

اأّم� الأح�دي���ث المروّية عن المع�س���ومين Q والتي تدور 

ح���ول الآث����ر التربوّية للتك�لي���ف والأح���ك�م ال�س���رعّية وت�أثيره� 

الكبي���ر على الفرد والمجتمع فهي كثيرٌة، ون�س���تلهم منه� اأّن اهلل 

تع�لى لم ي�س���ّرع اإل م� فيه م�س���لحة لالإن�س�ن و�ُسمّو لروحه، وفي 

نوفهم. ن�س���ير فيم� يلي 
ُ
نف����س الوقت يدح�س ال�س���ي�طين ويمّرغ اأ

اإلى عدٍد من هذه الأح�ديث: 

تَق���ى  اأَ َتُك���ْن  »اعَم���ْل ِبفرائ����صِ اهلِل،   :P ق����ل ر�س���ول اهلل 

 .
الّنا�ِص«)4)

)))  محّمد ح�سين الطب�طب�ئي، الميزان في تف�سير القراآن، ج))، �س5)). 

)2)  �سورة البقرة، الآية )8). 

)))  �سورة اآل عمران، الآية 92. 

)4)  محّمد بن يعقوب الُكليني، اأ�سول الك�في، ج2، �س82. 
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وِم فاإنَُّه َمح�َشمٌة للُعروِق وَمذَهبٌة  وق�ل اأي�سً�: »َعلَيُكْم بال�شَّ

.
لالأ�َشِر«)))

���الُة ِح�ش���ٌن ِم���ن �َشَط���واِت  ق����ل الإم����م عل���ّي Q: »ال�شَّ

 .
يطاِن«)2) ال�شَّ

ياَم  ق�لت ال�س���ّيدة ف�طم���ة الّزهراء Q: »فَر����َص اهلُل ال�شِّ

 .
تثبيَتاً لالإخال�ِص«)))

ا�ستف�ساٌر هام وجواٌب 

قد يت�س�ءل بع�س الن��س اأّن اأداء الواجب�ت والتك�ليف ال�سرعّية 

ُيهّذب �سخ�سّية الإن�س�ن وي�سونه من ارتك�ب المحّرم�ت، فكيف 

يرتك���ب بع����س الن��س المع��س���ي والآث����م رغم التزامه���م ب�أداء 

فرائ�سهم الدينّية، ك�ل�س���الة وال�سي�م والحّج؟! لم�ذا ل تحول 

اأعم�لهم العب�دّية دون انحرافهم؟! 

وفي الجواب نقول: 

اأّوًل: اإّن الملتزمين ب�أداء فرائ�س���هم الدينّية ب�لطبع اأقّل ارتك�بً� 

للمع��س���ي من غي���ر المتدّينين الذي���ن ل ُيعي���رون اأهمّيًة لم� 

ُكّلف���وا به م���ن واجب�ٍت، ول �س���ّيم� اأّنه���م اأقّل ارتك�ب���ً� لكب�ئر 

الّذنوب والآث����م التي تفتك ب�لفرد وتزل���زل اأرك�ن المجتمع. 

ففي �س���هر رم�س����ن المب�رك على �س���بيل المث�ل، ف�إّن غ�لبّية 

)))  محّمد بن يعقوب الُكليني، اأ�سول الك�في، نقاًل عن كنز العّم�ل، ح0)))2.

)2)  محّمدي الّري�سهري، ميزان الحكمة، ج5، �س))). 

)))  محّمد بن يعقوب الُكليني، اأ�سول الك�في، ج2، �س))4. 
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الم�س���لمين منهمكون في العب�دة واأعم����ل الخير والمعروف، 

الأمر الذي يجعل ن�سبة المع��سي في المجتمع ت�سل اإلى اأدنى 

حدٍّ له� طوال الع�م؛ لذا يمكنن� القول اإّن العمل بظ�هر اأحك�م 

ال�سريعة والتقّيد ب�أداء الواجب�ت له اأثٌر ن�سبيٌّ ل يمكن اإنك�ره. 

يق���ول الإم����م الخميني M بهذا ال�س���دد: »ت�بع���وا ملّف�ت 

اْلُجن�ة والمحكومين في دور الق�س����ء والمح�كم، هل �س���تجدون 

ملّفً� ل�س���خ�سٍ ملتزٍم ب�سالته؟! فكّل م� �ستجدونه هن�ك لت�ركي 

الة.  ال�سّ

���الة دع�م���ة ال�س���عب ... الهدف ه���و تطبيق الإ�س���الم،  ال�سّ

وب�لإ�س���الم ي�س���لح الإن�س����ن، ال�س���الة م�س���نع لبن����ء وتهذيب 

ّمة من الفح�س�ء والمنكر. 
ُ
الإن�س����ن، ال�س���الة المتك�ملة ُتنقذ الأ

الة، واأّم� الم�سّلون  ف�ّلذين يرت�دون مراكز الف�س�د هم ت�ركو ال�سّ

 .
(((

في الم�س�جد فهم م�ستعدون لتقديم الخدمة لمجتمعهم«

ثانياً: اإّن التك�ليف ال�س���رعّية بذاته� تقت�س���ي ابتع�د الإن�س����ن عن 

ارت���ك�ب الّذنوب، وب�إمك�نه� اأن ت�س���ونه م���ن النحراف؛ ولكّن 

بع����س الن��س ل���م يلتزموا ب���روح العب�دة وحقيقته���� التي ُتزّكي 

النف����س، فتقّيدوا بظ�هره� وح�س���ب. وب�لت�أكيد ف����إّن اأداء هذه 

الأعم����ل، ك�ل�س���الة مث���اًل، دون التقّي���د بم�س����مينه� لي�س له 

ت�أثي���ٌر ملمو�ٌس عل���ى العبد ولن تحفظه من ارتك�ب المع��س���ي. 

���الة الت���ي ل تنهى  لذلك �س���ّرح المع�س���ومون R ب�أّن ال�سّ

)))  الإم�م الخمينّي M، �سحيفة نور )ب�لّلغة الف�ر�سّية(، ج2)، �س48). 
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عن الفح�س����ء والمنكر مرفو�س���ٌة ول ط�ئل منه�. فقد ُروي عن 

الَة، وطاعُة  الَة ِلَمن َلم ُيِطْع ال�شّ ر�سول اهلل P قوله: »ل �شَ

 .
الِة اأْن َتنَهى َعن الفح�شاِء والمنكِر«))) ال�شّ

وكذل���ك ق����ل P: »َم���ن ل���م َتنَه���ُه �شالُت���ُه َع���ن الفح�ش���اِء 

.
(2(

والمنكِر َلم َيزَدْد ِمن اهلِل اإّل ُبعداً« 

وُروي ع���ن الإم�م جعفر ال�س����دق Q اأّنه ق�ل: »َمن اأحبَّ 

اأْن يعلَ���َم اأَُقِبلَْت �شالُتُه اأم َل���م ُتقَبْل، َفْلينُظْر َهل َمنَعتُه �شالُتُه 

 .
َعن الفح�شاِء والمنكِر، فِبَقدِر ما َمَنعتُه ُقِبلْت منُه«)))

وق����ل اأي�س���ً�: »َمن اغت���اَب م�شلم���اً اأو م�شلم���ًة، َل���م َيقبْل اهلُل 

 .
�شالَتُه و�شياَمُه اأربعيَن يوماً وليلًة، اإّل اأْن يغِفَر لُه �شاحُبُه«)4)

ياُم اجتناُب  كم���� ُروي عن اأمير الموؤمنين Q قول���ه: »ال�شِّ

 .
اْلَمحاِرِم، كما يمتنع الّرجُل ِمن الّطعاِم وال�ّشراِب«)5)

ونظ���رًا لأهمّية الواجب�ت الدينّية وَدوره� في عروج الإن�س����ن 

اإلى ح�س���رة الُقد�س، نالحظ اأّن اأّول خطوٍة لإبلي�س عدّو الإن�س�ن 

الّلدود هي �سّده عن اأدائه�. اأّم� اإذا ف�سل هذا الملعون في اإغواء 

العبد بتركه�، ف�إّنه ي�سعى للتقليل من ت�أثيره� في نف�سه ويو�سو�س 

)))  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج9)، �س98). 

)2)  الم�سدر ال�س�بق.

)))  الم�سدر ال�س�بق. 

)4)  الم�سدر ال�س�بق، ج2)، �س258. 

)5)  الم�سدر ال�س�بق، ج)9، �س294. 
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ل���ه كي يقع في فّخ الري�ء والغفلة عن الحقيقة، وب�لت�لي �س���تفقد 

العب����دة ج�نبه� التربوّي الذي يعينه على تزكية نف�س���ه. وعندم� 

يف�س���ل ع���دّو اهلل في مح�ولته الث�ني���ة هذه، ف�إّنه يلج�أ اإلى �س���ّتى 

الحَيل والمك�ئد لُيف�س���د م� اأ�س���لف العبد من اأعم�ٍل �س�لحٍة. لذا 

مورهم 
ُ
���لح�ء والموؤمنين ل ت���وؤول عواقب اأ هن�ك الكثير من ال�سُّ

اإل���ى خي���ٍر، فبعد اأن اأفَن���وا حي�تهم ب�لخير والعب�دة �س���قطوا في 

الح�سي�س. وقد اأ�س����ر تع�لى في كت�به الكريم اإلى هذه الحقيقة 

حينم� اأّكد على اأّن م�س����عفة الح�س���نة بع�سر اأمث�له� يتحّقق بعد 

اأن يحتفظ به� العبد اإلى يوم الح�س�ب، فق�ل: { ک ک ک 

. والواقع اأّن اأداء عمٍل �س�لٍح يتّم في مرحلٍة 
(((

ک گ گگ}
واحدٍة وب�س���رعٍة ن�سبّيٍة وقد ل يتطّلب جهدًا م�سنيً�، اإل اأّن الأهّم 

م���ن ذلك قدرة العب���د على حفظه وعدم التفري���ط به من خالل 

تحّمل الم�س�عب وال�سمود اأم�م و�س�و�س ال�ّسيط�ن الرجيم، كم� 

ق����ل الإم�م محّمد الب�قر Q: »الإبق���اُء علَى العمِل اأ�شدُّ ِمن 

 .
العمِل«)2)

)))  �سورة الأنع�م، الآية 0)). 

)2)  ال�سّيد عبد اهلل الجزائري، التحفة ال�سنّية، �س)4. 
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اأهمّية ال�سحبة واآثارها

. و�س���لته ب�س����ئر اأع�س����ء  اإّن الإن�س����ن بطبعه ك�ئٌن اجتم�عيٌّ

المجتم���ع ل تنقطع طوال حي�ته. وب�لت�أكيد فه���و يت�أّثر ب�لآخرين 

ويوؤّث���ر فيهم. فهو في مختل���ف مراحل حي�ته، منذ نعومة اأظ�فره 

حّتى �س���يخوخته، بح�جٍة اإلى رفيٍق ُي�س����حبه ويوؤن�س���ه؛ ول ريب 

في اأّن �سخ�س���يته تن�س���قل طبقً� لمن يع��س���ر، حيث ق�ل الإم�م 

علّي Q في هذا ال�س���دد: »اْلَمرُء علَى دي���ِن َخليِلِه، َفْلينُظْر 

 .
اأحُدُكْم َمن ُيخاِلُل«)))

����لح ُيع���ّد نق�س���ً�، وال���ذي ل ُيرافق  اإّن فق���دان الرفي���ق ال�سّ

���لح�ء ُيحرم من نعمٍة عظيمٍة. لذلك ف�إّن الإن�س����ن  الأبرار وال�سُّ

ل يحت����ج اإلى م� ُيحّفزه على ك�س���ب الأ�س���دق�ء، ب���ل هو بح�جٍة 

اإلى َمن ُير�س���ده لمعرف���ة المع�يير ال�س���حيحة الت���ي ُتعينه على 

اختي����ر الرفيق الب�ّر. وب�لطبع ف�إّن تع�لي���م دينن� ومع�رفه تحفل 

بهذه الو�س����ي� والإر�س����دات. فِمن ِنعم اهلل تع�لى على الإن�س����ن 

)))  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج))، �س)9). 

مرافقة األبرار
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اأّنه اأكرمه ب�لتوفي���ق لمرافقة الأخي�ر العقالء والموؤمنين، وجعل 

مج�ل�س���تهم بّوابًة لتهذيب نف�س���ه وتزكيته�، لأّن الركن الأ�س��سّي 

ف���ي هذه المج�ل�س���ة هو الّذكر وفع���ل الخير واجتن����ب الّرذائل، 

وب�لت�لي فهي رفقٌة ت�سّذب �سخ�سّيته وُت�سلح ب�طنه وتبدو اآث�ره� 

في �سلوكه وعب�داته. وقد اأّكد ر�سول اهلل P على هذه الحقيقة 

 .
بقوله: »اأ�شعُد الّنا�ِص َمن خالَط ِكراَم الّنا�ِص«)))

وكذلك ف�إّن مرافقة اأ�س���ح�ب ال�س���وء ل يتمّخ�س عنه� �س���وى 

البتالء ب�لّرذائل والنحراف عن �س���بيل الر�س����د. وكم� ل يخفى 

على اأحٍد ف�إّن اأهّم �س���بٍب في �سالل الن��س وانحرافهم، ول �سّيم� 

ال�س���ب�ب والي�فعين، هو م�س�حبة رفيق ال�س���وء الذي ل يفقه من 

الحي����ة اإل ال�س���هوات والمل���ّذات الزائل���ة. وكم� ذكرن� اآنف���ً� ف�إّن 

الإن�س�ن يت�أّثر بم� حوله ويكت�سب طب�ع َمن ُيخ�لط، في�سبح �سلوكه 

مراآًة ل�س���لوك اأ�س���ح�به. وقد اأ�س����ر تع�لى في كت�ب���ه المجيد اإلى 

هذا الأمر حينم� �س���ّور لن� ح�ل اأهل ال�س���الل يوم الح�س�ب وهم 

يعت�س���رون األمً� لأّنهم رافقوا الف�سقة واأعر�سوا عن ال�س�لحين، 

فق����ل: { ڳ ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱ     ڱ ں ں 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ     ۀ    ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ھ   ھ ھ     ے ے   ۓۓ  ڭ ڭ ڭ  
. كم���� اأّك���د عّز �س����أنه عل���ى اأهمّية اّتخ����ِذ رفيٍق 

(2(

ڭ ۇ}

)))  محّمدي الّري�سهري، ميزان الحكمة، ج5، �س02). 

)2)  �سورة الفرق�ن، الآي�ت )2 اإلى 29. 
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 P س����لٍح واجتن����ب رفيق ال�س���وء، حيث اأو�س���ى نبّي���ه الكريم�

ب�لإعرا�س عن مرافقة الغ�فلين الذين ل هدف لهم �سوى الحي�ة 

الم�دّية ومت�عه� الزائل، وب�لطبع ف�إّن هذا الخط�ب ي�س���مل جميع 

الم�سلمين، فق�ل: { ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  

خرى اأو�س����ه بمرافقة الأب���رار الذين 
ُ
. وف���ي اآي���ٍة اأ

(((

ڃ ڃ}
يزه���دون ف���ي الّدني� ول يغفل���ون عن ذكره، حي���ن ق�ل: { ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 .
(2(

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ}

معايير انتخاب الأ�سحاب

واأولي�����ء اهلل ال�س�����لحون عل����ى مّر الع�س����ور بدورهم ق����د اأّكدوا 

�س�����س في اختي�ر الجل�س�ء والأ�سح�ب 
ُ
على �س����رورة مراع�ة اأهّم الأ

حوا لن�  ����بل لذلك، وو�سّ في اأح�ديث كثيرٍة، وو�س����عوا لن� اأف�س����ل ال�سُّ

����بل في و�س�ي�هم واإر�س�داتهم الأخالقّية القّيمة، وفي نف�س  هذه ال�سُّ

الوقت نّبهون� من مغّبة ال�س����قوط في م�س�����لك النحراف المتج�ّسدة 

بمرافقة اأ�س����ح�ب ال�س����وء، حيث ن�س����تلهم من اأح�ديثهم وو�س�ي�هم 

المع�يي����ر ال�س����حيحة الت����ي ُتعينن� على تميي����ز الغّث من ال�س����مين. 

ف�لمعي�ر في اختي�ر الجلي�س ال�س�����لح ل بّد واأن يكون ح�س����ب مبادئ 

الإيم�����ن وال�س����مير الح����ّي والعل����م والب�س����يرة والإخال�����س والعمل 

)))  �سورة النجم، الآية 29. 

)2)  �سورة الكهف، الآية 28. 
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�سوٍل ل 
ُ
لالآخرة والمحّبة ال�س�����دقة وال�س����راحة، وم� اإلى ذلك من اأ

�س�ئبة فيه�. اأّم� المعي�ر في ت�سخي�س جلي�س ال�سوء الذي ُيعّد وازعً� 

لجتن�ب م�س�حبته، فهو نف�قه وف�سقه وانحرافه وحم�قته ومخ�لفته 

للعقل وبخله وح�سده وتمّلقه، وم� �س�به ذلك من خ�س�ٍل رذيلٍة. 

