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المقّدمة

 ،R وعلى اآله الطاهرين ،P الحمد هلل رّب العالمين، و�ضّلى اهلل على �ضّيدنا محمد

وبعد...

اإّن النجــذاب نحــو العرفــان والمعنوّيــات ُيعتبر اأحد النزعــات الفطرية في الإن�ضــان التي 

ل ُيمكــن تجاهلهــا اأو الت�ضــاهل اإزاءها. ومــا اأكثر الذين دخلوا قديمًا وحديثــًا في هذا الوادي! 

متعّط�ضــين للمعنوّيات، ولكّنهم هلكوا فيه، اأو احتاروا في النهاية ب�ضــبب اّتباع بع�س المفاهيم 

وال�ضلوكيات العرفانّية الخاطئة. 

والإمام الخميني، الذي ُيعّد بحّق مجّددًا لالإ�ضالم المحمدّي الأ�ضيل بكّل تعاليمه ال�ضامية 

فــي هــذا الع�ضر، قد اأزال ال�ضــبهات النظرية والعمليــة عن العرفان، بال�ضــتفادة من القراآن 

 .R الكريم ومن معارف مدر�ضة اأهل البيت

فاأحيــا الإمــام } العرفــان الإ�ضــالمي الأ�ضيل بكّل اأبعــاده، وكان رائدًا فــي تنقيح هذه 

الحقيقــة ال�ضــامية من جميــع النحرافات التــي لحقت بها طــوال التاريخ، وقــام باإظهار وجه 

العرفــان الحقيقــي الم�ضــرق، معلنًا ب�ضــكل وا�ضــح و�ضريح اأّن العرفــان الإ�ضــالمي الأ�ضيل ل 

ين�ضــجم على الإطالق مع النعزال والالمبالة، بل ل ينف�ضل اأبدًا عن العبادة وال�ضــريعة، ول 

عن القراآن وال�ضّنة ال�ضريفة، ول عن ال�ضيا�ضة والجهاد.

ين، اأي�ضًا بكّل اأبعاده.   ولقد اأحيا الإمام العرفان الأ�ضيل بكّل اأبعاده التي تم�ــّس حقيقة الدِّ

فجذب اإليه قلوب الكثيرين ورّبى من خالل هذا العرفان رجاًل ون�ضاًء كانوا م�ضتعّدين للت�ضحية 

ين والمجتمع الب�ضري الفا�ضل والقيم الإن�ضانية ال�ضامية. بكّل ما يملكون في �ضبيل الدِّ
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 واإّن تعريف ال�ضــباب، الباحث عن الحقيقة اليوم، بهذا العرفان الأ�ضيل، خطوة �ضرورية 

في طريق تحقيق الح�ضارة الإ�ضالمية الكبرى؛ فهم نواة المجتمع وباكورة م�ضتقبله. 

فــي الحديــث المــروي عن ر�ضــول اهلل P: »اأف�ص��ل الّنا���س من ع�ص��ق العب��ادة، فعانقها، 

واأحّبه��ا بقلب��ه، وبا�ص��رها بج�ص��ده، وتفّرغ لها، فه��و ل يبالي على ما اأ�صبح م��ن الّدنيا، على 

. ونحــن لو نظرنا اإلــى الإمام الخميني } لراأينــاه م�ضداقًا حقيقّيًا 
ُع�ْص��ٍر اأم عل��ى ُي�ْص��ٍر«)1)

لمن اأحّب العبادة وع�ضقها، وعانقها من �ضبابه، وحتى �ضيخوخته، فلم يفتر عنها لحظة، ولم 

يخمــد توّهجهــا في نف�ضــه يومًا، بل كانت ت�ضــمو بــه، وتقّربه اأكثر فاأكثر مــن المحبوب الأوحد 

لالأنبياء والأولياء والكّمل. 

واأحــد مظاهــر تعبُّــد الإمــام } واهتمامه ال�ضــديد بالعبــادة، تجّلى وظهــر في حر�ضه 

ــكه بها، ومالزمته لها، وتاأكيده ال�ضديد عليها،  ال�ضــديد على القراآن وال�ضالة  والدعاء، وتم�ضُّ

لما لها من معاٍن عميقة تربط الإن�ضان قلبّيًا ومعنوّيًا باهلل تعالى، لتغدو هذه العبادات و�ضائل 

عروج الروح نحو اهلل ب�ضكل اأقوى واأ�ضرع.

ومــن اأهــّم اآثار العبادة ن�ضــوء الُعلقة المعنوية بيــن العابد والمعبود، هــذه الرابطة القلبّية 

التــي ُيمكنهــا، فيمــا لو ُقــّدر لها الثبــات والتكامل، اأن ُتفنــي اأفعال العابد و�ضفاتــه وحتى ذاته 

فــي المعبــود؛ فتغدو اأفعاله اأفعــال الحّق، وقدرته قدرة الحّق، و�ضفاتــه �ضفات الحّق تعالى... 

فعندما يفنى وجود الإن�ضان كّله في اهلل تعالى ُي�ضبح المت�ضّرف في مملكة وجود الإن�ضان هو 

اهلل، وهوؤلء هم اأولياء اهلل عّز وجّل، كما ورد في الحديث المروي عن ر�ضول اهلل P: »قال 

اهلل عّز وجّل: من اأهان لي ولّياً فقد اأر�صد لمحاربتي، وما تقّرب اإَلّي عبد ب�صي ء اأحّب اإلّي 

مّم��ا افتر�ص��ت علي��ه، واإّن��ه ليتقّرب اإل��ّي بالّنافلة حّتى اأحّبه؛ فاإذا اأحببته، كنت �ص��معه الذي 

ي�صمع به، وب�صره الذي يب�صر به، ول�صانه اّلذي ينطق به، ويده التي يبط�س بها، اإن دعاني 

. وهذا هو باخت�ضار اإمامنا الخميني، قّد�س اهلل نف�ضه الزكية! 
اأجبته، واإِن �صاألني اأعطيته«)2)

ي�ضف لنا الإمام الخامنئي { فناء الإمام الخميني }، فيقول: »اإّن الإمام الخميني 

ين والمتثال لأمر  الراحــل }، اكت�ضــب كّل هــذه ال�ضفات من جّراء التقوى والتم�ّضــك بالدِّ

 ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج2، �س83.
 (1(

)2)  م.ن، �س352.
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اهلل، وقد بّين �ضخ�ضّيًا هذا المعنى في طّيات كالمه، م�ضيرًا اإلى اأّن كّل ما هو موجود اإّنما هو 

مــن اهلل، وكنتيجــٍة للذوبان في الإرادة الإلهية، واأّن اهلل هو الذي ن�ضر الثورة، وهو الذي حّرر 

خّرم�ضــهر، وهو الذي اأّلف بين قلوب اأبناء ال�ضــعب. فكان ينظر اإلى كّل �ضــيء من وجهة نظر 

.
(1(

اإلهية، وفي مقابل ذلك فتح اهلل اأمامه اأبواب رحمته«

فالعبــادة الخال�ضــة هلل مقّدمــة للفنــاء فيــه تعالــى، والفناء فــي اهلل مقّدمــة لروؤية وجهه 

الكريــم الــذي َعَنــت له جميع الوجوه، وخ�ضــعت له جميع الأ�ضوات، فلم يبــَق في مح�ضره اأحد 

اإل كّبــره و�ضــّبحه وقّد�ضــه. وا�ضت�ضــعارًا مّنــا لــدور العبــادة  ومركزّيتهــا في العالقــة الباطنية 

والظاهرية بين الخالق والمخلوق، وانطالقًا من محورية ال�ضالة في المنظومة العبادية التي 

ت�ضــل عالــم الإمــكان بعالم الوجوب، كان ل من بــّد من الوقوف عند مدر�ضــة الإمام العبادية 

الباطنيــة التــي تجّلت في كتابه المو�ضــوم بـــ »الآداب المعنوي��ة لل�صالة«، من اأجل ا�ضــتخراج 

كنــوزه الدفينة وا�ضــتنباط اأ�ضولــه البّناءة، لتكون مدر�ضــة في �ضناعة الإن�ضــان الكامل وبّوابة 

عروجــه اإلــى الخالق. وكان الهدف الأ�ضا�ــس من هذا الكتاب ال�ضــعي اإلــى تحويل كتاب الآداب 

المعنوية لل�ضالة اإلى متن تدري�ضــي ُي�ضــتفاد منه في الحقول والمجالت الدرا�ضــية والتعليمية 

كّلهــا. وبذلــك، نكــون قــد و�ضعنا حجرًا فــي طريق بناء �ضــرح الإمام الخمينــي } العلمي 

والفكــري، مــن اأجــل �ضناعة اأجيال تعي فكره المعنوي، وتّطلع على اأ�ضول مدر�ضــته ال�ضــلوكية 

والعرفانيــة. واإّن مركــز نــون للتاأليف والترجمة، اإذ يقّدم لأ�ضــاتذتنا الكــرام وطاّلبنا الأعّزاء 

مثــل هــذا المتن التعليمي، على اأمل اأن ي�ضــاهم بقّوة في تفعيل تنــاول المو�ضوعات الأخالقية 

والعرفانيــة ب�ضــكل اأ�ضيل ومنهجي، وهو يرّحب بكّل مالحظــة اأو انتقاد يتقّدم بهذا العمل نحو 

المزيد من الدّقة والعلمية والروح التعليمية.

والحمد هلل رب العالمين

)1)   الإمام الخامنئي { من كلمة األقاها في 19 �ضفر 1420هـ.





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

الدرس األّول

 الحياة المعنوّية 
في ظّل التوّجهات 

القلبّية

يبّيــن اأهمّية الح�ضــور القلبّي وتاأثيره على �ضــلوك    1

الإن�ضان.

ي�ضــرح كيفّية ح�ضول التوّجه القلبي، ويتعّرف اإلى    2

الحجاب الأ�ضا�س اأمام تح�ضيله.

يبّين الآثار المختلفة للتوّجه القلبّي.   3





سرتّفيق
اإّن الحياة الحقيقّية التي ُخلق الإن�ضان لأجلها، اإّنما تتجّلى في الحياة المعنوّية اأو القلبّية. 

ه الإن�ضــان لكي يكت�ضــف هذه الحياة، ثّم يعي�ضها بكّل  الحة والعبادات ُتوجِّ وجميع الأعمال ال�ضّ

وجوده. وبداية هذه الحياة هي في توّجه القلب نحو حقائق الوجود. ولأّن الحياة كّلها من اهلل 

وباهلل، ولأّن كّل الجمال من اهلل واإلى اهلل، فاإّن الحياة المعنوّية تتحّقق في ظّل التوّجه اإلى اهلل 

عّز وجّل. وبالتاأكيد، اإّن اهلل لي�س مجّرد كلمة نتوّجه اإليها بخيالتنا، بل اإّنه الحقيقة المطلقة 

التي تجمع عالم المعاني التي ل نهاية لها، عالم الكمال المطلق.

ه سردلبيم ا سرتوجم أهّيم
ما من اإن�ضــان اإّل ويعي�ــس في كّل حالته واأوقاته توّجًها قلبيًّا. ومن بين جميع النا�ــس يتمّيز 

ال�ضــالك اإلــى اهلل باأّنــه يجعل الحقيقة هدف توّجهاته واأحواله القلبّيــة، ويعتبر اجتناب الوهم 

والباطل اأمًرا اأ�ضا�ضيًّا في حياته. وبهذه الطريقة يّت�ضل قلبه بم�ضدر الكمال. 

ويقــّدم الإ�ضــالم من خالل نظامــه العبادّي فر�ضــة عظيمة لتحقيق هــذا التوّجه. ففي كّل 

عبــادة هنــاك اأ�ضــرار وحقائق، اإذا توّجــه القلب اإليها اكت�ضــبت روًحا وحّققــت اآثارها واأعطت 

ثمارها. من هذه الحقائق، التوّجه القلبّي نحو عّز الربوبّية وذّل العبودّية.

يقول الإمام الخمينّي }: »من الآداب القلبّية في العبادات والوظائف الباطنّية ل�ضالك 

طريق الآخرة التوّجه اإلى عّز الربوبّية وذّل العبودّية، وهو بالن�ضبة لل�ّضالك من منازل ال�ضلوك 

المهّمة، بحيث تكون قّوة �ضلوك اأّي اإن�ضان بح�ضب قّوة هذا التوّجه والنظر، بل الكمال والنق�س 

.
(1(

في الإن�ضانّية يكون تابًعا لنق�ضانه وكماله«

)1)  الإمام الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، ترجمة ال�ضّيد عّبا�س نورالّدين، لبنان، بيت الكاتب للطباعة والن�ضر، 
2009 م، ط 1، �س 22. وُطبع الكتاب طبعة لبنانية اأخرى تحت عنوان: الآداب المعنوية لل�ضالة، لكن لمترجم اآخر.
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والوا�ضــح مــن ن�ضو�ــس الإمــام } اأّنه قد جعل قّوة ال�ّضــلوك تابعة لقــّوة التوّجه القلبّي 

نحو هذه الحقيقة، التي هي اأ�ضا�ــس معرفة الإن�ضــان برّبه وبنف�ضــه. اإّنها حقيقة الربوبّية التي 

يكت�ضــفها الإن�ضــان فــي ظّل معرفة نف�ضــه بحقيقة العبودّيــة. فعندما تح�ضر هــذه المعرفة في 

النف�ــس ويتوّجه اإليها القلب، فاإّن قّوة ال�ضــلوك واندفاع ال�ضالك في �ضيره اإلى الغاية المن�ضودة 

�ضيتحّدد تبًعا لم�ضتوى هذا التوّجه ودرجته؛ لهذا يقول الإمام }:

 .
(1(

»وكّلما قوي هذا النظر زادت روحانّيته في العبادة، وكانت روح العبادة اأقوى«

ه بدلوبنا؟  إالَم نتوجم
ُتخت�ضر المعارف النافعة والحقائق الكبرى في جملة واحدة، وهي »من عرف نف�صه، فقد 

، اأو »اعرف نف�ص��ك، تعرف رّب��ك«؛ لهذا فاإّن معرفة الوجود، كما هو حّقه، تكمن 
��ه«)2) ع��رف ربَّ

في معرفة الإن�ضان لنف�ضه، اإّنه خال�ضة الأكوان، وفيه انطوى العالم الأكبر. ول يمكن لالإن�ضان 

اأن يعــرف العالــم على حقيقته ما لم يعرف حقيقة نف�ضــه التي هي عيــن الفقر والعجز والذّلة 

والربط باهلل تعالى، وفي ذلك يقول اأمير الموؤمنين Q: »فاإِنَّ اْلَجاِهلَ  ِبَقْدِر َنْف�ِصِه، َيُكوُن 

. ول يمكن معرفة اأّي �ضــيء معرفة واقعّية اإّل بمعرفة �ضــببه وعّلته؛ ولهذا 
ْجَهل «)3)

َ
ِبَقْدِر َغْيِرِه اأ

قيل في الحكمة: »ذوات الأ�ص��باب ل ُتعرف اإل باأ�ص��بابها«. ولهذا، فاإّن عالمة معرفة الإن�ضــان 

بنف�ضــه، التــي تــوؤّدي اإلى اأن يرى الأ�ضــياء كمــا هي، اأن يعرف رّبه؛ لأّنه تعالى �ضــبب كّل �ضــيء 

واأ�ضله وعّلته، واهلل تعالى هو الغنّي المطلق ذو العّزة الالمتناهية. فمن �ضــهد فقر الممكنات 

وغنى الواجب، اأدرك اأ�ضل جميع الحقائق!

يقــول الإمام ال�ضادقQ: »العبودّية جوهرة كنهه��ا الربوبّية، فما ُفِقد في العبودّية 

. فمــن �ضــعى بخطوة 
�صي��ب ف��ي العبودّي��ة«)4)

ُ
ُوِج��د ف��ي الربوبّي��ة، وم��ا َخِف��ي م��ن الربوبّي��ة اأ

العبودّية وو�ضــم نا�ضيته ب�ضــمة ذّلها �ضــيجد �ضــبيل الو�ضول اإلى عّز الربوبّية، وطريق الو�ضول 

)1)  الإمام الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 23. 
)2)  الإمــام ال�ضــادق، جعفر بن محمد L )من�ضــوب(، م�ضباح ال�ضــريعة، بيروت، موؤ�ض�ضــة الأعلمــي، 1400 هـ، ط 1، 

�س 13.

)3)  ال�ضيد الر�ضي، محمد بن ح�ضين، نهج البالغة خطب الإمام علي Q، تحقيق وت�ضحيح �ضبحي ال�ضالح، قم، دار 
الهجرة، 1414هـ.، ط 1، من عهد له اإلى الأ�ضتر النخعي، �س 437.

)4)  المام جعفر ال�ضادق Q، م�ضباح ال�ضريعة، �س 453.



25 ا  فاع سردلبيم  سرتوجم
م

ا لي ّل سرّيال سرّعنويم

اإلى الحقائق الربوبّية هو ال�ضير في مدارج العبوديَّة، فما فقد من الإّنّية والأنانّية في عبودّيته 

يجــده فــي ّظــل حمى الربوبّيــة، حتى ي�ضــل اإلى مقام يكــون الحــّق تعالى �ضــمعه وب�ضره ويده 

.
(1(

ورجله، كما ورد في الحديث ال�ضحيح الم�ضهور عند الفريقين«

اإّن العالقــة الدللّيــة بيــن عــّز الربوبّيــة وذّل العبودّية هي اأعمــق من الدللــة الت�ضّمنّية اأو 

ر عنهــا بالحقيقة  اللتزامّيــة؛ اإّنهــا دللــة ل توجــد اإّل فــي عالــم الحقائــق الكبرى، والتــي ُيعبَّ

. وكاأّن �ضــهود الإن�ضــان للحقيقة ل يتطّلــب منه اأكثر من النظر مجــّدًدا اإليها حتى 
(2(

والرقيقــة

يــدرَك رقيقتهــا. فمن �ضــهد ربوبّية الحّق لــكّل العوالم كيف ل يمكن اأن يراهــا جميًعا في عين 

العبودّية والفقر والتعّلق؟!

ويقول الإمام }: »وهذان المقامان؛ اأعني مقام عّز الربوبية الذي هو الحقيقة ومقام 

ذّل العبوديــة الــذي هو رقيقته، مرموزان فــي جميع العبادات، وبالأخ�ّس في ال�ضالة التي لها 

مقام الجامعّية، ومنزلتها بين العبادات منزلة الإن�ضان الكامل ومنزلة ال�ضم الأعظم، بل هي 

.
(3(

عينه«

الة على مقــام الجامعّية وعلى ال�ضــم الأعظــم، وكونها  واأّمــا الحديــث حــول انطــواء ال�ضّ

اًل اإن �ضاء اهلل تعالى. عينه، ف�ضوف ياأتي مف�ضّ

واإذا كانت منزلة ال�ضم الأعظم بين الأ�ضماء الح�ضنى هي منزلة الجامعّية، حيث انطوت 

الة قد جمعت كاّفــة المعاني الجليلة والآثار الجميلة  فيــه جميع الأ�ضــماء والكمالت، فاإّن ال�ضّ

التي اأودعها اهلل في العبادات ون�ضرها فيها.

فلو كان في ال�ضيام درجات واأ�ضــرار، ولو كان في الحّج حكم ومعاٍن واأ�ضــرار، ولو كان في 

الجهــاد فوائــد وحظوظ معنوّية، وهكذا في كّل عبــادة، فاإّن ال�ضالة قد جمعت كّل ما في هذه 

العبادات.

)1)  الإمام الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 23.
)2)  يقــول العرفــاء: »لــكّل حقيقــة رقيقة«، اأي لكلِّ حقيقة نبعها ومددها، فالنبع الذي يمّدهــا هو الرقيقة؛ فالم�ضباح مثاًل 

حقيقة، ومدده اأو نبعه هو الطاقة الكهربائّية.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 24.
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ولهــذا، ل يمكــن مقارنــة اأّي فري�ضــة بال�ضــالة؛ فهــي التــي اإن ُقِبلــت ُقِبــل مــا �ضــواها من 

الطاعات، وهي التي جعلها اهلل قائدة لالأعمال. 

فمــن عرف هــذه الحقيقة اأدرك اأّن �ضالته هي الميزان الحّق ل�ضــلوكه واأعماله. فاإذا اأراد 

اأن يعلم ر�ضا اهلل عنه في جهاده اأو م�ضاعيه، فعليه اأن ينظر اإلى �ضالته في روحانّيتها والأن�س 

بها واإقبال القلب عليها.

ــا، فيــه مــن المعانــي الجميلة مــا ل يتناهى.  اإّن اهلل اإذا َقِبــل مــن عبــده عمــاًل اأورثــه في�ضً

وال�ضالة هي المحّل الذي ي�ضت�ضعر فيه الإن�ضان هذا الفي�س الجميل. 

ا  سرلبوبيم
م
ه إرى عز لانع سرتوجم

هناك اأمور تمنع الإن�ضــان من التوّجه اإلى حقيقة الربوبّية، واأهّم هذه الأمور واأ�ضا�ضــها هو 

الإّنّيــة التــي ين�ضــاأ منهــا الأنانية. اأّمــا الإّنّية فهي عبارة عن روؤية النف�ــس م�ضــتقّلة في وجودها 

وبقائها، واعتبارها م�ضدر كمالتها. وين�ضاأ من هذه الإّنّية حّب النف�س اأو الأنانّية؛ لأّن الإن�ضان 

عا�ضق للكمال، وعندما يظّن اأّن وجوده من�ضاأ لالآثار ومنبع للكمال، ف�ضوف يحّب وجوده ويتعّلق 

بــه، غافــاًل عــن حقيقة فقره واحتياجــه في اأ�ضل وجــوده. ومن كان كذلك، ي�ضــتحيل اأن يكون 

 لأيِّ اأثر على نحو ال�ضتقالل، وما ت�ضاوؤون اإل اأن ي�ضاء اهلل.
ً
من�ضاأ

وب�ضــبب هذا الحّب، يتعّلق القلب بالوهم بدل الحقيقة، ويفقد التوّجه اإلى المن�ضــاأ الواقعّي 

للكمال، فيبتعد عن المقام الربوبّي المقّد�س.

يقول الإمام الخميني }: »كّلما كان النظر اإلى الإّنّية والأنانّية وروؤية النف�س وحّبها في 

.
(1(

الإن�ضان غالًبا، كان بعيًدا عن كمال الإن�ضانّية ومهجوًرا من مقام القرب الربوبّي«

ويقابــل هــذه النظــرة الخاطئة روؤية النف�ــسـ  بل جميع الكائناتـ  م�ضــتظّلة ل م�ضــتقّلة؛ اأي 

قائمــة بــاهلل. وعالمــة الخروج مــن الإّنّية، التي هي الحجــاب الأكبر وال�ضنــم الأعظم واأ�ضل 

جميع الحجب، اأن يرى ال�ضــالك نف�ضــه وكّل ما حوله عين الربط والتعّلق باهلل، ويراها فقيرة، 

بل عين الفتقار اإلى اهلل عّز وجّل.

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 22.



27 ا  فاع سردلبيم  سرتوجم
م

ا لي ّل سرّيال سرّعنويم

ا يم
م
ال سيل وسلوك لع سإلن

بناًء على ما تقّدم، يبداأ ال�ضــلوك الحقيقّي عندما ي�ضــافر ال�ضــالك من بيت النف�س ويخرج 

من التعّلق بذاته واإّنّيته. ولهذا، فاإّن ال�ضلوك قبل هذه المرحلة ل ُيعّد �ضلوًكا اإلى اهلل، بل ُيطلق 

عنوان ال�ضلوك عليه على نحو الم�ضامحة. فما دام في الإن�ضان بقايا من التعّلق بنف�ضه، وكانت 

دوافعه في ال�ضير المعنوّي والمجاهدة النف�ضّية هي تح�ضيل حظوظ النف�س، فهو لي�س ب�ضالك 

ول مجاهد.

يقول الإمام الخمينّي }: »واإّن حجاب روؤية النف�س وعبادتها َلأ�ضخم الحجب واأظلمها، 

وخــرق هــذا الحجاب اأ�ضعب من خرق جميع الحجب التي ُيعّد خرقها مقّدمة له، بل اإّن مفتاح 

مفاتيــح الغيــب وال�ضــهادة وبــاب اأبــواب العروج اإلــى كمــال الروحانّية هو خرق هــذا الحجاب 

والخروج من هذا المنزل هو اأّول �ضرط لل�ّضلوك اإلى اهلل، بل هو الميزان في حّقانّية الريا�ضة 

.
(1(

وبطالنها«

ويقول الإمام }: »فكّل �ضالك ي�ضلك بَقَدم الأنانّية وروؤية النف�س ويطوي منازل ال�ضلوك 

.
(2(

في حجاب الإّنّية وحّب النف�س تكون ريا�ضته باطلة، ول يكون �ضلوكه اإلى اهلل«

فال�ضــلوك يكــون بالتوّجــه اإلــى الكمال الواقعّي، وما دام ال�ضــعي اإلى النف�ــس فهو �ضــير اإلى 

الوهم؛ لأّن النف�س ل يمكن اأن تكون من�ضاأ الكمال، وهي في عين الفقر«.

ا  سرلبوبيم
م
ه إرى عز أعظم ثّار سرتوجم

لي�ــس المانع من و�ضول الإن�ضــان اإلى الرّب وتحّققه بحقائق القرب اإل نظره لنف�ضــه وتعّلقه 

بذاتــه. وعندمــا يتحّرر ال�ضــالك من هذين القيدين ويفّك هذين الغّليــن، يّت�ضل ببحر الكمال 

 الذي روته فرق 
(3(

المطلق، وتجري في نف�ضه كّل معانيه. وهو ما اأ�ضار اإليه حديث قرب النوافل

الم�ضلمين من ال�ضّنة وال�ضيعة. 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 22.
)2)  م. ن. �س 22.

)3)  النوافل: هي الأعمال الم�ضتحبة التي لم يلزم بها ال�ضارع المكّلف بل ترك له الخيار باتيانها مع وعده بالثواب الجزيل 
عليها.
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فال ينال مقام قرب الربوبّية اإل بَقدم العبودّية. واإذا اأراد اهلل لعبده مقام قربه خلع عليه 

من ِخلع الكرامة، واألب�ضة الكمال ما يليق بهذا القرب؛ لأّن اهلل تعالى ل ير�ضى من الكمال اإل 

كماله.