ونذكر فيم� يلي بع�س الأح�ديث والأخب�ر بهذا ال�سدد: 

اأّوًل: الأحادي���ث الت���ي ن�شتله���م منه���ا املعاي���ر الأ�شا�شّية ملعرفة 

الرفيق ال�شالح: 

روي ع���ن الإم�م عل���ّي Q: »َخيُر َمن �شِحب���َت َمن َولََّهَك 

 .
نيا واأعاَنَك علَى طاَعِة اْلَموَلى«))) َدَك ِفي الدُّ بالأُخَرى وَزهَّ

ق�ل الحواريون لعي�سى Q: َمن نج�ل�س؟ فق�ل Q: »َمن 

ُبُكْم ِفي الآِخرِة عَمُلُه وَيزيُد ِفي َمنِطِقُكْم   ُروؤَيُتُه وُيَرغِّ
َ
ُرُكْم اهلل ُيذكِّ

ي،  ُب���وا اإَلى اهلِل بالُبعِد ِم���ن اأهِل المعا�شِ ِعلُم���ُه«، وق�ل لهم: »َتقرَّ

.
ِهْم، والَتِم�ُشوا ِر�شاُه ب�شَخِطِهْم«)2) وَتحبَُّبوا اإَليه ِبُبغ�شِ

َك َمن  ديُقَك َم���ن نهاَك، وَعدوُّ روي ع���ن الإم�م علّي Q: »�شَ

 .
اأغراَك«)))

روي عن الإم�م جعفر ال�س����دق Q: »اأَح���بُّ اإخواِني اإَِليَّ 

 .
َمن اأهَدى اإَِليَّ ُعيوِبي«)4)

ديُق َم���ن كاَن ناهَياً َعن  روي ع���ن الإم�م عل���ّي Q: »ال�شَّ

 .
لِم والُعدواِن ُمعيَناً علَى الِبرِّ والإح�شاِن«)5) الظُّ

)))  التميمي الآمدي، ُغَرر الِحكم وُدَرر الكِلم، �س0)4. 

)2)  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج))، �س89). 

)))  محّمدي الّري�سهري، ميزان الحكمة، ج5، �س))). 

)4)  الح�سن بن �سعبة الحّراني، تحف العقول، �س))). 

)5)  التميمي الآمدي، ُغَرر الِحكم وُدَرر الكِلم، �س4)4. 
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ثاني���اً: الأحاديث الت���ي ن�شتلهم منها املعاي���ر الأ�شا�شّية ملعرفة 

رفيق ال�شوء: 

روي ع���ن الإم����م عل���ّي Q: »َف�ش���اُد الأخ���الِق بُمعا�َش���رِة 

 .
الُح الأخالِق بُمناَف�شِة الُعَقالِء«))) َفهاِء، و�شَ ال�شُّ

نيا َمن�ش���اٌة لالإيماِن  وروي عن���ه كذلك: »ُمجاَل�ش���ُة اأبن���اِء الدُّ

.
يطاِن«)2) قائدٌة اإَلى طاَعِة ال�شَّ

ِر  ���رَّ بال�شَّ وروي عن���ه اأي�س���ً�: »اإّي���اَك وُم�شاَحب���َة الُف�ّشاِق، ف���اإنَّ ال�شَّ

 .
ُملحٌق«)))

روى اأبو عبد اهلل ال�س����دق Q عن اأبيه الب�قر Q اأّنه 

، انُظْر  ق����ل: »قاَل لي عليُّ بُن الح�شيِن عليهم���ا ال�ّشالم: يا ُبَنيَّ

خم�شًة فال ُت�شاِحبُهْم ول ُتحاِدثُهْم ول ُتراِفقُهْم في طريٍق. 

فقلُت: يا اأَبه، َمن ُهم؟ 

ُب  راِب، ُيَقرِّ ق���ال: اإّياَك وُم�شاحبَة الكّذاِب، فاإنَُّه ِبمن�ِزَلِة ال�شَّ

لَك البعيَد وُيباِعُد لَك الَقريَب. 

واإّياَك وُم�شاحبَة الفا�ِشِق، فاإنَُّه بائُعَك باأكلٍة اأو اأقّل ِمن ذلَك. 

���ُه َيخِذُلَك في مالِه اأحوُج ما  واإّي���اَك وُم�شاحبَة الَبخيِل، فاإنَّ

تكوُن اإليِه. 

َك.  رُّ واإّياَك وُم�شاحبَة الأحَمِق، فاإنَُّه يريُد اأْن َينفَعَك في�شُ

)))  محّمد ب�قرالمجل�سي، بح�ر الأنوار، ج5)، �س82. 

)2)  ت�سنيف غرر الحكم و درر الكلم، �س 4)4.

)))  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج))، �س99). 
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واإّياَك وُم�شاحب���َة القاِطِع لَرِحِمِه، فاإنِّي وجدُتُه َملعوَناً في 

 .
ِكتاِب اهلِل عزَّ وجلَّ ِفي ثالثة موا�شع«)))

كم� روي ع���ن الإم�م علّي Q: »اإّياَك ومعا�ش���رَة الأ�شراِر، 

 .
فاإنَُّهم كالّناِر ُمبا�َشَرُتها ُتحِرُق«)2)

وفي مو�س���ٍع اآخر ق�ل Q: »ُمجال�َشُة اأه���ِل الهَوى َمن�شاٌة 

 .
يطاِن«))) رٌة لل�شَّ لالإيماِن وَمح�شَ

روي عن الإم�م ال�س����دق Q: »احَذْر ِم���ن الّنا�ِص ثالثًة، 

ل���وَم والنَّماَم، لأنَّ َمن خاَن َل���َك خاَنَك، وَمن َظلََم  الخائ���َن والظَّ

 .
َلَك �شَيظِلُمَك، وَمن َنمَّ اإَليَك �شَيُنمُّ َعليَك«)4)

دوُق َمن ن�َشَحَك  ديُق ال�شَّ روي عن الإم�م علّي Q: »ال�شَّ

 .
ِفي َعْيِبَك وَحَفَظَك ِفي َغْيِبَك واآَثَرَك علَى َنْف�ِشِه«)5)

الِح ِفي  واِب وال�شَّ خرى: »اأكثُر ال�شَّ
ُ
وق�لQفي من��س���بٍة اأ

 .
َهى والألباِب«))) حَبِة اأُوِلي النُّ �شُ

وق�ل Qاأي�سً�: »قاِرْن اأهَل الخيِر َتُكْن ِمنُهْم، وبايْن اأهَل 

 .
رِّ َتِبْن َعنُهْم«))) ال�شَّ

)))  الم�سدر ال�س�بق، �س)9). 

)2)  التميمي الآمدي، ُغَرر الِحكم وُدَرر الكِلم، �س))4. 

)))  ال�سريف الر�سّي، نهج البالغة، الخطبة رقم )8. 

)4)  محّمدي الّري�سهري، ميزان الحكمة، ج5، �س04)، نقاًل عن بح�ر الأنوار، ج5)ن �س0)2. 

)5)  الم�سدر ال�س�بق، �س)))، نقاًل عن ُغَرر الِحَكم وُدَرر الكِلم. 

)))  الم�سدر ال�س�بق، �س)0)، نقاًل عن ُغَرر الِحَكم وُدَرر الكِلم. 

)))  الم�سدر ال�س�بق، �س02)، نقاًل عن بح�ر النوار، ج))، �س85). 
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موقعية الإرادة في ال�سلوك

اإّن الأعم����ل العظيمة والقرارات الح��س���مة بطبيعته� تحت�ج 

اإلى اإرادٍة حديدّيٍة وعزٍم را�س���ٍخ، فال يمكن بلوغ الهدف وتحقيق 

عف وال�س���طراب. ولو ك�نت �سخ�سّية الإن�س�ن  المق�س���ود ب�ل�سّ

هزيلًة واإرادته �سعيفًة، �س���وف تنه�ر عند مواجهة اأب�سط م�سكلٍة 

وت�ست�س���لم دونم� اأّية مق�ومٍة، فتن�سرف عّم� �سرعت به من عمٍل 

وتنجرف مع تي�ر النحراف ليقوده� اإلى اله�وية. 

ول يجدر ب�لإن�س����ن اأن ي�س���تهين بمح�ربة اأعظ���م عدوٍّ له، األ 

وهو جموح نف�س���ه الط�غي���ة واأهواوؤه� المغرية، فجه����ده الأكبر 

ال���ذي ه���و �س���ع�ره في حي�ت���ه الّدنيوّي���ة وال���ذي ي�أخذ بي���ده اإلى 

خروّية، ُيعتبر اأهّم �س���راٍع يخو�س���ه 
ُ
الدرج�ت الُعلى في حي�ته الأ

م� دام حّيً�؛ وب�لطبع فهو لن ينجح في م�س�عيه م� لم تكن اإرادته 

�سلبًة وعزيمته را�سخًة. ف�لإن�س�ن المتزلزل الذي ل ي�ستقّر اأمره 

�س���ول والقَيم، 
ُ
عل���ى راأي والذي ُيداري الآخرين على ح�س����ب الأ

ل يمكن���ه مق�رع���ة عدّوه الّلدود و�س����ئر المخ�ط���ر المحدقة به، 

العزم ورباطة الجأش
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وب�لت�لي �سُي�سحق في مي�دين الجه�د الأكبر. 

ل���ذا، عندم���� ُي�س���ّخ�س اب���ن اآدم �س���ف�ته الّرذيل���ة التي هي 

وب����ٌء يوقعه في مه�لك الآث�م والمع��س���ي، يج���ب عليه اأن ينه�س 

لمك�فحته���� بعزٍم را�س���ٍخ ورب�طة ج�أ�ٍس، بل علي���ه اأن يّتقيه� قبل 

���لبة ه���ي اأّول خط���وٍة يخطوه� في  اأن ُيبتل���ى به����. ف�لإرادة ال�سّ

رحلته الم�س���نية من ع�لم الم�ّدة الف�ني اإلى ع�لم الروح الأزلّي، 

حيث يتمّكن من خالله� ك�س���ر �سوكة ال�ّسيط�ن واإحب�ط م�س�عيه 

الدنيئ���ة؛ فه���ذا المدحور ُي�س���ّخر خيله وجنده في ه���ذه المرحلة 

لثني الإن�س�ن عن عزمه وقطع الطريق عليه، ويح�ول زرع الي�أ�س 

في نف�سه وتعظيم ال�سع�ب اأم�مه ويو�سو�س له اأن ل حيلة له �سوى 

ير في ركبهم، اأو اأّنه يخدعه ب�رتك�ب  الن�سه�ر مع الآخرين وال�سَّ

الّذن���وب م� دام ب�ب التوبة مفتوحً�، مع مختلف اأنواع الو�س����و�س 

التي تن�سّب في �سّده عن مك�بدة اأطم�ع النف�س الأّم�رة لإف�س�له 

���ة �س���ّيدن�  ف���ي مي���دان الجه�د الأكبر. وخير مث�ٍل على ذلك ق�سّ

اآدم Q عندم� �س���عفت اإرادته اأم�م اإبلي�س ون�سي عهده الذي 

 قطعه مع اهلل تع�لى، ف�س���قط في فّخ مك���ره واإغوائه. ق�ل تع�لى: 

 .
(((

{ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ}
ويعّلمن� �س���ّيد الموّحدين علّي ب���ن اأبي ط�لب Q اأّن عالج 

�س���عف النف����س وفتوره� اإّنم� يك���ون ن�جعً� لو اأّن العبد ر�ّس���خ من 

)))  �سورة طه، الآية 5)). 
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عزمه و�س���ّمم على اإرادته، حيث ق�ل: »َفَتداَو ِمن داِء الَفْتَرِة ِفي 

َقْلِب���َك بَعِزيَم���ٍة، وِمن َكَرى الَغْفلَِة ِفي ناِظ���ِرَك بَيَقَظٍة، وُكْن هلِل 

. كم� ق�ل في مو�س���ٍع اآخر: »اأَ�شُل الَعزِم 
ُمِطيع���اً وبِذْكِرِه اآِن�َشاً«)))

 وق�ل اأي�س���ً�: »َمن �ش���اَء َعزُمُه رَجَع 
(2(

َفُر«. الح���زُم، وثمَرُت���ُه الظَّ

 .
علَيِه �َشهُمُه«)))

ويدع���و الإم�م علّي بن الح�س���ين Q اهلل تع�لى اأن يرزقه 

 .
العزم الرا�سخ والإرادة القوّية بقوله: »واأِعنِّي بَعزِم الإراَدِة«)4)

ونق���راأ في اأح���د اأدعية �س���هر رج���ب اأّن اأف�س���ل زاٍد يتزّود به 

ال�س�لك اإلى اهلل تع�لى هو العزم والإرادة: »وَقد عِلمُت اأنَّ اأف�شَل 

 .
زاِد الّراِحِل اإَليَك َعزُم اإرادٍة َيختاُرَك بها«)5)

العزيمة عند الإمام الخميني }

���ح لن� معّل���م الأخالق الكبير ال�س���ّيد الإم����م الخمينّي  ويو�سّ

M معنى العزم نقاًل عن اأحد م�س����يخه: »اإنَّ العزَم هو جوهُر 

الإن�س����نّيِة ومعي�ُر ميزِة الإن�س����ِن، واإّن اختالَف درج�ِت الإن�س�ِن 

ب�خت���الِف درج����ِت عزِمِه«. ثّم ي�س���ف M العالَج لن���� وك�أّنه 

طبيٌب ح�ذٌق وحكيٌم مجّرٌب، فيقول: »اأيُّه� العزيز، اجتهد لت�سبح 

)))  ال�سريف الر�سي، نهج البالغة، الخطبة رقم )22. 

)2)  عبد الواحد التميمّي الآمدّي، غرر الِحكم وُدَرر الكِلم، �س))4. 

)))  الم�سدر ال�س�بق، �س92. 

)4)  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج5)، �س)5). 

)5)  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج82، �س )25.
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ني� دون اأن يتحّقق  ذا ع���زٍم واإرادٍة، ف�إّنك اإذا رحل���َت من هذه الدُّ

 ، فيك العزم )على ترك المحّرم�ت( ف�أنت اإن�س�ٌن �سوريٌّ بال ُلبٍّ

ولن ُتح�سر في ذلك الع�لم )ع�لم الآخرة( على هيئة اإن�س�ٍن، لأّن 

ذلك الع�لم هو محّل ك�سف الب�طن وظهور ال�ّسريرة، واإّن التجّروؤ 

على المع��سي ُيفقد الإن�س�ن، تدريجّيً�، العزَم ويختِطف منه هذا 

الجوهر ال�سريف. 

اإذًا، تجّنب ي� اأخي المع��س���ي، واعِزم على الهجرة اإلى الحّق 

تع�لى، واجعل ظ�هرك ظ�هرًا اإن�س����نّيً�، وادخل في �س���لك اأرب�ب 

ال�ّس���رائع واطلب من اهلل تع�لى في الخلوات العوَن على بلوغ هذا 

الهدف وا�ست�س���فع بر�س���ول اهلل �س���ّلى اهلل عليه واآله و�سّلم واأهل 

قك اهلل على ذلك ويع�س���مك من  بيته عليهم ال�ّس���الم حّت���ى يوفِّ

المزالق التي تعتر�سك، لأّن هن�ك مزالق كثيرة تعتر�س الإن�س�ن 

اأّي�م حي�ته، ومن الممكن اأّنه في لحظٍة واحدٍة ي�س���قط في َمزلٍق 

ُمهلٍك يعجز من ال�ّسعي لإنق�ذ نف�سه، بل قد ل يهتّم ب�إنق�ذ نف�سه، 

 .
(((

بل رّبم� ل ت�سمله حّتى �سف�عة ال�ّس�فعين. نعوذ ب�هلل منه�«

)))  الإم�م الخمينّي M، الأربعون حديثً�، �س) و8. 
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�سوء الظن بالنف�س �سرط

الّدني���� �س���وٌق والعق���ل فيه� ت�ج���ٌر ثروته العمر، واأف�س���ل ربٍح 

ُيحّقق���ه اب���ن اآدم ف���ي هذه التج�رة ه���و عمله ال�س����لح واأخالقه 

الف��س���لة. اأّم� اأ�س���واأ خ�س����رٍة فيه� فهي الآث�م والمع��سي واّتب�ع 

اأه���واء النف����س التي �س���ُترهقه في حي�ته الآخرة؛ ل���ذا يجب على 

العبد اأن ل ُيح�س���ن الظّن ب�لّنف����س واأن ل يطمئّن له� لأّنه� تقوده 

اإلى ال�س���وء والع�سي�ن. ق�ل تع�لى في كت�به المجيد: { ٻ ٻ 

 .
(((

ٻٻ پ پ پ پ ڀ     ڀ ڀ   ڀٺ}
ف�لعب���د ل يفوز بنعي���م الآخرة ومق�مه� الرفي���ع اإل اإذا خ�ف 

رّبه و�س�ن نف�س���ه الج�محة بقّوة عقله وح��سبه� على كّل �سغيرٍة 

وكبي���رٍة تقترفه�، وه���ذه ق�عدٌة ث�بتٌة ن�س���تلهمه� م���ن كت�ب اهلل 

تع�ل���ى: { ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ   ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ 

 .
(2(

ۈئ ېئ ېئ    ېئ}

)))  �سورة يو�سف، الآية )5. 

)2)  �سورة الّن�زع�ت، الآيت�ن 40 و)4. 

محاسبة النَّفس
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مراحل محا�سبة النف�س

وقد و�س���ع علم�ء الأخالق اأربع مراحل لل�سيطرة على الّنف�س 

وتهذيبه����، واأطلقوا عليه� )مرابطة العقل للّنف�س(. ويوؤّكد هوؤلء 

العلم�ء على اأّن الإن�س����ن مكّلٌف ب�ل�س���يطرة على نف�سه ورغب�ته�، 

وذلك ب�أن يع�هده� على عدم المع�س���ية وُيقّيده� ب�سروٍط لتلبية 

دعواته���� واأن ل يغف���ل عنه� طرف���ة عيٍن، فيكون له� ب�لمر�س����د 

ويح��س���به� على كّل م� تفعل فيوّبخه� على كّل فعٍل قبيٍح تقترفه. 