يقول الإمام الخمينّي }: »فاإذا اأ�ضــقط العبد ت�ضّرفاته، و�ضــّلم مملكة وجوده كّلها اإلى 

الحــّق، وخّلــى بين البيت و�ضاحبه، وفني في عــّز الربوبية، فحينئٍذ يكون المت�ضّرف في الدار 

�ضاحبهــا، فت�ضيــر تدبيراته تدبيرات اإلهّية، فيكون ب�ضره ب�ضــرًا اإلهيًّا، وينظر بب�ضر الحّق، 

ويكون �ضــمعه �ضــمعًا اإلهّيًا في�ضــمع ب�ضــمع الحّق. وبمقدار ما تزداد ربوبّية النف�س ويكون عّزها 

 .
(2(

»
(1(

غاية في نظره، ينق�س من عّز الربوبية؛ لأّن هذين متقابالن »الدنيا والآخرة �ضّرتان«

ا سرّطلدا لن أعلى للستب سركّال  سرعبوديم
�ضرف الإن�ضان اأن يّت�ضل باهلل واأن يرتبط به. ول رابطة بين الخالق والمخلوق �ضوى رابطة 

العبودّيــة، فهــو المالك لنــا ونحن عبيده المملوكــون. وكّل رابطة اأخرى، اإن لــم تنبع من حالة 

العبودّية، فهي قطيعة ولي�ضت رابطة. وفي ظّل هذا الّت�ضال ينال المرء كّل كمال ويبلغ ما فوق 

منتهاه، ول كمال في الحقيقة اإل بعد العبودّية.

يقول الإمام الخمينّي }: »ولُيعلم اأّن العبودّية المطلقة من اأعلى مراتب الكمال واأرفع 

 ،P  مقامات الإن�ضانّية، ولي�س لأحد فيها ن�ضيب بالأ�ضالة �ضوى الأكمل من خلق اهلل محّمد

ولأوليــاء اهلل الكّمــل بالتبعّيــة. واأّمــا بقّيــة العبــاد، فهــم فــي طريق العبــادة ُعــرج، وعبادتهم 

وعبودّيتهم عليلة. ول ُينال المعراج الحقيقّي المطلق اإل بقَدم العبودّية، ولهذا قال اهلل تعالى: 

، فقد اأ�ضــرى اهلل �ضــبحانه بتلك الذات المقّد�ضة اإلى معراج 
ٰى بَِعۡبِدهِۦ﴾)3) ۡسَ

َ
ِٓي أ ﴿ُســۡبَحَٰن ٱلَّ

 .
(4(

القرب والو�ضول بقَدم العبودّية والجذبة الربوبّية«

)1)  ابن اأبي الحديد، عبد الحميد بن هبة اهلل ، �ضرح نهج البالغة، تحقيق وت�ضحيح محمد اأبو الف�ضل اإبراهيم، قم ، ن�ضر 
مكتبة اآية اهلل المرع�ضي النجفي ، 1404هـ ، ط 1 ، ج 19، �س 292.

)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س23.
)3)  �ضورة الإ�ضراء، الآية 1.

)4)  الخمينّي، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 24.



29 ا  فاع سردلبيم  سرتوجم
م

ا لي ّل سرّيال سرّعنويم

فكّلمــا ازداد العبــد قرًبــا وازداد كماًل، ازداد اإح�ضا�ضــه بفقــره ول �ضــيئّيته، ل كما يت�ضّور 

ا!  الجاهل باأّن و�ضول الإن�ضــان اإلى الكمال المطلق يعني ا�ضــتغناءه عن رّبه و�ضيرورته اإلًها وربًّ

ا.  ففي عين الّت�ضال ببحر الكمال المطلق، هناك الفقر المطلق وهو العبودّية المطلقة اأي�ضً

والإن�ضــان الكامــل الذي و�ضــل اإلى الكمال المطلق، ل يغفل قلبه عن حالة ال�ضــعور بحقيقة 

فقره وعجزه وجهله. وما ي�ضعر به من كمال فلي�س اإّل من قّوة �ضعوره بذاك الّت�ضال.

واإذا كان ال�ضــجود قّمــة العتراف بالذّل، فاإّنــه اأبرز حالة من اأحوال الّت�ضال باهلل تعالى؛ 

لأّن ال�ضــاجد هــو اأقــرب ما يكــون اإلى اهلل تعالى. وفي ظّل ال�ضــجود وبوا�ضــطته ُتخرق الحجب 

ال�ضــبعة، ب�ضــرط المعّيــة مــع الإن�ضــان الكامــل والهــادي اإلــى اهلل تعالــى؛ ولهــذا يقــول الإمام 

الخمينّي  }:

»وفــي الت�ضــّهد ال�ضالتــّي الــذي هو رجــوع من الفنــاء المطلق الــذي يح�ضــل للم�ضّلي في 

ا اأن يكون  ال�ضــجدة، نجــد التوّجــه اإلــى العبودّية اأي�ضًا قبــل التوّجه اإلى الر�ضــالة. ويمكــن اأي�ضً

.
(1(

اإ�ضارة اإلى اأن ّمقام الر�ضالة هو نتيجة لجوهرة العبودّية«

)1)  الخمينّي، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 24.



 اآلداب المعنوّية للصالة في ضوء فكر اإلمام الخمينّي}30
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أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

يتعّرف اإلى المراتب الأ�ضا�ضية الأربع التي يقطعها    1

ال�ّضالك للو�ضول اإلى الحقيقة.

يبّين عالمات هذه المراتب، ومخاطرها، ودورها    2

في �ضلوك الن�ضان.

ــح معنى ال�ضــتدراج، ويبّين كيفّيــة الحتراز    3 يو�ضّ

من الوقوع فيه.

عبور المراتب 
والمقامات إلى الغاية

الدرس الثاني





تّفيق
بعــد اأن اّت�ضحــت الغايــة مــن ال�ّضــير وال�ّضــلوك، وتبّين لنــا اأّن الذي يعي�ــس اليقين بحقيقة 

الّربوبّية وتتجّلى هذه الحقيقة في نف�ضه بحالة العبودّية، فاإّنه �ضينال مقام القرب وتظهر فيه 

تجّليــات الكمــال الالمتناهي، ن�ضــاأل ما هي المراحــل التي يقطعها ال�ّضــالك للو�ضول اإلى هذه 

الغاية العظيمة؟

وهنــا يبّيــن الإمام الخمينــّي } اأّن المراتب والمقامات التي يقطعها ال�ّضــالك للو�ضول 

اإلــى الغايــة ل ُتح�ضــى؛ لأّن مقام الرّب المتعــال اأعظم من كّل ما يمكن اأن يت�ضّوره اإن�ضــان اأو 

يحيط به كائن، لكن بالإمكان ذكر المراتب على الّنحو الكّلّي، بحيث يمكن اأن تجمع كّل مرتبة 

عدًدا من المقامات الكثيرة.

يقــول الإمــام الخمينــّي }: »واأّمــا الإحاطة بجميــع الجوانب واإح�ضاء جميــع المراتب 

.
(1(

فخارج عن عهدتي اأنا الال�ضيء؛ فاإّن »الطرق اإلى اهلل بعدد اأنفا�س الخالئق«

لدام سرعلم
يعتبر الإمام الخميني } الحركة العلمّية والجهد العلمّي اللذين ي�ضدران عن ال�ضالك 

مــن اأفعــال ال�ضــير وال�ضــلوك. وهــذا المجهــود العلمــي يتمّثل بال�ضــعي للو�ضــول اإلــى الحقائق 

وتثبيتهــا فــي النف�ــس. ففــي حديثه عن مراتــب ومقامات ال�ضــالكين، يقــول }: »فمن تلك 

المراتــب مرتبــة )العلــم(؛ وهــي اأن ُيْثِبت بال�ضــلوك العلمّي والبرهان الفل�ضــفّي ذّلــة العبودّية 

. ويرى الإمــام اأّن هذا المقام هو من اأوائل مقامات الإن�ضــانّية. ويعني هذا 
(2(

وعــّزة الربوبّيــة«

الأمــر فــي عرف العارفين وم�ضــلكهم اأّن اأّي مخلوق، ما لم يتحّقق بالعلــم البرهانّي، لن يكون 

)1)   الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 25.
)2)  م. ن. �س 25.
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له حّظ اأو ن�ضيب من الإن�ضــانّية. ول يخفى باأّن الإن�ضــانّية هي �ضراط الب�ضــر الم�ضــتقيم الذي 

ينتهي اإلى مقام الإن�ضان الكامل.

»ف�ضــالك طريق الحقيقة وم�ضــافر �ضــبيل العبودّية، اإذا قطع هذا المنزل بال�ضلوك العلمّي 

.
(1(

ومركب ال�ضير الفكرّي، يقع في حجاب العلم، ويكون قد و�ضل اإلى المقام الأّول لالإن�ضانّية«

اأّما لماذا يدور العلم حول مو�ضوع ذّل العبودّية وعّز الربوبّية؟

 فيقــول الإمــام }: »وهذا من ُلباب المعارف، حيــث اّت�ضح في العلوم العالية والحكمة 

المتعالية اأّن كّل ما في دار التحّقق وتمام دائرة الوجود اإّنما هو �ضرف الّربط والتعّلق ومح�س 

ة بذاته المقّد�س الكبريائّي، ولي�س لأحد  الفقر والفاقة. اأّما العّزة والملك وال�ضــلطان فمخت�ضّ

.
(2(

ن�ضيب من حظوظ العّزة والكبرياء«

وبعبــارٍة اأخرى، اإذا تمّكن ال�ّضــالك مــن تثبيت هذا المبداأ الجوهرّي في نف�ضــه، يكون قد 

ح�ضــل علــى لــّب المعــارف، فيتمّكــن حينها مــن تثبيتها واحــدة تلو الأخرى في نف�ضــه بي�ضــٍر 

و�ضهولة. اأّما لو لم يبداأ من هذه النقطة بالّذات، فاإّن �ضيره العلمّي وم�ضاره التكاملّي �ضيكون 

وم�ضّو�ضًا. �ضعبًا 

ويمكننــا اأن نجــد الّتف�ضيل وال�ّضــرح لهــذا المبداأ في »العلــوم العالية والحكمــة المتعالية«، 

بح�ضــب تعبيــر الإمــام الخمينّي }، والذي ي�ضــير اإلى فل�ضــفة �ضــدر المتاأّلهيــن واإلى كتابه 

الم�ضــهور بالأ�ضــفار الأربعة بالخ�ضو�ــس، وقد اخت�ضره وبّينــه العاّلمة الّطباطبائــّي في نهاية 

الحكمة. و�ضارت حكمته مهيمنة على غيرها من الفل�ضفات بين اأهل العلوم العقلّية.

لوسنع هذه سرّلتبا ولخاطلها
يقول الإمام الخمينّي }: »ف�ضــالك طريق الحقيقة وم�ضــافر �ضــبيل العبودّية، اإذا قطع 

هذا المنزل بال�ضــلوك العلمّي ومركب ال�ضــير الفكرّي، يقع في حجاب العلم... وهذا الحجاب 

من الحجب الغليظة، وقد قالوا اإّن العلم هو الحجاب الأكبر؛ وعلى ال�ضــالك األ يبقى في هذا 

.
(3(

الحجاب، بل يخرقه«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 25.
)2)  م. ن، �س 25.

)3)  م. ن، �س 25 - 26.
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 فمــا هــو حجاب العلم هذا؟ يقول الإمــام الخمينّي }: »ولعّلــه اإذا اقتنع بهذا المقام، 

و�ضــجن قلبــه فــي هــذا القيد يقع في ال�ضــتدراج. وال�ضــتدراج في هــذا المقام هو اأن ي�ضــتغل 

بالتفريعــات العلمّية الكثيرة، وي�ضــغل فكره فــي البحث عن البراهين الكثيــرة لهذا المق�ضد، 

فُيحــرم مــن المنازل الأخــرى، ويتعّلق قلبه بهذا المقــام، ويغفل عن النتيجــة المطلوبة، وهي 

الو�ضول اإلى ِفناء اهلل، وي�ضرف عمره في حجاب البرهان و�ضعبه. وكّلما كثرت الفروع يزداد 

.
(1(

الحجاب، وي�ضتّد الحتجاب عن الحقيقة«

فعندمــا ي�ضبح مق�ضد ال�ضــالك تخزين المعلومات وجمع الم�ضطلحــات والإكثار من القيل 

والقال بدل التطبيق والأفعال، يكون قد انحرف عن �ضراط الإن�ضــانّية الم�ضــتقيم، الذي ينبغي 

اأن ينتهي اإلى العبودّية المطلقة هلل رّب العالمين؛ ولهذا نجد الإمام ال�ضادق Q في و�ضّيته 

الم�ضهورة لعنوان الب�ضري، ين�ضحه قائاًل: »لي�س العلم بالتعّلم، اإّنما هو نور يقع في قلب من 

يريد اهلل تبارك وتعالى اأن يهديه، فاإن اأردت العلم فاطلب اأّوًل في نف�ص��ك حقيقة العبودّية، 

. فالحجاب ين�ضاأ من اعتبار الكثرة العلمّية �ضاأًنا للنف�س وزينة لها، 
واطلب العلم با�صتعماله«)2)

والعبودّية تقت�ضي اأن يكون طلب العلم لأجل القيام بوظائف العبودّية وحقوق الربوبّية.

كيف ننجو لن هذس سرّجاب؟
اإّنهــا اليقظــة التــي ل يمكــن لأحد اأن يطوي منــزًل دونهــا، ول يوجد من حجاب اأ�ضــّد على 

ال�ضــالك مــن الغفلــة؛ ففــي ظّل الغفلــة يتمّكن ال�ضــيطان مــن ا�ضطياد الب�ضــر، كما قــال اأمير 

.
الموؤمنين Q: »فاإّن الغفلة م�صطاد ال�صيطان«)3)

يقــول الإمام }: »فعلى ال�ضــالك اأّل يغتّر بمكايد ال�ضــيطان في هــذا المقام، فيحتجب 

بكثــرة العلــم وغزارتــه وقــّوة البرهان عن الحــّق والحقيقة ويتاأّخر عن ال�ضــير فــي الطلب، بل 

.
(4(

ي�ضّمر ذيل هّمته، ول يغفل عن الجّد في طلب المطلوب الحقيقّي حتى ينال المقام الثاني«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 26.
)2)  العاملــي، زيــن الديــن بــن علــي، منية المريد فــي اأدب المفيد والم�ضــتفيد، تحقيق ر�ضا مختاري، قــم، مكتب الإعالم 

الإ�ضالمي، 1409هـ.، ط1، �س 149.

)3)  المام جعفر ال�ضادق Q، م�ضباح ال�ضريعة، �س 99.
)4)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 26.
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لدام سإليّان
يقــول الإمــام }: »وهــو اأن يكتب كّل ما اأدركــه عقله بقّوة البرهان وال�ضــلوك العلمّي 

بقلــم العقــل علــى �ضحيفــة قلبــه، ويو�ضــل حقيقــة ذّل العبودّيــة وعــّز الربوبّية اإلــى القلب، 

ويتحــّرر مــن القيــود والحجــب العلميــة... فنتيجــة المقام الثانــي اإًذا هي ح�ضــول الإيمان 

.
(1(

بالحقائق«

وباخت�ضــار، فــاإّن الإيمــان باهلل تعالى يعني �ضــريان تلــك الحقائق، التي اأثبتهــا بالبرهان 

وثّبتهــا فــي نف�ضــه بالعمل بمقت�ضاهــا، اإلــى كّل مملكة النف�ــس وقواها. وعالمة ذلــك اأن تكون 

الجــوارح عاملــة بمــا تقت�ضيــه العقيدة وتمليه من موقف بح�ضــب كّل مورد اأو �ضــاأن من �ضــوؤون 

الحياة وابتالءاتها. فاإن كان يعتقد بالتوحيد في الرازقّية ول يرى رازقًا اإل اهلل تعالى، ودخلت 

هذه العقيدة اإلى قلبه وتحّولت اإلى اإيمان لن يهلك نف�ضه في طلب الّرزق، ولن يبخل بماله واإن 

.
قّل، قال اأمير الموؤمنين Q: »من اأيقن بالخلف جاد بالعطّية«)2)

واإن كان يوؤمــن بــاأّن اهلل ين�ضــره، فلــن يخاف من الأعــداء. واإن كان يوؤمن بــاأّن اهلل يدافع 

عنه، فلن يخ�ضى لومة الالئمين. واإن كان يوؤمن باأّن اهلل هو الذي يرفع ويخف�س فاإّنه لن يطلب 

ۖ َوُيَعّلُِمُكُم  َ العــّزة مــن النا�ــس. واإن كان يوؤمــن باأّن اهلل تعالــى يعّلم، لقولــه تعالــى: ﴿َوٱتَُّقواْ ٱللَّ

، فاإّنــه لــن يتوّقــف عنــد حــّد في طلــب العلم، ولن يجد لأّي �ضــيء قدرة علــى منعه من 
(3(﴾ۗ ُ ٱللَّ

الو�ضول اإلى العلم الإلهّي والحكمة الرّبانّية.

فالموؤمن هو الذي ي�ضــتح�ضر وجود اهلل بح�ضــب تجّلياته واأ�ضــمائه في كّل ما يرد عليه في 

هذه الحياة.

لدام سرطّأنينا
وعندما ي�ضتقّر الإيمان في القلب تبداأ رحلته التكاملّية، في�ضل في الإيمان اإلى الطماأنينة. 

يقــول الإمــام }: »والمقــام الثالــث هــو مقــام الطمئنــان وطماأنينــة النف�ــس، وهو في 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 26.
)2)  ابن اأبي الحديد، �ضرح نهج البالغة، ج 18، �س 336.

)3)  �ضورة البقرة، الآية 282.
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َو لَــۡم تُۡؤِمۖن قَاَل بََلٰ 
َ
الحقيقــة المرتبــة الكاملــة مــن الإيمــان، قــال تعالى مخاطًبــا خليله ﴿قَاَل أ

.
(2(

،
َۡطَمئِنَّ قَۡلِبۖ ﴾)1) َوَلِٰكن ّلِ

فــاإذا ارتقــى الإيمــان وازداد قّوة في القلــب، و�ضل اإلى حالة ل يعود �ضاحبهــا محتاًجا اإلى 

الدليــل، بــل ل يفّكــر بالّرجــوع اإلى الّدليل واإلــى العلم البرهانــّي؛ ل لأّن ما و�ضــل اإليه مخالف 

للدليل، بل لأّن يقينه ي�ضبح اأقوى من الّدليل العقلي، و�ضار معلومه �ضديد الح�ضور في الّنف�س؛ 

فال تطالبه النف�س بالدليل، واإن كانت قادرة عليه مت�ضّمنة اإّياه.

وعالمــة الطماأنينــة هي تمركــز القلب في توّجهه اإلى مبداأ الوجــود واأ�ضل الكمال، وكذلك 

عدم تقّلبه وتزلزله اأثناء هبوب عوا�ضف البالءات و�ضدائد الحياة.

لدام سرّشاهقل
واإذا ارتقى في العلم من الإيمان اإلى الطماأنينة، وباتت النف�س تحت حكومة العقل، ا�ضتعّد 

ال�ضــالك للتجّليــات الإطالقّية والحقائق المطلقة. وما كان يراه قبــل هذا المقام في التحديد 

والتقييد �ضي�ضهده فيه مطلًقا.

يقــول الإمــام الخمينــّي }: »المقــام الرابع هو مقام الم�ضــاهدة؛ وهو نــور اإلهّي وتجلٍّ 

رحمانــّي يظهر في �ضــّر ال�ضــالك تبًعا للتجّليات الأ�ضــمائّية وال�ضفاتّية، وينــّور جميع قلبه بنوٍر 

.
(3(

�ضهودّي، ولهذا المقام درجات كثيرة ل تّت�ضع هذه الأوراق لذكرها«

واأقّل ما يمكن اأن ُيقال عن الم�ضــاهدة، اإّن ما يدركه ال�ّضــالك من حقائق بوا�ضــطتها يكون 

عنده اأ�ضــّد ح�ضوًرا واأقوى ظهوًرا من م�ضــاهداته الح�ضــّية. فهل �ضمعت اأحدًا يطلب دلياًل على 

وجود الطاولة التي يراها بعينيه اأمامه؟! ل لأّنه جاحد بالدليل، بل لأّن م�ضــاهدته هذه اأغنته 

عن الدليل. 

ول ينبغي اأن نن�ضــى اأّن الم�ضــهود في هذا المقام هو تجّليات الأ�ضــماء الإلهّية. اأّما �ضــهود 

الحقائــق الكونّيــة والم�ضــتقبلّيات وبواطن النفو�ــس وال�ضمائر، فلي�ــس داخاًل فــي حقيقة هذا 

المقــام، واإن كان يتبعــه. فالأ�ضــل في ال�ضــهود هو اأن يكون متعّلقه الكمــالت الإلهّية المطلقة. 

)1)  �ضورة البقرة، الآية 260.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 26.

)3)  م.ن، �س 26.
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فاإذا كّنا نرى اآثار الحياة الإلهّية اأو القدرة الرّبانّية في الكائنات على نحٍو محدود، فاإّن مقام 

ال�ضــهود هذا يجعلنا ن�ضــاهد مظهر القدرة الإلهّية المطلقة اأو الحياة الرّبانّية التي ل حّد لها 

ول انعدام فيها اأو فناء.

لا هي آثار هذس سرّدام وعالئّه؟
ل �ضــّك بــاأّن لّت�ضال الإن�ضــان الم�ضــتعّد بهذا المقام اآثــارًا ل ُتعّد ول ُتح�ضــى. وقد عّبرت 

الأحاديــث والّروايــات عــن العديــد من هذه الآثــار. واأجمل ما جــاء هو �ضيــرورة العبد مظهر 

كمالت الرّب؛ بمعنى اأن تتجّلى فيه وعلى يديه الكمالت المطلقة.

ر عنه  يقول الإمام الخمينّي }: »وفي هذه المقام يبرز نموذج من قرب النوافل، المعبَّ

.
(1(

بـ »كنت �ضمعه وب�ضره«

ولأّن مقــام القــرب هــو مقــام المطلق من كّل �ضــيء، فاإّنــه ل نهاية لهذا المقــام. فمن ظّن 

اأّن الوا�ضــل اإلــى الكمال المطلق يتوّقــف اأو يجمد فقد جهل معناه؛ لأّن معنى الإطالق اأّل يكون 

ل�ضير الإن�ضان اأّي منتهى.

يقول الإمام الخمينّي }: »ويرى ال�ضــالك نف�ضــه م�ضتغرًقا في البحر الالمتناهي، ومن 

.
(2(

ورائه بحٌر عميق في غاية العمق تنك�ضف له فيه نبذة من اأ�ضرار القدر«

لوا فيها؛ لعّل اهلل يفتح على قلوبنا بع�س  وقد اأ�ضار العارفون اإلى معاني اأ�ضرار القدر وف�ضّ

هذه المعاني في طّيات الف�ضول الالحقة، اإن �ضاء اهلل تعالى.

لا هي حديدا سرعللان
العرفــان عنــوان للمعرفــة العميقة الوا�ضحة الخاليــة من القيود؛ ولهذا قالوا اإّن م�ضــاهدة 

الحقيقة من وراء الحجاب اأو بعد ك�ضف الحجاب هو اليقين. والحقيقة عند العارف هي اأ�ضل 

كّل �ضــيء وعّلته الأولى. وما لم يدرك ال�ضــالك حقيقة الرابطة بين الخلق والخالق ل يكون قد 

اأدرك العرفان، يقول الإمام الخمينّي } في بيان حقيقة العرفان:

»اإّنمــا حقيقــة العرفــان وال�ضــهود ونتيجــة الريا�ضــة وال�ضــلوك هــي رفع الحجــاب عن وجه 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 26.
)2)  م.ن، �س 26  - 27.
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الحقيقــة وروؤيــة ذّل العبودّيــة واأ�ضــل الفقــر والتدّلي في النف�ــس وفي جميع الموجــودات، ولعّل 

فــي الّدعــاء المن�ضــوب اإلى �ضــّيد الكائنــات P: »اللهّم، اأرني الأ�ضــياء كما هي!«، اإ�ضــارة اإلى 

هذا المقام؛ بمعنى اأّنه P �ضــاأل اهلل �ضــبحانه اأن ُي�ضــِهده ذّل العبودّية الم�ضــتلزم ل�ضــهود عّز 

.
(1(

الربوبّية«

هل يوجق لخاطل لي هذس سرّدام؟
يقول الإمام الخمينّي }: »ولكلٍّ من هذه المقامات ا�ضتدراج يخت�ّس به، ولل�ضالك فيه 

. وال�ضــتدراج ين�ضــاأ من تعّلق ال�ضالك بالمقام الذي و�ضل اإليه واعتباره الغاية 
(2(

هالك عظيم«

النهائّية، فين�ضــى ب�ضــبب ذلك م�ضــيره ويغفــل عنه؛ فيوؤّدي هذا اإلى �ضــلوكه طريقــًا اآخر، وهو 

يح�ضب اأّنه ُيح�ِضن �ضنعا.

جال؟
م
لا هو طليق سرن

ومــا لــم ي�ضبــح المقــام الرابع را�ضــًخا، وما لــم تثبت النف�ــس عليه، فــاإّن خطر الخ�ضــارة 

وال�ضــقوط والتراجــع يبقى ماثاًل. وقد قيل: اإّنــه ل اأمان اإّل بعد يوم الفزع الأكبر، حيث يتحّدد 

الم�ضير النهائّي لكّل اإن�ضــان، وطريق النجاة من هذا التراجع وال�ضــقوط هو تخلي�س النف�ــس 

مــن الإّنّيــة والأنانّيــة، يقول الإمام الخمينّي }: »ول بّد لل�ضــالك في جميــع هذه المقامات 

من تخلي�س نف�ضــه من الأنانّية والتخّل�س من روؤية نف�ضــه وحّبها؛ فاإّنهما منبع اأكثر المفا�ضــد 

.
(3(

ول�ضّيما لل�ضالك

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س25.
)2)  م.ن، �س 27.
)3)  م. ن، �س27.



 اآلداب المعنوّية للصالة في ضوء فكر اإلمام الخمينّي}40

سرّهاهيم سرلئيسا 

ل بّد من عبور المراتب للو�ضول اإلى الغاية المن�ضودة.  .1

يمكن الحديث عن المراتب على نحٍو كّلّي، والإحاطة متعّذرة.  .2

جميع المراتب تدور حول قّوة ح�ضور الحقيقة في الّنف�س.  .3

المرتبة الأولى هي مرتبة العلم ال�ضتدللّي.  .4

المرتبة الثانية هي مرتبة العلم القلبّي اأو الإيمان.  .5

المرتبة الّثالثة هي مرتبة ا�ضتقرار العلم في القلب.  .6

المرتبة الّرابعة هي مرتبة م�ضاهدة الحقائق بالقلب.  .7

لكّل مرتبة حجاب اأو موانع ل بّد من اختراقها.  .8

اأ�ضــواأ مــا ي�ضيب ال�ّضــالك هو الغترار بالمقام الــذي و�ضل اإليه والّركــون اإليه، المعّبر   .9

عنه بال�ضتدراج.

من�ضاأ الغترار و�ضبب ال�ضتدراج هو حّب الّنف�س وروؤيتها.  .10



أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

يتعّرف اإلى معنى الخ�ضوع، ويمّيز بين اأنواعه.   1

يبّين من�ضاأ الخ�ضوع وعالماته.   2

ي�ضــرح دور العلــم والإيمان في تح�ضيل الخ�ضــوع،    3

ويذكر الفرق بين العلم والإيمان.

 الخشوع

الدرس الثالث





تّفيق
يعّبــر الخ�ضــوع فــي العبــادة عن حالــة الّتوّجــه القلبّي ال�ّضــليم. فعندمــا يتوّجــه القلب اإلى 

اهلل علــى اأ�ضا�ــس المعرفــة، فاإّن اآيات الجمال والجالل �ضــتتراءى له، ويح�ضــل من جّراء هذه 

التجّليات حالة نف�ضّية قلبّية هي الخ�ضوع.

حيح في مراتب ال�ّضلوك. وعليه، يكون الخ�ضوع عالمة موؤّكدة على ال�ّضير ال�ضّ

ــالة، »التي هي راأ�ــس  اإّن اأف�ضــل عبــادة معينــة علــى ك�ضــف هذا الأمــر وتحقيقــه هي ال�ضّ

، كما ُيعّبــر الإمام الخمينّي }، ويعنــي هذا الكالم اأّن 
(1(

العبــادات، ولهــا مقــام الجامعّية«

ــالة هــي اأف�ضل واأعظم محــّل للتجّليات الّربوبّية، �ضــواء كانت تجّليــات عظمة الجمال اأو  ال�ضّ

هيبة الجالل.

ولهــذا، نجــد فــي الأولياء مــن له قلب يعي�ــس حالة الفــرح والنب�ضــاط في العبــادة، نتيجة 

تجّلي مظاهر الجمال واآياته عليها؛ وقلًبا يعي�س حالة الخوف والنقبا�س نتيجة تجّلي مظاهر 

الجالل واآياته.

هذا حال القلوب ال�ضافية التي تنعك�ــس فيها تجّليات الحّق المتعال، وتتفاعل معها بي�ضــر 

و�ضهولة؛ فما هو حال قلوبنا؟ وكيف يمكن لنا اأن نتفاعل مع مظاهر الحّق المتعال؟

لا هو سرخشوع؟
يقــول الإمــام } في معنى الخ�ضــوع وحقيقته: »اإّنــه الخ�ضوع التاّم الممــزوج بالحّب اأو 

.
(2(

الخوف، وهو يح�ضل من اإدراك عظمة الجالل والجمال و�ضطوتهما وهيبتهما«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 27.
)2)  م.ن، �س 27.
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فالخ�ضوع هو اأّول اآثار الخ�ضوع في الجوارح، والإدراك هو من�ضاأ الخ�ضوع؛ لهذا ن�ضمع قوله 

.
(1(﴾ ْۗ ُؤا َ ِمۡن ِعَبادِهِ ٱۡلُعلََمٰٓ تعالى: ﴿إِنََّما َيَۡش ٱللَّ

أنوسع سرخشوع
هنــاك نوعــان من الخ�ضــوع، الأّول يح�ضل من اإدراك عظمة الجمــال، والّثاني يح�ضل من 

اإدراك عظمــة الجالل. ول يخفى اأّن الجمال �ضــامل لكّل مظاهــر الّرحمة والغّفارّية والعطوفة 

والــوّد واأمثالهــا. واأّن الجالل �ضــامل للقاهرّيــة والّنقمة وال�ضــّدة. والمق�ضود بــالإدراك هو ما 

ي�ضــبق اإلى القلب من معاني التجّلي الإلهّي، اأو ما تف�ّضــره القلوب من تجّليات الحّق تعالى في 

العوالم.

فــاهلل تعالــى يتجّلــى بجميع اأ�ضــماء الجمال والجالل، لكــّن القلوب تختلف بح�ضــب الجبّلة 

والفطرة، فيختلف تلّقيها وتفاعلها مع هذه التجّليات، يقول الإمام الخمينّي }:

»وتف�ضيل هذا الإجمال هو اأّن قلوب اأهل ال�ضلوك بح�ضب الِجِبّلة والفطرة متنّوعة:

فبع�ــسٌ منها ع�ضــقيٌّ ومن مظاهر الجمــال، وتتوّجه اإلى جمال المحبوب بح�ضــب الفطرة. 

فهــوؤلء، اإذا اأدركــوا فــي �ضــلوكهم ظــّل الجميل، اأو �ضــاهدوا اأ�ضــل الجمال، تمحوهــم العظمة 

المختفية في �ضــّر الجمال، فت�ضعقهم؛ لأّن في كّل جمال جالًل مختفًيا، وفي كّل جالل جماًل 

م�ضــتوًرا. ولعّله اإلى ذلك اأ�ضــار مولى العارفين واأمير الموؤمنين وال�ضالكين Q، حيث قال: 

»�ص��بحان م��ن اّت�ص��عت رحمت��ه لأوليائ��ه ف��ي �ص��ّدة نقمت��ه، وا�ص��تّدت نقمته لأعدائه في �ص��عة 

، فتغ�ضاهم هيبة الجمال وعظمته، وياأخذهم الخ�ضوع حيال جمال المحبوب. وهذه 
رحمته«)2)

الحالــة، فــي اأوائــل الأمر، توجب تزلــزل القلب وال�ضطــراب، وبعد التمكين تح�ضل لل�ضــالك 

حالــة الأن�ــس، وتتبــّدل حالة الوح�ضــة وال�ضطراب المتوّلدة من العظمة وال�ضــطوة اإلى الأن�ــس 

وال�ضكينة، وتح�ضل له حالة الطماأنينة، كما كانت حالة قلب خليل الرحمن. 

وبع�ــس القلــوب خوفــيٌّ ومن مظاهر الجــالل، وهي تدرك علــى الدوام العظمــة والكبرياء 

والجــالل، وخ�ضــوعها يكــون من الخوف، ومــن تجّلي الأ�ضــماء القهرّية والجاللّيــة عليها؛ كما 

)1)  �ضورة فاطر، الآية 28.
)2)  �ضدر الدين ال�ضــيرازي، محمد بن اإبراهيم،  �ضــرح اأ�ضول الكافي، تحقيق وت�ضحيح محمد الخواجوي، طهران، ن�ضــر 

موؤ�ض�ضة الأبحاث الثقافية، 1425 هـ، ط 1، ج 1، �س 177.
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كان حــال َيحيى، على نبّينا واآله وعليه ال�ضــالم. فالخ�ضــوع يكــون ممزوًجا تارًة بالحّب واأخرى 

.
(1(

بالخوف والوح�ضة، وان كان في كّل حّب وح�ضة، وفي كّل خوف حّب«

ولي�ــس المق�ضــود بالفطــرة هنــا اأ�ضلهــا؛ لأّن اأ�ضلهــا واحــد عند الجميــع. لكّن تنــّزل هذه 

الفطرة في النفو�ــس يخ�ضع لطبيعة تكّون النف�ــس، وعلى هذا الأ�ضا�ــس تنق�ضم القلوب بح�ضب 

الفطرة اإلى جمالّية وجاللّية.

للستب سرخشوع
يقول الإمام الخمينّي }: »ومراتب الخ�ضوع تكون بح�ضب مراتب اإدراك العظمة والجالل 

والح�ضــن والجمال، وحيث اإّن اأمثالنا على هذه الحال من الحرمان من نور الم�ضــاهدات، فال 

.
(2(

بّد اأن نكون ب�ضدد تح�ضيل الخ�ضوع عن طريق العلم اأو الإيمان«

وُيعلم من هذا الكالم اأّن الخ�ضوع مراتب ودرجات بح�ضب اإدراك التجّليات والتفاعل معها؛ 

فالأّن للقلوب مدخلّية اأ�ضا�ضــّية في الإدراك والتفاعل، ولأّن قلوب العباد تختلف بح�ضــب ال�ضعة 

ا. والكثير من القلوب ل تفقه ول  والتوّجه، فاإّن تفاعلهم مع التجّليات الإلهية يكون مختلًفا جدًّ

. والحرمان مــن نور العقل يحرم القلب من 
تعقــل، لقولــه تعالــى ﴿لَُهۡم قُلُوٞب لَّ َيۡفَقُهوَن بَِها ﴾)3)

اإدراك هذه التجّليات.

ول �ضــّك باأّن لكّل اإن�ضــان دوًرا محوريًّا في ت�ضــكيل قلبه من حيث ال�ضفاء والتوّجه وال�ّضــعة 

والتقّبل. حّتى لو كان قد ورث قلًبا �ضّيًقا مكّدًرا مظلًما.

فاأعمــال الإن�ضــان الختيارّيــة هــي التي ت�ضــّكل قلبه في نهايــة المطــاف. واإذا كان »اْلَقْلُب 

، كما قال اأمير الموؤمنين Q - فهذا يعني اأّن كّل ما ينظر اإليه الإن�ضان 
َحُف  اْلَب�َصر«)4) ُم�صْ

�ضــوف ينعك�ــس ب�ضورة نقو�ــس وكتابات في قلبه، وهذا الأمر ينطبق على كّل ما َيرِد عن طريق 

الحوا�س.

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 27  - 28.
)2)  م. ن، �س28.

)3)  �ضورة الأعراف، الآية 179.
)4)  ال�ضيد الر�ضي، نهج البالغة، �س 548.
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سرخشوع لن عالئم سإليّان
علمنا اأّن الخ�ضوع القلبّي ين�ضاأ من حالة الإدراك العميق لتجّليات الحّق تعالى. وعليه، فاإذا 

اأدركنا ال�ضبب في عدم تحّقق الخ�ضوع لم يعد لل�ضوؤال المطروح من محّل.

ِيَن ُهۡم ِف َصَلتِِهۡم  ۡفلََح ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ١ ٱلَّ
َ
يقــول الإمــام الخمينّي }: »قال اهلل تعالــى: ﴿قَۡد أ

، فجعل الخ�ضــوع في ال�ضالة من حدود الإيمان وعالئمه. فمن لم يكن خا�ضــًعا 
َخِٰشــُعوَن ﴾)1)

في ال�ضالة فهو خارج زمرة اأهل الإيمان، طبًقا لما قاله ذات الحّق المقّد�س تعالى �ضاأنه، قال 

الإمــام ال�ضادق Q: »اإذا دخلت في �صالتك فعليك بالتخ�ّص��ع والإقبال على �صالتك«؛ 

. وبما اأّن �ضلواتنا لي�ضت م�ضفوعة 
ِيَن ُهۡم ِف َصَلتِِهۡم َخِٰشــُعوَن ﴾)2) فاإّن اهلل تعالى يقول: ﴿ ٱلَّ

.
بالخ�ضوع، فاإّن ذلك ناجم اإّما عن نق�س الإيمان اأو فقدانه«)3)

لا سرهلق بين سرعلم وسإليّان؟
ولأّنــه قــد ي�ضــتبه الأمر على بع�ضهم فيظّن اأّن العلم هو الإيمان، ويعجز عن تف�ضــير �ضــبب 

 
ً
عدم الخ�ضوع، كان ل بّد من التمييز بينهما. فالعلم قبل مرحلة الإيمان ي�ضعب اأن يكون من�ضاأ

لالأثر؛ ولهذا ل يخ�ضع المرء بمجّرد اأن يعلم.

يقول الإمام الخمينّي }: »ولأّن العتقاد والعلم مغايران لالإيمان، فالعلم باهلل واأ�ضمائه 

و�ضفاتــه و�ضــائر المعارف الإلهّيــة الظاهرة منها، مغاير لالإيمان، ولي�ــس باإيمان. والدليل على 

ذلــك اأّن ال�ضــيطان، كما �ضــهد له الحّق المقّد�ــس، عالٌم بالمبداأ والمعاد، ومــع ذلك فهو كافر، 

، فهو اإًذا يعترف بالحّق تعالى وخالقّيته، ويقول 
لأّنه يقول: ﴿َخلَۡقَتِن ِمن نَّارٖ وََخلَۡقَتُهۥ ِمن ِطنٖي﴾)4)

ا عالم بالكتب والر�ضل والمالئكة،   ويعتقد بالمعاد، وهو اأي�ضً
نِظۡرِنٓ إَِلٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثوَن﴾)5)

َ
اأي�ضًا: ﴿أ

ومع ذلك كّله فقد خاطبه اهلل �ضبحانه بلفظ الكافر، واأخرجه من زمرة الموؤمنين. فاإًذا، يمتاز 

.
(6(

اأهل العلم عن اأهل الإيمان، ولي�س كّل من هو من اأهل العلم هو اأهٌل لالإيمان«

)1)  �ضورة الموؤمنون، الآيتان 1 - 2.
)2)  الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب بــن اإ�ضــحاق، الكافــي، تحقيــق وت�ضحيح علــي اأكبــر الغفاري، طهــران، ن�ضــر دار الكتب 

الإ�ضالمية، 1407هـ.، ط 4، ج 3، �س 300.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 28.
)4)  �ضورة الأعراف، الآية 12، �ضورة �س، الآية 76.

)5)  �ضورة الأعراف، الآية 14.
)6)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 28  - 29.
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 كيف نوصل سرعلم إرى سردلب؟
قــد تبّيــن مّمــا �ضــبق اأّن الإيمان ياأتــي بعد العلم وين�ضــاأ منه ب�ضــرط عدم ال�ضــتغراق فيه. 

واإذا كان العلــم يح�ضــل مــن خالل توّجه القلــب اإلى الق�ضايا، فاإّن الإيمــان يح�ضل من خالل 

اإمعان التوّجه القلبّي اإلى الحقائق مع العمل بمقت�ضاها. ولالإمام الخمينّي الكثير من الكلمات 

والن�ضو�س التي يتحّدث فيها عن الفارق بين العلم والإيمان، وكيفّية اإي�ضال العلم اإلى القلب 

وتثبيته فيه، ومّما قاله }:

»فيلزم لل�ضــالك اأن يدخل نف�ضــه في �ضــلك الموؤمنين بعد �ضــلوكه العلمّي، ويو�ضل اإلى قلبه 

عظمة الحّق وجالله وبهائه وجماله - جّلت عظمته - كي يخ�ضــع قلبه، فمجّرد العلم ل يوجب 

خ�ضــوًعا، كما ترون في اأنف�ضــكم، فمع كونكم معتقدين بالمبداأ والمعاد، ومع اعتقادكم بعظمة 

.
(1(

اهلل وجالله، لي�ضت قلوبكم خا�ضعة«

وبالمداومة على الذكر والتوّجه القلبّي يبداأ الخ�ضوع بالدخول �ضيًئا ف�ضيًئا اإلى القلب.

يقول الإمام الخمينّي }: »اإذا علم الإن�ضــان بالبرهان اأو ببيان الأنبياء R عظمة 

ر القلب بها حتى يدخل الخ�ضــوع �ضــيئًا ف�ضــيئًا اإلى القلب  اهلل وجماله وجالله، فال بّد اأّن يذكِّ

ــر والتوّجــه القلبّي والمداومة علــى ذكر عظمة اهلل وجاللــه، وتح�ضل النتيجة  بوا�ضــطة التذكُّ

.
(2(

المطلوبة«

ا من ي�ضــلك بَقدم  وي�ضيف الإمام }: »وبالجملة، على �ضــالك طريق الآخرةـ  وخ�ضو�ضً

المعراج ال�ضالتّي ـ اأن يجعل قلبه خا�ضــًعا بنور العلم والإيمان، واأن يثّبت هذه الرقيقة الإلهّية 

والبارقة الرحمانّية في قلبه بمقدار ما يمكنه؛ فلعّله ي�ضــتطيع اأن يحافظ على هذه الحالة في 

كّل ال�ضالة. واإّن حالة التمّكن وال�ضتقرار، واإن كانت ل تخلو في اأّول الأمر من �ضعوبة واإ�ضكال 

.
(3(

لأمثالنا، ولكّنها مع الممار�ضة والرتيا�س القلبّي اأمٌر ممكن جّدًا«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 29.
)2)  م. ن، �س 30.
)3)  م. ن، �س 29.
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ضلورل سرّقسولا وسرّثابلل
يقــول الإمــام الخمينــّي }: »عزيزي، اإّن تح�ضيــل الكمال وزاد الآخرة ي�ضــتدعي طلًبا 

ا، وكّلما كان المطلوب اأعظم فهو اأحرى بالجّد. وجدًّ

ومن الوا�ضح اأّن معراج القرب الألوهّي ومقام جوار رّب العّزة، ل يتي�ّضــر مع هذا التراخي 

والفتور والت�ضاهل، فيلزمك القيام بفتّوة حتى ت�ضل اإلى المطلوب. وطالما اأّنك توؤمن بالآخرة، 

وتعلــم بــاأّن الن�ضــاأة الآخرة ل يمكن اأن ُتقا�ــس بهذه الن�ضــاأة من حيث ال�ضــعادة والكمال اأو من 

حيث ال�ضــقاء والوبالـ  لأّن تلك الن�ضــاأة عالٌم اأبدّي دائم ل موت فيه ول فناء، وال�ضــعيد فيه في 

راحــة وعــّزة ونعمــة اأبدّية، وهي راحة ل يوجد لها �ضــبيه في هذا العالم، وعّزة و�ضــلطنة اإلهّية 

لة اأحــد؛ وكذلك الأمر في جانب  لي�ــس لهمــا نظير في هذه الن�ضــاأة، وِنَعــٌم ما خطرت على مخيِّ

ال�ضــقاوة، فاإّن عذابها ونقمتها ووبالها لي�ــس لها في هذا العالم مثيل ول نظير ـ وبما اأّنك تعلم 

اأّن طريق الو�ضول اإلى ال�ضــعادة اإّنما هو اإطاعة رّب العّزة، واأّنه لي�ــس في العبادات ما ي�ضاهي 

هذه ال�ضالة، فاإّنها مرهم اإلهّي جامع يتكّفل ب�ضعادة الب�ضر )واإْن ُقِبلت ُقِبلت جميع الأعمال(؛ 

فال بّد لك من الجّد التاّم في طلبها، واأّل تت�ضايق من ال�ضعي اإليها وتحّمل الم�ضاق في �ضبيلها. 

مــع اأّنــه لي�ــس فيها م�ضــّقة، بل اإّنــك اإذا واظبــت عليها مّدة ي�ضــيرة، وح�ضل لقلبك الأن�ــس بها 

، واأنت في هذا العالم من المناجاة مع الحّق تعالى �ضــاأنه، َلّذات ل ُيقا�ــس بها لّذة من  لتجدنَّ

.
(1(

لّذات هذه الدنيا، كما يظهر من ال�ضير في اأحوال اأهل المناجاة مع اهلل �ضبحانه«

ضلورل سالرتهاع إرى سرّانع
طالمــا اأّن من�ضــاأ جميــع الحجــب والموانع هو النف�ــس، وطالمــا اأن ّالنظر اإلى النف�ــس بعين 

ال�ضتقالل هو الم�ضكلة الكبرى التي تن�ضاأ منها جميع المعيقات والم�ضاكل، فاإّن اإدراك عيوب 

النف�س ونقائ�ضها �ضيكون بداية اكت�ضاف عجزها وفقرها ول�ضيئّيتها. 

عندما نجد في اأنف�ضــنا نفوًرا من النتقادات التي توّجه اإلينا، ون�ضــعى لتبرير ذلك باأعذار 

واهية، فلنعلم اأّن حّب النف�ــس ما زال م�ضــتفحاًل فينا، فال يبحث عن عيوب نف�ضــه ول ي�ضــتاق 

لإ�ضالحها اإّل من خرج من الأنانّية. 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 30.
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وعندما ن�ضــتاق اإلى النقد، واإن لم يكن بّناًء، ونتقّبل النتقادات مهما كانت جارحة، فهذا 

عالمة على ر�ضوخ مبداأ عجز النف�س.

يقول الإمام الخمينّي }: »ول بّد لل�ضــالك اأّل يقنع في حال من الأحوال بالمقام الذي 

هو فيه، فاإّنه مهما كانت المقامات لأمثالنا، فال ت�ضاوي اأ�ضغر نقد في �ضوق اأهل المعرفة، ول 

تقابــل في �ضــوم اأ�ضحاب القلوب ومعامالتهــم مثقال حّبة خردل. فليتذّكر ال�ضــالك في جميع 

.
(1(

حالته نقائ�ضه ومعايبه، فلعّله ينفتح له طريق اإلى ال�ضعادة من هذه ال�ضبيل، والحمد هلل«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س30  - 31.
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سرّهاهيم سرلئيسا 

الخ�ضوع عالمة موؤّكدة على �ضّحة التوّجه القلبّي.  .1

حالة الخ�ضوع ندركها بالفطرة، وهي التي تظهر بخ�ضوع الجوارح.  .2

من�ضاأ الخ�ضوع اإدراك القلب لعظمة اهلل تعالى.  .3

للخ�ضــوع مراتــب، وهــو عنــد اأ�ضحــاب القلــوب على نوعيــن بح�ضــب تلّقيهــم للتجّليات   .4

الإلهّية.

تتنــّوع القلــوب بح�ضــب الفطــرة، واإن كانت في الّنهاية �ضــت�ضل اإلى مقام تجّلي ال�ضــم   .5

الأعظم.

ل الإيمان، لأّنه اأ�ضا�س الخ�ضوع. يجب علينا اأن نح�ضّ  .6

يختلف الإيمان عن العلم، لأّنه حالة اأرقى، واإن كان بحاجة اإلى العلم.  .7

ا في القلب. التذّكر الّدائم لعظمة اهلل تعالى هو ال�ّضبيل في جعل الإيمان م�ضتقرًّ  .8



أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

يتعّرف اإلــى معنى الّطماأنينــة، ويبّين اأهميتها في    1

تثبيت الإيمان.

ح الآثار المختلفة للطماأنينة في النف�س.   2 يو�ضّ

تح�ضيــل    3 فــي  ال�ضــباب  مرحلــة  ــة  اأهميَّ يذكــر 

الطماأنينة.

الطمأنينة

الدرس الرابع





تّفيق
الطماأنينــة القلبّيــة تعنــي ا�ضــتقرار القلب فــي توّجهه نحــو المق�ضد الأ�ضلــّي. وا�ضطراب 

القلــب وتزلزلــه يعني اأّنه ما زال تابًعا لأمور متقّلبة ومّت�ضاًل باأ�ضــياء غير ثابتة. فعندما يتعّلق 

القلب بهذه الدنيا، من المتوّقع اأن ي�ضبح متزلزًل م�ضطرًبا؛ لأّن �ضــوؤون الدنيا تبقى في حال 

الإقبال والإدبار.

وعندما يرتبط القلب بالوجه الدائم الباقي، ي�ضتقّر ويعطي ل�ضاحبه الوقار؛ لأّن وجه اهلل 

. وعند ثبات القلب يمكن ل�ضاحبه اأن يوّجهه 
(1(﴾ ِۚ ُّواْ َفَثمَّ وَۡجُه ٱللَّ ۡيَنَما تَُول

َ
ل يمكن اأن يزول، ﴿ فَأ

نحو المق�ضد دون اأن يزول عنه. 

وبهــذه الطريقــة ي�ضــتقبل فيو�ضــات عالــم القد�ــس والملكــوت. واإذا تكــّرر ا�ضــتقباله لهــا، 

ا�ضتقّرت فيه واّتحدت معه، و�ضار م�ضّعا بهذه الفيو�ضات ومظهًرا لها.

لا هي سرطّأنينا؟
ا العبادات  يقــول الإمام الخمينّي }: »من الآداب القلبّيــة المهّمة للعبادات، وخ�ضو�ضً

الذكرّيــة، الطماأنينــة. وهــي غير الطماأنينة التي اعتبرها الفقهــاء - ر�ضوان اهلل عليهم - في 

خ�ضو�ــس ال�ضــالة. فهــي عبارة عــن اأن ياأتــي ال�ضــالك بالعبادة مع �ضــكون القلــب واطمئنان 

.
(2(

الخاطر«

ولقد ُذكرت طماأنينة الج�ضــد في كتب الفقه والأحكام. كما اأّن ا�ضطراب الج�ضــد ل ين�ضــاأ 

بال�ضــرورة مــن ا�ضطراب القلب وتزلزله، بل قد ين�ضــاأ من عوامل خارجّية، كحال الراكب في 

)1)  �ضورة البقرة، الآية 115.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 31.
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 عاتية. وما هو مهّم واأ�ضا�ضّي اأن يحّقق ال�ضالك طماأنينة القلب في العبادة. 
ٍ
�ضفينة و�ضط اأمواج

لماذا؟

ا سرطّأنينا يم ّم أه
تــي بها حال ا�ضطــراب القلب وتزلزله، 

ُ
 يقــول الإمــام الخمينــّي }: »لأّن العبــادة اإذا اأ

فــال ينفعــل القلب بها، ول يح�ضل اأثر منها في ملكوت القلب، ول ت�ضير حقيقة العبادة �ضورة 

.
(1(

باطنّية له«

الهدف هو �ضيرورة النف�س مّتحدة بحقيقة العبادة. ول يمكن لمثل هذا الّتحاد اأن يتحّقق، 

مع ما فيه من اآثار ل تعّد ول تح�ضى، اإل اإذا ا�ضتقّرت النف�س بطماأنينة القلب، وعندها يظهر 

ما في العبادة من خيرات وكمالت، يقول الإمام الخمينّي }:

 »فــي حيــن اأّن مــن اإحدى نكات تكرار العبادات وتكثيــر الأذكار والأوراد اأن يتاأّثر القلب بها 

وينفعل، حّتى يت�ضــّكل باطن ال�ضــالك �ضيئًا ف�ضــيئًا من حقيقة الذكر والعبادة، ويّتحد قلبه بروح 

العبادة. وطالما لم يكن للقلب اطمئنان و�ضكون وطماأنينة ووقار، ل يكون لالأذكار والن�ضك فيه 

تاأثيــر، ول ي�ضــري اأثــر العبادة من ظاهر البدن وملكه اإلى ملكوته وباطنــه، ول يوؤّدي اإلى القلب 

.
(2(

حظوظه من العبادة« وهذا من الأمور الوا�ضحة التي ل تحتاج اإلى بيان، وُيعلم باأدنى تاأّمل«

آثار عقم سرطّأنينا
اإّن عدم تح�ضيل الطماأنينة ينعك�ــس �ضــلبًا على الإيمان في القلب؛ ولهذا فاإّن ال�ضــتخفاف 

والتهاون بتح�ضيل الطماأنينة القلبّية، والعتقاد اأّنه طالما يوؤّدي العبادات فهو على خير، واأّن 

هــذه العبــادات �ضــوف يكون لهــا النتيجة المطلوبة، قد يــوؤّدي اإلى اإ�ضعاف الإيمــان القلبّي في 

نهاية المطاف.

في حين اأّن من ثمار العبادة واآثارها الطّيبة في النف�س ر�ضوخ الإيمان وحقائق التوحيد في 

القلب. وُيعلم عظمة ذلك و�ضرورته عند ال�ضدائد والأهوال التي تزلزل القلوب. ففي مثل هذه 

البتالءات التي ل بّد منها بحكم ال�ضّنة الإلهّية، اإذا كان ما في القلب من معارف واعتقادات 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س31.
)2)  م.ن، �س 31.
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غير م�ضــتقّر، بل م�ضــتودع، ف�ضــوف يخرج منه ويزول. وهذا يدّل على اأّن �ضاحبه لم يعمل على 

تح�ضيل الطماأنينة وال�ضتقرار.