فهذه هي المراحل الأربع التي نذكره� فيم� يلي ب�لّتف�سيل: 

)- معاهدة الّنف�ص على عدم ارتكاب الّذنوب

ينبغي لالإن�س�ن عند �سروعه في اأّي عمٍل وببداية كّل يوٍم من 

واأّل  الأحمر  الخّط  يجت�ز  اأّل  على  نف�َسه  ُيع�هد  اأن  اأّي�م حي�ته، 

يقترب من المنطقة المحظورة عبر اقتراف الّذنوب والمع��سي 

اأو كّل فعٍل من �س�أنه تهمي�س العقل ووقوعه في المحذور. فهذه 

لعقله  وع��سيً�  متمّردًا  العبد  وتجعل  الحي�ة  ثمرة  ُتف�سد  الأمور 

ج��وارح  ُيخ�طب  اأن  العقل  على  يجب  المرحلة  ه��ذه  في  ورّب��ه. 

منه�  ويطلب  تفعله  م�  على  وُيع�تبه�  ك�ّفًة  وجوانحه  الإن�س�ن 

المتن�ع  الّل�س�ن  من  يطلب  اأن  عليه  مثاًل،  بواجب�ته�.  اللتزام 

عّم� هو محظوٌر عليه، ك�لغيبة والتهمة والنميمة وال�ّسب�ب واإه�نة 

الآخرين واحتق�رهم، وم� اإلى ذلك من قب�ئح لفظّية؛ وفي نف�س 

الوقت ل بّد واأن يحّفزه على ذكر اهلل تع�لى وخدمة عب�ده. 
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2- مراقبة الّنف�ص وعدم الغفلة عنها

عندم���� يع�هد الإن�س����ن نف�َس���ه على ع���دم ارت���ك�ب الّذنوب، 

وعندم� يفر�س م� يلزم من �سروط على جميع الجوارح والجوانح، 

ف�إّن العقل حينه� يكون ك�لمولى الذي ُي�سرف على اأعم�ل َمن هم 

تح���ت يده، اأي ُيراقب النف�س ليطمئ���ّن من اأّنه� التزمت بعهده�، 

وي�س���ونه� كي ل تقع في حب�ئل ال�س���يط�ن الرجيم. فال بّد للعقل 

اأن يكون للّنف�س ب�لمر�س�د لي�سيطر على نزع�ته� واأفع�له� في كّل 

زم�ٍن ومك�ٍن، فيحّذره� متى م� ح�ولت نق�س عهده�. 

ف�لإن�س����ن ل ينف���ّك ع���ن ثالث���ة اأح���واٍل، اإّم���� الط�ع���ة واإّم� 

المع�س���ية واإّم���� النهم�ك ب�لمب�ح����ت. ومراقب���ة الّنف�س حينم� 

تكون من�س���غلًة ب�لط�ع���ة، بمعنى الت�أّكد من خلو����س نّيته� وعدم 

تمّل�س���ه� عن تنفيذ الأوام���ر، ومراقبته� عند المع�س���ية بمعنى 

ترغيبه� ب�لتوبة وتحفيزه� على ترك الّذنوب، واأّم� مراقبته� في 

�سول الدينّية 
ُ
الأعم�ل المب�حة فيعني ت�س���جيعه� على مراع�ة الأ

وهدايته� اإلى اأعم�ل الخير وط�عة اهلل تع�لى. 

اإذن، ل ينبغ���ي للعق���ل اأن يث���ق ب�لّنف�س وعلي���ه اأن يوقن ب�أّنه� 

ل تلت���زم بمواثيقه� دون اإ�س���رافه ومراقبت���ه، لأّن الّثقة به� تعني 

منح ال�س���يط�ن فر�سًة ذهبّيًة لأن ُي�س���ّخره� لم�آربه الدنيئة. ق�ل 

الإم�م علّي Q في هذا ال�س���دد: »الثَِّقُة بالنَّف�ِص ِمن ُفَر�ِص 

 .
يطاِن«))) ال�شَّ

)))  عبد الواحد التميمّي الآمدّي، غرر الِحكم وُدَرر الكِلم، �س5)2. 
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)- حما�شبة الّنف�ص بعد كّل عمٍل

يجب على العقل اأن يح��س���ب الّنف�س ب�سرامٍة بعد كّل قوٍل اأو 

فع���ٍل، ويطلب منه� تبريرًا عّم� فعل���ت، اأي هل اأّنه� التزمت ب�أداء 

تك�ليفه� ولم تنق�س عهده�؟ وعليه اأن ي�س����أله� عّم� فعلت ولم�ذا 

فعلته، ف�إن اأيقن اأّنه� ت���وؤّدي وظ�ئفه� وعب�داته� على اأكمل وجٍه، 

وجب عليه ت�س���جيعه� لال�س���تمرار في ذلك واأن ي�سكر اهلل تع�لى 

الذي وّفقه ل�س�لح الأعم�ل. اأّم� لو لحظ اأّنه� قد نق�ست عهده� 

وارتكبت مع�سيًة، فال يجوز له تركه� على ح�له�، بل ل بّد له من 

ت�سديد مراقبته له�. 

وه���ذه المرحل���ة في الواقع ه�ّم���ة للغ�ية، لدرجة اأّنن���� اأحي�نً� 

ُنعّبر ع���ن المراحل الأربع برّمته� ب�)مح��س���بة الّنف�س(، والأئّمة 

المع�سومون R بَدورهم قد اأّكدوا على اأهمّيته� في اأح�ديث 

كثيرة، نذكر منه� م� يلي: 

ع���ن ر�س���ول اهلل P: »اأكَي����ُص الَكيِّ�شيَن َم���ن حا�َش���َب نف�َشُه 

َب���َع َهواُه وَتمنَّى  وعم���َل لما بع���َد الموِت، واأحَمُق الحمَقى َمن اتَّ

.
علَى اهلِل الأماِنَي«)))

���ى ُيحا�شَب نف�َشُه اأ�شدَّ  وعن���هP: »ل يكوُن العبُد موؤمناً حتَّ

.
ريِك �شريَكُه وال�شيِِّد عبَدُه«)2) ِمن ُمحا�َشبِة ال�شَّ

)))  محّمدي الّري�سهري، ميزان الحكمة، ج2، �س405. 

)2)  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج))، �س2). 
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، حا�ِشْب نف�َشَك قبَل اأْن ُتحا�َشْب، فاإنَُّه  وعنه اأي�س���ً�: »يا اأبا َذرٍّ

 .
اأهَوُن لِح�شاِبَك َغداً«)))

بالمحا�َشَب���ِة  اأنف�َشُك���ْم  ���دوا  »َقيِّ  :Q عل���ّي  الإم����م  ع���ن 

.
وا�شُلُكوها بالمخاَلَفِة«)2)

وعنه اأي�س���ً�: »َمن حا�َش���َب نف�َشُه وق���َف علَى ُعيوِب���ِه واأحاَط 

.
نوَب واأ�شلََح الُعيوَب«))) بُذنوِبِه وا�شتقاَل الذُّ

كم� اأّك���د اأمير الموؤمني���ن Q اأّن ثمرة مح��س���بة الّنف�س، 

 .
الُح النَّْف�ِص«)4) ا�ستق�مته�، حيث ق�ل: »ثَمَرُة المحا�َشَبِة �شَ

عن الإم�م مو�سى الك�ظم Q: »َلي�َص ِمّنا َمن َلم ُيحا�ِشْب 

.
نف�َشُه ِفي ُكلِّ َيوٍم«)5)

ومن الجدير ب�لّذكر اأّن العبد لو األفى نف�سه وقد اأّدت واجب�ته� 

ول���م تنق�س عهده�، عليه اأن يحذر من الوقوع في �س���رك الُعُجب 

والغ���رور، لأّن ه���ذا الإح�س�����س في الحقيقة نوٌع م���ن النحراف؛ 

بل ل بّد له اأّوًل من �س���كر رّبه وتحفيز نف�س���ه على القي�م ب�أعم�ل 

خ���رى، وث�نيً� عليه ترغيبه� ب�ّتب����ع العقل والوحي ومن ثّم 
ُ
خيٍر اأ

ال�ستمرار في �سيره� نحو الُعال دون اأن يغتّر بذلك. 

)))  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج4)، �س)8. 

)2)  محّمدي الّري�سهري، ميزان الحكمة، ج2، �س405. 

)))  محّمدي الّري�سهري، ميزان الحكمة، ج2، �س409، نقاًل عن غرر الحكم وُدرر الكلم. 

)4)  عبد الواحد التميمّي الآمدّي، غرر الِحكم وُدَرر الكِلم، �س5)2.

)5)  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج))، �س2). 
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واأّم� لو األفى نف�س���ه وقد ع�ست الأوامر ولم تلتزم بتك�ليفه�، 

فعليه اأن ُي�س���ّيق عليه� الخن�ق لترك ذلك ول ينبغي له اأن يي�أ�س 

من َروح اهلل تع�لى. 

4- توبيخ الّنف�ص عند ارتكابها القبائح

ه���ذه المرحلة هي الأخيرة في م�س���يرة تهذي���ب الّنف�س، ف�إذا 

وجد المكّلف نف�َس���ه بعد مح��س���بته� اأّنه� التزم���ت بعهده� واأّدت 

واجب�ته�، عليه اأن ي�سكر اهلل تع�لى الذي وّفقه لذلك واأن ي�ستمّر 

في مراقبته�. ولكّنه اإذا وجده� قد نق�ست العهد وارتكبت ذنوبً�، 

يجب عليه اأن يوّبخه� ب�س���ّدٍة ويئ���ّن اأنينً� وُيخ�طبه� ق�ئاًل: ويحِك 

لقد اأهلكتني! األم تخ�َسي ربَِّك؟! األم يردعك الحي�ء منه؟! ي� لِك 

م���ن خ�ئنٍة، لقد نق�س���ِت العهد ول بّد اأن تن�ل���ي جزاءِك الع�دل، 

رغمك على ترك الّذنب واأ�سوقك نحو الط�عة. 
ُ
رّو�سك واأ

ُ
لذا �س�أ

ويج���ب على العقل ف���ي هذه المرحل���ة اأن ُيجب���ر الّنف�س على 

القي����م ببع����س الأعم�ل ال�س����ّقة في ح���دود ال�ّس���رع، كحرم�نه� 

م���ن بع�س المب�ح����ت واإبع�ده� عن مج�ل�س ال�س���وء. ق�ل الإم�م 

عل���ّي Q: »َم���ن وبََّخ نف�َش���ُه علَى الُعي���وِب ارَتدَع���ْت َعن كثيِر 

.
، وق�ل اأي�سً�: »َمن ا�شتداَم ِريا�َشَة َنف�ِشِه انَتَفَع«)2)

نوِب«))) الذُّ

)))  عبد الواحد التميمّي الآمدّي، غرر الِحكم وُدَرر الكِلم، �س8)2. 

)2)  الم�سدر ال�س�بق. 
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حياة القلب

ن����س بكت�ب اهلل تع�لى بتدّبر اآي�ته ُيعّد من اأهّم اأ�س���ب�ب 
ُ
اإّن الأ

يقظ���ة القل���ب، لأّن كالمه عّز وجّل �س���دٌّ مني���ٌع ل يتزلزل يحفظ 

العبد من الّرغب�ت الحيوانّية وي�س���ونه من هجم�ت ال�س���ي�طين. 

ف�لقراآن الكريم اأف�س���ل ن��س���ٍر ُيعين ابن اآدم على تزكية نف�س���ه 

وتهذي���ب اأخالقه، كم���� اأّنه ير�ّس���خ القَيم الأ�س���يلة ويقّوي جبهة 

العق���ل مق�بل جبهة ال�ّس���يط�ن الغ���وّي، فيدح�س���ه ويجعل كلمته 

���فلى. وق���د اأّكد ر�س���ول اهلل P عل���ى هذه الحقيق���ة بقوله:  ال�سُّ

يط���اِن اأ�َش���دَّ ِمن الق���راءِة ِف���ي الم�شَحِف  »َلي����َص �َش���يٌء علَ���ى ال�شَّ

 .
يطاَن«))) َنظراً، والم�شَحُف ِفي البيِت َيطرُد ال�شَّ

لذلك لو ك�ن القراآن ح��س���رًا في قلب اإن�س����ٍن، �سوف ل يكون 

لل�ّس���يط�ن وجنوده م���ك�ٌن فيه اأبدًا؛ وكذا هو الح�ل ب�لن�س���بة اإلى 

ال���ّدار التي ُيتلى فيه�، حيث تترّدد عليه���� المالئكُة فيعّمه� النور 

الرّب�نّي ول يبقى فيه� مو�س���ٌع لل�ّسي�طين، وب�لت�لي �سُت�سبح بيئًة 

)))  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج89، �س)20. 

األُنس بكتاب الله وتدّبر آياته
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 Q س����لحًة للح�س���ن�ت والف�س�ئل. وقد و�س���فه� الإم�م علّي�

و�س���فً� بليغ���ً� وق�رنه� مع الّدار التي ل ُيتل���ى فيه� كت�ب اهلل حين 

ق����ل: »البيُت الَّذي ُيق���َراأ فيِه القراآُن وُيذك���ُر اهلُل عزَّ وجلَّ فيِه، 

ياطيُن وُي�شيُء  َتكُث���ُر بركُتُه وتح�ش���رُه المالئكُة وتهج���رُه ال�شَّ

. واإنَّ البيَت  م���اِء كما ُت�ش���يُء الكواكُب لأه���ِل الأر����صِ لأه���ِل ال�شَّ

الَّذي ل ُيقراأ فيِه الُقراآُن ول ُيذكُر اهلُل عزَّ وجلَّ فيِه َتقلُّ بركُتُه 

 .
ياطيُن«))) وتهجرُه المالئكُة وتح�شرُه ال�شَّ

ن����س ب���كالم اهلل تع�لى ل يقط���ع دابر ال�ّس���يط�ن وُيحبط 
ُ
ف�لأ

م�س����عيه الدنيئة وح�س���ب، بل يرفع من مدى ا�س���تعداد الإن�س�ن 

نوب  لبل���وغ اأع���ال درج����ت ال�س���ع�دة وُيطّهر قلبه م���ن �س���َداأ الذُّ

���راط الم�س���تقيم برفقة جنِد اهلل  وُيلهمه نورًا يهتدي به اإلى ال�سّ

����لحين. فق���د ُروي عن ر�س���ول اهلل P: » اإنَّ ه���ِذِه الُقلوَب  ال�سّ

َت�ش���َداأ كم���ا َي�شَداأ الحديُد«، فقيل: ي� ر�س���ول اهلل فم� جالوؤه�؟ 

 .
ق�ل P: »ِتالَوُة الُقراآِن«)2)

كم���� نق���ل كثير بن �ُس���ليم عنه �س���لوات اهلل عليه واآل���ه قوله: 

، ل َتغَفْل َعن ِق���راَءِة الُقراآِن، فاإنَّ الُق���راآَن ُيِحيي القلَب  »ي���ا ُبَن���يَّ

 .
وَينَهى َعن الَفح�شاِء والمنَكِر والَبِغي«)))

اإّن كت����ب اهلل تع�لى ه���و ُفرق�ٌن بين الح���ّق والب�طل، والخير 

)))  محّمد بن يعقوب الُكليني، اأ�سول الك�في، ج2، �س0)). 

)2)  محّمدي الّري�سهري، ميزان الحكمة، ج8، �س)8. 

)))  الم�سدر ال�س�بق. 
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وال�ّس���ر، وال�ّس���ع�دة وال�ّس���ق�ء، ولو اقتدى به العبد �س���يتمّكن من 

الل و�سيتذّوق حالوة العب�دة  تمييز �سبيل الهدى عن �س���بيل ال�سّ

و�سيكت�س���ب المعرفة التي هي زاده في �س���فره الم�سني من ع�لم 

الم����ّدة الف�ني اإلى ع�لم ال���روح الأزلّي. ف�ل�س���تم�ع اإلى القراآن 

الكريم يجعل العبد جلي�سً� لب�رئه تع�لى ويهديه اإلى �سواء ال�ّسبيل، 

وفي الوقت ذاته ُينجيه من مك�ئد اأعدائه المترّب�سين به في كّل 

وليجٍة. فَمن ي�أن�س ب�لقراآن وُيح�دث ربَّه جّل �س����أنه ف�س���تعّم ذاَته 

بركٌة عظيمٌة وينعم قلُبه بفي�س نور اهلل، وعنده� لن يت�س���ّنى لأّي 

ك�ئٍن ك�ن �سلب قلبه اأو ال�سيطرة عليه. 

ف�سائل القراآن واآثاره

 Q وقد تطّرق �سّيد البلغ�ء والمتحّدثين علّي بن اأبي ط�لب

اإلى ف�س����ئل الق���راآن الكريم وبرك�ت تالوته، فق����ل: »اْعلَُموا اأَنَّ 

لُّ  ُح الَِّذي ل َيُغ�صُّ واله���اِدي الَِّذي ل ُي�شِ ه���ذا الُق���راآَن ُهَو الّنا�شِ

ُث الَِّذي ل َيْكِذُب، وما جاَل����َص هذا الُقراآَن اأََحٌد اإّل قاَم  واْلُمَح���دِّ

َعْنُه ِبِزياَدٍة اأو ُنْق�شاٍن؛ ِزياَدٍة ِفي ُهَدًى وُنْق�شاٍن ِمْن َعَمًى. 

واْعلَُم���وا اأنَُّه َلْي�َص َعلَى اأََحٍد َبْع���َد الُقراآِن ِمْن فاَقٍة ول ِلأََحٍد 

َقْب���َل الُق���راآِن ِمْن ِغَن���ًى، َفا�ْشَت�ْشُفوُه ِم���ْن اأْدواِئُك���ْم وا�ْشَتِعيُنوا ِبِه 

اِء، وُهَو الُكْفُر والنِّفاُق  َعلَى َلأْواِئُكْم َفاإنَّ ِفيِه �ِشفاًء ِمْن اأْكَبِر الدَّ

���ِه ول  ُه���وا اإَلْي���ِه ِبُحبِّ  ِب���ِه وَتَوجَّ
َ
���الُل؛ َفا�ْشاأُل���وا اهلل واْلَغ���يُّ وال�شَّ

َه الِعباُد اإَلى اهلِل بِمْثِلِه.  ُلوا ِبِه َخْلَقُه، اإنَُّه ما َتَوجَّ َت�ْشاأَ
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ٌق، واأنَُّه َمْن �َشَفَع َلُه  ٌع وقاِئٌل وُم�َشدَّ واْعلَُم���وا اأنَُّه �شاِفٌع ُم�َشفَّ

 .
َع ِفيِه«))) الُقراآُن َيْوَم الِقياَمِة �ُشفِّ

وقد اأو�س����ن� اأئّمتن� الكرام Q بتعطير اأفواهن� ب�آي�ٍت من 

الق���راآن الكريم كّل ي���وٍم وتالوته� بتدّبٍر ك���ي ل نبتعد عن طريق 

اله���دى ونجتن���ب الّزلل والنحراف، فه���و كالم اهلل تع�لى وحبله 

المتين الذي ينّبهن� من غفلة قلوبن�. ف�لغفلة هي اأ�س��س كل ذنٍب 

وخطيئ���ٍة، ول ع���الج له� �س���وى تالوة كت����ب اهلل وتدّبر مف�هيمه 

ال�س�مية، فهو حي�ٌة للقلوب ونج�ٌة للّنفو�س من عتمة ال�سالل. ق�ل 

 .
(2(

تع�لى: { ک گ گ  گ  گ ڳ ڳڳ}

كِر الُق���راآُن، ِبِه ُت�شَرُح  ���ُل الذِّ وق����ل اأمير الموؤمنين Q: »اأف�شَ

 .
رائُر«))) ُدوُر وَت�شَتنيُر ال�شَّ ال�شُّ

اإّن القراآن نوٌر يق�س���ع ُظلم�ت النُّفو�س وبل�سٌم يداوي اأمرا�سه� 

وطه����رٌة له� م���ن العيوب وال�ّس���وائب؛ فال ي�س���ّل َمن تم�ّس���ك به 

اأبدًا و�س���يكرمه اهلل برحمته الوا�س���عة، حيث ق�ل: { ۀ ۀ 

. وق�ل ر�س���ولن� الكريم 
(4(

ہ ہ ہ ہ  ھ ھھ}
 .

(5(»
ُ
P: »َمن َلم َي�شت�شِف بالُقراآِن َفال �َشفاُه اهلل

)))  نهج البالغة، الخطبة رقم ))). 

)2)  �سورة محّمد، الآية 24. 

)))  عبد الواحد التميمّي الآمدّي، غرر الِحكم وُدَرر الكِلم، �س89). 

)4)  �سورة الإ�سراء، الآية 82. 

)5)  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج89، �س)8). 
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اأّم� الذين زّلوا عن �س���بيل الهدى لكّن اأبواب قلوبهم لم ُتقفل 

ب�لك�م���ل وبقيت فيه���� قدحُة اأم���ٍل، فعلى الّرغم من انغم��س���هم 

ف���ي المع��س���ي والآث�م واّتب�عهم و�س����و�س اإبلي����س الّلعين، لرّبم� 

يرتدعون ويكّفون عن غّيهم في�س���لكون �سبيل الخير حينم� يتلون 

ة الُف�سيل  كالم اهلل تع�لى ويت�أّملون في اآي�ت الوعد والوعيد. وق�سّ

ب���ن عي��س التي تن�قله���� العلم�ء خير دليٍل عل���ى ذلك؛ فقد ك�ن 

����دق  الُف�س���يل بن عي��س زاه���دًا ثقًة َرَوى عن اأبي عبد اهلل ال�سّ

ريَق بيَن اأبيَورد  ِل اأم���رِه َيقَطُع الطَّ ُه ك�ن في اأوَّ Q. وُيحَك���ى اأنَّ

و�َس���َرخ�س. وذات يوٍم ع�ِس���َق ج�ريًة، فبينم� ك�ن َيرتقي الجدراَن 

يتل���و: { ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ت�لي���ً�  �س���ِمع  اإليه���� 

. فق�َل: ي� ربِّ َقْد اآَن؛ فرَجَع واآَوى اإَلى َخِرَبٍة ف�إذا 
(((

ۇ     ۇ}
���ُهم: َحتَّى ُن�سبَح،  ���ُهم: نرَتِحُل، وق�ل بع�سُ فيه� رفقٌة، فق�َل بع�سُ

ريِق يقَطُع عَلين�. فت�َب الُف�سيل واأِمَنُهْم.  ياًل عَلى الطَّ ف�إنَّ ُف�سَ

وت���الوة كت�ب اهلل في مرحلة ال�ّس���ب�ب اأكثر وقع���ً� في الّنف�س 

من �س����ئر مراحل الحي�ة، حيث ُت�س���ّذب �سخ�س���ّية العبد وت�أخذ 

بي���ده نحو الكم�ل وتجعله اأهاًل لأن يكون في زمرة كرام خلق اهلل 

الذين ل يجد ال�ّس���يط�ن اإلى قلوبهم �سبياًل، فقد ُروي عن الإم�م 

ال�س����دق Q اأّنه ق�ل: »َم���ن َقَراأ الُق���راآَن وُهو �ش���ابٌّ موؤمٌن، 

ف���َرِة الِكراِم  اختلَ���َط الُق���راآُن بلحِمِه وَدِم���ِه، وجعلَ���ُه اهلُل مَع ال�شَّ

)))  �سورة الحديد، الآية )). 
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 .
الَبرَرِة، وكاَن الُقراآُن َحجيَزاً َعنُه َيوَم الِقياَمِة«)))

نوب  وب�لطبع ف�إّن قراءة القراآن ل ُتعين الإن�س�ن على ترك الذُّ

وح�س���ب، بل ت�س���فع له عند اهلل تع�لى كي ُيغف���ر له م� ارتكب من 

ذن���وٍب، وكذل���ك �س���ين�ل به� ر�س����ه ورحمته، فقد خ�ط���ب نبّين� 

الكري���م P ال�س���ح�بيَّ الجليل �س���لم�ن الف�ر�س���ّي ق�ئ���اًل: »يا 

نوِب و�ِشتٌر  �شلم���اُن َعليَك بقراَءِة الُق���راآِن، فاإنَّ قراَءَتُه َكّفارٌة للذُّ

ِم���ن الّناِر واأم���اٌن ِمن الَع���ذاِب، وُيكَتُب ِلَمن يقراأ ُب���ُكلِّ اآيٍة ثواَب 

مائ���ِة �َشهي���ٍد وُيعَطى بُكلِّ �ش���ورٍة ثواَب َنِبيٍّ ُمر�َش���ٍل، وَتْنِزُل علَى 

حمُة وَت�شتغِفُر َلُه المالئَك���ُة، وا�شتاَقْت اإليِه الجنَُّة  �شاِحب���ِه الرَّ

وَر�ش���َي َعن���ُه الموَلى، واإنَّ الموؤمَن اإذا قراأ الُقراآَن نَظَر اهلُل اإليِه 

 .
حمِة«)2) بالرَّ

وروي عن الإم�م علّي Q: »اق���َروؤوا الُقراآَن وا�شتظِهُروُه، 

 .
ُب َقلباً َوَعى الُقراآَن«)))  تعالى ل ُيعذِّ

َ
فاإنَّ اهلل

فعظم�ء دينن� وال�ّس����لكون �س���بيل ال�س���ع�دة قد اأدركوا عظمة 

القراآن الكريم وف�ئدة تالوته وعدم النقط�ع عنه، لذا لم يغفلوا 

عن���ه طرفة عيٍن حي���ث نلم�س ذلك جلّيً� في �س���يرتهم، كم� اأّنهم 

اأو�س���وا الّن�����س بعدم الغفلة عن���ه وحّذروهم مغّب���ة اإهم�له. ق�ل 

ڃڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   } تع�ل���ى: 

)))  محمد بن يعقوب الكليني، الك�في، ج2، �س)0). 

)2)  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج89، �س)). 

)))  الم�سدر ال�س�بق، �س9). 
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 .
(((

ڌ ڎ   ڎڈ ڈ ژ ژ  ڑڑ}

ن�س����أل اهلل العلّي القدير اأن يمّن علين� بت���الوة كت�به وُيذيقن� 

ح���الوة ذك���ره وُيكرمن���� بنور ه���داه والعم���ل ب�أحك�مه، ف���ال لّذة 

كوقوف العبد بين يدي رّبه موقف المخ�طب. وعندم� ك�ن الإم�م 

جعفر ال�س�دق Q يتلو القراآن، ك�ن يدعو اهلل ق�ئاًل: »الّلُهمَّ 

ارُزقنا َحالوًة ِفي ِتالَوتِه وَن�شاَطاً ِفي ِقياِمِه وَوَجاًل ِفي َترتيلِه 

 .
ًة ِفي ا�شتعماِلِه ِفي اآناِء اللَّيِل واأطراِف النَّهاِر«)2) وُقوَّ

)))  �سورة المّزمل، الآية 20. 

)2)  محّمد بن يعقوب الُكليني، اأ�سول الك�في، ج2، �س))5. 
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�سالح الموؤمن

ل يمكن للعبد النج����ة من الّرذائل الخلقّية وانحراف الّنف�س 

الأّم�رة وو�س����و�س ال�ّس���يط�ن ب�لعتم�د على عقله وح�س���ب، بل ل 

ق ل�س���لوك �س���بيل الّر�س�د  بّد له اأن ي�س���تعين ب�هلل تع�لى، فال ُيوفَّ

ول ُيفعم قلبه بنور الهدى م� لم يلج�أ اإلى ب�رئه ب�لّدع�ء والإن�بة. 

ف�لت�سّرع اإليه جّل �س�أنه ُيزيح حُجب الن�سي�ن وينت�سل الّنف�س من 

الل ويجعله� تنتع�س بفطرته� ال�سليمة التي ل �س�ئبة  َغي�هب ال�سّ

فيه�. 

وب�لطب���ع ف����إّن مفهوم الّدع�ء وا�س���ٌع والحدي���ث عنه مترامي 

الأطراف ول يمكن ا�س���تيف�وؤه هن�، اإل اأّنن� نح�ول اأن نتطّرق اإلى 

ج�نٍب ه�مٍّ منه، وهو َدوره التربوّي وت�أثيره في هداية الب�سر. 

الّدع����ء يعن���ي النقط����ع اإل���ى المعب���ود وطلب التق���ّرب منه 

والتوفي���ق للط�عة والُبعد عن المع�س���ية، وكّلم� انقطع العبد اإلى 

���لة به ب�لت�س���ّرع والّرج�ء ف�سوف ينعم بفي�ٍس  رّبه اأكثر ووّثق ال�سّ

عظيٍم ويتقّرب اإليه اأكثر. 

عاء وطلب الَعون من الله تعالى  الدُّ
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والّدع�ء ُيعين العبد في ميدان الجه�د الأكبر ل�سببين، هم�: 

ع�ء والت�س���ّرع م���� لم يوؤّيده اهلل  )- ل ُيوّفق اأحٌد لف�س���يلة الدُّ

تع�ل���ى، وب�لت�أكيد ف�إّن هذا التوفيق يمك���ن اأن ين�له العبد 

من خالل دع�ئه. 

2- الّدع�ء ُينير القلب ويوقظه من غفلته التي هي اأ�س�����س كّل 

انحراٍف ورذيلٍة. 

وقد اأّكد الإم�م علّي Q على اأهمّية الّدع�ء في الّنج�ة من 

 .
يطاِن«))) عاَء َت�شلَْم ِمن �ُشوَرِة ال�شَّ الغفلة ق�ئاًل: »واأكِثْر الدُّ

والت�س���ّرع اإل���ى اهلل تع�لى وطلب العون منه �س���يٌف بّت�ٌر يقطع 

دابر ال�ّس���يط�ن ويق�س���ي على ن���زوات الّنف�س الأّم����رة، كم� ق�ل 

ي���ِن وُنوُر  ع���اُء �ِشالُح الموؤم���ِن وَعموُد الدِّ ر�س���ول اهلل P: »الدُّ

 .
ماواِت والأر�ِص«)2) ال�شَّ

فتع�س���ً� لمن ُحرم من هذا ال�ّسالح الذي ُيعّد �سّدًا منيعً� اأم�م 

�س���ولت اإبلي�س وجنوده، ولم يغتنم الفر�سة لينعم ببركة خط�ب 

ني� كثمرٍة ن��سجٍة متدلّيٍة من  ب�رئه. مَثُل الإن�س����ن في الحي�ة الدُّ

ُغ�س���ن �س���جرٍة، وم� دامت مرتبطًة بهذا الُغ�س���ن ف�سوف تبقى 

في مك�نه�، ومتى م� انقطع ارتب�طه� �سوف تهوي �س�قطًة وتفقد 

ني� بحبل اهلل المتج�ّسد  طراوته�. والإن�س�ن مرتبٌط في حي�ته الدُّ

)))  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج5)، �س9. 

)2)  محّمد بن يعقوب الُكليني، اأ�سول الك�في، ج2، �س8)4. 
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ع�ء والت�سّرع، وم� دام ارتب�طه وثيقً� ف�إّن نف�َسه تبقى نزيهًة  ب�لدُّ

وراقيًة في اأعلى درج�ت الُعبودّية، ولكن لو قطع ارتب�طه ب�رتك�ب 

ني� الف�نية وي�سبح  ذنوٍب وقب�ئح ف�س���وف ي�سقط في ح�سي�س الدُّ

 Q اأ�سيرًا لو�س�و�س ال�ّسيط�ن. واأ�س�ر الإم�م علّي بن الح�سين

اإل���ى ذلك في من�ج�ته، حين ق����ل: »اإِلهي و�شيِِّدي وَم���ولي، اإِْن 

ْن َرَددَتِني  َقَطْع���َت َتوِفيَقَك َخذلَتِن���ي؛ اإِلهي و�َشيِِّدي وَم���ولي، اإِ

 .
اإَِلى َنف�ِشي اأَهلَكَتِني«)))

ون�ستوحي من القراآن الكريم اأّن الت�سّرع اإلى اهلل تع�لى يرفع 

من �س����أن الإن�س����ن وُيقّربه اإليه، واإل فال �س�أن له م� دام منقطعً� 

ع���ن رّبه وت�ركً� دع�ءه، حيث ق����ل تع�لى: { ۉ ې ې ې ې   

 .
(2(

ى ىائ}

الدعاء عند الأنبياء والأولياء

����لحين ونج�حهم في  والحقيقة اأّن �س���ّر توفيق الأنبي�ء وال�سّ

اإنج�زاته���م العظيمة هو ا�س���تع�نتهم ب�هلل تع�ل���ى وطلبهم العون 

منه، كم� �س���ّرح الق���راآن الكريم بذلك في كت�ب���ه المجيد مرارًا 

وتك���رارًا، منه�: دع�ء اآدم وحواء )الأع���راف - الآية )2(، دع�ء 

���عراء - الآية 8))، الموؤمنون  النبّي ن���وح )القمر - الآية 0)، ال�سُّ

- الآي���ة 29، نوح - الآية 28(، دع�ء النب���ّي اإبراهيم )اإبراهيم - 

)))  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج)9، �س22). 

)2)  �سورة الفرق�ن، الآية )). 
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الآي�ت )) اإلى )4، ال�سعراء - الآي�ت )8 اإلى 89، البقرة - الآي�ت 

)2) اإلى 29)(، دع�ء النبّي مو�س���ى )الق�س����س - الآية )) و)2، 

الأع���راف - الآية 55)(، دع����ء النبّي عي�س���ى )الم�ئدة، 4))(، 

دع�ء النبّي يو�س���ف )يو�س���ف - الآية )) و)0)(، دع�ء اأ�س���ح�ب 

الكه���ف )الكهف - الآي���ة 0)(، دع�ء الحوارّيي���ن )اآل عمران - 

الآيت�ن 52 و)5(. وم� اأحوج العبد اإلى الت�سّرع في جه�ده الأكبر، 

اإذ ل يمكنه كبح نف�س���ه الأّم�رة وك�س���ر �س���وكة اإبلي�س وجنده دون 

ال�ستع�نة برّبه العظيم. 

ونلم�س م���دى اأهمّية الّدع�ء في الأدعي���ة الم�أثورة عن الأئّمة 

�سلوب الت�سّرع اإلى اهلل تع�لى 
ُ
المع�سومين Q، حيث عّلمون� اأ

ومن�ج�ته طلبً� للعون والمغفرة. 

ويج���ب عل���ى العبد العت���راف بعظمة رّبه والإذع����ن لأوامره 

ب�لعبودي���ة والط�عة، وكذلك ل ب���ّد من اأن ين�جيه لكي يهديه اإلى 

�سواء ال�ّس���بيل في كّل �سالٍة مّرتين: { ٹ  ٹ ٹ ڤ 

 .
(((

ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ }
ق�ل اأمير الموؤمنين و�سّيد الموّحدين Q: »وَن�شَتعيُنُه علَى 

 .
راع اإَلى ما ُنهَيْت َعنُه«)2) هذِه النُّفو�ِص الِبطاِء َعّما اأُِمَرت ِبِه ال�شِّ

وفي الّدع�ء الذي عّلمه �سالم اهلل عليه لُكميل بن زي�د والمن�سوب 

اإلى الخ�س���ر Q ن�س���تلهم اأ�س���مى مف�هيم الت�س���ّرع اإلى اهلل 

)))  �سورة الف�تحة، الآيت�ن ) و). 