 يقول الإمام الخمينّي }: 

»واإذا كانت العبادة بكيفّية ل ي�ضعر القلب بها اأ�ضاًل، ول يظهر منها اأثر في الباطن، وهي 

غير محفوظة في �ضــائر العوالم، ول ت�ضعد من ن�ضــاأة الملك اإلى ن�ضاأة الملكوت، فمن الممكن 

اأن ُتمحى �ضورتها بالكّلّية عن �ضفحة القلب. ونعوذ باهلل عند �ضــدائد مر�س الموت و�ضــكراته 

المهيبة والأهوال والم�ضائب التي تكون بعد الموت، فاإّن �ضورة العبادة قد ُتمحى بالكامل من 

.
(1(

على �ضفحة القلب، ويقدم الإن�ضان على اهلل �ضفر اليدين«

ا ل يمكن اأن يتخلَّى عن اإيمانه عند ال�ضــدائد،  فالقلب الذي ا�ضــتقّر الإيمان به واطماأّن حقًّ

بل اإّن اإيمانه �ضيظهر في ال�ضدائد والأهوال اأكثر، يقول الإمام الخمينّي }:

»واأّما اإذا قال هذا الذكر ال�ضــريف »ل اإله اإل اهلل«، بال �ضــكون في القلب ول طماأنينة منه، 

ومع العجلة وال�ضطراب وت�ضــّتت الحوا�ــس، فال يكون منه اأّي تاأثير في القلب، ول يتجاوز حّد 

الل�ضــان وال�ّضــمع الحيوانــّي الظاهــرّي اإلى الباطن وال�ّضــمع الإن�ضــانّي، ول تتحّقــق حقيقته في 

باطن القلب، ول ي�ضير �ضورة كمالّية له غير ممكنة الزوال. فاإْن اأ�ضابته الأهوال وال�ضــدائد، 

وبالخ�ضو�س اأهوال الموت و�ضــكراته و�ضــدائد نزع الروح الإن�ضــانّي، ين�ــَس الذكر كليًّا، وينمِح 

الذكر ال�ضــريف عن �ضحيفة قلبه، وعند �ضــوؤال القبر ل يحير جواًبا، ولن يكون التلقين مفيًدا 

لحالتــه؛ لأّنــه ل يجد في نف�ضــه عندها، من حقيقة الربوبّية والر�ضــالة و�ضــائر المعارف اأثًرا. 

وما قاله بلقلقة ل�ضــانه، مّما لم يكن له �ضورة في القلب، قد انمحى من ذاكرته، فال يكون له 

ن�ضيب من ال�ضهادة بالربوبّية والر�ضالة و�ضائر المعارف.

وفــي الحديــث: اإّن طائفــة من اأّمة الر�ضــول الأكــرم P، اإذا اأوردوهم النــار ونظروا اإلى 

مالك خازن جهّنم ن�ضــوا ا�ضــم الر�ضــول P من هيبته، مع اإّنهم ُعّدوا في نف�ــس الحديث من 

.
(2(

اأهل الإيمان وقلوبهم ووجوههم كانت �ضاطعة ومتالألئة بالإيمان«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 31  - 32.
)2)  م.ن، �س 32  - 33.
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آثار سرطّأنينا لي سرنهس

رسوخ الذكر في النفس:  .1
اإّن طماأنينــة القلــب تــوؤّدي اإلــى �ضــريان الحقائــق وفاعلّيتها في النف�ــس، و�ضيــرورة القلب 

الموؤمــن قائــد المملكة الإن�ضــانّية وقواها. يقول الإمام الخمينــّي }: »فمثاًل، اإذا قال اأحٌد 

هذا الذكر ال�ضــريف: »ل اإله اإّل اهلل محّمد ر�ضــول اهلل« ب�ضــكينة القلب واطمئنانه، وراح يعّلم 

القلب هذا الذكر ال�ضريف، فاإّن ل�ضان القلب ينطق بالتدريج، حتى ي�ضبح ل�ضان الظاهر تابًعا 

لل�ضان القلب. ففي البداية يكون القلب ذاكرًا ثّم يتبعه الل�ضان، واإلى هذا المعنى اأ�ضار الإمام 

ال�ضادق Q، على ما في رواية م�ضباح ال�ضريعة، قال: 

.
»فاجعل قلبك قبلًة لل�صانك، ل تحّركه اإل باإ�صارة القلب وموافقة العقل ور�صى الإيمان«)1)

ففي اأّول الأمر، ما لم ينطق ل�ضــان القلب، فعلى �ضــالك طريق الآخرة اأن يعّلمه النطق 

ويلّقنــه الذكــر مــع طماأنينــة و�ضــكون، فاإذا انفتــح ل�ضــان القلب بالنطــق يكون القلــب قبلة 

لّل�ضــان ول�ضــائر الأع�ضاء. فاإذا �ضــرع القلب في الذكر تكون مملكة وجود الإن�ضان باأ�ضرها 

.
(2(

ذاكرة«

تفّتح الحواس الباطنّية:  .2
وبهــذه الطماأنينــة تتوّجه قوى النف�ــس اإلــى عالم الملكوت بعد اأن هيمنــت على عالم الدنيا 

بالنعتاق منها. وهناك تتفّتح القوى المتماثلة مع العوالم العليا، يقول الإمام الخمينّي }: 

»قال المحّدث العظيم ال�ضــاأن المجل�ضــي M في مراآة العقول في �ضــرح الحديث ال�ضــريف: 

 ما حا�ضله اأّن من لم ي�ضرف ب�ضره و�ضمعه و�ضائر اأع�ضائه في �ضبيل 
»كنت �صمعه وب�صره«)3)

)1)   المام جعفر ال�ضادق Q، م�ضباح ال�ضريعة، �س 55.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 32.

ِبيِّ P َقاَل َيا َربِّ َما َحاُل اْلُموؤِْمِن  �ْضــِرَي ِبالنَّ
ُ
ا اأ ِبي َجْعَفٍر Q َقاَل: َلمَّ

َ
)3)  ال�ضــيخ الكليني، الكافي، ج 2، �س 352. )َعْن اأ

ْدُت َعْن  ْوِلَياِئي َوَمــا َتَردَّ
َ
َرِة اأ �ْضــَرُع �َضــيْ ٍء اإَِلى ُن�ضْ

َ
َنا اأ

َ
َهاَن ِلي َوِلّيــًا َفَقْد َباَرَزِني ِباْلُمَحاَرَبِة َواأ

َ
ــُد َمْن اأ ِعْنــَدَك، َقــاَل َيــا ُمَحمَّ

ِلُحُه اإِلَّ اْلِغَنى  نَّ ِمْن ِعَباِدَي اْلُموؤِْمِنيَن َمْن َل ُي�ضْ ْكَرُه َم�َضاَءَتُه َواإِ
َ
ِمِن َيْكَرُه اْلَمْوَت َواأ ِدي َعْن َوَفاِة اْلُموؤْ َنا َفاِعُلُه َكَتَردُّ

َ
�َضيْ ٍء اأ

َرْفُتُه اإَِلى َغْيِر َذِلَك َلَهَلَك َوَما  لَّ اْلَفْقُر َوَلْو �ضَ ِلُحُه اإِ نَّ ِمْن ِعَبــاِدَي اْلُموؤِْمِنيَن َمْن َل ُي�ضْ َرْفُتــُه اإَِلــى َغْيِر َذِلَك َلَهَلَك َواإِ َوَلــْو �ضَ

ْحَبْبُتُه ُكْنُت 
َ
ُه َفاإَِذا اأ ِحبَّ

ُ
اِفَلِة َحتَّى اأ ُب اإَِليَّ ِبالنَّ ُه َلَيَتَقرَّ ُت َعَلْيِه َواإِنَّ ا اْفَتَر�ضْ َليَّ ِممَّ َحبَّ اإِ

َ
ُب اإَِليَّ َعْبٌد ِمْن ِعَباِدي ِب�َضــيْ ٍء اأ َيَتَقرَّ

َجْبُتُه َواإِْن 
َ
ْن َدَعاِنــي اأ ِتي َيْبِط�ــُس ِبَها اإِ ــِذي َيْنِطُق ِبِه َوَيَدُه الَّ ُر ِبِه َوِل�َضــاَنُه الَّ َرُه الَِّذي ُيْب�ضِ ــِذي َي�ْضــَمُع ِبــِه َوَب�ضَ اإِذًا �َضــْمَعُه الَّ

ْعَطْيُتهُ (.
َ
َلِني اأ

َ
�َضاأ
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اإطاعة الحّق تعالى لم يكن له ب�ضر و�ضمع روحانّي، وهذا الب�ضر وال�ّضمع الملكّي الج�ضمانّي ل 

ينتقل اإلى ذاك العالم، ويكون الإن�ضــان في عالم القبر والقيامة بال �ضــمع ول ب�ضر، والميزان 

.
(1(

في ال�ضوؤال والجواب في القبر تلك الأع�ضاء الروحانّية )انتهى ملّخ�ضًا(«

فــاإذا ح�ضلــت الطماأنينــة اأنتجت العبــادة. وهكذا تكون الطماأنينة و�ضــيلة اأ�ضا�ضــّية لولدة 

الحوا�ــس الباطنّيــة. ففي ظــّل توّجه القلب اإلى حقائق عالم الغيب والملكوت، تنعك�ــس اأنوارها 

في النف�س، فتبعث فيها حياة جديدة. 

جميــع حوا�ــس الإن�ضــان الظاهــرة والباطنــة ل يمكــن لهــا اأن تتفّعــل مــا لم تتفاعــل مع ما 

ينا�ضبها. والقلب المطمئّن هو الذي يوؤّمن لباطن النف�س وملكوته هذه الحياة المعنوية.

فاإذا اأراد الإن�ضان اأن يكون من اأهل الآخرة، واأن يتنّعم بنعمها واإمكاناتها، فعليه اأن يوؤ�ّض�س 

ۡعَمٰ 
َ
ۡعَمٰ َفُهَو ِف ٱٓأۡلِخَرةِ أ

َ
لتلك ال�ضتفادة وهو في هذا العالم؛ لقوله تعالى: ﴿َوَمن َكَن ِف َهِٰذهِۦٓ أ

.
َضلُّ َسبِيٗل ﴾)2)

َ
َوأ

ثبات الحقائق إلى اآلخرة:  .3
ل تح�ضــل الطماأنينــة التاّمــة اإل بتعّلق القلب بما ل يزول، وتمرين النف�ــس على التوّجه اإلى 

هذه الحقيقة من خالل تكرار ذكرها.

لَٰوةَ  قِِم ٱلصَّ
َ
واإّنمــا �ضــّرعت العبــادة لأجــل تحقيــق هــذا الذكر القلبــّي، كمــا قــال تعالــى: ﴿َوأ

.
ِلِۡكرِٓي﴾)3)

فعندما يواظب ال�ضالك على هذه التوّجهات، فمن المرجّو اأن تح�ضل له هذه الحالة، ويثبت 

معهــا قلبــه على التوّجه المعنوّي دون ا�ضطراب اأو تزلزل، مهما ا�ضــتّدت الأهوال وع�ضفت به 

ال�ضدائد، يقول الإمام الخمينّي}:

»وبالإجمــال، فــاإّن الأحاديث ال�ضــريفة في هــذا النحو من الطماأنينــة واآثارها كثيرة، ومن 

مر بترتيل القراآن ال�ضــريف، وفي الحديث، عن اأبي عبد اهللQ، قال �ضــمعته 
ُ
هذه الجهة اأ

يقول: »من ن�صي �صورة من القراآن َمُثلَت له في �صورة ح�صنة ودرجة رفيعة، فاإذا راآها، قال: 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 33.
)2)  �ضورة الإ�ضراء، الآية 72.

)3)  �ضورة طه، الآية 14.
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م��ن اأن��ت؟ م��ا اأح�ص��نّك! ليتك ل��ي، فتقول: اأما تعرفني؟! اأنا �ص��ورة كذا وكذا، لو لم تن�ص��ني 

.
(2(((1(

رفعتك اإلى هذا«

ا للحلا سرشباب لي تّصيل سرطّأنينا يم ّم أه
مــن المهّم اأن يغتنم ال�ضــباب هــذه المرحلة من العمر؛ لأّنها اأعظــم فر�ضة لتثبيت القلب. 

وبالرغم من اأّن لل�ضباب بالءاته وهمومه، لكّن ا�ضطراب القلب فيه يكون اأقّل؛ فعالئق الدنيا 

ل تكــون قــد ا�ضــتحكمت في النف�ــس مثلما يح�ضــل للكهول وال�ضــيب. وما لم ي�ضــارع العبد اإلى 

اغتنــام هــذه المرحلــة من خــالل العبادة والتوّجــه المعنوّي، فلــن يكون له مثل هــذه الفر�ضة 

ال�ضهلة فيما بعد.

؛ 
»وفي الحديث، قال: »من قراأ القراآن وهو �ص��ابٌّ موؤمن اختلط القراآن بدمه ولحمه«)3)

وال�ّضر في ذلك اأّن ا�ضتغال القلب وتكّدره في اأيام ال�ضباب اأقّل؛ لذا يتاأّثر بالقراآن اأكثر واأ�ضرع، 

ويكــون اأثــره اأي�ضًا اأبقى... وفي الحديث ال�ضــريف: »ما من �ص��يء اأحّب اإل��ى اهلل عّز وجّل من 

؛ ولعّل ال�ضــّر العمدة فيــه اأّنه مع المداومة ي�ضبــح العمل �ضورة 
عم��ل ي��داوم علي��ه، واإن ق��ّل«)4)

.
باطنّية للقلب كما ذكرنا«)5)

)1) ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج2، �س608.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 33.

)3)  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج 2، �س 603.
)4) الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 33.

)5)  م.ن، ج2، �س82.
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أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

الدرس الخامس

التفهيم

يتعّرف اإلى اأدب التّفهيم ومراتبه.   1

يبّين اأهمّية ودور التفهيم في �ضلوك الإن�ضان.   2

ي�ضرح كيفّية ح�ضول التفيهم، ويبّين اآثاره ونتائجه    3

على �ضلوك الن�ضان.





تّفيق
اإّن تفاعــل الإن�ضــان مــع الحقائق ل يح�ضل بمجّرد اّطالعه عليهــا اأو اإدراكه لها؛ لأّن العلم 

والإدراك قد يواجها نف�ًضا م�ضغولة باأمور الدنيا وقلًبا مقباًل على متاعها. واإذا كان القلب وعاء 

الفي�س الإلهّي، فاإّنه ي�ضتلزم اأن يتوّجه اإلى هذا الفي�س بكّل ما يحمله من كمالت ومعاٍن لكي 

يناله. وكما اأّنه ل يمكن تعبئة الوعاء اإّل بتوجيهه اإلى الم�ضدر، فكذلك القلوب.

ولكــي ُتْقِبــل القلوب على الحقائق العظيمة للوجود وتتوّجه اإليها وتتفاعل معها ل بّد من اأن 

تذوق منها �ضيًئا. وما لم تذق ذائقة قلوبنا طعم المعاني الروحّية فاإّنها �ضتكتفي بما ذاقته من 

حالوة هذه الدنيا الزائلة الفانية.

ــر عنه بالتفهيم، وهو اأ�ضــبه  واإّن اأف�ضــل طريــق لتحقيــق هــذه التجربــة المعنوّية هو ما ُيعبَّ

بعملية اإي�ضال المعاني اإلى القلب بوا�ضطة التلقين.

لا هو سرتهفيم؟
 عملّية يقوم بها ال�ضالك من اأجل تثبيت الحقائق في القلب، حيث ي�ضرحه الإمام 

(1(
التفهيم

الخمينّي } قائاًل:

»ومن الآداب القلبّية للعبادات ـ وخ�ضو�ضًا العبادات الذكرّية ـ التفهيم، وكيفّيته:

اأن يعتبــر الإن�ضــان قلبــه في اأّول الأمر كطفٍل ما انفتح ل�ضــانه، وهو يريــد اأن يعّلمه كالًّ من 

الأذكار والأوراد والحقائــق واأ�ضــرار العبــادات بكمــال الدّقــة والعناية، ويفّهمــه الحقيقة التي 

.
(2(

اأدركها في اأّي مرتبة كان فيها«

)1)  التزمنــا فــي هذا الدر�ــس والدرو�ــس الالحقة ترتيــب الإمام الخمينّي } فــي كتابه الآداب المعنوّيــة للمطالب، واإن 
تراءى هنا اأّن التفهيم مرتبة متقّدمة.

)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 42.
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فالتفهيم اأو التلقين اإًذا، هو عبارة عن نقل المعاني اإلى القلب، �ضواء ح�ضلت هذه المعاني 

عن طريق البرهان اأو بمجّرد التعّبد. فعندما تح�ضل القناعة الفكرّية باأّي مبداإٍ اأو حقيقة، ل 

يمكن لالإن�ضان اأن ي�ضتفيد منها اأو اأن يعمل بمقت�ضاها ما دام القلب غافاًل عنها اأو غير مقتنع 

بهــا. ولأّن القلــب اأميــر البدن و�ضــلطانه، فــاإّن الجوارح لــن تعمل بمقت�ضــى الحقائق ما دامت 

�ضفحة القلب خالية منها.

ا سرتهفيم يم ّم أه
التفهيم هو الباب الأّول لتح�ضيل حالت القلب؛ ولهذا عّده الإمام و�ضــيلة اأ�ضا�ضــّية للّذكر 

ولكّل التوّجهات القلبّية، يقول الإمام الخميني }: »و�ضياأتي في اأحاديث ح�ضور القلب اأّنه 

الة  الة بقدر ما اأقبل بقلبه. وّكلما كان القلب غافاًل يقّل ن�ضيبه من نتائج ال�ضّ ُيْقَبــل مــن ال�ضّ

وثمارهــا بمقــدار الغفلــة، وما لــم يالحظ الأدب المذكــور ل يح�ضل الّذكر القلبــّي، ول يخرج 

القلب من ال�ّضهو والغفلة.

وفي الحديث اأّن الإمام ال�ضادق Q، قال: »فاجعل قلبك قبلًة لل�صانك؛ ل تحّركه اإّل 

. ول يتحّقق كون القلب قبلة، وتبعّية الل�ضان و�ضائر الأع�ضاء له، اإل بمالحظة 
باإ�صارة القلب«)1)

هذا الأدب. واإن اّتفق في مورد ما ح�ضول الأمور المذكورة بدون هذا الأدب فهو من النوادر، 

.
(2(

ول يجوز لالإن�ضان اأن يغتّر به«

فما لم يعامل اأ�ضحاب القلوب قلوبهم وفق هذا الأدب تو�ضك هذه الّتوفيقات اأن تخرج من 

القلب عند اأدنى زلزلة.

سرتكلسر طليق تّصيل سرتهفيم
يكــون ال�ضــالك فــي تفهيم القلــب كمن يلّقنه معًنى. وهــو يتعامل معه على اأ�ضا�ــس اأّنه طفٌل 

�ضغيــر لــم َيْعَتــْد على تلك المعاني ولم ياأن�ــس بها بعد؛ ولأجل ذلك كان ل بــّد من التفهيم بعد 

التلقين حتى يح�ضل للقلب فهٌم واإدراك. َفِمَن ال�ضالك التفهيم، َوِمَن القلب الفهم وال�ضتيعاب. 

وهذا معًنى اآخر لتكرار توّجه القلب لو دّققنا، يقول الإمام الخمينّي }:

)1)  المام جعفر ال�ضادق Q، م�ضباح ال�ضريعة، �س 55.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 44  - 45.
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»ولُيعلم اأّن من نكات تكرار الأذكار والأدعية ودوام الذكر والعبادة اأن ينفتح ل�ضان القلب، فيكون 

ذاكًرا وداعًيا وعابًدا. وما دام هذا الأدب المذكور غير ملحوظ ل ينفتح ل�ضان القلب. وقد اأ�ضير 

 Q  اإلى هذا المعنى في الأحاديث ال�ضــريفة، كما في الكافي ال�ضــريف، عن الإمام ال�ضادق

اأّن علّيًا Q قال في �ضمن بيان بع�س اآداب القراءة: »ولكن اقرعوا به قلوبكم القا�صية، ول 

ا اأّن اأبا عبد اهلل ال�ضادق  Q قال لأبي اأ�ضامة:  ، وفيه اأي�ضً
يكن هّم اأحدكم اآخر ال�صورة«)1)

.
»يا اأبا اأ�صامة، اوعوا قلوبكم بذكر اهلل، واحذروا النكت«)2)))3)

ا، كما في الحديث اأّن مولنا  »وحتى الكّمل من اأولياء اهلل، كانوا يالحظون هذا الأدب اأي�ضً

جعفــر بــن محمــد ال�ضادق Q كان فــي �ضالته، فُغ�ضــي عليه، فلّما اأفاق �ُضــئل عن �ضــببه، 

فقال: »ما زلت اأرّدد هذه الآية على قلبي حتى �ص��معتها من المتكّلم بها، فلم يثبت ج�ص��مي 

 .
لمعاينة قدرته«)4)

وروي عن اأبي ذّر - ر�ضي اهلل عنه - اأّنه قال: »قام ر�ضول اهلل P ليلًة، يرّدد قوله تعالى: 

 .
(6(

»
نَت ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيُم ﴾)5)

َ
ُهۡم ِعَباُدَكۖ ِإَون َتۡغفِۡر لَُهۡم فَإِنََّك أ ۡبُهۡم فَإِنَّ ﴿إِن ُتَعّذِ

وبالجملة، فحقيقة الذكر والتذّكر هي الذكر القلبّي. اأّما الذكر الل�ضاني بدونه فهو بال لّب 

و�ضــاقط عن درجة العتبار تماًما. كما اأ�ضــير اإلى ذلك في الأحاديث ال�ضــريفة في غير مّرة، 

فعن الر�ضول الأكرم P اأّنه قال لأبي ذّر: »يا اأبا ذّر، ركعتان مقت�صدتان في تفّكر، خير من 

.
قيام ليلة والقلب له )�صاه(«)7)

.
وروي عنه P اأي�ضًا: »اإّن اهلل �صبحانه ل ينظر اإلى �صوركم، بل ينظر اإلى قلوبكم«)8)))9)

)1)  ال�ضــيخ الحــر العاملــي، محمــد بــن ح�ضــن، تف�ضيــل و�ضــائل ال�ضــيعة اإلــى تح�ضيل م�ضــائل ال�ضــريعة، قم، موؤ�ض�ضــة اآل 
البيت R، 1409هـ.، ط 1، ج 6، �س 207.

)2)  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج 8، �س 167.
)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 43  - 44.

)4)  الفي�س الكا�ضــاني، محمد مح�ضــن بن مرت�ضى ، الوافي ، اأ�ضفهان ، مكتبة الإمام اأمير الموؤمنين علي Q، 1406 هـ، 
ط 1، ج 8، �س 699.

)5)  �ضورة المائدة، الآية 118.
)6)   المجل�ضــي، محمــد باقــر بــن محمــد تقي، بحار الأنــوار الجامعة لدرر اأخبار الأئمــة الأطهار، بيروت، ن�ضــر دار اإحياء 

التراث العربي، 1403هـ.، ط 2، ج 16، �س 293.

)7)   ال�ضيخ الحر العاملي، و�ضائل ال�ضيعة، ج 4، �س 74.
)8)   راجع: العالمة المجل�ضي،  بحار الأنوار، ج 67، �س 248.
)9)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 44.
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للستب سرتهفيم بّسب درجاع سرّعللا
اإّن التفهيم تابٌع لدرجة المعرفة ت�ضّوًرا وت�ضديًقا، وقّوة الفهم تتّبع م�ضــتوى القناعة التي 

تح�ضل في النف�س.

بع�ــس النا�ــس لي�ــس لهــم مــن العلــوم والمعــارف �ضــوى المجمــل العــام. وبع�ضهــم يكتفــي 

بالظواهــر، والقليــل من له ن�ضيب من المكا�ضــفات. ومع ذلك فاإّن لــكلٍّ من هوؤلء ن�ضيب من 

التفهيم؛ لهذا يقول الإمام الخمينّي }:

»فاإذا لم يكن من اأهل فهم معاني القراآن والأذكار، ولي�س له ن�ضيب من اأ�ضرار العبادات، 

ــرات بالحّق تعالى  فيفّهــم القلــب المعنــى الإجمالــّي، وهــو اأّن القــراآن كالم اهلل والأذكار مذِكّ

والعبادات اإطاعة لأمر الرّب، ويفهم القلب هذه المعاني الإجمالّية.

واإن كان اأهل فهم المعاني ال�ضورّية للقراآن والأذكار، فيفّهم القلب المعاني ال�ضورّية من 

الوعد والوعيد والأمر والنهي وعلم المبداأ والمعاد بالمقدار الذي اأدركه. واإن ك�ضفت له حقيقة 

من حقائق المعارف، اأو ك�ضف له �ضّر من اأ�ضرار العبادات، فيعّلم القلب ذاك المك�ضوف بجّد 

.
(1(

واجتهاد«

آثار سرتهفيم ونتائجه
ل نن�ضــى بــاأّن مــن اأهــّم معانــي القلب هــو التوّجــه والذكــر والح�ضــور والن�ضــغال، فجميع 

ان�ضغالتنا واهتماماتنا تنبع من قلوبنا؛ ولهذا يجب اأن نعتني بالقلب اأ�ضّد العناية؛ لأّنه ير�ضم 

توّجهاتنا الكبرى في الحياة، وقد جاء في الحديث ما يبّين اأّن م�ضير الإن�ضــان تابع لتوجهاته 

، وقوله Q: »لو اأحّب 
القلبّية، كقوله Q: »ُيح�صر المرء يوم القيامة مع من اأحّب«)2)

.
اأحدكم حجراً لُح�ِصر معه«)3)

.
َ بَِقۡلٖب َسلِيٖم﴾)4) َت ٱللَّ

َ
ويكفينا قوله تعالى ﴿ يَۡوَم َل يَنَفُع َماٞل َوَل َبُنوَن ٨٨ إِلَّ َمۡن أ

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 42.
)2)  العالمة المجل�ضي،  بحار الأنوار، ج66، �س 81.

)3)  الها�ضــمي الخوئي، الميرزا حبيب اهلل ، منهاج البراعة في �ضــرح نهج البالغة وتكملة منهاج البراعة، ترجمة: ح�ضــن 
ح�ضــن زاده الآملي، ومحمد باقر كمرئي، تحقيق وت�ضحيح: اإبراهيم  ميانجي، طهران،  المكتبة الإ�ضــالمية، 1400 هـ، 

ط 4، ج 14، �س 281.