)2)  نهج البالغة، الخطبة رقم 4)). 
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ُب اإَليَك  تع�لى بمنطٍق متوا�س���ٍع قّل نظيره، منه: »اّللُهمَّ اإنِّي اأتقرَّ

ِبذك���ِرَك واأ�شت�شِفُع ِبَك اإَلى نف�ِشَك، واأ�شاأُلَك بجوِدَك اأْن ُتدنَيِني 

ِم���ن ُقرِب���َك واأْن ُتوِزَعِني �ُشكَرَك واأْن ُتلهَمِن���ي ِذكَرَك. اّللُهمَّ اإنِّي 

ٍع ُمتذلٍِّل خا�ِش���ٍع اأْن ُت�شاِمَحِني وَترَحَمِني«،  اأ�شاأُل���َك �ُشوؤاَل خا�شِ

ومنه كذلك: »َق���وِّ َعلَى ِخدَمِتَك َجواِرِحي وا�ش���ُدْد َعلَى الَعزيمِة 

واَم ِف���ي التِّ�شاِل  َجواِنِح���ي وَه���ْب ِل���ي الِجدَّ ِف���ي َخ�شَيِتَك وال���دَّ

. وق�ل الر�س���ول الأكرمP في دع�ٍء: »اللهم اق�شم 
ِبخدَمِتَك«)))

لن���ا من خ�شيتك ما يحول بيننا وبين مع�شيتك، ومن طاعتك 

ما تبلغنا به ر�شوانك ، ومن اليقين ما يهّون علينا به م�شيبات 

الدني���ا، الله���م اأمتعن���ا باأ�شماعن���ا واأب�شارنا وقّوتنا م���ا اأحييتنا، 

واجعله الوارث مّنا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وان�شرنا على 

من عادانا، ول تجعل م�شيبتنا في ديننا ول تجعل الدنيا اأكبر 

هّمن���ا ول مبلغ علمنا ول ُت�شّلط علينا من ل يرحمنا برحمتك 

 .
يا اأرحم الراحمين«)2)

وقد َروى اأبو حمزة الّثم�لّي عن اأبي جعفٍر الب�قر Q اأّنه ق�ل: 

 عزَّ وجلَّ اأَوَحى اإَلى داوَد Q اأْن ائِت َعبِدي داِنياَل َفُقل 
َ
» اإنَّ اهلل

َلُه: اإنََّك َع�َشيَتِني َفَغفرُت َلَك))) وَع�َشيَتِني َفَغفرُت َلَك وَع�َشيَتِني 

َفَغفرُت َلَك، فاإْن اأنَت َع�َشيَتِني الّرابعَة َلْم اأغِفْر َلَك. 

)))  انظر: مف�تيح الجن�ن، دع�ء كميل بن زي�د.

)2)  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج2، �س)).

)))  ل يخفى على الق�رئ الكريم اأّن مع�سية الأنبي�ء لي�ست كمع��سي �س�ئر الب�سر في القبح والتمّرد 

وَلى وح�سب. 
َ
على اأوامر اهلل تع�لى، لأّنه� تعني ترك الأ
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َفاأت���اُه داوُد Q، فق���اَل: ي���ا دانياُل، اإنَِّني ر�ش���وُل اهلِل اإليك 

���َك َع�َشيَتِني َفَغفرُت َل���َك وَع�َشيَتِني َفَغفرُت  وُه���و يقوُل َلَك: اإنَّ

َلَك وَع�َشيَتِني َفَغفرُت َلَك، فاإْن اأنَت َع�َشيَتِني الّرابعَة َلْم اأغِفْر 

َلَك.  

فقاَل لُه دانياُل: َقْد اأبلَْغَت يا َنِبيَّ اهلِل.  

���ُه، فق���اَل: ي���ا  َح���ِر ق���اَم داني���اُل َفناَج���ى َربَّ َفلَّم���ا كاَن ِف���ي ال�شَّ

ِن���ي َق���ْد َع�َشيُت���َك فَغَف���رَت  ���َك اأخبَرِن���ي َعن���َك اأنَّ ، اإنَّ داوَد َنِبيَّ َربِّ

ِل���ي وَع�َشيُت���َك فَغَف���رَت ِل���ي وَع�َشيُت���َك فَغَف���رَت ِل���ي، واأخَبرن���ي 

ِت���َك َلِئْن  ِن���ي اإْن َع�َشيُت���َك الّرابع���َة َل���ْم َتغِفْر ِل���ي؛ َفَوِعزَّ َعن���َك اأنَّ

. اإّن 
���َك«))) ���ِك ُثمَّ لأع�شَينَّ ���َك ُثمَّ لأع�شَينَّ مِن���ي لأع�شَينَّ َل���ْم َتع�شِ

نبّي اهلل داني�ل Q ب�لطبع ل يق�س���د في قوله )لأع�سيّنك( 

اإ�س���راره عل���ى ذلك، ب���ل يوؤّك���د في ذلك �س���عف الّنف����س وعدم 

�س���موده� اأم�م المع�سية م� لم يع�س���مه� اهلل تع�لى، لذا يدعوه 

مت�سّرعً� اأن ُي�سّدد ُخط�ه وي�أخذ بيده ويحفظه من كّل زّلٍة. 

����لحين ونتو�ّس���ل برّب العّزة  كذلك يجدر بن� اأن نحتذي ب�ل�سّ

والجاللة لأن يوّفقن� لم� فيه خير الّدني� والآخرة واأن يحفظن� من 

و�س�و�س ال�سيط�ن الّرجيم واأن ل ُيوكلن� اإلى اأنف�سن� طرفة عيٍن. 

نق���راأ في ج�نٍب من ُدع����ء اأبي حمزة الّثم�لي م���� يلي: »اأعوُذ 

ِب���َك ِم���ن َنف����ٍص ل َتقن���ُع وِم���ن َبط���ٍن ل َي�شَب���ُع وَقل���ٍب ل َيخ�شُع 

)))  محّمد بن يعقوب الُكليني، اأ�سول الك�في، ج2، �س))4. 
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الٍة ل ُترف���ُع. واأعوُذ ِبكَّ يا  وُدع���اٍء ل ُي�شم���ُع وَعمٍل ل َينف���ُع و�شَ

يطاِن  َربِّ علَ���ى َنف�ِش���ي وِديِني وماِلي وَجميِع ما َرَزقَتِني ِمن ال�شَّ

 .
جيِم«))) الرَّ

ف�لعبد المت�س���ّرع ي�س���عر بلّذٍة وطراوٍة في من�ج�ته ل ُيدركه� 

اأحٌد �س���واه، لأّن الّدع�ء ي�س���حر قلَبه وي�أ�س���ره بحيث ل يبقى فيه 

مج����ٌل لملّذات الّدني� الزائلة و�س���هوات نف�س���ه الحيوانّية التي ل 

كر: »َمن ذا  تتغلغل اإل في الّنفو�س الخ�وية البعيدة عن حقيقة الذِّ

 .
(2(

الَّذي ذاَق َحالَوَة ِذكِرَك َفراَم ِمنَك َبَدًل« 

في���� ُترى هل هن�ك ربٌّ اأف�س���ل م���ن هذا اّل���ذي يتقّرب اإلى 

عب���دِه ويدع���وه اإل���ى التق���ّرب من���ه لُينعم���ه ب�ل�س���ع�دة الأزلّية، 

ف�أوح���ى اإلى نبّي���ه: {ى ائ  ائ ەئ ەئ وئوئ 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
���ي  ُيلبِّ قلُب���ه ول  يم���وت  لم���ن  وي���ٌل   

(((

ىئی} ىئ 
دع���وَة رّب الأرب�ب ب�لتق���ّرب اإليه ول ُين�جيه، فقد حرم نف�س���ه 

م���ن نعمٍة عظيم���ٍة ومتعٍة حقيقّي���ٍة لأّنه انهمك في مت����ع الّدني� 

الزائ���ف وع�����س في وه���م الل���ّذة العبثّي���ة التي �س���تودي به اإلى 

����دق Q: اإّن اهلل  ع���ذاِب الجحيم. وع���ن الإم�م جعفر ال�سّ

تع�ل���ى اأوحى اإلى نبّيه داود Q: »اإنَّ اأدَن���ى ما اأنا �شانٌع ِبِهْم 

)))  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج)8، �س09).

)2)  الم�سدر ال�س�بق، ج)9، �س 48).

)))  �سورة البقرة، الآية )8). 
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 .
اأْن اأن���َزَع َح���الَوَة ُمناجاِت���ي ع���ن ُقلوِبِه���ْم«)))

في� اأّيه� العبد الم�س���كين الذي خدعته الّدني� بغروره� وغرق 

ديقين وت�سّرع  ���لح�ء وال�سِّ في وحل �سهواته�، التحق بركب ال�سُّ

اإلى ب�رئك وانقطع اإليه متو�ّس���اًل به وب�أف�س���ل خلقه محّمد واأهل 

بيته الكرام ون�ِجه: اإِلهي اأَِذْقِني َحالَوَة ِذكِرَك. 

�سول الك�في، ج)، �س)4. 
ُ
))) محّمد بن يعقوب الكليني، اأ
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حقيقة التفّكر واأثره على ال�سلوك

اإّن ع���دم اكتراث الإن�س����ن بم� يحيط به وغفلته عّم� �س���يوؤول 

اإليه م�س���يره م�ستقباًل، �س���بٌب لرتك�به الآث�م والمع��سي. فهذه 

الغفل���ة تحرم ابن اآدم من الكم�ل الحقيقّي وتجعله في م�س����ّف 

البه�ئم التي ل تفقه �سيئً�، بل اأ�سّل �سبياًل. 

واإذا م� تمّكن العبد من عالج غفلته ف�س���وف يت�س���ّنى له �س���ّد 

جموح الّنف�س وردعه� عن ارتك�ب المع��سي ب�سهولٍة و�سينجو من 

و�سو�س���ة ال�ّس���يط�ن الذي ُيزّين له قب�ئح الأعم����ل. وب�لطبع ف�إّن 

اأنجع عالٍج له� هو الختالء ب�لّنف�س والتفّكر في ذات اهلل تع�لى. 

ف�لتفّك���ر بع�قبة الأمور والتدّبر ف���ي واقع الكون والمبداأ والمع�د، 

ين���ّور ب�س���يرة الإن�س����ن ويفت���ح له اآف����ق معرفة حق�ئ���ق الوجود 

وي�س���ونه من الوقوع في فّخ الّدني� وُينجيه من حب�ئله� ول ي�سمح 

ل�س���هواته بتهمي�س العقل اأو ال�سيطرة عليه؛ لذا ف�إّن الع�قل الذي 

يجعل التفّكر منهجً� له، ل ي�س����وم عل���ى مب�دئ دينه مهم� ك�نت 

الّظروف. 

التفّكر
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ف�لعتم�د على العقل هو اأ�س��س كّل خيٍر، لأّنه معي�ر الف�س�ئل 

واله�دي اإلى اهلل تع�لى والحّد الف��س���ل بين الإن�س����ن والحيوان، 

لذل���ك اأّكدت ن�سو�س���ن� الدينّية من اآي�ٍت واأح�دي���ث على اأهمّية 

التفّك���ر واّتب�ع العق���ل، واعتبرت ذلك من اأف�س���ل العب�دات، كم� 

اأ�س����رت اإلى اأّن العب�دة الحّقة هي م���� ك�نت بتحريٍك من العقل. 

ف�لت�أّمل في الطبيعة والخلقة والتفّكر في اآي�ت اهلل تع�لى والعتب�ر 

موٌر ُتحيي 
ُ
َمم ال�س����لفة والأحداث الت�أريخّية، كّله� اأ

ُ
بق�س����س الأ

العقل وتنع�س���ه، فقد ق�ل تع�لى: { ىئ ىئ   ىئ ی ی 

خرى: { ڈ 
ُ
، وق�ل �سبح�نه في اآيٍة اأ

(((

ی ی جئ }

گ     گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ 
 .

(2(

گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ}
����لحين م���ن عب�ده ق�ئ���اًل: { گ  وو�س���ف جّل �س����أنه ال�سّ

ڳ ڳ ڳ ڳ     ڱ ڱ ڱ ڱ  ں 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ں 

 .
(((

ہ      ھ }
ف�لوح���ي ال�س���م�وّي المقّد����س ال���ذي األهمه اهلل تع�ل���ى خ�تَم 

اأنبي�ئ���ه ور�س���له وه����دي الخلق اأجميع���ن، هو نوٌر ُي�س���يء طريق 

اأهل العقل والمعرفة. فق���د اأنزل اهلل تع�لى كت�به على قلب نبّين� 

)))  �سورة البقرة، الآية 9)2. 

)2)  �سورة الح�سر، الآية )2. 

)))  �سورة اآل عمران، الآية )9). 
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 الكريم P ليف�ّسر م�س�مينه لهم وليتفّكروا في ذلك، حيث ق�ل: 

ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ٿ    }
 .

(((

ڦ  ڦ}
وهن����ك العديد م���ن الآي�ت الت���ي تدع���و الّن��س اإل���ى التفّكر 

َمم ال�س����لفة، منه� قوله 
ُ
والعتب�ر ب�آي�ت اهلل تع�لى وق�س����س الأ

 .
(2(

تع�لى: { ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ}

ُر َيدُعو اإَلى البِّرِّ والعمِل  وروي عن الإم�م علّي Q: »التَّفكُّ

 .
بِه«)))

َلَل وُينِجي  وروي عنه اأي�س���ً�: »َدواُم الِفكِر والح���َذُر ُيوؤِمُن الزَّ

.
ِمن الِغَيِر«)4)

وروي عن الإم�م الح�س���ن بن عل���ّي Q: »اأُو�شيُكْم ِبتقَوى 

 .
َر اأبو كلِّ خيٍر واأُّمُه«)5) ِر، فاإنَّ التَّفكُّ اهلِل واإداَمِة التَّفكُّ

�دق Q: »لي�شْت الِعبادُة َكثَرَة  وروي عن الإم�م جعفر ال�سّ

 .
ُر ِفي اأمِر اهلِل عزَّ وجّل«))) وِم، اإِنَّما الِعبادُة التَّفكُّ الِة وال�شَّ ال�شَّ

)))  �سورة النحل، الآية 44. 

مر، الآية 42؛ �سورة الج�ثية، الآية  )2)  �س���ورة الرعد، الآية )؛ �س���ورة الروم، الآية )2؛ �س���ورة الزُّ

)). كذلك انظر: �س���ورة البقرة، الآية ))2 �س���ورة الأنع�م، الآية 50؛ �سورة الأعراف، الآيت�ن 

84) و)))؛ �س���ورة الروم، الآية 0)؛ �س���ورة يون�س، الآية 24؛ �س���ورة النح���ل، الآيت�ن )) و9)؛ 

�سورة الح�سر، الآية )2. 

�سول الك�في، ج2، �س55. 
ُ
)))  محّمد بن يعقوب الكليني، اأ

)4)  محّمدي الّري�سهري، ميزان الحكمة، ج)، �س9)5، نقاًل عن ُغرر الحكم وُدرر الكِلم. 

)5)  محّمدي الّري�سهري، ميزان الحكمة، ج)، �س540. 

�سول الك�في، ج2، �س55. 
ُ
)))  محّمد بن يعقوب الكليني، اأ
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ُر �شاعٍة خيٌر ِمن ِعبادِة �شَنٍة { ٺ ٺ  ٺ  وق�ل كذلك: »َتفكُّ

. 
ٺ}«)))

ف�لتفّك���ر يعن���ي ت�س���خير العقل، ول���ه اأهمّيٌة ب�لغ���ٌة في ميدان 

الجه�د الأكبر كونه ُير�ّس���خ اإرادة الإن�س����ن ف���ي الج�نب الخلقّي 

�س���ول التقوى في نف�س���ه، وب�لت�لي ُيقّوم اأفع�له وُي�س���ّذب 
ُ
وُيقّوي اأ

�سلوكه. ف�لتفّكر ُي�سلح فكر الإن�س�ن وُينّزه عمله وي�سع له منهجً� 

قويمً� ي�س���لك من خالله �س���بيل الخير وال�س���ع�دة، حيث و�س���فه 

����دق Q و�سفً� رائعً�، فق�ل: »التَّقَوى ماٌء  الإم�م جعفر ال�سّ

 .
َينَفِجُر ِمن َعيِن المعِرَفِة«)2)

����لحين في ع�س���رن� الحديث  �س���وة ال�سّ
ُ
اأّم� معّلم الأخالق واأ

الإم�م الخمينّي M، في�سف التفّكَر بعب�راٍت في غ�ية الّروعة 

بقوله: »اعلم اأّن للّتفّكِر ف�س����ئَل كثيرًة. ف�لّتفّكُر هو مفت�ُح اأبواِب 

المع�رِف وخزائُن الكم����لِت والعلوِم، وهو مقّدمٌة لزمٌة وحتمّيٌة 

، ولُه في القراآِن الكريِم والأح�ديِث ال�ّسريفِة  لل�ّس���لوِك الإن�س����نيِّ

 .
(((

ٌر ومذموٌم« تعظيٌم بليٌغ وتمجيٌد ك�مٌل، كم� اأّن ت�رَكُه معيَّ

»اعلم اأّن اأّوَل �س���رِط مج�ه���دِة الّنف�ِس وال�ّس���يِر ب�ّتج�ِه الحقِّ 

تع�لى هو الّتفَكر، وقْد و�س���َعُه بع�ُس علم����ِء الأخالِق في بداي�ِت 

الّدرجِة الخ�م�سِة، وهذا الّت�سنيُف �سحيٌح في محلِِّه اأي�سً�. 

)))  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج8)، �س)2). 

�دق Q، م�سب�ح ال�ّسريعة، الب�ب رقم 4).  )2)  الإم�م جعفر ال�سّ

)))  الإم�م الخميني M، الأربعون حديثً�، الحديث الث�ني ع�سر، �س4)) و5)). 
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»الّتفّكر في هذا المق�ِم هو اأن ُيفّكَر الإن�س�ُن بع�َس الوقِت في 

عِة  اأّن َم���ولُه اّلذي خلَقُه في ه���ذِه الّدني� ووّفَر لُه ُكلَّ اأ�س���ب�ِب الدِّ

ر  والّراح���ِة ووهَبُه ِج�س���مً� �َس���ليمً� وِقوًى �س����لمًة ذات من�ف���ٍع ُتحيِّ

���عِة واأ�س���ب�ِب  �أ لُه ُكلَّ هذِه ال�سِّ األب����َب الجمي���ِع، واّلذي َرع����ُه وهيَّ

حمِة ِمن جهٍة، واأر�َسَل جميَع هوؤلِء الأنبي�ِء واأنزَل ُكلَّ  عمِة والرَّ النِّ

خَرى. 
ُ
�س�لِت«، واأر�َسَد وَدع� اإلى الهَدى ِمن جهٍة اأ هذِه الُكتَب »الرِّ

»ه���ذا المولى م�ذا ي�س���تحقُّ مّن�؟ وم� هو واجُبن���� تج�َه م�ِلِك 

َعِم ه���و فقط لأجِل  المل���وِك ه���ذا؟! ه���ل اأّن وجوَد جميِع ه���ذِه النِّ

���هواِت اّلتي ن�س���تِرُك فيه� مَع  هذِه الحي�ِة الحيوانّيِة واإ�س���ب�ِع ال�سَّ

خرى؟ 
ُ
الحيوان�ِت اأو اأّن هن�َك هَدفً� وغ�يًة اأ

»ه���ل اأّن لالأنبي�ِء الِك���راِم والأولي�ِء الِعظ����ِم والحكم�ِء الِكب�ِر 

���رِع  ���ٍة اّلذين َيدع���وَن الّن��َس اإلى ُحكِم الَعقِل وال�سَّ مَّ
ُ
وعلم����ِء ُكلِّ اأ

ِة، وِمن ه���ذِه الّدني� الب�ليِة،  ���َهواِت الحيوانيَّ روَنُه���م ِمن ال�سَّ وُيحذِّ

عداءًا �س���ّد الّن��ِس اأم اأّنهم ك�نوا مثَلن� ل يعلموَن طريَق �سالِحن� 

َهواِت؟!  نحُن الم�س�كيَن المنغم�سيَن في ال�سَّ

َر لحظًة واحدًة عرَف اأّن الهدَف من هذِه  »اإّن الإن�س����َن اإذا فكَّ

َعِم هو �س���يٌء اآخَر، واأّن الغ�يَة ِمن هذا الخلِق اأ�س���َمى واأعظُم،  النِّ

واأّن هذِه الحي�َة الحيوانّيَة لي�ست هي الغ�يُة بحدِّ ذاِته�، واأّن على 

َر بنف�ِس���ِه واأْن يترّحَم عَلى ح�لِه ونف�س���ِه  الإن�س����ِن الع�ق���ِل اأن ُيفكِّ

ف�ُس ال�ّس���قّيُة التي ق�سيِت  الم�س���كينِة، وُيخ�طُبه� ق�ئاًل: اأّيُته� النَّ
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�ِس���ِنيَّ عم���ِرِك الّطويل���ِة في ال�ّس���َهواِت ولم يكْن ن�س���يُبك �س���وى 

الح�سرِة والندامِة، ابحِثي َعن الّرحمِة وا�ستحي من م�لِك الملوِك 

و�سيري قلياًل في طريِق الهدِف الأ�س��سيِّ الموؤّدي اإلى حي�ِة الخلِد 

ِة، ول تبيعي تلَك ال�ّسع�دَة ب�سَهواِت اأي�ٍم قليلٍة  وال�ّس���ع�دِة ال�سرمديَّ

 
(((

ُل حتَّى مَع ال�سعوب�ِت الم�سنيِة ال�ّس�قِة«. ف�نيٍة، التي ل تتح�سّ

اإذن، العب���د ال���ذي يق���ع ف���ي حب�ئل الّدني���� وينخ���دع بزخرفه� 

الّزائل، فُيرّجحه� على ال�ّس���ع�دة الأبدّية، هو في الحقيقة لي�س من 

اأهل التفّكر والعقل، بل من الغ�فلين الذين ح�ل جهلهم دون تمهيد 

خروّية. واأّم� العبد الذي يعتبر الّدني� الف�نية 
ُ
طريقه���م لحي�تهم الأ

خروّية الب�قية وال�سع�دة الحقيقّية، فهو 
ُ
دار عمٍل و�س���عي للحي�ة الأ

َمن �س���لك منهج العق���ل والتفّكر ولم ُيذعن لن�زوات نف�س���ه الأّم�رة 

اأبدًا. وقد تطّرق القراآن الكريم اإلى هذه الحقيقة في الآية الكريمة: 

{ ڻ ڻ ڻ ۀ        ۀ ہہ ہ ہ    ھ ھ ھھ 
، والآي���ة الكريمة: { ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ 

(2(

ے ے   ۓ}
 .

(((

پ پ پپ ڀ ڀ  ڀ ڀ    ٺٺ ٺ ٺ ٿ}
 
ُ
وروي عن الإم����م علّي Q محّفزًا على التفّكر: »َرِحَم اهلل

نيا  نَّ ما ُهَو كاِئٌن ِمن الدُّ َر َفاْعَتَبَر واْعَتَبَر فاأْب�َشَر َفكاأَ ِام���َراأ َتفكَّ

َع���ْن َقِلي���ٍل َل���ْم َيُكْن وكاأَنَّ ما ُه���َو كاِئٌن ِمن الآخ���َرِة َعّما َقليٍل َلْم 

)))  الإم�م الخميني M، الأربعون حديثً�، الحديث الأّول، �س5 و). 

)2)  �سورة الأنع�م، الآية 2). 

)))  �سورة الَق�س�س، الآية 0). 
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 .
ٍع اآٍت وُكلُّ اآٍت َقِريٌب داٍن«))) َيَزْل وُكلُّ َمْعُدوٍد ُمْنَق�ٍص وُكلُّ ُمَتَوقَّ

ق القلب وُيلّط���ف الّروح وُير�ّس���خ الإيم�ن وُيثّبت  ف�لّتفّك���ر ُيرقِّ

الّتق���وى وُيذيق الإن�س����ن طعم العب�دة ولّذة المن�ج�ة والت�س���ّرع، 

���مود اأم�م نزوات الّنف�س ال�ّسيط�نّية  كم� يمنحه القدرة على ال�سّ

وُمغري����ت الّدني���� الخّداع���ة، وينت�س���ل الع�ق���ل من وح���ل الّنف�س 

البهيمّي���ة ويقوده اإلى ع�لم العقل والإن�س����نّية، وهو الذي ين�س���ر 

خرى. 
ُ
؛ لأّنه عب�دٌة ل ترقى له� اأّية عب�دٍة اأ الخير ويقطع دابر ال�سرِّ

����دق Q في قول���ه: »والِفكَرُة  وقد و�س���فه الإم�م جعفر ال�سّ

ياُء الُقلوِب وُف�شَحُة الَخلِق  يئاِت و�شِ ِم���راآُة الح�َشناِت وَكّفاَرُة ال�شَّ

الٌع علَ���ى العواقِب وا�شتزادٌة في  واإ�شاب���ٌة في �شالِح المعاِد واطِّ

 .
الِعلِم، وِهي ِخ�شلٌة ل ُيعبُد اهلُل بمثِلها«)2)

موارد التفّكر

وهن����ك موارد عدي���دة تجدر ب�لتفّك���ر وله� ت�أثي���ٌر كبيٌر على 

الإن�س����ن من الن�حية التربوّية وتكون �سندًا له في ميدان الجه�د 

الأكبر ومق�رعة اأعداء الّنف�س، نذكر منه� م� يلي: 

)- التفّك���ر ف���ي نظ�م الِخلق���ة والّظواهر الطبيعّي���ة التي هي 

اآي����ٌت لعظمة اهلل تع�لى، حيث اأ�س����ر القراآن الكريم اإليه� 

ف���ي اآي�ٍت عديدٍة، منه����: الآيت�ن 90) و)9) من �س���ورة اآل 

)))  نهج البالغة، الخطبة رقم )0). 

)2)  محّمد ب�قر المجل�سّي، بح�ر الأنوار، ج8)، �س)2). 
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عمران، الآيت�ن ) و4 من �سورة الّرعد، الآيت�ن )) و2) من 

�سورة الّنحل. 

الت���ي  العجيب���ة  وخ�س����له  الإن�س����ن  بحقيق���ة  التفّك���ر   -2

ُتمّي���زه ع���ن غي���ره م���ن المخلوق�ت. ق����ل تع�ل���ى: { ڻ 

اأي�س���ً�:  �س���بح�نه  وق����ل   ،
(((

ہ} ہ  ۀ   ڻۀ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ     ٹ   ٹ   }
ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ    چچ  چ  ڃ    ڃ 

 .
(2(

ڍڍ}
)- التفّكر في معجزة ر�س���ول اهلل P المتج�ّس���دة في كت�ب 

.
(((

اهلل العظيم: { چ چ چڇ}

4- التفّك���ر ف���ي حق�ئ���ق الّدني� واأح���داث الآخرة: { ىئ 

ٻ  ٱ  جئ   ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ   

 
(4(

ٻٻ}.
َمم 

ُ
5- التفّكر في الأحداث الت�أريخّية والعتب�ر بق�س����س الأ

ال�ّس����لفة وم���� اآل اإلي���ه م�س���يره�: { ې  ى 

 .
(5(

ى ائ ائ}
)))  �سورة الّذاري�ت، الآية )2. 

َمر، الآية 42.  )2)  �سورة الزُّ

)))  �سورة الّن�س�ء، الآية 82. 

)4)  �سورة البقرة، الآيت�ن 9)2 و220. 

)5)  �سورة الأعراف، الآية ))). 
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خير ُمعّلم يحيي النفو�س

�سلوب الق�س�سّي ُيعّد اأف�سل الأ�س�ليب التعليمّية، اإذ يتّم 
ُ
اإّن الأ

من خالله ت�سوير الأحداث ذات الط�بع الإيج�بّي اأو ال�سلبّي وبي�ن 

َمم ال�ّس����لفة وبع�س ال�سخ�سّي�ت 
ُ
نت�ئجه�، ول �س���ّيم� ق�س�س الأ

الم�سهودة في الت�أريخ. ون�سو�سن� الإ�سالمّية بَدوره� ح�فلٌة بهذه 

الق�س����س، حيث تزخر ب�لعلوم العق�ئدّي���ة والمع�رف الأخالقّية 

والمن�هج التربوّية في مختلف المج�لت الجتم�عّية وال�سي��سّية 

في اإط�ر اأمث�ٍل وحك�ي�ٍت كّله� ِعبٌر ومواعظ. 

�لحين وم�  فكت�ب اهلل المجيد ح�فٌل بق�س����س الأنبي�ء وال�سّ

ك�بدوه م���ن مع�ن�ة واآلم جّراء ظلم الح���ّك�م وَجور الّطغ�ة، وكم� 

���ًة، وب�لت�أكيد له� َدوٌر  يق���ول بع�س المحّققين ف�إّنه� ُزه�ء 8)2 ق�سّ

كبيٌر في هداية الم�س���لمين وتهذيب �سلوكهم لم� فيه� من مواعظ 

عظيم���ة. ف�لقراآن الكريم لي�س كت�ب فَلٍك ول طبٍّ ول ري��س���ّي�ٍت 

�س����س تح�س���يل مختلف العلوم 
ُ
ول ت�أريٍخ، بل هو كت�ب هدايٍة فيه اأ

وا�س���تثم�ره�. فهو كت�ٌب في قّمة الف�س����حة وبالغته ل ُت�س�هيه� 

التفّكر في أحوال  األَُمم الّسالِفة 
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���ة فيه متك�ملٌة ول ي�سوبه� نق�ٌس،  بالغٌة، لذا ف�إّن عن��س���ر الق�سّ

ي�س���ت�أن�س به� المخ�طب في �سّتى الع�سور وُتن��سب فئ�ت المجتمع 

�س���لوٍب فّنيٍّ ف���ي غ�ية الّروعة. فنلحظ فيه� 
ُ
ك�ّفًة لأّنه� محبوكٌة ب�أ

الواقع م�سّورًا في اإط�ر فّنيٍّ جميٍل، وهو اأحد اأوجه اإعج�زه، حيث 

امت���زج في���ه الفّن بع�طفة الإن�س����ن وطبيعة خلقت���ه بحبكٍة متقنٍة 

دون اأن يتج�وز حدود الواقع، فال ت�سوبه اأّية خراف�ٍت اأو اأ�س�طير. 

وقد ذكر �سبح�نه وتع�لى �سبب �سرد الق�س�س في القراآن الكريم 

 .
(((

حين ق�ل: { ائ ەئ       ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ}

واأمر اهلل تع�لى نبّيه الكريم محّمد P في �سورة الأعراف اأن 

مم الأولى ليتفّكروا فيه� عّله� تكون عبرًة 
ُ
يذكر لقومه ق�س�س الأ

مم 
ُ
له���م ورادعً� عن الوقوع في النحراف الذي ابُتليت به تلك الأ

���ة بلعم بن ب�عوراء التي ه���ي اإنذاٌر لكّل عبٍد  وهلك���ت اإثره، كق�سّ

�س�لٍح. ق�ل تع�لى في كت�به الكريم: { ۅ ۅ ۉ ۉ 

 .
(2(

ې       ېې ې  ى ى ائائ}
خرى ُتفعم الّنف����س ب�لّرج�ء والأمل وُتحّفز 

ُ
وهن�ك ق�س����ٌس اأ

العبد على الم�سّي ُقدمً� في طريق الكم�ل، وهي ق�س�س الأنبي�ء 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ    ڦ   } وال�س����لحين: 

 .
(((

ڃڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇڇ}

)))  �سورة يو�سف، الآية ))). 

)2)  �سورة الأعراف، الآية ))). 

)))  �سورة هود، الآية 20). 
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َمم ال�س����لفة وم���� اآل اإليه 
ُ
فلو اّطلع الإن�س����ن على ق�س����س الأ

م�س���يره�، �س���يحتكم اإلى عقله وُت�سبح ب�س���يرته ن�فذًة وتتهّيج 

عواطفه فيخو�س ميدان الجه�د الأكبر بثب�ٍت وعزيمٍة را�س���خٍة، 

وب�لت�ل���ي �س���يقطع دابر ال�ّس���يط�ن ول ي�س���مح للمل���ّذات الّزائلة 

ب�لتغلغل في نف�سه، مثل حّب الّدني� واّتب�ع ال�ّسهوات وال�ّسعي وراء 

المن��س���ب؛ وذلك لأّن عدم العتب�ر بم� م�س���ى هو اأحد اأ�س���ب�ب 

انحراف الإن�س�ن و�س���قوطه في مك�ئد ال�ّسيط�ن. وقد اأّكد تع�لى 

ف���ي كت�به المجيد على �س���رورة التفّكر بم� حّل ب�ل�ّس���لف وانتقد 

ک    ک  ک  ک    ڑ  ڑ   } فق����ل:  ذل���ك،  اإهم����ل 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ     ڳڳ   ڳ  گ   گ  گ  گ   

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ       ۀ  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں 

 .
(((

ھھ}

وب�لطب���ع لو ُن�س���ح �س���خ�ٌس بترك الّدني���� وملّذاته���� الع�برة 

و�س���ي ب�لتوّج���ه اإل���ى الآخ���رة ونعيمه���� الدائم، ف����إّن وقع هذا 
ُ
واأ

القول في نف�س���ه ل يكون موؤّثرًا كم� ينبغي؛ ولكن عندم� ُتذكر له 

ق�س����س الآخرين وم���� تمّخ�س عن اأعم�لهم، ف�س���وف ُيدرك اأّن 

ع�قبت���ه �س���توؤول اإلى م� اآل���ت اإليه عواقبهم اإذا م� �س���لك نهجهم 

و�س���يبذل م� بو�س���عه كي ل ي�س���بح عبرًة لالآخرين، فُي�سلح اأمر 

اآخرته وُيعر�س عن مغري�ت الّدني� وعواقبه� ال�س���ّيئة. ق�ل الإم�م 

)))  �سورة غ�فر، الآية )2. 
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ِع���َظ ِبُكْم َمْن  ِعُظ���وا ِبَمْن َكاَن َقْبلَُك���ْم َقْبَل اأَْن َيتَّ عل���ّي Q: »ِاتَّ

�ْشَغَف ِبَها  ْت َمْن َكاَن اأَ نََّها َقْد َرَف�شَ وَها َذِميَمًة َفاإِ َبْعَدُكْم، واُْرُف�شُ

 .
ِمْنُكْم«)))

وف���ي ر�س����لته اإل���ى ابن���ه الإم�م الح�س���ن Q والت���ي تزخر 

ب�لمواع���ظ والمف�هيم ال�س����مية في اإط�ر و�س����ي� واإر�س����رداٍت ل 

ْخباَر  ت�س���در اإل عّمن ك�ن را�س���خً� في العلم، ق�ل: »اأْعِر�ْص َعلَيِه اأَ

ِلي���َن، و�ِشْر  ���ْرُه ِبما اأَ�ش���اَب َم���ْن كاَن َقْبلََك ِمن الأوَّ ي���َن وَذكِّ الما�شِ

ِف���ي ِدياِرِهْم واآثاِرِه���ْم َفانُظْر ِفيما َفَعُلوا وَعّما اْنَتَقُلوا واأيَن َحلُّوا 

ِة وَحلُّوا داَر الُغْرَبِة،  ���َك َتِجُدُهْم َقد انَتَقُلوا َعن الأِحبَّ وَنَزُل���وا، َفاإنَّ

ِلْح َمْث���واَك ول َتِبْع  ���ْرَت كاأَحِدِه���ْم؛ َفاأ�شْ ���َك َع���ن َقِليٍل َقْد �شِ وكاأنَّ

اآِخَرَت���َك بُدني���اَك وَدِع الَق���وَل ِفيم���ا ل َتْعِرُف والِخط���اَب ِفيما َلْم 

ُتَكلَّْف، واأْم�ِشْك َعْن َطِريٍق اإذا ِخْفَت �َشالَلَتُه«. وُي�سيف �سالم اهلل 

���ي واإْن َلْم اأُكْن  نِّ ، اإِ عليه في هذه الر�س����لة نف�س���ه� ق�ئاًل: »اأَْي ُبَن���يَّ

ْرُت ِفي  ���ْرُت ُعُمَر َمْن كاَن َقْبِلي، َفَق���ْد َنَظْرُت ِفي اأْعماِلِهْم وَفكَّ ُعمِّ

���ى ُعْدُت كاأَحِدِهْم، َب���ْل كاأنِّي ِبما  اأْخباِرِه���ْم و�ِش���ْرُت ِفي اآثاِرِهْم َحتَّ

ِلِهْم اإَلى اآِخِرِهْم، َفَعَرْفُت  ْرُت َمَع اأوَّ انَتَهى اإَليَّ ِمْن اأُُموِرِهْم َقْد ُعمِّ

ُت َلَك ِمْن ُكلِّ  ْف���َو ذِلَك ِمْن َك���َدِرِه وَنْفَعُه ِمْن �َشَرِرِه َفا�ْشَتْخلَ�شْ �شَ

 .
َرْفُت َعْنَك َمْجُهوَله«)2) ْيُت َلَك َجِميلَُه و�شَ اأْمٍر َنِخيلَُه وَتَوخَّ

)))  نهج البالغة، الخطبة رقم 2). 