)4)  �ضورة ال�ضعراء، الآيتان 88  - 89.
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ول يخفى باأّن توّجهات القلوب تنبع من �ضــّدة ر�ضــوخ ما ُيتوّجه اإليه فيها. فال يكفي لتوّجه 

القلب اإلى معنى ما اأن يكون ح�ضور هذا المعنى في القلب عابًرا اأو �ضــطحيًّا؛ لأّنه �ضــرعان ما 

يزول؛ ولهذا كان التفهيم و�ضيلة ل�ضتقرار المعاني وتثبيتها في القلب، وعلى اأثر ذلك، ينه�س 

القلــب اإلــى مداومة الذكر. ولي�ــس الّذكر �ضــوى �ضــّدة ح�ضــور الحقائــق الإلهّية، يقــول الإمام 

الخمينّي }:

»ونتيجــة هــذا التفهيــم هو اأّنــه بعد مّدة من المواظبة، ينفتح ل�ضــان القلــب وي�ضبح القلب 

ذاكــًرا ومتذّكــًرا؛ ففــي اأّول الأمر كان القلب متعّلًما والل�ضــان معلًِّمــا، وكان القلب ذاكًرا بذكر 

الل�ضان وتابًعا له في الذكر. واأّما بعدما انفتح ل�ضان القلب ي�ضبح الأمر معكو�ًضا، فيكون القلب 

ذاكًرا اأّوًل، ويتبعه الل�ضان في الذكر والحركة.

بل رّبما يّتفق لالإن�ضــان في حالة النوم اأن يكون ل�ضــانه ذاكًرا تبًعا للذكر القلبّي؛ لأّن الذكر 

القلبّي ل يخت�ّس بحال اليقظة. فاإذا كان القلب متذّكًرا، يكون الل�ضــان الّتابع له اأي�ضًا ذاكًرا، 

.
ٰ َشاِكَتِهِۦ ﴾)1) ٞ َيۡعَمُل َعَ وي�ضري الذكر من ملكوت القلب اإلى الظاهر ﴿ قُۡل ُكّ

وبالجملــة، ففــي اأّول الأمــر لبّد اأن يالحظ الإن�ضــان هذا الأدب؛ اأي التفهيــم، حّتى ينفتح 

 .
(2(

ل�ضان القلب الذي هو المطلوب الحقيقّي«

عاللا حصول سرتهفيم
هل يكفي اأن يقول الإن�ضــان: اإّنني متاأّكد مّما اأ�ضــمع وواثق بما اأعتقد؟ اأم اأّن عليه اأن يعتني 

بحالت قلبه ليعرف منه ال�ضحيح من ال�ضــقيم؟ واإذا كان القلب دليل الحقيقة، فما هو دليل 

القلب؟

القلــب هــو الحــّب، والحّب هــو الإقبال بفرح و�ضــرور، فما هــي عالمة ا�ضــتقرار الفهم في 

القلب؟

يقول الإمام الخمينّي }:

»وعالمــة انطــالق ل�ضــان القلــب اأن يرتفع تعب الذكر وم�ضــّقته ويح�ضل الن�ضــاط والفرح، 

)1)  �ضورة الإ�ضراء، الآية 84.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 43.
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ويرتفــع الملــل والألــم، ك�ضــاأن الإن�ضــان اإذا اأراد اأن يعّلــم طفاًل لم ي�ضــرع في التكّلــم، فما دام 

الطفــل لــم يتعّلــم النطق، فــاإّن المعّلم يكون فــي تعب وماللة، فــاإذا انفتح ل�ضــان الطفل واأّدى 

الكلمــة التــي عّلمه اإّياها ارتفعت ماللة المعّلم، بل نجد المعّلــم يوؤّدي الكلمة تبًعا لأداء الطفل 

من دون األم وتعب.

ــا في اأّول الأمر هو طفٌل ما انفتح ل�ضــانه بالكالم، ول بــّد له من التعّلم وتلّقن  فالقلــب اأي�ضً

الأذكار والأوراد. فــاإذا انفتــح ل�ضــان القلب، يكون تابًعا له وترتفع م�ضــّقة الّذكر وماللته وتعب 

.
(1(

التعليم. وهذا الأدب بالن�ضبة اإلى المبتدئين �ضرورّي جّدًا«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 43.
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سرّهاهيم سرلئيسا 

يعّد التفهيم من الآداب المعنوّية المرتبطة بتحقيق التوّجه القلبّي.  .1

بدون التوّجه القلبّي اإلى الحقائق ل يتحّقق ال�ضير المعنوّي.  .2

اأداء الإن�ضان للعبادة بدون التوّجه القلبّي ل ينتج الثمرة المطلوبة.  .3

التفهيم عبارة عن اإدخال المعاني والحقائق اإلى القلب.  .4

مع تكرار التفهيم ت�ضتقّر الحقائق في القلب.  .5

اإذا ا�ضتقّرت الحقائق في القلوب توّجهت اإليها دوما.  .6

7.  الذكر هو الذي يكون من�ضاأ جميع الخيرات والبركات.

ي�ضبه التفهيم عملّية تلقين الطفل معاني الكلمات.  .8

في البداية قد ل يكون الطفل مدرًكا لمعنى ما يقول.  .9

10.  مع التكرار يح�ضل المطلوب، وي�ضبح الل�ضان بعدها تابعًا للقلب.





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

الدرس السادس

 النشاط والبهجة 

يتعــّرف اإلــى دور الن�ضــاط والبهجــة واأهّمّيتها في    1

تاأدية العبادات.

يبّين الّثمار الطّيبة للّن�ضاط والبهجة.   2

تح�ضيــل    3 فــي  ودوره  الرعايــة  اأدب  اإلــى  يتعــّرف 

الإقبال على العبادات. 





تّفيق
ل تح�ضــل النتائــج الطّيبــة للعبادة التي هي ركن ال�ّضــير المعنــوّي والّتكامــل الّروحانّي اإل 

باإقبال النف�س اإليها وانعطاف القلب عليها.

واإّن التوّجــه القلبــّي اإلــى الفي�س الرحمانّي �ضــرٌط اأ�ضا�ــس لنيله وال�ضــتفادة منه. وعندما 

تكــون القلــوب منكو�ضــة ويكون اأعالها اأ�ضــفلها وتكــون وجهتها اإلى هــذه الدنيا الدنّيــة، فاإّنها 

�ضــت�ضاب بالملل والك�ضــل والتعب والفتور لكثرة ما يعر�س عليها من تقّلب، ول�ضّدة ما ي�ضيبها 

من حرمان. وكيف تكون القلوب المتوّجهة اإلى الفاني الزائل م�ضــرورة، وحّظها قليل من متاع 

قليل؟!

اأّما اإذا اأقبلت القلوب على حظوظ الآخرة وفيو�ضات رحمة الحّق الوا�ضــعة، ف�ضــوف تن�ضط 

وتعمر لكثرة ما يرد عليها من بهجات الأن�س وحظوظ القد�س. 

واإّن مراقبــة ال�ضــالك لهــذا الأ�ضل واعتباره �ضــرًطا اأ�ضا�ضــًيا في رحلتــه المعنوّية يدّل على 

اأّنه عارف باأ�ضل الكمال ومعدنه. فالن�ضــاط دليل ال�ضــتفا�ضة، والفي�س عّلة الن�ضاط. وما بين 

ة لها تفا�ضيل مهّمة، نذكر بع�ضها في هذا الدر�س. ال�ضتفا�ضة والفي�س ق�ضّ

لا سرذي يّكن أن يّصل لن عبادل بال نشاط؟
�ضحيح اأّن الن�ضاط والإقبال على العبادة والندفاع اإليها وال�ضوق اأمور قلبّية، لكن مقّدماتها 

بيدنــا. واأّول هــذه المقّدمات اأن نلتفت اإلى خطورة القيــام بالعبادات دونها؛ لهذا يقول الإمام 

الخمينّي }:

»لأنــه اإذا حمــل النف�ــس علــى العبادة في حين الك�ضــل والتعــب، يمكن اأن تترّتــب عليه اآثار 

�ضيئة، منها:
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اأن يت�ضّجر الإن�ضــان من العبادة، ويزيد تكّلفه وتع�ّضــفه، ويوجب ذلك بالتدريج تنّفر طباع 

النفو�س منها. وهذا، م�ضافًا اإلى اأّنه من الممكن اأن ي�ضرف الإن�ضان بالكامل عن ذكر الحّق، 

ويوؤذي الروح من مقام العبودّية التي هي من�ضاأ جميع ال�ضعادات، ينتج عنه اأّل يح�ضل للعبادة 

مع هذه الحالة نورانّية القلب، ول ينفعل باطن النف�ــس منها، ول ت�ضير �ضورة العبودّية �ضورة 

باطنّيــة للقلــب. وقــد ذكرنــا مــن قبــل اأّن المطلوب فــي العبادات هــو اأن ينطبع باطن النف�ــس 

.
(1(

ب�ضورة العبودّية«

فمــن اأعظــم ثمار العبــادة تحّقــق العبودّية. والعبودّية عبــارة عــن اإدراك حقيقة الرتباط 

بــاهلل تعالــى. وكّل مــن اأدرك الغايــة من العبــادة وجد في نف�ضــه حقيقة القــرب؛ لأّن العبودّية 

جوهــرة كنههــا الربوبّيــة. وفي مقام القرب ل يوجد �ضــوى الخيــر والكمال وال�ضــعادة والهناء 

واللّذة وال�ضرور.

وعندما ي�ضــير الإن�ضــان في العبادة ول يرى في نف�ضه هذه الآثار، فهذا يعني اأنه ي�ضير على 

�ضراط خاطئ. فكّلما حّث الخطى، واأكمل ال�ضير، لم يزدد من اهلل اإل بعًدا، وللغاية اإل هجًرا!

ا رعايا سرنشاط وسربفجا يم ّم أه
ل يبــدو اأّننــا بحاجة اإلى تعريف معنى الن�ضــاط والبهجة، فهما معنيــان وجدانّيان. وما هو 

مهّم، اأن نعرف دورهما واأهّمّيتهما في عباداتنا التي هي و�ضــيلة تقّربنا اإلى اهلل. ول �ضــّك باأّن 

جانًبا من هذه المعرفة يرتبط باللتفات اإلى خطورة اإهمالهما.

يقــول الإمــام الخمينــّي }: »مــن الآداب القلبّية لل�ضالة و�ضــائر العبــادات، وله نتائج 

ح�ضــنة، بل هو موجب لفتح بع�س الأبواب وك�ضــف بع�س اأ�ضــرار العبادات، اأن يجتهد ال�ضــالك 

في اأن تكون عبادته عن ن�ضــاط وبهجة في قلبه، وفرح وانب�ضــاط في خاطره، ويحترز احتراًزا 

.
(2(

�ضديًدا من الإتيان بالعبادة مع الك�ضل واإدبار النف�س«

والحتــراز ل يعنــي ترك العبادة، بل يقت�ضي تاأمين المقّدمــات الالزمة؛ فلو اأّن عبًدا اأ�ضّر 

على نف�ضــه اأن تقوم باأعباء العبادة دون الهتمام باإقبال القلب ون�ضــاط النف�ــس وبهجة الروح، 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س37  - 38.
)2)  م.ن، �س 37.
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فهــذا يعنــي اأّنه يتعّمد حرمان نف�ضــه من ثمار العبادة الطّيبــة، وهو بوجه اآخر دليل على وجود 

خلل وعيوب في �ضيره المعنوّي وفي م�ضار حياته.

لا هو سلم ذرك؟
لمزيد تو�ضيح حول اأهّمّية هذا الأدب القلبّي، يقول الإمام الخمينّي }:

»اإن من اأ�ضرار العبادات والريا�ضات ونتائجهما:

1. اأن تنفــذ اإرادة النف�ــس فــي ملك البدن، وت�ضبح اأقاليم النف�ــس منقهــرة وم�ضمحّلة في 

كبريائهــا، فت�ضــيطر الإرادة علــى القــوى المبثوثــة والجنود المنت�ضــرة فــي ملك البدن 

وتمنعهــا من الع�ضيان والتمّرد والأنانّية، وتكون القوى م�ضــلِّمة لملكوت القلب وباطنه، 

بــل ت�ضيــر جميــع القــوى بالتدريج فانية فــي ملكوت النف�ــس، ويطبق اأمــر الملكوت في 

الملــك وينفــذ فيــه« )ويعنــي هذا الأمــر اأّل تكون النف�ــس منقــادة لالأع�ضــاء والجوارح 

وتابعة لرغباتها(.

 2. وتقوى اإرادة النف�س )وفي ظّل الحكومة الواحدة يزداد الرئي�س قّوًة واقتداًرا(.

 3. ويفلت زمام المملكة من يد ال�ضيطان والنف�س الأّمارة )وهذا ما يمنح النف�س نوًعا من 

ال�ضتقاللّية عن اأعدائها؛ لأّنه في ظّل القتدار يح�ضل ال�ضتقالل الفعلّي(.

 4. وُت�ضاق جنود النف�س من الإيمان اإلى الت�ضليم، ومن الت�ضليم اإلى الر�ضا، ومن الر�ضا اإلى 

الفناء )فتبداأ النف�س باإ�ضراء نتائج العبادة من القلب اإلى جميع الأقاليم المنقادة(.

5. وفي هذه الحالة تجد النف�س رائحة من اأ�ضرار العبادة، ويح�ضل لها �ضيء من التجّليات 

 .
(1(

الفعلّية«

وفــي هــذا الن�ــسّ الجليل ذكر الإمام مراحل تاأثير العبادة في النف�ــس، فبــداأ بما يمكن اأن 

نعّبر عنه بتوحيد الإرادة، ثّم انتقل اإلى قّوة الإرادة، وبعدها ي�ضبح بالإمكان التفّلت من تاأثير 

و�ضاو�س ال�ضيطان والنف�س الأّمارة بفعل قّوة نور العقل في القلب. وهناك تبداأ النف�س بتح�ضيل 

الكمالت في ظّل الّت�ضال باهلل تعالى.

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 38.
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دور سرنشاط وسربفجا لي سرعبادل
وحول دور الّن�ضاط والبهجة في ح�ضول هذه الآثار للعبادة في النف�س، يقول الإمام }:

»ومــا ذكرنــا ل يتحّقق اإّل باأن توؤّدى العبادات عن ن�ضــاط وبهجــة، ويحترز فيها من التكّلف 

ا، كي تح�ضل للعابد حالة المحّبة والع�ضــق لذكر الحّق ولمقام  والتع�ّضــف والك�ضــل احتراًزا تامًّ

العبودّية، ويح�ضل له الأن�س والتمّكن.

واإّن الأن�ــس بالحــّق وذكره مــن اأعظم المهّمات، ولأهل المعرفة بهما عناية �ضــديدة، وفيها 

يتناف�ــس المتناف�ضــون من اأ�ضحاب ال�ضير وال�ضلوك. وكما اأّن الأطّباء يعتقدون باأّن الّطعام اإذا 

كل بال�ضرور والبهجة يكون اأ�ضرع في اله�ضم، كذلك يق�ضي الطّب الروحانّي باأنَّ الإن�ضان اإذا 
ُ
اأ

تغّذى بالأغذية الروحانّية بالبهجة وال�ضتياق محترًزا من الك�ضل والتكّلف، يكون ظهور اآثارها 

.
(1(

في القلب وت�ضفية باطنه بها اأ�ضرع«

ا سرنشاط وسربفجا يم ّم شوسهق على أه
ي�ضــتدّل الإمام } على هذا الأدب من القراآن الكريم، ويتبعه بمجموعة من الأحاديث 

ال�ضــريفة للتاأكيــد علــى اأهّمّيته، فيقول: »وقد اأ�ضــير اإلى هذا الأدب في الكتــاب الإلهّي الكريم 

وال�ضحيفــة الربوبّيــة القويمــة، حينمــا قال تعالى في مقــام تكذيب الكفــار والمنافقين: ﴿َوَل 

لَٰوةَ  رت اآية ﴿ َل َتۡقَرُبواْ ٱلصَّ ، وقد ُف�ضِّ
لَٰوةَ إِلَّ َوُهۡم ُكَساَلٰ َوَل يُنفُِقوَن إِلَّ َوُهۡم َكٰرُِهوَن ﴾)2) تُوَن ٱلصَّ

ۡ
يَأ

 في حديث، باأّن المراد من �ضكارى ك�ضالى.
نُتۡم ُسَكَٰرٰى﴾)3)

َ
َوأ

ا منها كي تفخر هذه الأوراق  ا اإلى هذا الأدب، ونحن نذكر بع�ضً واأ�ضــير في الّروايات اأي�ضً

به. 

محمــد بــن يعقــوب با�ضــناده عــن اأبــي عبــد اهلل Q، قــال: »ل ُتْكِره��وا اإل��ى اأنف�ص��كم 

.
العبادة«)4)

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 38.
)2)  �ضورة التوبة، الآية 54.

)3)  �ضورة الن�ضاء، الآية 43.
)4)  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج 2، �س 86.
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وعــن اأبــي عبــد اهلل Q، قــال: قال ر�ضــول اهلل P: »يا عل��ّي، اإّن ه��ذا الدي��ن متين، 

.
فاأوغل فيه برفق، ول تبّغ�س اإلى نف�صك عبادة رّبك«)1)

نف��رت  واإذا  فاأودعوه��ا،  القل��وب  ن�ص��طت  »اإذا   :Q الع�ضــكرّي  عــن  الحديــث  وفــي 

.
فوّدعوها«)2)

وهــذا د�ضــتور جامــع منه Q بــاأن اأودعوا في القلوب فــي وقت ن�ضــاطها، واأّما في وقت 

نفارها. فال بّد في ك�ضب المعارف والعلوم اأي�ضًا من رعاية هذا الأدب، واأّل يحمل القلوب على 

الك�ضــب مع الكراهة والنفور »فعليه اأن يختار وقت العبادة بحيث يكون للنف�ــس اإقبال ون�ضــاط 

.
(3(

وحيوّية، بعيًدا عن التعب والفتور«

ول يتعار�ــس هــذا الــكالم مع اأهّمّية و�ضــرورة ال�ضالة فــي اأّول الوقت؛ لأّن من �ضــاأن هذه 

الرعاية اأن تحّبب ال�ضالة والعبادة اإلى القلب، فيطلبها بحّب، وي�ضتاق اإليها بَوجد؛ ومن كانت 

هذه حاله، ل يتحّمل مرور الوقت حين الأذان، في�ضرع اإلى ال�ضالة بفرح وابتهاج. 

سرلعايا أهمم عّل رتّصيل سإلقبال
بعد اأن علمنا اأهّمّية الإقبال بن�ضاط وبهجة على العبادة، فما الذي ينبغي القيام به بالدرجة 

الأولــى لجعل القلب م�ضــتعًدا لهــذه الحالت؟ هنا ياأتي الإمام على ذكــر اأدب اآخر، هو بمنزلة 

المقّدمة لتلك التوّجهات القلبّية بعد اأن ا�ضت�ضهد بهذه الأحاديث ال�ضريفة، فيقول }:

َخر اأدب اآخــر، وهو اأي�ضًا مــن المهّمات في باب 
ُ
»وُي�ضــتفاد مــن هــذه الأحاديــث واأحاديث اأ

الريا�ضة المعنوّية، وهو اأدب الرعاية.

وكيفيتــه اأن يراعــي ال�ضــالك في اأّي مرتبــة كان فيها، �ضــواء في الريا�ضــات والمجاهدات 

العلمّية اأم النف�ضــانّية اأم العملّية، حاله، ويتعامل مع نف�ضــه بالرفق والمداراة، ول يحّملها اأزيد 

من طاقتها وحالها.

)1)  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج 2، �س 87.
)2)  الميــرزا النــوري، ح�ضــين بــن محمــد تقــي ، م�ضــتدرك الو�ضــائل وم�ضــتنبط الم�ضــائل ، تحقيــق وت�ضحيح: موؤ�ض�ضــة اآل 

البيت  R، قم، موؤ�ض�ضة اآل البيت R ، 1408  هـ،  ط 1، ج 1، �س 144.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س37.
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والهتمام بالرعاية بالن�ضــبة اإلى ال�ضــباب وحديثي العهد من المهّمات، فاإّنه اإذا لم يعامل 

ال�ضباب اأنف�ضهم بالرفق والمداراة، ولم يوؤّدوا الحظوظ الطبيعّية اإلى اأنف�ضهم بمقدار حاجتها 

من الطرق المحّللة، يو�ضك اأن يقعوا في خطر عظيم ل يتي�ّضر لهم جبرانه، وهو اأّن النف�س رّبما 

ت�ضير ب�ضبب ال�ضغط عليها وكّفها عن م�ضتهياتها اأكثر من العادة مطلقة العنان في �ضهواتها، 

ويخرج زمام الختيار من يد �ضاحبها. واقت�ضاءات الطبيعة اإذا تراكمت، ونار ال�ضهوة الحاّرة 

اإذا وقعت تحت �ضغط الريا�ضة الزائدة عن الحّد، فاإّنها ت�ضتعر ل محالة، وتحرق كّل المملكة. 

واإذا �ضار ال�ضــالك - ل �ضــمح اهلل - مطلق العنان، اأو اأ�ضبح الزاهد بال اختيار، فاإّنه يقع في 

هاوية ل يرى وجه النجاة منها اأبدًا، ول يعود اإلى طريق ال�ضعادة والفالح بتاًتا.

فعلى ال�ضــالك اأن يج�ــّس نب�ضه في اأّيام �ضــلوكه كطبيب حاذق، ويعامل نف�ضــه على اأ�ضا�ــس 

مقت�ضى الأحوال واأّيام ال�ضــلوك. وفي اأّيام ا�ضــتعال نار ال�ضهوة وغرور ال�ضباب ل يمنع طبيعته 

ــا. وعليه اأن يخمد نار ال�ّضــهوة بالطرق الم�ضــروعة. فاإّن في اإطفاء ال�ضــهوة  مــن حظوظهــا كّليًّ

بطريــق الأمــر الإلهّي اإعانة كاملة على �ضــلوك طريق الحّق؛ فلينكح وليتزوج، فاإّنه من ال�ضــنن 

الإلهّية الكبرى؛ وم�ضاًفا اإلى اأّنه مبداأ بقاء النوع الإن�ضانّي، فاإّن له دورًا كبيًرا اأي�ضًا في �ضلوك 

، وفي حديث 
طريق الآخرة؛ ولهذا قال ر�ضــول اهلل P: »من تزّوج فقد اأحرز ن�صف دينه«)1)

 ،P وروي اأّن ر�ضــول اهلل ،
راً، فليلقه بزوجة«)2) اآخــر: »م��ن اأح��ّب اأن يلقى اهلل طاهًرا مطهَّ

.
قال: »اأكثر اأهل النار العّزاب«)3)

وعــن الإمــام علــّي Q، قــال: »اإّن جماع��ة م��ن ال�صحاب��ة كانوا حّرم��وا على اأنف�ص��هم 

الن�ص��اء والإفطار بالنهار والنوم بالليل، فاأخبرت اأّم �ص��لمة ر�ص��ول اهلل، فخرج اإلى اأ�صحابه، 

فق��ال: اأترغب��ون ع��ن الن�ص��اء؟ اإن��ي اآتي الن�ص��اء، واآكل بالنه��ار، واأنام باللي��ل، فمن رغب عن 

َ َل ُيِبُّ  ْۚ إِنَّ ٱللَّ ُ لَُكۡم َوَل َتۡعَتُدٓوا َحلَّ ٱللَّ
َ
�ص��ّنتي فلي���س من��ي، واأن��زل اهلل ﴿َل ُتَّرُِمواْ َطّيَِبِٰت َمــآ أ

)1)  الطو�ضي، محمد بن الح�ضن ، الأمالي، قم، دار الثقافة، 1414 هـ، ط 1، �س 518.
)2)  ال�ضيخ الحر العاملي، و�ضائل ال�ضيعة، ج 20، �س 18.

)3)  ابن بابويه، محمد بن علي، من ل يح�ضره الفقيه ، تحقيق وت�ضحيح علي اأكبر غفاري، قم ، موؤ�ض�ضة الن�ضر الإ�ضالمي 
التابعة لجماعة المدر�ضين بقم ، 1413 هـ، ط 2، ج 3، �س 384.
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.
(2(

»
نُتم بِهِۦ ُمۡؤِمُنوَن﴾)1)

َ
ِٓي أ َ ٱلَّ ُ َحَلٰٗل َطّيِٗباۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ ا َرزَقَُكُم ٱللَّ ٱلُۡمۡعَتِديَن ٨٧ َوُكُواْ ِممَّ

وبالجملــة، على �ضــالك طريق الآخــرة )رعاية( حالت اإدبار النف�ــس واإقبالها، فكما اأّنه ل 

يجوز له الكّف عن الحظوظ مطلقًا، فاإّنه من�ضــاأ لمفا�ضــد عظيمة، ل ينبغي له اأن يحّمل نف�ضــه 

ما ل تطيقه من العبادات والريا�ضات العملّية، واأّل يجعلها تحت ال�ضغوط، خ�ضو�ضًا في اأّيام 

ال�ضــباب وابتــداء ال�ضــلوك؛ فاإّنه اأي�ضًا يكون من�ضــاأ لت�ضّجر النف�ــس ونفورهــا، ورّبما ين�ضرف 

.
(3(

الإن�ضان ب�ضببه عن ذكر الحّق«

»والإ�ضــارة اإلــى هــذا المعنــى فــي الأحاديــث كثيــرة، ففــي الكافــي ال�ضــريف، عــن اأبــي 

عبــداهلل Q، قــال: »اجتهدت في العبادة، واأنا �ص��اّب، فقال لي اأب��ي: يا بنّي، دون ما اأراك 

.
ت�صنع؛ فاإّن اهلل عّز وجّل اإذا اأحّب عبداً ر�صي منه بالي�صير«)4)

وعن اأبي جعفر Q، قال: قال ر�ضــول اهلل: »اإّن هذا الدين متين، فاأوغلوا فيه برفق، 

ول ُتْكرهوا عبادة اهلل اإلى عباد اهلل، فتكونوا كالراكب المنبّت الذي ل �صفراً قطع ول ظهراً 

.
اأبقى«)5)

.
(7(

»
وفي حديث اآخر: »ول تبّغ�س اإلى نف�صك عبادة رّبك«)6)

أصول سرلعايا
فــاإذا عرفنــا اأهّمّيــة الرعايــة ودورهــا فــي تح�ضيل الن�ضــاط والبهجــة، واأدركنــا كيفّيتها، 

فالالزم اأن نلتفت اإلى ال�ضابطة الأ�ضا�ضــّية فيها، نظًرا لإمكانّية وقوع ال�ضــالك في الإفراط اأو 

التفريط؛ لهذا يقول الإمام }:

»وبالجملة، الميزان في باب المراعاة اأن يكون الإن�ضــان ملتفتًا اإلى اأحوال النف�ــس، وي�ضلك 

معهــا بح�ضــب قّوتهــا و�ضعفها. فاإذا كانت النف�ــس قوّية في العبــادات والريا�ضات، وتقدر على 

)1)  �ضورة المائدة، الآيتان 87  - 88.
)2)  البروجردي، اآغا ح�ضين، جامع اأحاديث ال�ضيعة، طهران، من�ضورات فرهنك �ضبز، 1428هـ، ط 1، ج 25، �س 102.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س39  - 41.
)4)  ال�ضيخ الحر العاملي، و�ضائل ال�ضيعة، ج 1، �س 108.