)2)  الم�سدر ال�س�بق، كت�ب رقم )). 
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كم� ق�ل في خطبٍة ق�س���يرٍة قبل �س���ه�دته: »واإنَّم���ا ُكْنُت جاَراً 

جاَوَرُك���ْم َبَدِن���ي اأّياماً، و�َشُتْعَقُب���وَن ِمنِّي ُجثًَّة َخ���الءاً �شاِكَنًة َبْعَد 

َح���راٍك و�شاِمَتًة َبْعَد ُنُط���وٍق ِلَيِعَظُكْم ُه���ُدوِّي، وُخُفوُت اإْطراِقي 

ُه اأْوَع���ُظ للُمْعَتِبِريَن ِمن المنِط���ِق الَبِليِغ  و�ُشُك���وُن اأْطراِف���ي َفاإنَّ

 .
والَقْوِل الم�ْشُموِع«)))

واأو�سى اأ�سح�به في خطبته الرائعة المعروفة ب�)الق��سعة(، 

ق�ئ���اًل: »َفاعَتِب���ُروا ِبم���ا اأ�ش���اَب الأَُم���َم اْلُم�ْشَتْكبِريَن ِم���ْن َقْبِلُكْم 

ِعُظ���وا ِبَمثاِوي  ولِت���ِه وَوقاِئِع���ِه وَمُثالِتِه، واتَّ ِم���ْن َباأ����ِص اهلِل و�شَ

 .
ُخُدوِدِهْم وَم�شاِرِع ُجُنوِبِهْم«)2)

َمم ال�س����لفة خير معّل���ٍم ُيحيي القلب 
ُ
ف�لعتب����ر بم� ح���ّل ب�لأ

وُينير الب�س���يرة، لأّنه يزرع الإيم����ن وروح الّتقوى في نف�س العبد 

وي�س���ّد اأزره في مواجهة م�س����عب الحي�ة اأثن�ء م�س���يرته ال�ّس�قة 

 Q نحو ع�لم الأزل والخلود. وقد اأ�س�ر الإم�م جعفر ال�س�دق

اإلى هذه الحقيقة بكالٍم في غ�ية الروعة حين ق�ل: »اعَتِبُروا ِبما 

ني���ا، َه���ل َبِق���َي علَى اأح���ٍد؟! اأو َهل فيه���ا باٍق ِمن  ���ى ِم���ن الدُّ َم�شَ

ال�ّشري���ِف والَو�شيِع والَغِنيِّ والَفقي���ِر والَوِليِّ والَعُدّو؟! َفكذِلَك 

 .
ى اأ�شَبُه ِمن الماِء بالماِء«))) ما َلم َياأِت ِمنها ِبما َم�شَ

)))  الم�سدر ال�س�بق، الخطبة رقم 49).  

)2)  الم�سدر ال�س�بق، الخطبة رقم 92). 

)))  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج8)، �س25). 
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َمم 
ُ
اإذن، اأه���ّم المواع���ظ القراآنّي���ة تتج�ّس���د ف���ي ق�س����س الأ

ال�ّس�لفة، فلو ت�أّمل العبد فيه� وتدّبر في عواقبه� �سوف يعتبر منه� 

ويجعله� رادعً� لنف�س���ه كي ل يقع في المحذور، وب�لت�لي �سيتمّكن 

م���ن تهذي���ب نف�س���ه وبن����ء مجتمعه. ق����ل تع�ل���ى: { ڱ ڱ 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ     
 .

(((

ہہ}

ة القراآنّية  اأهداف الق�سّ

ُيق�سد  ل  القراآنّية  والحك�ي�ت  الق�س�س  اأّن  البديهّي  من 

هدٌف  هن�ك  بل  وح�سب،  ت�أريخّية  واأح��داث  وق�ئع  �سرد  به� 

الّر�س�د؛  �سبيل  اإلى  الّن��س  هداية  وهو  األ  حوله،  تتمحور  �س�ٍم 

بي�ن  هدفه�  التي  الت�أريخ  كتب  ك�س�ئر  لي�س  الكريم  ف�لقراآن 

المعنوي.  اإلى ج�نبه�  التوّجه  ت�أريخّيٍة دون  وتف��سيل  تفريع�ٍت 

حوله،  مفهومه�  يتمحور  خ��سٌّ  هدٌف  له�  قراآنّيٍة  ٍة  ق�سّ فكّل 

اأكثر  وتمّعن  البّن�ءة  المف�هيم  هذه  في  الإن�س�ن  تدّبر  وكّلم� 

ف�إّنه �سي�ست�سيء بنور مواعظه�. ونلّخ�س بع�س تلك المف�هيم 

يلي:  فيم� 

)- الفكر والعقيدة. 

�ُسل.  ن�ستلهم المف�هيم العق�ئدّية من اأغلب ق�س�س الأنبي�ء والرُّ

)))  �سورة الّنور، الآية 4). 
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2- الأخالق. 

ن�س���توحي من المف�هيم الأخالقّية في الق���راآن الكريم القَيَم 

ال�س�ميَة وم� ُين�فيه� من رذائل، وب�لت�لي م� يترّتب على كلٍّ منه�. 

)- املجتمع وال�شيا�شة. 

َمم ال�س�لفة 
ُ
ت�س���ّور لن� بع�س الق�س����س القراآنّية حك�ي�ت الأ

وم� اآلت اإليه اأو�س�ع كّل ح�كٍم ج�ئٍر، وع�قبة ال�ست�سالم للتّي�رات 

المنحرف���ة والبتع�د ع���ن القواعد الجتم�عّي���ة والحكومّية التي 

اأر�س����ه� اأنبي����ء اهلل تع�لى، فن�س���تلهم منه� مف�هي���م اجتم�عّيًة 

و�سي��سّيًة. 

4- �شّنة اهلل تعاىل يف الكون. 

ن�ست�سّف من هذا المفهوم واقع الحّق والب�طل وكيف اأّن الحّق 

�سينت�سر والب�طل �سيزهق. 

5- التب�شر والإنذار. 

)- جتيي�ص العواطف والأحا�شي�ص النزيهة يف نف�ص ابن اآدم. 

)- املعجزات ال�شماوّية وحّقانّية الأنبياء والقدرة الإلهّية. 

8- الّرجاء وعدم القنوط من رحمة اهلل تعاىل. 

9- تفيز العبد على مقاومة التّيارات املنحرفة وعدم الن�شياع 

لو�شاو�ص ال�ّشيطان. 

ويتجّلى هذا المفهوم على الم�ستوَيين الب�طنّي والخ�رجّي. 
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0)- طماأنين���ة العب���د واحل���ّد م���ن ال�شغ���وط النف�شّي���ة التي قد 

تعرتيه. 

ة  وعلى �س���بيل المث�ل، نذكر مفهومً� قراآنّيً� ُم�ستوحى من ق�سّ

خليل اهلل اإبراهيم Q ب�س���رح وتف�سير العاّلمة محّمد ح�سين 

ِة اإبراهيمQ و�َسيرِه  الطب�طب�ئّي M: »اإذا رجعن� اإلى ق�سّ

بول���دِه وُحرمت���ِه اإل���ى اأر�ِس مّك���َة واإ�س���ك�نهم� هن����ك، وم� جَرى 

عليهم���� من الأمِر، حتَّى اآَل الأمُر اإلى ذبِح اإ�س���م�عيَل وفدائِه من 

يِر  َة دورًة ك�ملًة ِمن ال�سَّ ج�نِب اهلِل وبن�ئهم� البيَت؛ وجدن� الق�سَّ

ِه،  الُعب���وِدي الذي ي�س���يُر بِه العبُد من َموطِن نف�س���ِه اإل���ى قرِب ربِّ

وم���ن اأر�ِس الُبعِد اإل���ى حظيرِة الُقرِب، ب�لإعرا����سِ عن َزخ�رِف 

ني� ومالّذه� واأم�نيه� من ج�ٍه وم�ٍل ون�س����ٍء واأولٍد، والنقالِع  الدُّ

���فَو الإخال�ِس  والتخلُّ�سِ عن و�س����ئ�ِس ال�ّس���ي�طيِن وتكديرهم �سَ

والإقب�ِل والتوّجِه اإلى مق�ِم الربِّ وداِر الكبري�ِء. 

ًة ت�أريخّيًة  »فه� ِهي وق�ئع متفرقٌة مترّتبٌة ت�سل�سلْت وت�أّلفْت ق�سّ

َتحكي عن �َس���يٍر ُعبوديٍّ من العبِد اإلى اهلِل �س���بح�نُه وت�س���مُل من 

لِب والح�سوِر ور�س���وِم الحبِّ والَوَلِه والإخال�ِس  اأدب ال�ّس���يِر والطَّ

 .
(((

عَلى م� كّلم� ِزدَت في تدّبرِه اإمع�نً� زادَك ا�ستن�رًة ولمع�نً�«

)))  العاّلمة محّمد ح�سين الطب�طب�ئّي، الميزان في تف�سير القراآن، ج)، �س298. 
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�سرورة مداواة الروح

كم� ذكرن���� اآنفً� ف�إّن الإن�س����ن ك�ئٌن مرّكٌب من ج�س���ٍد وروٍح، 

و�س���ع�دته تتحّقق اإذا م� تمّكن من توفير �س���روط ال�سالمة لهم�. 

ف�لج�س���د ُيبتلى ب�أمرا����س عديدة، لكن ل يت�س���ّنى لجميع الّن��س 

ت�سخي�سه�، واإن �سّخ�سوه� ف�إّنهم قد يعجزون عن الت�سّدي له�؛ 

����س لعالج  لذا ف�إّن العقل يق�س���ي بوجوب مراجعة طبيٍب متخ�سّ

اأّي مر����سٍ ك�ن، ول ب���ّد لالإن�س����ن حينه� من اّتب�ع الو�س���فة التي 

حّدده� له هذا الطبيب لينعم ب�ل�سّحة والع�فية. 

وي� ُترى األ يجدر ب�لإن�س����ن اأي�س���ً� اأن ُيداوي �سقم روحه كم� 

ُيع�ل���ج داء بدن���ه؟! فكم� اأّنه للخال����س من األ���م المر�س ُيراجع 

�س���ً� بعل���م الأبدان، األ يجب علي���ه مراجعة حكيٍم  طبيبً� متخ�سّ

����سٍ بعل���م الأرواح للنج�ة من األم ال���روح؟! فهل ُيعقل اأّن  متخ�سّ

الب���دن الذي هو فرٌع من كي�ن الإن�س����ن، ي�س���تحّق كّل هذا العن�ء 

للحف�ظ على �س���المته و�سي�نته من ال�ّس���وائب والأمرا�س، ولكّن 

الّروح التي هي اأ�س���ل كي�ن الإن�س����ن وحقيقة ذاته ل ت�س���تحّق اأن 

حاجة اإلنسان  إلى المرشد 
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يبذل الإن�س����ن جه���دًا ل�س���ي�نته� وتطهيره� م���ن اأدران الّذنوب 

؟! فهل يتمّك���ن جميع الّن��س  والمع��س���ي على يد حكي���ٍم روح�نيٍّ

من ت�س���خي�س المخ�طر المحدقة ب�أرواحهم؟! وهل لهم القدرة 

على تح�سين اأنف�سهم �سّد هذه المخ�طر دون اأن يم�ّسهم اأذًى؟! 

وقد اأ�س�ر الإم�م علّي Q اإلى هذا الأمر حينم� ق�ل: »َعِجبُت 

نوَب  لأقواٍم َيحَتُموَن الّطعاَم َمخافَة الأَذى َكيَف ل َيحَتُموَن الذُّ

 .
َمخافَة الّناِر«)))

نع���م، ل بّد للعب���د من الرجوع اإلى الحكم����ء وعلم�ء الأخالق 

واّتب����ع اأوامره���م لينج���و من المه�ل���ك والمخ�ط���ر المحدقة به 

في م�س���يرته الم�س���نية نح���و دار مقّره التي يطم���ح فيه� اإلى نيل 

ال�س���ع�دة الأزلّية، لأّنهم �سُير�س���دونه اإلى �سبيل ال�سالح ويهبونه 

العق�ر الن�ج���ع لم� يعتر�س طريقه من اأمرا����س روحّية، فيجت�ز 

�لحين  الم�س����عب وُيفلح اإذا م� �س����ر على نهجهم. و�س���يرة ال�سّ

والمفلحين خير بره�ٍن على ذلك، اإذ اإّنهم ك�نوا ي�ستر�سدون َمن 

هو اأعلى منهم مرتبًة واأكثر تقوًى في جه�دهم الأكبر ولم ُيذعنوا 

لو�س�و�س الّنف�س الأّم�رة التي توقعهم في المه�لك، لذلك ع�لجوا 

كّل داٍء اعتر�س���هم وب�لت�ل���ي تخّل�س���وا من �س���وائبه. وقد تطّرق 

�سّيد البلغ�ء والموّحدين علّي بن اأبي ط�لب Q اإلى بي�ن هذه 

الحقيق���ة بعب�راته البليغة التي هي دون كالم الخ�لق وفوق كالم 

)))  محّمدي الّري�سهري، ميزان الحكمة، ج)، �س448. 
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َها الّنا�ُص ا�ْشَت�شبُحوا ِمن �ُشْعلَِة ِم�شباٍح  المخلوق، حيث ق�ل: »اأيُّ

 .
َقت ِمن الَكَدِر«))) ْفِو َعيٍن َقد ُروِّ واِعٍظ ُمتَِّعٍظ وامتاُحوا ِمن �شَ

وانتق���د الإم�م الخمينّي M بع�س الطاّلب الذين يق�س���دون 

�س���ين في ك�س���ب م� ي�س����وؤون من عل���وٍم ويعملون  اأ�س����تذًة متخ�سّ

ب�أقواله���م بدّق���ٍة ول يتخّلفون عنه�، اإل اأّنه���م ل ُيذعنون بح�جتهم 

�س���ت�ٍذ ُير�س���دهم اإلى م���ك�رم الأخالق وُيعينه���م على تهذيب 
ُ
اإلى اأ

اأنف�سهم، فق�ل: »فَكم� يحت�ُج علُم الفقِه والأ�سوِل اإلى اأ�ست�ٍذ ودر�ٍس 

وبحٍث، وكّل علٍم و�س���ن�عٍة في الدني� ل بّد له� من اأ�ست�ٍذ ومدّر�ٍس. 

وال�سخ�ُس المغروُر والعنيُد اّلذي ل يّتخُذ لنف�سِه ُمر�سدًا وموّجهً� ل 

ي�سبُح فقيهً� وع�لمً�؛ فكذلك العلوم المعنوّية والأخالقّية التي هي 

ه���دف بعثة الأنبي����ِء ومن األطِف العلوم واأدّقه����، بح�جٍة اإلى تعليٍم 

وتعّلٍم. اإّن بن�َء الإن�س�ِن ل يتحقُق بدوِن معّلٍم. لقد �سمعُت مرارًا اأّن 

ال�سيَخ الأن�س�ري M، وهو اأ�س���ت�ذ الفقِه والأ�سوِل، ك�َن يح�سُر 

در�َس الأخالِق والمعنوي�ِت لَدى ال�س���ّيد جليلّي. لقد ُبعث اأنبي�ُء اهلل 

 .
(2(

لبن�ِء الإن�س�ِن وتربيتِه«

الأنبياء وورثتهم اأطباء الروح

وم���ن اأبرز خ�س����ل اأنبي����ء اهلل تع�لى ور�ُس���له ول�س���ّيم� نبّين� 

الُخُلقّي���ة  ُي�سّخ�س���ون الأمرا����س  اأّنه���م   ،P الكري���م محّم���د 

)))  نهج البالغة، الخطبة رقم 05). 