)5)  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج 2، �س 86.
)6)  م.ن، �س 87.

)7)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س41.
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المقاومة، فليجّد وي�ضــعى في العبادة. واأّما الذين طووا اأيام عنفوان ال�ضــباب، وانطفاأت نائرة 

ال�ضــهوات �ضــيئًا ما فيهم، فالمنا�ضــب لهم اأن يجّدوا في الريا�ضات النف�ضــانّية اأكثر، ويدخلوا 

في ال�ضلوك والريا�ضة بفتّوة. فكّلما عّودوا النف�س على الريا�ضات، فتح لهم باب اآخر، اإلى اأن 

تغلب النف�س القوى الطبيعّية، وت�ضير القوى الطبيعّية م�ضّخرة تحت كبرياء النف�س.

ومــا ورد فــي الأحاديث ال�ضــريفة، من الأمر بالجّد وال�ضــعي في العبــادة، وما ورد فيها من 

مــدح الذيــن يجتهــدون في العبــادة والريا�ضــة، وما ورد في عبــادات اأئّمــة الهدى R من 

جهــة، ومــا ورد مــن هذه الأحاديث ال�ضــريفة المادحة لالقت�ضاد في العبــادة من جهة اأخرى، 

مبنّي على اختالف اأهل ال�ضلوك ودرجات النفو�س واأحوالها، والميزان الكّلّي هو ن�ضاط النف�س 

 .
(1(

تها، اأو نفورها و�ضعفها« وقوَّ

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س41  - 42.
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سرّهاهيم سرلئيسا 
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أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

ي�ضرح اأهمّية حفظ العبادة من ت�ضّرف ال�ضيطان،    1

وخطورة اإهمال هذا الأمر.

يتعــّرف اإلــى حقيقــة اإبلي�ــس، وت�ضّرفاتــه، ويبّيــن    2

تاأثيره على �ضير الإن�ضان و�ضلوكه.

ح معنى ال�ضتعاذة، ويبّين دورها في الحتراز    3 يو�ضّ

من مكائد اإبلي�س.

االستعاذة من 
الّشيطان

الدرس السابع





تّفيق
ل معنى للحياة الّدنيا �ضــوى اأن تكون �ضــفرًا اإلى اهلل تعالى، وفيها الّزاد والم�ضــير والغاية، 

وكذلك تجاوز الموانع. ومن اأ�ضــّد الموانع على الإن�ضــان ذلك العدّو الم�ضــّمى اإبلي�ــس، وجنوده 

من الجّن والإن�ــس، الذين ل هّم لهم �ضــوى منعه من اإكمال الم�ضــير، ومن ثّم اإ�ضقاطه في لّجة 

ال�ضياع والياأ�س، حتى ينتهي الأمر به اإلى اأودية جهّنم البعد والفراق والعذاب وال�ّضقاء.

ول �ضــّك باأّن لوجود هذه العداوة في حياتنا فل�ضــفة عميقة، اأقّل ما ُيقال فيها اأّنها ت�ضــاهم 

في تعّرفنا اإلى �ضرائرنا وما تخفيه نفو�ضنا؛ ففي م�ضارعة ال�ّضيطان يدرك الإن�ضان الكثير من 

مكامن النف�ــس وخباياها، ويتعّرف اإلى عمق نواياه وغاياته. وكّل هذا م�ضــروط باأمٍر اأ�ضا�ضــّي، 

وهــو ال�ضــتعاذة بــاهلل تعالــى من هــذه ال�ّضــرور المخفّيــة والمعلنة. ولهــذه ال�ضــتعاذة مراتب 

و�ضروط �ضوف نتعّرف اإليها في هذه الّدرو�س اإن �ضاء اهلل تعالى.

ف إبليس ا سرّهاظ على سرعبادل لن تصلم يم ّم أه
اإّن اأّول مــا ينبغــي اأن نلتفــت اإليــه هــو خطورة هــذا العدّو ومدى مــا يتمّتع به مــن اإمكانات 

لغوايــة الإن�ضــان واإ�ضاللــه، حيــث اإّن الغفلة عــن هذه العــداوة وعواقبها هي ال�ّضــبب الأّول في 

ال�ضــقوط والخ�ضــران؛ ولهذا يعمد ال�ضــيطان الرجيم اإلى اإخفاء ما ي�ضمره لالإن�ضــان واإ�ضــباغ 

ا كان التحذير المتكّرر من اهلل تعالى في  الخيــر والن�ضيحــة عليه لكي يتمّكن منه؛ ولهذا اأي�ضً

كتابه العزيز وعلى ل�ضان اأوليائه من ال�ّضيطان ومكائده.

ول �ضــّك باأّن التعّرف اإلى مكائد اإبلي�ــس وحبائله ومكره وُخَدعه وحقيقة ما ي�ضمره ي�ضاهم 

كثيرًا في فتح العيون والب�ضائر على م�ضــوؤولّية كبيرة تندرج تحت عنوان ال�ضــتعاذة باهلل من 

ال�ّضيطان الرجيم.
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ــالة و�ضــائر العبــادات،  يقــول الإمــام الخمينــّي }: »مــن الآداب القلبّيــة المهّمــة لل�ضّ

الحفــاظ عليها من الت�ضّرفات ال�ّضــيطانّية، وهو في الوقت نف�ضــه من اأّمهــات الآداب القلبّية، 

والقيــام بــه من عظائم الأمور واأدّق الدقائق. ولعّل الآية ال�ضــريفة فــي و�ضف الموؤمنين الذين 

هــم على �ضلواتهم يحافظون اإ�ضــارة اإلى جميع مراتب الحفــظ التي تكون اإحداها، بل اأهّمها، 

.
(1(

الحفاظ عليها من ت�ضّرفات ال�ّضيطان«

ويقول الإمام الخمينّي }:

الة التي هي ال�ّضــفر الروحانّي  ــا القراءة في ال�ضّ »مــن الآداب المهّمــة للقراءة، وخ�ضو�ضً

اإلى اهلل والمعراج الحّقيقّي ومرقاة و�ضول اأهل اهلل، ال�ضــتعاذة من ال�ّضــيطان الّرجيم، الذي 

هو �ضــوكة طريق المعرفة ومانع ال�ضــير وال�ضــلوك اإلى اهلل، كما اأخبر اهلل �ضبحانه وتعالى عنه 

 ،
ۡقُعَدنَّ لَُهۡم ِصَرَٰطَك ٱلُۡمۡســَتقِيَم ﴾)2)

َ
ۡغَوۡيتَِن َل

َ
في �ضــورة الأعراف المباركة، حيث قال: ﴿ فَبَِمآ أ

فاإّنه اأق�ضم اأن ي�ضّد الّطريق على اأبناء اآدم ويمنعهم عنه. 

ففي ال�ضالة التي هي ال�ضراط الم�ضــتقيم لالإن�ضــانّية ومعراج الو�ضول اإلى اهلل، ل يتحّقق 

الو�ضــول مــن دون ال�ضــتعاذة من هــذا القاطع للّطريــق، ول يح�ضل الأمان من �ضــّره من دون 

.
(3(

ال�ضتعاذة بح�ضن الألوهّية الح�ضين«

ويقول }: »فال بّد اأن نعلم باأّن تاأّخرنا عن هذا ال�ّضير الملكوتّي وال�ّضلوك الإلهّي ب�ضبب 

اإغواء ال�ضــيطان والوقوع تحت ال�ضــلطنة ال�ضيطانّية هو من ق�ضورنا اأو من تق�ضيرنا، حيث لم 

نقم باآدابه المعنوّية و�ضرائطه القلبّية، كما اإّن عدم نيلنا في جميع الأذكار والأوراد والعبادات 

 .
(4(

نتائجها الروحّية والآثار الظاهرّية والباطنّية فهو ب�ضبب هذه الم�ضاألة الدقيقة«

دور سإلنسان لي هذس سرصلسع
اإّن اإرجاع جميع النواق�س والم�ضــكالت المعنوّية وكّل اأنواع ال�ّضــقاء والآثام اإلى ال�ّضــيطان 

الّرجيم ل يعني عدم تحّمل الإن�ضان للم�ضوؤولّية الكاملة عن م�ضيره؛ فالأمر ل يدور بين اإلقاء 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س34.
)2)  �ضورة العراف، الآية 16.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س229  - 230.
)4)  م.ن، �س230.
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اللوم على الإن�ضــان اأو على ال�ّضــيطان؛ لأّن من ي�ضمح لكّل الآثار ال�ّضيطانّية بالنفوذ اإلى النف�س 

هو الإن�ضــان نف�ضــه، وهو الذي يقبل ب�ضــريان الإلقاءات ال�ضــيطانية والو�ضاو�ــس الإبلي�ضّية اإلى 

عمق قلبه. 

لكّن هذا الإرجاع ي�ضــاعد الإن�ضــان على اأمٍر اأ�ضا�ــس هو غاية في الأهّمّية، ول يمكن معرفة 

اأهّمّيته اإّل اإذا عرفنا اأمرين اأ�ضا�ضيين، وهما: 

اإّن بلوغ اأّي كمال غير ممكن ول متي�ّضر اإّل في ظّل الّرجوع اإلى اهلل وال�ضتفا�ضة التاّمة   .1

منه.

واإّن الإن�ضــان فــي �ضــيره هذا لي�ــس �ضــوى العجــز وال�ضعــف والفقر. وما لــم يدرك هذه   .2

الحقيقــة ل يمكــن لــه اأن ينــال ثمار الحقيقــة الأولى. ومــن كان عين ال�ضعــف فاأّنى له 

النت�ضار على مثل هذا العدّو المبين؟! 

 لهذا يقول الإمام الخمينّي }:

»اللهــّم، اإّنــك تعلم �ضعفنا وم�ضــكنتنا، وتعلم اأّننا ل ن�ضــتطيع الفرار من هــذا العدّو القوّي 

القديــر الــذي طمــع في الت�ضــّلط علــى الأنبياء العظــام والكّمل مــن الأولياء الرفيعــي المقام، 

فــاإن فقدنــا بارقة لطفــك ورحمتك اأوقعنا هذا العدّو القوّي فــي م�ضارعتنا اإّياه اأر�س الهالك 

والبــوار، و�ضّيرنا تائهين في الظلمة وال�ضــقاوة، فاأ�ضــاألك بالخا�ضة فــي جنابك والمحارم في 

ح�ضرتك اأن تاأخذ بيدنا نحن المتحّيرين في وادي ال�ضاللة، والحائرين في �ضحراء الغواية، 

.
(1(

واأن تطّهر قلوبنا من الغّل والغ�ّس وال�ّضرك وال�ضّك، اإّنك ولّي الهداية!«

له؟ لا هو إبليس؟ ولا هي حديدا تصلم
لكــي نقتــرب اأكثر من فهم الق�ضّية يجب اأن نعرف ما هي حقيقة اإبلي�ــس، واأن نت�ضّور اأهّم 

ما يحدث مع ال�ضــالك في �ضــيره اإلى اهلل تعالى. فحبائل اإبلي�ــس الخبيث وت�ضّرفاته العدوانّية 

ومكائده ت�ضــتهدف نتائج ال�ضــلوك المعنوّي في جميع مراتبه ومقاماته، وت�ضــعى لتبديل الثمار 

الطّيبة اإلى اأخرى خبيثة، ليتمّكن معها من التحّكم بالإن�ضــان وجعله عبًدا طائًعا له. وكّل هذا 

من اأجل اأن يثبت هذا اللعين انت�ضاره المزعوم على رّب العالمين!

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س37.
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يقــول الإمــام الخمينــّي }: »فكّل ما كان مانًعا له )لالإن�ضــان( من هذا ال�ّضــفر و�ضــوًكا 

في طريقه، فهو �ضــيطانه، �ضــواء اأكان من القوى الّروحانّية ال�ّضــيطانّية اأم من الجّن والإن�ــس؛ 

ا اإذا كانوا �ضــوك الطريق ومانعي ال�ّضــلوك اإلــى اهلل، فاإّنهم من اأعوان  لأّن الجــّن والإن�ــس اأي�ضً

ال�ضــيطان وت�ضّرفه، كما اأ�ضــار اإليه �ضــبحانه وتعالى في �ضــورة الّنا�ــس المباركة، حيث يقول: 

، فاإن كان 
نَّةِ َوٱنلَّاِس ﴾)1) ِي يُوَۡسوُِس ِف ُصُدورِ ٱنلَّاِس ٥ ِمَن ٱۡلِ ِ ٱلۡوَۡســَواِس ٱۡلَنَّاِس ٤ ٱلَّ ﴿ ِمن َشّ

ال�ّضيطان جّنًا، ُي�ضتفاد من الآية ال�ضريفة اأّن الو�ضوا�س الخّنا�س الذي هو ال�ضيطان جنٌّ واإن�س، 

اأحدهما بالأ�ضالة والآخر بالتبعّية، واإن كان ال�ضــيطان حقيقة اأخرى �ضــبيهة بالجّن فُيعلم من 

الآية ال�ضــريفة اأّن هذين النوعين، يعني الجّن والإن�ــس، اأي�ضًا تمّثالت �ضيطانّية ومن مظاهره. 

، وقد 
ّنِ ﴾)2) نِس َوٱۡلِ وقد اأ�ضــار اإلى هذا المعنى في اآية اأخرى اأي�ضًا، حيث يقول: ﴿ َشَيِٰطنَي ٱۡلِ

 .
(3(

اأ�ضار �ضبحانه في هذه ال�ضورة المباركة اإلى الأركان الأربعة المذكورة كما هو ظاهر«

ويقول }:

»وهو اإبلي�س اللعين وال�ّضيطان الّرجيم، الذي يمنع الإن�ضان بحبائله المتنّوعة من الو�ضول 

اإلــى المق�ضــد، وح�ضــول المق�ضــود. ومــا ذكــره بع�ــس اأعاظــم اأهل المعرفــة مــن اأّن حقيقة 

، لأّن الجنبة 
(4(

ال�ضــيطان عبــارة عــن جميع العالم بجنبته ال�ضــوائّية فلي�ــس بتام لــدى الكاتــب

ال�ضــوائّية التــي هي عبــارة عن ال�ضــورة الموهومة العارية عــن الحقيقة الخاليــة عن التحّقق 

والواقعّية )هي( من حبائل اإبلي�ــس التي ي�ضــغل الإن�ضــان بها. ولعّله اإلى هذا المعنى اأ�ضــير في 

، واإّل فنف�ــس اإبلي�ــس حقيقة ذات تجّرد 
ٰ ُزۡرُتُم ٱلَۡمَقابَِر ﴾)5) لَۡهىُٰكُم ٱتلََّكثُُر ١ َحتَّ

َ
قوله تعالى: ﴿ أ

ا، كما اأّن  ، والحقيقة الإبلي�ضــّية الكّلّية التي هي رئي�ــس الأبال�ضــة والإبلي�ــس الــكّل اأي�ضً
(6(

مثالــّي

الحقيقة العقلّية المجّردة الكّلّية، وهي اآدم الأّول، هي عقل الكّل. واإّن القوى الواهمة الجزئّية 

)1)  �ضورة النا�س، الآيات 4  - 6.
)2)  �ضورة الأنعام، الآية 112.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س237  - 238.
)4)  الكاتب: هو الإمام الخمينّي }.

)5)  �ضورة التكاثر، الآيتان 1  - 2.
)6)   التجــرد المثالــي هــو التجــّرد الخيالــي وي�ضطلح عليه اأي�ضــا بالتجّرد البرزخي. وهــو مرتبط بعالم ال�ضــورة ل عالم 

المادة.
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الملكّيــة من مظاهر اإبلي�ــس و�ضــوؤونه، كمــا اأّن العقول الجزئّية �ضــوؤون العقــل الكّلّي ومظاهره. 

 .
(1(

وتف�ضيل هذا المقام وتحقيقه خارج عن مجال هذه الر�ضالة«

»وبالجملة، ما منعك عن الحّق وحجبك عن جمال المحبوب الجميل فهو �ضيطانك، �ضواء 

.
(2(

اأكان في �ضورة الإن�ضان اأم الجّن«

أدوسع إبليس وحبائله
اإّن لإبلي�ــس مــن المكائــد مــا ل ُيح�ضــى. وقــد اأعــّد لــكّل اإن�ضــان بح�ضــب مرتبتــه وحالتــه 

مكيــدة قــد تاأخــذ العمر كّلــه حتى تعطي نتيجتها وهي ال�ضــقوط فــي قعر جهّنــم. واإّن التعّرف 

اإلــى بع�ــس المكائد الخفّية والدقيقة مّما ي�ضــاعد على تحقيق ال�ضــتعاذة؛ ولهــذا يقول الإمام 

الخمينــّي  }: »... وكّل مــا يمنعــك بــه ال�ضــياطين عــن المق�ضــد والمق�ضــود فهــو حبائل 

ال�ضيطان، �ضواء كان من �ضنخ المقامات والمدارج اأو العلوم والكمالت اأو الحرف وال�ضنائع اأو 

العي�س والراحة اأو الم�ضّقة والذّلة اأو غيرها، وهذه عبارة عن الدنيا المذمومة؛ وبعبارٍة اأخرى: 

اإّن تعّلــق القلــب بغير الحّق هو الذي يمّثل الدنيا المذمومة، ومنها تن�ضــاأ حبائل ال�ضــيطان، ول 

بّد من ال�ضتعاذة منها. وما نقل عن ر�ضول اهلل P اأّنه كان يقول: »اأعوذ بوجه اهلل الكريم، 

وبكلمات اهلل التي ل يجاوزهّن برٌّ ول فاجر، من �ص��ّر ما ينزل من ال�ص��ماء وما يعرج فيها، 

ومن �صّر ما ينزل من الأر�س وما يخرج منها، ومن �صّر فتن الليل والنهار، ومن �صّر طوارق 

.
الليل والنهار، اإّل طارًقا يطرق بخير«)3)؛ فلعّل المق�ضود منه هذا المعنى«)4)

ويقول }:

»... وبالجملــة، مــا كان فــي هذا ال�ّضــلوك الإلهّي وال�ضــير اإلى اهلل مانًعا من ال�ّضــير و�ضــوًكا في 

ا. وما كان من عوالم الغيب  الطريق فهو ال�ضيطان اأو مظاهره التي اأعمالها هي عمل ال�ّضيطان اأي�ضً

وال�ّضــهود والعوار�س الحا�ضلة للنف�ــس وحالتها المختلفة حجاًبا لجمال المحبوب، �ضــواء اأكان من 

العوالم الملكّية الدنيوّية كالفقر والغنى وال�ضّحة والمر�س والقدرة والعجز والعلم والجهل والآفات 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 239.
)2)  م.ن، �س240.

)3) راجع: العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج60، �س329.
)4)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 240.
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والعاهات وغيرها، اأم كان من العوالم الغيبّية التجّردّية والمثالّية، كالجّنة وجهنم، والعلم المتعّلق 

بهــا حّتــى العلوم العقلّية البرهانّية الراجعة اإلى توحيد الحّق وتقدي�ضــه كّل ذلك من حبائل اإبلي�ــس 

التــي تمنــع الإن�ضــان عن الحّق والأن�ــس به والخلوة معه وت�ضــغله بذلــك، حتى ال�ضــتغال بالمقامات 

المعنوّيــة والوقــوف فــي المدارج الروحانّية الذي ظاهــره الوقوف في ال�ضراط الإن�ضــانّي، وباطنه 

الوقــوف فــي �ضــراط الحّق، الذي هو الج�ضــر الروحانــّي لجهّنم الفــراق والبعد، وينتهــي اإلى جّنة 

اللقاء. وهذا الج�ضر مخ�ضو�س بطائفة قليلة من اأهل المعرفة واأ�ضحاب القلوب، وهو من الحبائل 

 .
(1(

العظيمة لإبلي�س الأبال�ضة، ول بّد من ال�ضتعاذة منه بذات الحّق المقّد�ضة جّل �ضاأنه«

عوسقب إهّال سالستعاذل
فاإلــى اأّي مــدى يمكــن اأن يوؤول اأمر الإن�ضــان الذي يهمــل هذه ال�ضــتعاذة، ول يحافظ على 

عبادته و�ضــيره المعنوّي من ت�ضّرف ال�ضــيطان؟ ي�ضــير الإمام }، بعد مقّدمة طويلة حول 

اأنــواع الأغذيــة الروحّيــة التي هي اأ�ضا�ــس التكامــل المعنوّي، اإلى اأّن اإبلي�ــس اللعيــن له القدرة 

على الت�ضّرف والتاأثير بهذه الأغذية، فتكون النتيجة اأن تت�ضّكل ال�ضخ�ضّية المعنوّية لالإن�ضان 

بوا�ضطة غذاء اإبلي�ضّي، وما كان اأمره كذلك فعاقبته اأن ي�ضبح موجوًدا اإبلي�ضّيًا �ضيطانّيًا.

يقول الإمام الخمينّي }:

»وتف�ضيــل هــذا الإجمــال، اإّن من الوا�ضح عنــد اأ�ضحاب المعرفة واأربــاب القلوب، كما اأّن 

لالأبــدان غــذاًء ج�ضــمانًيا تتغّذى بــه، ول بّد اأن يكون الغذاء منا�ضــًبا لحالها وموافًقا لن�ضــاأتها 

حتى تتي�ّضــر لها التربية الج�ضــمانّية والنمّو النباتي، كذلك فاإّن للقلوب والأرواح غذاًء ل بّد اأن 

يكــون منا�ضــًبا لحال كّل منها وموافًقا لن�ضــاأتها، كــي تترّبى به وتتغّذى منه وتنمــو نمّوًا معنوّيًا 

وتترّقى ترّقًيا باطنّيًا. والغذاء المنا�ضب لن�ضاأة الأرواح هو المعارف الإلهّية، اعتباًرا من مبداأ 

مبــادئ الوجــود اإلــى منتهى نهاية نظــام الوجود، كما قــال اأعاظم اأرباب ال�ضناعة الفل�ضــفّية 

فــي تعريف الفل�ضــفة »هــي �ضيرورة الإن�ضــان عالمًا عقلّيــًا م�ضاهيًا للعالم العينــّي في �ضورته 

وكمالــه«. وهــذا القول ي�ضــير اإلى هذا التغــّذي المعنوّي، في حين اأّن تغّذي القلوب ُي�ضــتمّد من 

الف�ضائل والمنا�ضك الإلهّية.

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س239  - 240.
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ولُيعلم اأّن كاًل من هذه الأغذية اإذا خُل�س من ت�ضّرف ال�ضيطان واأعّد بيد الولية للر�ضول 

الخاتــم وولــّي اهلل الأعظــم )�ضلــوات اهلل عليهمــا واآلهما(، يتغــّذى الروح والقلــب منه وينال 

الكمــال الالئــق بالإن�ضــانّية ومعــراج القــرب اإلــى اهلل...؛ لأّن الأغذيــة الروحانّيــة اإذا لم تكن 

خال�ضة من ت�ضّرف ال�ضيطان وتدّخلت يده في اإعدادها، فم�ضاًفا اإلى اأّنه ل تترّبى بها الأرواح 

ا، ولعّلها تجعل  والقلوب، ول ت�ضل اإلى الكمال الالئق بها، يح�ضل لها النق�ضان الفاح�س اأي�ضً

�ضاحبها من�ضــلًكا في �ضــلك ال�ضــياطين والبهائم وال�ضــباع. وما كان �ضــبًبا لل�ضــعادة وراأ�ضــمال 

كمال الإن�ضانّية والو�ضول اإلى المدارج العالية، َليعطي النتيجة المعكو�ضة وي�ضوق الإن�ضان اإلى 

.
(1(

هاوية ال�ضقاء المظلمة«

ويقول الإمام الخمينّي }:

»فعلى �ضالك طريق الآخرة لزوًما حتًما اأن يخّل�س معارفه ومنا�ضكه من ت�ضّرف ال�ضيطان 

والنف�ــس الأّمــارة... فّربمــا تتغّلــب عليــه اإذا ت�ضــامح معهــا وت�ضرعــه وت�ضــوقه اإلــى الهــالك 

.
(2(

والفناء«

وي�ضيــف الإمــام }: »... فــواٍه لنا يوم ُنعطى �ضــور اأعمالنا و�ضحيفــة اأفعالنا في ذلك 

 وانظر، هل تليق تلك العبادات 
العالم باأيدينا، ويقال ﴿َكَفٰ بَِنۡفِســَك ٱۡلَۡوَم َعلَۡيَك َحِســيٗبا ﴾)3)

بالقبــول مــن جنابــه؟ وهل هذه ال�ضالة مع هذه ال�ضورة الم�ضــّوهة الظلمانّيــة مقّربة لك اإلى 

ب�ضــاط الح�ضرة الكبريائّية؟ وهل ينبغي لك اأن ت�ضــلك مع هذه الأمانة الإلهّية وو�ضّية الأنبياء 

هذا ال�ضــلوك؟ وهل يجوز اأن ت�ضــمح ليد خيانة ال�ضــيطان الرجيم الذي هو عدّو اهلل اأن يتدّخل 

فيها؟ ولماذا �ضارت ال�ضالة التي هي معراج الموؤمن وقربان المّتقين مبعدة لكم عن ال�ضاحة 

المقّد�ضة وعن جناب القرب الإلهّي؟ فهل لنا في ذلك اليوم �ضوى الح�ضرة والندامة وال�ضقاوة 

والخجلة من ن�ضيب؟ يا لها من ح�ضرة وندامة لي�س لها في هذا العالم �ضبيه! 

ويا لها من خجلة وندامة ل نقدر اأن نت�ضّور لها نظيرا! فاإّن الح�ضرات في هذا العالم مهما 

بلغــت ممزوجــة باآلف اأنواع الرجاء، وكذلك الندامات في هذه الن�ضــاأة �ضــريعة الزوال؛ وهذا 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س34 - 35.
)2)  م.ن، �س35.

)3)  �ضورة الإ�ضراء، الآية 14.
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ةِ إِۡذ  نِذرُۡهۡم يَۡوَم ٱۡلَۡسَ
َ
بخالف ذلك العالم، فاإّنه يوم بروز الح�ضــرة والندامة كما قال تعالى ﴿َوأ

... فالأمر المنق�ضي ل ُيجبر، والعمر التالف ل ُي�ضــتعاد؛ فواح�ضــرتاه على ما 
ۡمُر ﴾)1)

َ
قُــِيَ ٱۡل

فّرطت في جنب اهلل!

»فيــا اأّيها العزيز، اليوم يــوم الإمهال والعمل، وقد جاء الأنبياء واأتوا بالكتب والدعوات مع 

كّل هــذه المقّدمــات والترغيبــات، ومــع تحّملهم الآلم وال�ضــدائد كي يوقظونا مــن نوم الغفلة 

وينّبهونــا مــن �ضــكر الطبيعة، ويو�ضلونا اإلى عالم النور ون�ضــاأة البهجة وال�ضــرور، واإلى الحياة 

الأبدّيــة والنعــم ال�ضــرمدّية واللذائذ الدائمة، وينجونــا من الهالك وال�ضــقاوة والنار والظلمة 

والح�ضرة والندامة، وكّل ذلك لأجلنا ومن دون اأن تعود عليهم ـ �ضالم اهلل عليهم ـ نتيجة، ومن 

دون اأن تكون لتلك الذوات المقّد�ضة حاجة لإيماننا واأعمالنا. ومع ذلك ما اأّثرت فينا دعوتهم، 

وقد اأخذ ال�ضيطان بم�ضامع قلوبنا وت�ضّلط على باطننا وظاهرنا، بحيث لم يوؤّثر فينا �ضيء من 

مواعظهــم اأّي اأثر، بل لم ي�ضل اإلى �ضــمع قلوبنا �ضــيء من الآيــات والأخبار، وما تجاوز ظاهر 

.
(2(

ال�ضمع الحيوانّي«

نّاذج لن ضّايا إبليس 
كــم هــو مهــّم اأن نتعــّرف على �ضرعى اإبلي�ــس؛ فاإّنهم هم اأنا�ــس ل�ضــنا عنهــم ببعيدين، بل 

قــد تكون اأحدهم اأي�ضًا، ول�ضــان حالنا �ضــيقول بعــد هذا الكالم؛ اإّن كّل واحــد مّنا في معر�س 

ال�ضقوط الإبلي�ضّي. ولعّل هذا هو الهدف العمدة من ذكر هذه النماذج لكي تتحّقق ال�ضتعاذة 

بتمامها، يقول الإمام الخمينّي }: 

ا انتهت بهم هذه ال�ضطالحات  كما راأينا في بع�س اأهل العرفان ال�ضطالحّي اأ�ضخا�ضً  .1

والغور فيها اإلى ال�ضاللة، وجعلت قلوبهم منكو�ضــة وبواطنهم مظلمة، و�ضار ال�ضــتغال 

فــي المعــارف موجًبا لقّوة اأنانّيتهــم واإّنّيتهم حتى �ضدرت منهــم الدعاوى غير الالئقة 

وال�ضطحات غير المنا�ضبة.

)1)  �ضورة مريم، الآية 39.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س47  - 50.
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2.  وكذلك راأينا في اأرباب الريا�ضات وال�ضلوك اأفراًدا اأّدت ريا�ضتهم وا�ضتغالهم بت�ضفية 

النف�ــس اإلى جعل قلوبهم اأكدر وباطنهم اأظلم؛ وكّل ذلك لم يكن اإّل لأّنهم لم يحافظوا 

على �ضــلوكهم المعنوّي الإلهّي ومهاجرتهم اإلى اهلل، وكان �ضــلوكهم العلمّي وارتيا�ضهم 

بت�ضّرف ال�ّضيطان والنف�س واإلى ال�ّضيطان والنف�س.

وكذلــك راأينــا في طالب العلوم النقلّية ال�ضــرعّية اأفراًدا اأّثر فيهم العلم الأثر ال�ضــيئ،   .3

وزاد في مفا�ضــدهم الأخالقّية. والعلم الذي ل بّد اأن يكون موجًبا لفالحهم ونجاتهم، 

�ضار �ضبًبا لهالكهم ودعاهم اإلى الجهل والمماراة وال�ضتطالة.

وكذلك في اأهل العبادة والمنا�ضــك والمواظبين على الآداب وال�ضــنن اأ�ضــخا�س جعلت   .4

العبادة والن�ضــكـ  التي هي راأ�ضــمال اإ�ضالح الأحوال والنفو�ــسـ  قلوبهم كدرة ومظلمة، 

وحملتهم على العجب وروؤية النف�س والكبر والتغّمز و�ضوء الخلق و�ضوء الظّن بعباد اهلل، 

وهذا كّله اأي�ضًا من عدم المواظبة على هذه المراهم الإلهّية.

عّد بيــد العفريت الخبيث وبت�ضّرف النف�ــس الطاغية، ل 
ُ
 ومــن المعلــوم اأّن مرهمــًا ُهيِّئ واأ

يتوّلد منه اإّل الخلق ال�ضيطانّي. وحيث اإّن القلب يتغّذى من تلك الأغذية على اأّي حال، وت�ضير 

الأغذية �ضورة باطنية للنف�س، فبعد اأن يداوم عليها مّدة ي�ضير الإن�ضان من مواليد ال�ضيطان، 

وقــد ترّبــى علــى يديه، ون�ضــاأ ونما تحــت ت�ضّرفه. فــاإذا اأغم�س عينــه الملكّيــة وانفتحت عينه 

الملكوتّية، يرى نف�ضه من ال�ضياطين، فال نتيجة في تلك الحال �ضوى الخ�ضران، ول تغني عنه 

.
(1(

الح�ضرات والندامات �ضيئًا

ضلورل لوسجفا إبليس 
لقــد عرفَت ما لهذا العدّو المبين من خطر على �ضــلوكك وم�ضيــرك، وعلمت اأّن التخّل�س 

ا وم�ضــتحيل طالمــا اأّننــا نعتمد على اأنف�ضــنا ونثــق بها؛ فال �ضــبيل للنجــاة اإل  منــه �ضعــب جــدًّ

؛ لهذا يقول الإمام }:
(2(

بال�ضتعاذة التاّمة بالحّق المتعال

»فعلى �ضالك طريق الآخرة لزوًما حتًما اأن يخّل�س معارفه ومنا�ضكه من ت�ضّرف ال�ضيطان 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س35  - 36.
)2)  �ضيّت�ضح اأكثر كيفّية مواجهة اإبلي�س والتخّل�س منه في الدرو�س الالحقة.
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والنف�ــس الأّمارة مهما بلغ من الجهد، واأن يغو�س في حركاته الباطنّية وتغذياته الروحّية، ول 

يغفل عن حيل النف�س وال�ضيطان وحبائل النف�س الأّمارة واإبلي�س، واأن ي�ضيء الظّن ب�ضكل كامل 

 .
(1(

في جميع حركاته واأفعاله، ول يدع نف�ضه على ر�ضلها اآًنا ما...«

ويقول }:

»فعلــى �ضــالك طريــق الآخــرة في كّل فرع مــن الفروع الدينّيــة، وفي كّل طريــق من الطرق 

الإلهّية:

اأوًل: اأن يراقــب حالــه بكمــال النتباه والدقة، كطبيب رفيق ورقيب �ضــفيق، ويفّت�ــس بالدّقة 

عن عيوب �ضيره و�ضلوكه.

ثانيًا: اأّل يغفل خالل هذه المراقبة والتفتي�ــس عن ال�ضــتعاذة بالذات المقّد�ضــة الحّق جّل 

.
(2(

وعال في خلواته والت�ضّرع وال�ضتكانة اإلى جنابه الأقد�س ذي الجالل«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س35.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س36  - 37.
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سرّهاهيم سرلئيسا 

1- طالما اأّننا في هذه الحياة الدنيا، فاإّن عباداتنا معّر�ضة لخطر ال�ضياع.

2- من مظاهر �ضياع العبادة تحّولها اإلى عامل ل�ضقوط الإن�ضان. 

3- توؤّدي العبادة اإلى �ضقوط الإن�ضان اإذا وقعت بيد اإبلي�س اللعين.

4- يدّمر ال�ضيطان عبادة الإن�ضان من خالل تحويلها اإلى الأهداف النف�ضانّية.

5- لل�ضيطان ت�ضّلط على الإن�ضان في جميع مراحل �ضيره وتكامله.

6- من ل يواجه اإبلي�س، فاإّن اإبلي�س �ضيتمّكن منه.

7- ل يمكن لالإن�ضان اأن يواجه اإبلي�س بقدراته وحوله وقّوته.

8- ل �ضبيل لمواجهة اإبلي�س اإّل بال�ضتعاذة باهلل تعالى.

9- ل ير�ضى اإبلي�س لالإن�ضان باأقّل من العذاب الأبدّي.





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

الدرس الثامن

 مراتب االستعاذة

يبّيــن ماهّية الم�ضــتعيذ الحقيقــي، ويحّدد مراتب    1

ال�ضتعاذة بح�ضب مقامات ال�ضالكين ومراتبهم.

يبّيــن في كّل مرتبة من هو الم�ضــتعيذ والُم�ضــتعاذ    2

منه والُم�ضتعاذ به.

ي�ضرح حقيقة ال�ضتعاذة من ال�ضيطان الرجيم.   3





تّفيق
الإن�ضان م�ضتهدف باإن�ضانّيته. 

فال�ضيطان ل يريد لهذه الحقيقة الإن�ضانّية اأن تظهر في عالم التحّقق.

وبظهورها على الدين كّله �ضوف ياأتي يوم الوقت المعلوم؛ لأّن ظهورها يعني تحّقق الخالفة 

الإن�ضانّية على الأر�س.

ولهذا، ي�ضعى هذا العدّو المبين اإلى تغيير خلقة اهلل الأ�ضيلة، وجعل الإن�ضان �ضيطاًنا مثله. 

فال�ضيطان يكره �ضورة الإن�ضانّية، فكيف بمحتواها؟!

ويعلم اأّن اإن�ضــانّية الإن�ضــان بفطرته، واأّن الإن�ضان اإذا و�ضل اإلى الفطرة التاّمة �ضار اإن�ضاًنا 

بكّل ما للكلمة من معنى؛ اأي �ضار اإن�ضاًنا كاماًل.

لهذا، فاإّنه ي�ضّد عن �ضراط هذه الإن�ضانّية في جميع مراحلها، لكّنه لن يقدر على الإن�ضان 

الكامل، وحده هذا الإن�ضان يتفّوق على اإبلي�س؛ لأّنه �ضار في ح�ضن اهلل الح�ضين.

ۡيَطِٰن ٱلرَِّجيِم ٩٨ إِنَُّهۥ لَۡيَس َلُۥ ُسۡلَطٌٰن  ِ ِمَن ٱلشَّ َت ٱۡلُقۡرَءاَن فَٱۡسَتعِۡذ بِٱللَّ
ۡ
قال اهلل تعالى: ﴿فَإَِذا قََرأ

.
ِيَن ُهم بِهِۦ ُمۡشُِكوَن﴾)1) َّۡونَُهۥ َوٱلَّ ِيَن َيَتَول ُوَن ٩٩ إِنََّما ُسۡلَطُٰنُهۥ َعَ ٱلَّ ٰ َرّبِِهۡم َيَتَوكَّ ِيَن َءاَمُنواْ َوَعَ َعَ ٱلَّ

وفيمــا يلــي مجموعــة من الدرو�ــس المهّمــة حول ال�ضــتعاذة، ن�ضــتفيدها مــن كالم الإمام 

الخمينّي }. 

يدي؟
م

لن هو سرّستعيذ سرّد
خطــوة اأخــرى نخطوهــا مــع الإمــام الخمينــّي } لمعرفــة حقيقــة ال�ضــتعاذة، وكيفّية 

الحفــاظ علــى العبــادة وعلــى ال�ضــير وال�ضــلوك والمقامــات والفيو�ضــات الإلهّية مــن ت�ضّرف 

)1)  �ضورة النحل، الآيات 98  - 100.
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يــد اإبلي�ــس المجرمــة. واأهــّم ما ينبغي اأن نعرفه هنا هو ما ي�ضــتهدفه هذا اللعيــن من وراء كّل 

اإغواءاته، يقول الإمام الخمينّي } ب�ضــاأن ما ينبغي اأن نعيذه من �ضــّر اإبلي�س: »هو الحقيقة 

الإن�ضــانّية مــن اأّول منــزل ال�ضــلوك اإلى اهلل اإلى منتهــى النهاية للفناء الذاتــّي، واإذا تّم الفناء 

.
(1(

المطلق هلك ال�ضيطان وتّمت ال�ضتعاذة«

ويق�ضد الإمام } بالفناء المطلق انتفاء جميع التعّينات الخلقّية، وهي اعتبار ال�ضــاأن 

للقيود والحدود التي تن�ضاأ من جّراء غلبة الوهم. فما دام الإن�ضان تحت �ضلطان الوهم، ويرى 

ا اأو تاأثيًرا منف�ضاًل، فهو تحت تاأثير ال�ضيطان. وعندما  للكائنات وجوًدا م�ضتقالًّ اأو كماًل ذاتيًّ

تزول القيود بغلبة العقل، يدخل الإن�ضان في ح�ضن اهلل الأعظم ويهلك �ضيطانه.

وعلــى هــذا الأ�ضا�ــس، نعــرف مــن هــو الم�ضــتعيذ الحقيقّي مــن خــالل حالنا تجاه ال�ضــير 

وال�ضــلوك. ولالأ�ضــف، فاإّن بع�س النا�ــس ينظر اإلى ال�ضــير وال�ضــلوك على اأّنه اأمٌر م�ضــتحّب اأو 

خا�ــسّ ببع�س النا�ــس. بينمــا يريد الإمام } بكالمه هذا اأن ينّبهنا اإلى اأّن ال�ضــتعاذة هي 

في كوننا م�ضافرين اإلى اهلل، بل فاّرين اإليه، فيقول }:

»وبالجملة، الإن�ضــان قبل �ضــروعه في ال�ضــلوك وال�ضير اإلى اهلل لي�ــس م�ضتعيذًا، وبعد نهاية 

ال�ضير، وعدم بقاء اأيٍّ من اآثار العبودّية ونيل الفناء الذاتّي المطلق، ل يبقى اأثر من ال�ضتعاذة 

والم�ضــتعاذ منه والم�ضــتعيذ، ول يكون في قلب العارف �ضــيء �ضــوى الحّق وال�ضــلطنة الإلهّية، 

ا. ولي�س له خبر عن قلبه وعن نف�ضه اأي�ضً

ا لي�س في هذا المقام. فاإذا ح�ضل له ال�ضحو والأن�س والرجوع تكون   واأعوذ بك منك اأي�ضً

مر الر�ضول الخاتم P اأي�ضًا 
ُ
ا، ولكن ل كا�ضــتعاذة ال�ضــالك؛ ولهذا اأ ال�ضــتعاذة حقيقية اأي�ضً

. و 
ُعوُذ بَِرّبِ ٱنلَّاِس ﴾)3)

َ
  و ﴿قُۡل أ

ُعوُذ بَِرّبِ ٱۡلَفلَــِق ﴾)2)
َ
بال�ضــتعاذة، كمــا قـــال اهلل تعالــى: ﴿قُۡل أ

.
وِن ﴾)4) ن َيُۡضُ

َ
ُعوُذ بَِك َرّبِ أ

َ
َيِٰطنِي ٩٧ َوأ ُعوُذ بَِك ِمۡن َهَمَزِٰت ٱلشَّ

َ
﴿ َوقُل رَّّبِ أ

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 237.
)2)  �ضورة الفلق، الآية 1.

)3)  �ضورة النا�س، الآية 1.
)4)  �ضورة الموؤمنون، الآية 97  - 98.
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فالإن�ضان ل يكون م�ضتعيًذا في مقامين، اأحدهما قبل ال�ضلوك وهو حالة الحتجاب المح�س 

تحت ت�ضّرف ال�ضــيطان و�ضــلطنته، والآخر بعد ختم ال�ضــلوك وح�ضول الفناء المطلق؛ لأّنه ل 

يكون ثّمة خبر عن الم�ضتعيذ والم�ضتعاذ له وال�ضتعاذة. 

والإن�ضــان م�ضــتعيذ في مقامين، اأحدهما حال ال�ضــلوك اإلى اهلل، وهو ي�ضــتعيذ من اأ�ضواك 

الو�ضول التي قعدت على ال�ضراط الم�ضتقيم لالإن�ضانّية، كما حكى �ضبحانه من قول ال�ضيطان: 

، والآخر في حال ال�ضحو والرجوع من الفناء 
ۡقُعَدنَّ لَُهۡم ِصَرَٰطَك ٱلُۡمۡسَتقِيَم ﴾)1)

َ
ۡغَوۡيتَِن َل

َ
﴿فَبَِمآ أ

.
(2(

المطلق، حيث ي�ضتعيذ من الحتجابات التلوينّية وغيرها«

الحياة في فل�ضــفتها الإلهّية �ضــفٌر اإلى اهلل، وما لم ي�ضــافر الإن�ضــان فهو خارج عن �ضراط 

الإن�ضانّية. وعندما يخرج من هذا ال�ضراط ف�ضوف يقع في ح�ضن اإبلي�س، ولن تكون ا�ضتعاذته 

عندها اإل لقلقة ل�ضان اأو ما ي�ضبه ال�ضخرية وال�ضتهزاء.

ولأّن ال�ضــيطان ي�ضــتهدف الإن�ضان في مراحل �ضــيره، فاإّن من ي�ضل اإلى الغاية ويتّم ال�ضفر 

وتثبت له الإن�ضــانّية، لن يجد ال�ضــيطان اإليه �ضبيال، ويعلن عن ياأ�ضه منه. فما ُيطمع ال�ضيطان 

بالإن�ضان هو اأنانّية هذا الإن�ضان وحّبه لنف�ضه، وما دام في النف�س هوى مّتبع فهو دعوة مفتوحة 

لل�ضيطان وجاذب. 

اإّن ال�ضيطان ينجذب اإلى القذارات وينفر من الطهارات. وجميع القذارات ترجع اإلى روؤية 

النف�ــس وحّبهــا؛ اأي اإلــى روؤية القيود والحــدود والتعّينات الخلقّية. والتعّيــن الخلقّي عبارة عن 

�ضــهود الحــّد. ومــا دام الحّد موجــوًدا بنظر الإن�ضــان، فالرّب محجوب عنــده؛ لأّن مقام الرّب 

المتعال هو مقام الإطالق والالتعّين.

عندمــا ي�ضــل ال�ضــالك اإلى مقــام البقاء باهلل، فــاإّن كل ما �ضــيراه لن يكون اإل �ضــعاع وجه 

اهلل ومظهــر اأ�ضــمائه و�ضفاتــه؛ ولأّن لل�ضــيطان فــي هــذه المرحلة نوًعــا من الغواية فــاإّن على 

ال�ضــالك الوا�ضل اأن ي�ضــتعيذ من روؤية بع�س المظاهر في حال ال�ضــتقالل. وهذا ما ُيعّبر عنه 

بالحتجابات التلوينّية. والتلوين في عرف العارفين هو الذي يقابل التمكين.

)1) �ضورة العراف، الآية16.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س238  - 239.
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للستب سالستعاذل
وعلى هذا الأ�ضا�ــس، اإذا عرفنا مراتب �ضــير الإن�ضــان ومقاماته، ف�ضــوف نقترب من فهم 

اأنــواع غواية ال�ضــيطان و�ضاللته. فقد اأعّد هــذا الخبيث لكّل مرتبة اأو مقام نوًعا من ال�ضاللة 

بح�ضب ذاك المقام. 

هــذا، واإّن كّل الــكّل يرجــع اإلــى اأمــٍر واحد وهــو اأن يحتجب الإن�ضــان بما و�ضــل اإليه، ويراه 

منتهى �ضيره وغاية مراده؛ لهذا ذكر الإمام اأّن الركون اإلى المنازل من اأعظم اأ�ضباب الهلكة، 

بل هو الهلكة بعينها، يقول الإمام الخمينّي}:

»اعلم اأّن ما هو المطلوب بالذات لالإن�ضان الم�ضتعيذ فهو من نوع الكمال وال�ضعادة والخير، 

ويتفاوت ذلك على ح�ضب مراتب ال�ضالكين ومقاماتهم تفاوًتا كبيًرا: 

فال�ضــالك ما دام في بيت النف�ــس وحجاب الطبيعة تكون غاية �ضــيره ح�ضول الكمالت   -

النف�ضانّية وال�ضعادات الطبيعّية الخ�ضي�ضة، وهذا في مبادئ ال�ضلوك... 

-  فاإذا خرج من بيت النف�س، وذاق �ضيًئا من المقامات الروحانّية والكمالت التجردّية، 

في�ضير مق�ضده اأعلى ومق�ضوده اأكمل، فيلقي المقامات النف�ضــانّية وراء ظهره وتكون 

قبلة مق�ضوده ح�ضول الكمالت القلبّية وال�ضعادات الباطنّية.

ا، وو�ضل اإلى منزل ال�ضــّر الروحّي تبرز  فــاإذا اأفلت عنان ال�ضــير في هــذا المقام اأي�ضً  -

في باطنه مبادئ التجّليات الإلهّية ويكون ل�ضان باطنه في بادئ الأمر: وّجهت وجهي 

لوجه اهلل، ثّم بعد ذلك، وّجهت وجهي لأ�ضماء اهلل اأو هلل، ثّم بعد ذلك، وّجهت وجهي 

له.

وبالجملــة، فــاإّن غايــة ال�ّضــالك الحقيقّيــة فــي كّل مقــام هــي ح�ضــول الكمــال وال�ضــعادة 

بالــذات، وحيث اإّن مع ال�ضــعادة والكمالت في كّل مقام �ضــيطان قرين وفــّخ من اأفخاخه مانع 

من الح�ضول، فال بّد لل�ضــالك اأن ي�ضــتعيذ بالحّق تعالى من ذلك ال�ضــيطان و�ضــروره وحبائله 

لح�ضول المق�ضود الأ�ضلّي والهدف الذاتّي. 

ففي الحقيقة، غاية ال�ضتعاذة لل�ضالك ح�ضول ذلك الكمال المترّقب وال�ضعادة المطلوبة، 

والحــّق تعالــى جّلت عظمته غاية الغايات ومنتهى الطلبات. وفي هذا المقام اأو ما بعده ُيمحى 
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كّل �ضــيء، اإّل هــو جّل وعال، وتقع ال�ضــتعاذة من ال�ضــيطان بالتبع وفي حــال ال�ضحو. والحمد 

.
(1(

هلل اأّوًل واآخرًا«

ويقول }:  

»اعلــم اأّن حقيقــة ال�ضــتعاذة حيــث اإّنها متحّققة في ال�ضــالك اإلى اهلل وحا�ضلة في ال�ضــير 

وال�ضــلوك اإلى الحّق؛ اأي اإّن ال�ضــتعاذة تخت�ّس بال�ضــالك في مراتب ال�ضلوك، فتختلف حقيقة 

ال�ضــتعاذة والم�ضــتعيذ والم�ضــتعاذ منــه والم�ضــتعاذ بــه بح�ضــب مقامــات ومراتب ال�ضــائرين 

ومدارج ومنازل ال�ضالكين.

ُعوُذ بَِرّبِ 
َ
 ويمكن اأن تكون اإ�ضــارة اإلى ذلك �ضــورة النا�س ال�ضريفة، حيث يقول تعالى: ﴿قُۡل أ

 .
ٱنلَّاِس ١ َملِِك ٱنلَّاِس ٢ إَِلٰهِ ٱنلَّاِس ﴾)2)

في�ضتعيذ ال�ضالك بمقام الربوبّية من مبادئ ال�ضلوك اإلى حدود مقام القلب، ويمكن اأن   .1

تكون هذه الربوبّية الربوبّية الفعلّية، فتطابق اأعوذ بكلمات اهلل التاّمات. 

فــاإذا انتهى �ضــير ال�ضــالك اإلى مقــام القلب يظهــر في القلب مقــام ال�ضــلطنة الإلهّية،   .2

في�ضتعيذ في هذا المقام بمقام ملك النا�س من �ضّر ت�ضّرفات اإبلي�س القلبّية و�ضلطنته 

الباطنّية الجائرة، كما ي�ضــتعيذ في المقام الأّول من �ضــّر ت�ضّرفاته ال�ضدرّية، ولعّل ما 

ا  ِي يُوَۡسوُِس ِف ُصُدورِ ٱنلَّاِس ﴾ مع اأّن الو�ضو�ضة في القلوب والأرواح اأي�ضً قاله تعالى: ﴿ٱلَّ

من الخنا�ــس، لأجل اأّن الأن�ضــب في مقام التعريف اأن يكون التعريف بال�ضــاأن العمومّي 

وال�ضفة الظاهرة عند الكّل.

ا اإلى مقام الروح، الذي هو من النفخة الإلهّية،  فاإذا تجاوز ال�ضالك مقام القلب اأي�ضً  .3

واّت�ضالــه بالحّق اأ�ّضــد من اّت�ضال �ضــعاع ال�ضم�ــس بال�ضم�ــس، ي�ضــرع في هــذا المقام 

ا  مبادئ الحيرة والهيمان والجذبة والع�ضــق وال�ضــوق، وي�ضــتعيذ في هــذا المقام اأي�ضً

باإله النا�س.

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س242.
)2)  �ضورة النا�س، الآيات 1  - 3.



 اآلداب المعنوّية للصالة في ضوء فكر اإلمام الخمينّي}104

فــاإذا ترّقــى مــن هذا المقــام، وكانت الذات بــال مراآة ال�ضــوؤون ن�ضَب عينيــه، وبعبارة   .4

اأخــرى: اإذا و�ضــل اإلى مقام ال�ضــّر، فالمنا�ضــب له اأعوذ بك منك. وفــي هذه المقامات 

تف�ضيل ل ينا�ضب هذه المقالة. 

واعلــم اأّن ال�ضــتعاذة بال�ضــم اهلل، مــن حيث جامعّيته تنا�ضــب جميــع المقامات، وهي في 

 .
(1(

الحقيقة ال�ضتعاذة المطلقة، و�ضائر ال�ضتعاذات ا�ضتعاذات مقّيدة«

حديدا سالستعاذل لن سرشيطان
اإّن ال�ضتعاذة الحقيقية ل تح�ضل بتمامها اإل بمعرفة الم�ضتعاذ به، وهو اهلل �ضبحانه ولأنَّ 

ا. معرفة ال�ضالك باهلل تتكامل بح�ضب مراتب �ضيره و�ضلوكه، فاإّن ا�ضتعاذته تتكامل اأي�ضً

وقــد اأ�ضــار الإمــام اإلى مراتب المعرفة من خالل الإ�ضــارة اإلى مراتب الأ�ضــماء اأو تجّليات 

الذات.

لأّن درجات تجّلي الذات والهوّية الغيبّية اإّنما تكون بح�ضــب قلوب ال�ضــالكين و�ضعتها. واإّنما 

تّت�ضع القلوب مع ارتقاء ال�ضالكين في مراتب الكمال.