)2)  الإم�م الخمينّي M، الجه�د الأكبر اأو جه�د النف�س. 
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فيحترزون منه� وُيحّذرون الن��س من عواقبه� الوخيمة، وي�سفون 

العالج لمن ُيبتلى به�؛ وذلك حف�ظً� على طه�رة الّنفو�س و�سي�نًة 

له���� م���ن اأدران الّذنوب. وقد و�س���ف الإم�م علّي Q ر�س���وَل 

اهلل P ب�أّن���ه طبي���ٌب متجّوٌل يجوب الّدي����ر فينّبه عب�د اهلل من 

كدورة المر�س وي�س���ف لهم العالج الن�جع، فق�ل: »َطِبيٌب َدّواٌر 

ُع ِمن ذِلَك َحْيُث  بِطبِِّه، َقد اأْحَكَم َمراِهَمُه واأْحَمى َموا�ِشَمُه، َي�شَ

���مٍّ واأل�ِشَنٍة ُبْك���ٍم؛ ُمَتَتبٌِّع  الحاَج���ُة اإَلْي���ِه ِمن ُقُل���وٍب ُعْمي واآذاٍن �شُ

 .
َع الَغْفلَِة وَمواِطَن اْلَحْيَرة«))) بَدواِئِه َموا�شِ

وب�لطبع نحن ل�س���ن� ك�لأنبي�ء والأئّمة المع�س���ومين، حيث ل 

يمكنن� الح�سول على عالٍج لأ�سق�م نفو�سن� دون ال�ستع�نة بحكيٍم 

خبيٍر، ول يت�س���ّنى لن� ذلك اإل اإذا اّتبعن� و�س�ي� واإر�س�دات علم�ء 

�لحين الذين انتهلوا من معين علم اأهل بيت النبّوة  الأخالق وال�سّ

الذي ل ين�سب وهّذبوا اأنف�س���هم. فلو عملن� بو�س�ي�هم �سنتمّكن 

من عالج داء نفو�س���ن� و�س���ننجو من زيف ملّذات الّدني� الزائلة، 

فق العب�دة الّرح���ب، لأّن هوؤلء الأفذاذ هم 
ُ
فت�س���مو اأرواحن� في اأ

 P خير خلٍف لخير �سلٍف كم� و�سفهم �سّيد الأنبي�ء والمر�سلين

بقوله: »الُعلماُء م�شابيُح الأر�ِص وُخلفاُء الأنبياِء وَوَرثِتي وَورثُة 

. فنحن بح�جٍة اإليهم في ع�س���ر الَغيبة، حيث اإنن� ل 
الأنبي���اِء«)2)

نتمّك���ن من مج�ل�س���ة وارث ال�ّس���لف واإم�م الع�س���ر |، ولأّنهم 

)))  نهج البالغة، الخطبة رقم 08). 

)2)  محّمدي الّري�سهري، ميزان الحكمة، ج)، �س)45. 
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حكم�ء تتلمذوا في مدر�س���ة اآب�ئه المفعم���ة بنور الوحي المقّد�س 

التي اأحبطت كّل م�س����عي اإبلي�س وجنوده وك�سرت �سوكتهم. وهم 

ن���ّواب الأئّم���ة المع�س���ومين Q الذي���ن جعلوا عل���ى ع�تقهم 

مهّمة الّدف�ع عن دين اهلل تع�لى وهداية خلقه اإلى �سواء ال�ّسبيل، 

الل،  وتعّهدوا ب�إنق�ذ الم�ست�س���عفين وانت�س����لهم من غي�هب ال�سّ

و�سّخروا حي�تهم للت�س���ّدي لإبلي�س وجنوده. وقد مدحهم الإم�م 

عل���ّي اله����دي Q ق�ئاًل: »َل���ول َمن َيبَق���ى بعَد غيب���ِة قاِئمنا

ي���َن َعلي���ِه والّذابِّيَن  Q ِم���ن الُعلم���اِء الّداعي���َن اإلي���ِه والّدالِّ

عف���اِء عباِد اهلِل ِمن �ِشباِك  َع���ن دين���ِه بُحَجِج اهلِل والمنقِذيَن ل�شُ

اإبلي�َص وَمَرَدِتِه وِمن ِفخاِخ النَّوا�شِب، لَما َبِقَي اأحٌد اإّل ارتدَّ َعن 

يعِة  عفاِء ال�شِّ َة ُقل���وِب �شُ ُه���م اّلذيَن ُيم�ِشُكوَن اأِزمَّ دي���ِن اهلِل؛ ولكنَّ

لوَن  فيَن���ِة �ُشّكاَنه���ا. اأُولِئَك ُه���م الأف�شَ َكم���ا ُيم�ِش���ُك �شاِحُب ال�شَّ

 .
(((» عنَد اهلَل عزَّ وجلَّ

اختيار المر�سد ال�سالح

وقد ذك���ر الع�لم الجلي���ل الفي����س الك��س����نّي اأّول خطوٍة في 

ت�س���خي�س عيوب الّنف����س وع���الج الأمرا�س الروحّي���ة في كت�به 

القّيم )المحّجة البي�س����ء(، فق�ل: »اأّول خطوٍة هو اأّنَك ُت�س���غي 

اإلى �س�حب الب�سيرة والع�رف ب�أمرا�س الّنفو�س وتّتخذه مر�سدًا 

ل���ك في طريق تهذي���ب الّنف����س ومح�ربته�، وب�لطبع ف����إّن هكذا 

)))  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج8)، �س) ح 2). 
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 .
(((

اأ�سخ��سً� قّلم� نجدهم اليوَم«

تجدر الإ�س����رة اإلى اأم���ر، وه���و اأّن للمعّلم ت�أثي���رًا كبيرًا على 

تالمذت���ه لأّنهم يت�أّثرون ب�أقوال���ه واأفع�له، لذلك اأو�س����ن� اأئّمتن� 

R بعدم الإذع�ن لأيٍّ ك�ن، حّتى في العلوم الم�دّية، لأّنن� اإلى 

ج�نب ك�س���ب تلك العلوم منه، �سوف نكت�سب خ�س�له التي تتغلغل 

 :Q في اأنف�س���ن� دون اأن ن�سعر؛ كم� روي عن الإم�م ال�س�دق

»َمن اأ�شَغى اإَلى ناطٍق فقد عبَدُه، فاإْن كاَن الّناِطُق َعن اهلِل فقد 

.  وعن 
عبَد اهلَل، واإْن كاَن الّناِطُق َعن اإبلي�َص فقد عبَد اإبلي�َص«)2)

���ُر ِفي َماأُكول���ِه َكيَف ل  الإم����م عل���ّي Q: » عِجبُت لمن يَتفكَّ

���ُر ِف���ي َمعُقولِه، فُيَجنُِّب بطَن���ُه ما ُيوؤِذيِه وُي���وِدُع �شدَرُه ما  يَتفكَّ

 .
ُيرِديِه؟!«)))

واأّم� الذين يعتبرون العلم و�س���يلًة لك�سب الم�ل وجني الثروة، 

فلي�س���وا بالئقي���ن لأن يكونوا ُحكم����َء يّتعظ الّن��س بو�س����ي�هم، 

لأّنهم مبتَلون ب�أ�س���واأ داٍء؛ حيث و�سفهم نبّي اهلل عي�سى بن مريم 

يِن والعاِلُم طبي���ُب الّديِن، فاإذا  ين���اُر داُء الدِّ Q ق�ئ���اًل: »الدِّ

راأيُت���م الطبيَب َيُجرُّ الداَء اإلى نف�ِشِه فاتَّهُموُه واعلَُموا اأنَُّه غيُر 

. فهوؤلء لي�س���وا بع�جزين ع���ن الأخذ بيد العبد 
���ٍح لغي���ِرِه«)4) نا�شِ

)))  الفي�س الك��س�ني، المحّجة البي�س�ء في تهذيب الأحي�ء، ج5، �س))). 

)2)  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج9)، �س4)2. 

)))  محّمدي الّري�سهري، ميزان الحكمة، ج)، �س485، نقاًل عن بح�ر الأنوار، ج)، �س8)2. 

)4)  محّمد ب�قر المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج2، �س)0). 
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اإل���ى �س���راط الّنج�ة وح�س���ب، ب���ل هم ك�ل�ّس���يط�ن ال���ذي يقطع 

�س���بيل العب�د وي�س���وقهم نحو اله�وية وبئ�س الم�س���ير. وروي عن 

����دق Q: »اإّن اهلل تعالى اأوح���ى اإلى نبّيه  الإم����م جعفر ال�سّ

ني���ا  داود Q: ل َتجَع���ْل َبيِن���ي وَبيَن���َك عاِلم���اً َمفُتون���اً بالدُّ

َك َعن َطري���ِق َمحبَِّتي، فاإنَّ اأُولئَك ُقّط���اُع طريِق ِعبادَي  ���دُّ فَي�شُ

المريدي���َن، اإّن اأدَن���ى ما اأنا �شاِنٌع ِبه���م اأْن اأنزَع َحالوَة ُمناجاِتي 

 .
ِمن ُقلوِبِهْم«)))

اإذن، ل يت�س���ّنى لب���ن اآدم كبح �س���هواته والّظفُر عل���ى اأهواء 

نف�س���ه في جه�ده الأكبر دون اأن يّتخذ ُمر�س���دًا ُيحّذره من مك�ئد 

ال�ّسيط�ن ويهديه اإلى �سواء ال�ّسبيل. لذلك يجب على كّل َمن رام 

بلوغ ال�س���ع�دة والتقّرب اإلى رّب الع�لمين اأن يجعل لنف�س���ه دلياًل 

يّتبعه وحكيمً� ُيداوي �سقمه. كم� عليه اأن ل ينبهر بكّل َمن يّدعي 

�س���وًة له، بل ل بّد م���ن اأن يّتبع من ك�ن 
ُ
النُّ�س���ح والهدى ويجعله اأ

اأهاًل للوعظ والإر�س����د، وهو الذي انتهل من في�س علوم ومع�رف 

اأهل بيت الّر�س����لة R و�س����ر على نهجهم وعمل بو�س����ي�هم 

وتخّلق ب�أخالقهم ال�س���مح�ء ولم ينخدع بو�س�و�س ال�ّسيط�ن. فقد 

و�س���ف الإم�م علّي Q َم���ن يقع في فّخ اإبلي����س بقوله: »َكيَف 

. وب�لطب���ع ف�إّن العثور على 
ُي�شِل���ُح غي���َرُه َمن ل ُي�شِل���ُح َنف�َشُه«)2)

بر  هكذا حكيٍم نزيٍه لي�س ب�لأمر الي�س���ير، والأ�سعب منه هو ال�سّ

)))  الم�سدر ال�س�بق. 

)2)  محّمدي الّري�سهري، ميزان الحكمة، ج0)، �س)4). 
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على و�س�ي�ه اإن تّم العثور عليه. 

في���� اأّيه���� ال�س����ّب المج�ه���د ف���ي مي���دان الجه����د الأكب���ر 

والب�ح���ث ع���ن ال�س���ع�دة الأزلّي���ة، ُك���ن كمو�س���ى Q وراف���ق 

الخ�س���ر Q لي�أخ���ذك من ع�ل���م الم����ّدة الّزائل اإل���ى ع�لم 

تفق���د  اأن  ال�س���فر دون  م�س����ّق  مع���ه  وتحّم���ل  الخ�ل���د،  ال���روح 

�س���برك وتعتر����س علي���ه ك���ي ل ين�دي���ك:{ ڳ   ڱ ڱ  ڱ 

ويق���ول:  اأن يهج���رك  ، وحّت���ى ل تجب���ره عل���ى   
(((

 ڱ ں }
 .

(2(

{ ڎ ڎ ڈ   ڈژ }

)))  �سورة الكهف، الآية )).

)2)  �سورة الكهف، الآية 8).
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خاتمة 
عزي���زي الق����رئ، م���� ذكرن�ه في ه���ذا الكتيب من موا�س���يع 

موجزٍة، هو خال�س���ٌة لمنهٍج �س����مٍل و�س���عه لن� دينن� الإ�سالمّي 

الحنيف ي�سونن� من النحراف ويقين� من الوقوع في فّخ الّرذيلة، 

وبه ينت�سر جند الحّق على �سرذمة الب�طل. 

فهو منهٌج يحفظ العبد من الّزلل وي�سونه من الخط�أ وُيطّهر 

ذات���ه من لوث الّذنوب، كم� اأّنه ح�س���ٌن ح�س���يٌن م���ن كيد عدّوه 

الّلدود اإبلي�س، حيث تطّرقن� اإلى بي�نه هن� لأّنه لم يبّوب في كتب 

�س����س تهذي���ب الّنف�س في 
ُ
الأخ���الق به���ذا الترتيب. واإلى ج�نب اأ

معترك الجه�د الأكبر، هن�ك مب�دئ �س�ميٌة تزخر به� ن�سو�سن� 

الدينّي���ة. فهذه المب����دئ دواٌء ن�جٌع لم� ُيلّطخ الّروح من �س���ف�ٍت 

���الل المتالطم���ة التي ُتهّدد  قبيحٍة و�س���دٌّ منيٌع يردع تّي�رات ال�سّ

ب  كي�ن كّل اإن�س����ٍن، مثل العُجب والُبخل والتكّبر والح�َس���د والغ�سَ

وح���ّب الم����ل وال�س���عي وراء المن��س���ب والحر����س وح���ّب الّدني� 

والأن�نّية.
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نرجو من اهلل العزيز القدير اأن يتقّبل هذا الجهد المتوا�س���ع 

ليكون منهاًل يروي ظم�أ المتعّط�س���ين للحقيقة وال�س���ع�دة الأزلّية 

�سول 
ُ
ول�س���ّيم� �سب�بن� الموؤمن، واأ�س�أله اأن يوّفقن� لبي�ن مب�دئ واأ

دينن� ال�س�مية في رح�ب جواهر الكالم من اآي�ٍت قراآنّيٍة ورواي�ٍت 

����لحين الذين اأخذوا على ك�هلهم  من عبق �س���يرة الأولي�ء وال�سّ

تمهي���د طريق بني اآدم نحو ال�س���ع�دة الأبدّية وقط���ع دابر اإبلي�س 

وجنده. 

اآّمين رّب الع�لمين.
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)- ح�س���ن زادة الآملّي، �س���د كلمة )ب�لّلغة الف�ر�س���ّية(، قم، 

مطبعة قي�م، 8)))ه� �س. 

2- ال�س���ّيد روح اهلل الخمين���ّي M، الجه�د الأكبر اأو جه�د 

الّنف����س، طه���ران، موؤ�ّس�س���ة تنظي���م ون�س���ر اآث����ر الإم����م 

الخمينّي M، 2)))ه� �س. 

)- ال�سّيد روح اهلل الخمينّي M، الأربعون حديثً�، طهران، 

مركز رج�ء الّثق�فّي، 8)))ه� �س. 

4- ال�س���ّيد روح اهلل الخمين���ّي M، �س���حيفة النور )ب�لّلغة 

الف�ر�س���ّية(، طه���ران، مرك���ز الوث�ئ���ق الثق�فّي���ة للّث���ورة 

الإ�سالمّية، وزارة الإر�س�د، بدون ت�أريخ. 

5- ال�س���ّيد عبد الح�س���ين د�س���تغيب ال�ّس���يرازّي، قلب �س���ليم 

)ب�لّلغ���ة الف�ر�س���ّية(، طه���ران، دار الكت���ب الإ�س���المّية، 

)5))ه� �س. 

)- ال�ّسريف الّر�س���ّي، نهج البالغة، ترجمة محّمد الّد�ستي، 

قم، من�سورات م�سرقين، بدون ت�أريخ. 

مصادر الكتاب ومراجعه
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)- ال�ّس���يخ عّب��س القمّي، مف�تي���ح الجن�ن، قم، مطبعة نبوغ، 

بدون ت�أريخ. 

8- مرت�س���ى المطّه���رّي، مجموعة اآث�ر )ب�لّلغة الف�ر�س���ّية(، 
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9- محّم���د بن علّي بن الح�س���ين ب���ن ب�بويه القمّي )ال�ّس���يخ 

الأعلم���ي  موؤ�ّس�س���ة  بي���روت،  الأم�ل���ي،  ���دوق(،  ال�سّ

للمطبوع�ت، 0)4)ه�. 

����دق Q، م�س���ب�ح  0)- الإم����م جعف���ر ب���ن محّم���د ال�سّ

ال�ّسريعة، بيروت، موؤ�ّس�سة الأعلمي، 400)ه�. 

))- عب���د الواحد بن محّم���د التميمّي الآمدّي، ُغ���َرر الِحَكم 
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نيَّة، بدون ت�أريخ.  2)- ال�سّيد عبد اهلل الجزائرّي، التُّحفة ال�سَّ

))- محّمد وعلّي ومحّمد ر�س���� الحكيم���ّي، الحي�ة، طهران، 

مركز طبع ون�سر ج�معة المدّر�سين، 0)))ه� �س. 

4)- اأحم���د بن فهد الحلّي، عّدة الّداعي في نج�ح ال�ّس����عي، 

قم، مكتبة وجداني، بدون ت�أريخ. 

5)- الح�س���ن بن علّي بن الح�سين بن �س���عبة الحّرانّي، ُتَحف 

العقول، قم، موؤ�ّس�سة ن�سر اإ�سالمي، بدون ت�أريخ. 

))- محّم���د ال�ّس���عيرّي، ج�م���ع الأخب����ر، بي���روت، موؤ�ّس�س���ة 



161

م
ت

ةا

الأعلمّي للمطبوع�ت، )40)ه�. 
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القراآن، قم، ج�معة المدّر�سين في الحوزة العلمّية، بدون 

ت�أريخ. 

8)- محّم���د بن الح�س���ن الع�مل���ّي )الحّر الع�ملّي(، و�س����ئل 

ال�ّسيعة، قم، موؤ�ّس�سة اآل البيت Q لإحي�ء التُّراث. 
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�س���ول الك�ف���ي، طهران، 
ُ
20- محّم���د ب���ن يعق���وب الكليني، اأ

المكتبة الإ�سالمّية. 

)2- محّم���د المحّم���دّي الّري�س���هرّي، مي���زان الحكم���ة، قم، 
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