فــاإذا علــم ال�ضــالك خطــورة هذا العــدّو، وجب عليه اأن ي�ضــتعيذ منه بح�ضــب �ضــعوره بهذا 

الخطر. وهنا ياأتي الإمام ليدّلنا على حقيقة ال�ضتعاذة، فيقول }:

»ول تتحّقق هذه ال�ضتعاذة بلقلقة الل�ضان وال�ضورة الفاقدة للروح، والدنيا بال اآخرة، كما 

هو م�ضــهود في اأ�ضــخا�س نطقوا بهذا اللفظ لمّدة اأربعين اأو خم�ضــين �ضــنة، وما نجوا من �ضــّر 

.
(2(

هذا القاطع للطريق، ويتبعون ال�ضيطان في الأخالق والأعمال، بل في العقائد القلبّية«

»ولو كنا م�ضــتعيذين حّقًا من �ضــّر هذا الخبيث، لأعاذنا الحّق تعالى بذاته المقّد�ضــة وهو 

الفّيا�س المطلق و�ضاحب الرحمة الوا�ضــعة والقدرة الكاملة والعلم المحيط والكرم الب�ضيط، 

.
(3(

واأ�ضلح اإيماننا واأخالقنا واأعمالنا«

ال�ضتعاذة الحّقيقية هي التي تخرج من القلب وي�ضّدقها الل�ضان. ول يمكن اأن يكون �ضعور 

ــا را�ضــًخا دون العلم والمعرفة. ول يكون العلم مّتحًدا مــع القلب اإّل اأن يكون عن  القلــب حقيقيًّ

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س241  - 242.
)2)  م.ن، �س230.
)3)  م.ن، �س230.
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ت�ضديق ل مجّرد ت�ضور. ول علم نافًعا في هذا المقام اإل العلم بانح�ضار التاأثير باهلل تعالى. 

فالذي يظّن اأّن ال�ضــيطان قادر على غوايته اأو التاأثير عليه على نحو ال�ضــتقالل فقد اأ�ضــرك، 

ولم يعرف من التوحيد �ضــيًئا؛ لأّن ال�ضــيطان وغوايته وكّل ما فيه لي�ــس اإّل من اهلل؛ ولهذا فاإّن 

ال�ضيطان )لعنه اهلل( عبارة عن ظهور ال�ضم الإلهّي الم�ضّل. 

؛ 
ٰ ِعۡلٖم﴾)1) ُ َعَ َضلَُّه ٱللَّ

َ
ولقــد ن�ضــب اهلل تعالى لنف�ضــه الإ�ضــالل، كما في قولــه تعالــى: ﴿ َوأ

لهذا يقول الإمام الخمينّي }:

»قد ُعلم من مطالب الف�ضل ال�ضابق اأّن حقيقة ال�ضتعاذة عبارة عن حالة وكيفية نف�ضانّية 

تح�ضل من العلم الكامل البرهانّي بمقام التوحيد الفعلّي للحّق والإيمان به.

اأي اإّنــه بعدمــا ُفهم من طريــق العقل المنّور بالبرهــان المتين الحكمّي وال�ضــواهد النقلية 

الم�ضــتفادة مــن الن�ضو�ــس القراآنّية واإ�ضــارات الكتاب الإلهــّي والأحاديث ال�ضــريفة وبدائعها 

اأّن ال�ضــلطنة الإيجاديــة وال�ضــتقالل فــي التاأثيــر، بل اأ�ضــل التاأثيــر منح�ضر بالــذات الإلهّية 

المقّد�ضة، ولي�س ل�ضائر الموجودات فيها �ضركة - كما ُقّرر في محّله - ل بّد له من تنبيه القلب 

اإليها، واأن يكتب بقلم العقل على لوح القلب حقيقة ل اإله اإّل اهلل، ول موؤّثر في الوجود اإّل اهلل. 

فاإذا اآمن القلب بهذه اللطيفة الإيمانّية والحقيقة البرهانّية تح�ضل حالة انقطاع والتجاء.

 واإذا وجــد ال�ضــيطان قاطــع طريق الإن�ضــانّية وعــدّوه القــوّي تح�ضل له حالــة ال�ضطرار، 

وهــذه الحالــة القلبّية هي حقيقة ال�ضــتعاذة، وحيث اإّن الل�ضــان ترجمان القلب يظهر بل�ضــانه 

تلك الحالة القلبّية مع كمال ال�ضطرار والحتياج، ويقول بالحقيقة: اأعوذ باهلل من ال�ضيطان 

الرجيم. 

واإذا لــم يكــن في القلب اأثر مــن هذه الحقائق، وكان المت�ضّرف في القلب و�ضــائر مملكته 

ا بت�ضّرف ال�ضيطان وتدبيره. وفي التلّفظ ينطق  الوجودية هو ال�ضيطان، كانت ا�ضتعاذته اأي�ضً

بال�ضتعاذة باهلل من ال�ضيطان، ولكن في الحّقيقة، حيث اإّن الت�ضّرف �ضيطانّي تقع ال�ضتعاذة 

بال�ضيطان من اهلل تعالى، وتحّقق هذه ال�ضتعاذة عك�س المطلوب، وي�ضتهزئ ال�ضيطان بقائلها. 

وتتبّين نتيجة هذه ال�ضخرية بعد ك�ضف الغطاء وانطواء حجاب الطبيعة.

)1)   �ضورة الجاثية، الآية 23.
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 ومثل هذا ال�ضخ�س الذي ا�ضتعاذته لفظّية فقط، كمثل من يريد اأن ي�ضتعيذ من �ضّر العدّو 

الجّرار بح�ضن منيع، ولكّنه يعدو بنف�ضــه نحو العدّو، ويوّلي الوجه عن الح�ضن، ويقول لفظًا: 

اإّني اأعوذ من �ضــّر هذا العدّو بهذا الح�ضن. هذا ال�ضــخ�س، م�ضاًفا اإلى اأّنه ُيبتلى ب�ضّر العدّو، 

.
(1(

ا« يكون مورد �ضخريته اأي�ضً

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س236  - 237.
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سرّهاهيم سرلئيسا 

ل تتحّقق ال�ضتعاذة باهلل من ال�ضيطان بمجّرد لقلقة الل�ضان.  .1

اإذا كان الإن�ضان م�ضتعيًذا بل�ضانه فقط قد يكون مقباًل على ال�ضيطان.  .2

يجب اأن تتحّقق حالة ال�ضتعاذة القلبّية لياأمن الإن�ضان من حبائل اإبلي�س.  .3

حقيقة ال�ضتعاذة ترجع اإلى العتقاد باأّنه ل موؤّثر في الوجود اإّل اهلل.  .4

يجب اإعاذة النف�س في جميع مراتب ال�ضير اإلى اهلل تعالى.  .5

يجب اإعاذة النف�س من ال�ضيطان في جميع مراتبها ومقاماتها.  .6

عند الو�ضول اإلى مقام المخَل�ضين ل تبقى حاجة اإلى ال�ضتعاذة.  .7

ل يطلق على من ل ي�ضلك اإلى اهلل معنى ال�ضتعاذة.   .8

الطريق الوحيد لال�ضتعاذة هو بالفرار اإلى اهلل تعالى.  .9

جوهر ال�ضلوك اإلى اهلل، هو هارب منك اإليك.  .10





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

يتعّرف اإلى اأهم ال�ضروط الالزمة لال�ضتعاذة.   1

يدرك اأهمية الإخال�س ودوره في ال�ضتعاذة.   2

ي�ضرح العالقة بين التوّكل وال�ضتعاذة.   3

شروط االستعاذة

الدرس التاسع





تّفيق
ل بــّد لل�ّضــالك اأن يلتفــت اإلــى مدى نفوذ ال�ضــيطان في مملكــة وجوده وفي �ضــفره المعنوّي 

ورحلته ال�ضــلوكّية. وبما اأّن لل�ضــلوك مراتب ودرجات، فاإّن للت�ضّرفات ال�ضــيطانّية والإغواءات 

ا. الإبلي�ضّية درجات ومراتب اأي�ضً

وهــذه المراتــب هــي باأحد الوجــوه والحيثّيــات مراتــب الوجود الإن�ضــانّي وبواطن النف�ــس 

الب�ضــرّية. ففــي كّل مرتبــة من مراتب النف�ــس والذات، كمــا اأّنه يوجد كمــالت ومقامات اإلهّية 

معنوّية، يوجد ت�ضّرفات واأهداف اإبلي�ضّية، يجب على ال�ضالك التفّطن لها؛ لأّن الخال�س منها 

هو �ضبيله لإكمال ال�ضير والو�ضول اإلى الغاية المن�ضودة.

وعندما ينه�س ال�ضــالك لتحّمل مهّمة ال�ضــتعاذة، يحتاج اإلى رعاية مجموعة من المطالب 

ا �ضروط ال�ضير اإلى اهلل تعالى. ُتعّد بمنزلة �ضروط ال�ضتعاذة، وهي اأي�ضً

اأجل، اإّن هذه ال�ضــروط جميًعا يمكن اإدراجها تحت عنوان كبير هو ال�ضــير وال�ضــلوك، فما 

دام الإن�ضــان بعيــًدا عن هــذا المعنى، فال يمكنه الخال�س من �ضــّر ال�ضــيطان وغوايته، بل اإّن 

تركه لل�ضفر المعنوّي لي�س �ضوى اأحد اآثار العداوة الإبلي�ضّية.

لا هيا سالستعاذل
اإّن ا�ضت�ضعار عداوة اإبلي�س ونتيجة هذا العداء وماهّية الخ�ضارة وحجمها هو ال�ضرط الأول 

لتحقيق ال�ضــتعاذة. فما لم يدرك الإن�ضــان ماهّية �ضــّر ال�ضــيطان، اأّنى له اأن ي�ضت�ضــعر حقيقة 

الخطــر؟ لهــذا ذكــر الإمام هذا ال�ضــّر على نحو كّلّي، باأّنه كّل ما يمنع من ال�ضــتغراق في بحر 

جمال اهلل وجالله.

يقول الإمام الخمينّي }: »وال�ضتعاذة بوجه اهلل وبكلمات اهلل هي ال�ضتغراق في بحر 
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 فهو من ال�ضــرور ومرتبط بعالم ال�ضيطان ومكائده، 
(1(

الجمال والجالل، وما منع الإن�ضــان منه

 بوجــه اهلل، �ضــواء اأكان مــن الحقائق ال�ضــماوّية الكاملــة اأم من 
(2(

ول بــّد مــن ال�ضــتعاذة منــه

، اإّل اأن يكــون طارًقــا بخير، وهو الطــارق الإلهّي الذي يدعــو اإلى الخير 
(3(

الأر�ضّيــة الناق�ضــة

 .
(4(

المطلق، وهو الحّق تعالى«

واإّن جميع �ضروط ال�ضتعاذة التي هي بمنزلة الكيفّية اأو الو�ضيلة للتخّل�س من �ضّر ال�ضيطان 

اللعيــن ترجــع اإلــى اأمٍر واحد، وهــو اللجوء اإلى اهلل تعالى. فال�ضــيطان له مــن التاأثير والغواية 

والإ�ضــالل مــا ل يقــدر الإن�ضــان علــى مواجهته؛ وذلــك لأّن الإن�ضــان عندما يعتمد على نف�ضــه 

ويركن اإلى حوله وقّوته يكون قد اعتمد على ال�ضراب، وركن اإلى العجز وال�ضعف؛ ولهذا نقول: 

ل حول ول قّوة اإّل باهلل.

ولي�ــس ال�ضــيطان فــي اأحــد معانيه �ضــوى هذا الركــون الذي يرجــع اإلى ال�ضــرك. فمن كان 

يــرى لنف�ضــه قّوًة اأو تاأثيًرا �ضــيقول اإّنني قادر علــى مواجهة هذا العــدّو البغي�س بمفردي، ولن 

يتمّكن من ال�ضــيطرة علّي. اأّما الذي عرف حقيقة التوحيد واأدرك معنى عجز الكائنات وفقر 

الممكنــات، فــال يمكــن اأن يــرى نف�ضــه منت�ضًرا في هــذه المعركــة الم�ضيرّية اإّل بال�ضــتعاذة 

التاّمة باهلل تعالى، واللجوء اإلى ح�ضنه الح�ضين الذي هو ح�ضن التوحيد الخال�س.

فعندما يرى ال�ضــالك الأ�ضــياء م�ضتقّلة عن رّبها، يكون قد احتجب عنه تعالى. ولي�ضت هذه 

الروؤية اإّل من ت�ضويالت اإبلي�س اللعين وحبائله.

شلوط سالستعاذل
لال�ضــتعاذة اآداب و�ضــرائط، على المت�ضــعيذ اللتزام والتقّيد بها فيما لو اأراد اأن يكون من 

اأهل هذا المقام. ويذكر الإمام الخمينّي } اآداب ال�ضتعاذة و�ضروطها، وهي: 

اإلخالص:  .1
»وي�ضــتفاد مــن الآيــات القراآنّيــة والأحاديــث ال�ضــريفة للمع�ضوميــن R اآداب كثيــرة، 

)1)  من ال�ضتغراق في بحر جمال اهلل وجالله.
)2)  من منع الإن�ضان من ال�ضتغراق في بحر جمال اهلل وجالله.

)3)  فالحقائق ال�ضماوّية والأر�ضّية اإذا كانت مانعة من ال�ضتغراق في بحر الجمال الجالل الإلهّي ت�ضبح مذمومة.
)4)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س240.
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وتعدادها كّلها يحتاج اإلى الفح�س الكامل واإطالة الكالم، ونحن نكتفي بذكر بع�ضها.

تَِك   من مهّمات اآداب ال�ضــتعاذة الخلو�س كما نقل �ضــبحانه عن ال�ضــيطان اأّنه قال: ﴿فَبِعِزَّ

 .
ۡجَعِنَي ٨٢ إِلَّ ِعَباَدَك ِمۡنُهُم ٱلُۡمۡخلَِصنَي ﴾)1)

َ
ۡغوَِينَُّهۡم أ

ُ
َل

وهذا الإخال�س، كما يظهر من الكريمة ال�ضــريفة، اأعلى من الإخال�س العملّي، �ضــواء في 

العمــل الجوانحــّي اأم الجوارحــّي؛ لأّن المخَل�ــس جاء ب�ضيغــة المفعول، ولــو كان المنظور هو 

الإخال�س العملّي لكان التعبير ب�ضيغة الفاعل. 

فالمق�ضــود مــن هــذا الإخال�ــس هــو خلو�ــس الهوّيــة الإن�ضــانّية بجميــع ال�ضــوؤون الغيبّيــة 

والظاهرّية، حيث الإخال�س العملّي من ر�ضحاته.

وهذه الحقيقة واللطيفة الإلهّية، واإن كانت ل تح�ضل للعاّمة في ابتداء ال�ضــلوك اإّل ب�ضــّدة 

ا الّريا�ضات القلبّية التي هي اأ�ضلها، كما اأ�ضير اإليه في الحديث  الّريا�ضات العملّية، وخ�ضو�ضً

 ،
الم�ضــهور: »م��ن اأخل���س هلل اأربعي��ن �صباًح��ا ج��رت ينابيع الحكمة م��ن قلبه على ل�ص��انه«)2)

فمن اأخل�س نف�ضــه اأربعين �ضباًحا هلل، واأخل�س اأعماله القلبّية والقالبّية للحّق تعالى، ي�ضبح 

ــا، ول ينفجــر مــن القلب الإلهّي �ضــوى عيــون الحكمة، فيكون ل�ضــانه الــذي هو اأكبر  قلبــه اإلهيًّ

ترجمان للقلب ناطًقا بالحكمة.

ا، تظهر  ففي اأّول الأمر يكون اإخال�س العمل موجًبا لخلو�س القلب، فاإذا �ضار القلب خال�ضً

علــى مــراآة القلب اأنــوار الجالل والجمال التــي اأودعت بالتخميــر الإلهّي في الطينــة الآدمّية، 

.
(3(

وتتجّلى وت�ضري من باطن القلب اإلى ظاهر ملك البدن«

ويتابع الإمام الخمينّي } كالمه حول �ضرط تحّقق الإخال�س، فيقول:

»وبالجملــة، فــاإّن ذاك الخلو�ــس الــذي يوجــب الخروج من تحت ال�ضــلطنة ال�ضــيطانّية هو 

 Q خلو�س هوّية الّروح وباطن القلب هلل تعالى، واإلى هذا الَخلو�س ي�ضــير اأمير الموؤمنين

، فــاإذا و�ضل القلب اإلى 
فــي المناجاة ال�ضــعبانّية: »اإله��ي، هب لي كمال النقط��اع اإليك...«)4)

)1)  �ضورة �س، الآيتان 82  - 83.
)2) راجع: العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج67، �س242.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س230  - 231.
)4) راجع: العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج91، �س99.
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هذه المرتبة من الإخال�س، وانقطع بالكامل عّما �ضــوى اهلل، ولم يكن في مملكة وجوده و�ضــّر 

قلبــه �ضــوى الحــّق، فاإّن ال�ضــيطان ـ الذي يت�ضــّلل اإلى الإن�ضــان مــن غير طريق الحــّق ـ لن يجد 

طريًقــا اإليــه؛ ويقبلــه الحــّق تعالى في معاذه، ويقع فــي الح�ضن الح�ضيــن لالألوهّية، كما قال 

 وللدخول 
تعالــى: »كلم��ة ل اإل��ه اإّل اهلل ح�صن��ي، فمن دخ��ل في ح�صني اأمن من عذاب��ي...«)1)

في ح�ضن ل اإله اإّل اهلل مراتب، كما اأّن لالأمن من العذاب اأي�ضًا مراتب.

 فمــن دخــل بباطنــه وظاهــره وقلبه وقالبه فــي ح�ضن الحــّق، و�ضار في معــاذه، فقد اأمن 

مــن جميــع مراتــب العــذاب، واأعلى مراتبها عــذاب الحتجاب عــن جمال الحــّق والفراق عن 

و�ضــال المحبــوب جــّل وعــال. فالمولى اأميــر الموؤمنين يقول فــي دعاء كميــل: »فهبني �ضبرت 

علــى عذابــك، فكيف اأ�ضبر على فراقك«. ويدنا عن الو�ضول اإليه قا�ضرة. فمن ح�ضل له هذا 

المقام فهو عبد اهلل على الحقيقة، ويقع تحت قباب الربوبّية، ويكون الحّق تعالى مت�ضّرًفا في 

مملكته، ويخرج من ولية الطاغوت. 

... وبالجملــة، التخّل�ــس بهــذه المرتبة الكاملــة، واإن كان ل يتحّقق لغير الكّمــل من الأولياء 

ات النبّي الخاتم والقلب الخال�س  والأ�ضفياء R، بل المقام الكامل لهذه المرتبة من مخت�ضّ

النورانــّي الأحــدّي الأحمدّي الجمعــّي المحّمدّي P بالأ�ضالة، وللكّمــل والخّل�س من اأهل بيته 

ــا اأن ي�ضرفــوا النظــر عن جميــع مراتبه  بالتبعّيــة، ولكــن ل يجــوز للموؤمنيــن والمخل�ضيــن اأي�ضً

ويقنعــوا بالإخال�س ال�ضورّي العملــّي والخلو�س الظاهرّي الفقهّي؛ لأّن الوقوف في المنازل من 

الأعمال العبقرّية لإبلي�ــس، الذي قعد على �ضراط الإن�ضــان والإن�ضانّية، لمنعه باأّي و�ضيلة ممكنة 

مــن العــروج اإلــى الكمالت والو�ضول اإلــى المدارج. فال بّد مــن علّو الهّمة وتقويــة الإرادة، فلعّل 

هذا النور الإلهّي واللطيفة الرّبانّية ت�ضري من ال�ضورة اإلى الباطن، ومن الملك اإلى الملكوت.

 والإن�ضــان اإذا نــال اأّي مرتبــة مــن الإخال�ــس يكــون بمقدارهــا فــي لــواذ الحــّق، وتتحّقــق 

.
(2(

ال�ضتعاذة، وتق�ضر يد ت�ضّرف العفريت الخبيث وال�ضيطان عنه«

فمن اأخل�س اأعماله هلل، انفتحت عليه اأبواب معرفة الباطن، في�ضهد حينها ما في النف�س 

)1)   الإربلي، علي بن عي�ضــى ، ك�ضــف الغمة في معرفة الأئمة، تحقيق وت�ضحيح ها�ضــم ر�ضــولي محالتي، تبريز، ن�ضــر بني 
ها�ضمي ، 1423 هـ، ط 1، ج 2، �س 308.

)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س231  - 233.
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مــن جهــات، ويعلــم اأّنــه من دون تخلي�ــس الذات ل يمكــن اأن ياأمن مــن غواية اإبلي�ــس اللعين. 

ومــن المهــّم في طريــق الإخال�س اللتفات اإلى اأمرين في غايــة الأهّمّية، هما بمثابة عالمات 

الإخال�س الحقيقّي في النف�س، وهما:

عدم اإنكار المقامات: اأ. 

ولأن البع�س ي�ضــرع اإلى اإنكار هذا الكالم لأ�ضــباب �ضّتى، يحّذر الإمام الخمينّي } من 

نتائج هذا النكار، ويقول:

»وهــذا المقــام )الخلو�ــس الذاتّي( من اأعــّز مقامات الأوليــاء واأخ�ّس مــدارج الأ�ضفياء، 

ولي�س ل�ضائر النا�س منه حّظ، بل لعّل القلوب القا�ضية للجاحدين والنفو�س ال�ضلبة للمجادلين 

البعيدة عن هذه المرحلة بمراحل تنكر هذه المقامات، ويح�ضبون الكالم في اأطرافها باطاًل، 

بل ين�ضــبون ـ والعياذ باهلل ـ هذه الأمور، التي هي قّرة عين الأولياء والكتاب وال�ضــّنة م�ضــحونة 

بها، اإلى اختراعات ال�ضوفّية واأراجيف الح�ضوّية. 

ــا، اإن ذكرنا هذه المقامات التي هي في الحقيقة مقام الكّمل، فلي�ــس من جهة  ونحــن اأي�ضً

ــا اأو اأّننــا نمــّد اليها عين الطمــع، بل من جهة اأّننــا ل نجّوز اإنــكار المقامات،  اأّن لنــا فيهــا حظًّ

ونــرى ذكــر الأوليــاء ومقاماتهــم دخياًل فــي ت�ضفيــة القلوب وتخلي�ضهــا وتعميرهــا؛ لأّن ذكر 

خيــر اأ�ضحــاب الوليــة والمعرفة يوجــب المحّبة والتوا�ضل والتنا�ضــب، وهذا التنا�ضــب يوجب 

التجــاذب، وهــذا التجاذب يوؤّدي اإلى الت�ضــافع الــذي ظاهره الإخراج من ظلمــات الجهل اإلى 

اأنــوار الهدايــة والعلــم، وباطنه الظهور بال�ضــفاعة في عالم الآخرة؛ لأّن �ضــفاعة ال�ضــافعين ل 

.
(1(

تكون من دون تنا�ضب وتجاذب باطنّي، ول تكون من الجزاف والباطل«

التوجه التام نحو التوحيد: ب. 

»وفي هذا المقام، بل جميع المقامات، اإّن من مهّمات ال�ضلوك واأركان العروج التوّجه التاّم 

اإلــى التوحيــد الحّق الفعلــّي، وتذكير القلب بهذه اللطيفــة الإلهّية والمائدة ال�ضــماوّية، واإذاقة 

القلب حقيقة مالكّية الحّق تعالى لل�ضماوات والأر�س والباطن والظاهر والملك والملكوت حتى 

يرتا�ــس القلــب بالتوحيــد في الألوهّية ونفي ال�ضــريك فــي الت�ضّرف ويخّمــر بالتخمير الإلهّي 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 232.
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 ول مالذًا 
ً
ويرّبى بالتربية التوحيدّية، فال يرى القلب ول يعلم في هذه الحالة مفزًعا ول ملجاأ

ول معيًنــا �ضــوى الحّق، وي�ضــتعيذ بالحّق ومقــام الألوهّية المقّد�ــس بالطــوع والحقيقة، وما لم 

يمنــع القلــب عن ت�ضّرف �ضــائر الخلــق ولم يغم�س عيــن الّطمع عن الموجــودات ل يلوذ باهلل 

على الحقيقة، وتكون دعواه كاذبة، وين�ضــلك بح�ضــب م�ضلك اأهل المعرفة في زمرة المنافقين 

.
(1(

وُين�ضب اإلى الخدعة والخديعة«

واإّن اأف�ضــل طــرق تح�ضيل المعرفــة بالتوحيد بكّل مراتبه، هي درا�ضــته وتعّلمه عند حكيم 

رّبانّي اأو عارف نورانّي، ورث علمه من اأئّمة الطهر والع�ضمة الذين لهم المعرفة الكاملة.

ول يخفى كم لهذه المعرفة من اأثر طّيب ولذيذ في النف�ــس، ولهذا قد ت�ضبح المعرفة هنا 

هدفًا نهائيًّا فت�ضير حجاًبا. وما يمكن اأن ينقذ ال�ضــالك هو اأن يعلم اأّن المعارف مهما ارتقت 

و�ضمت فاإّنما هي من اأجل تحقيق العبودّية واأداء التكليف الإلهّي، يقول الإمام الخمينّي }:

 
(2(

»وفــي هــذا الــوادي المهيب والبحــر العميق المهــول، فاإّن ا�ضــتفادة التوحيــدات الثالثة

ا�ضــتفادة علمّيــة من نفخة حكيم رّبانّي اأو عارف نورانّي يّت�ضــل علمه بالأولياء الكاملين يعين 

باطــن القلــب اإعانــة لئقة؛ ولكن �ضــرط هذه ال�ضــتفادة اأن ي�ضــتغل بهــا بنظر الآيــة والعالمة 

وال�ضير وال�ضلوك اإلى اهلل، واإّل كان نف�ضه �ضوكة الطريق وحجاب روؤية جمال المحبوب... كما 

.
(3(

و�ضف ر�ضول اهلل P هذا العلم في حديث الكافي ال�ضريف بـ: »اآية محكمة««

ج. طلب الحّق تعالى وال�صير اإليه:

ولتعميــق مبــداأ الإخال�ــس، يوؤّكد الإمام } علــى �ضرورة توجيه النف�ــس نحو اأمر واحد 

يظهــر فــي نمــط الحيــاة التي �ضــينتهجها الإن�ضــان. وهــذا النمط هو الــذي يعّبر عنه بال�ضــير 

وال�ضلوك اإلى اهلل، فيقول الإمام }:

»ول يح�ضــل الخال�ــس من ت�ضّرف ال�ضــيطان الذي هو مقدمة لالإخال�ــس بحقيقته اإّل اأن 

.
(4(

يكون ال�ضالك في �ضلوكه طالبًا هلل«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س233  - 234.
)2)  التوحيد الأفعالّي، وال�ضفاتّي، والذاتّي.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س234.
)4)  م.ن، �س 35.
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.
(1(

»وبالجملة، فالإن�ضان قبل �ضروعه في ال�ضلوك وال�ضير اإلى اهلل ل يكون م�ضتعيذا...«

 » فالإن�ضان ما دام مقيًما في بيت النف�س والطبيعة ولم ي�ضتغل بال�ضفر الروحاني وال�ضلوك 

اإلــى اهلل، فهــو تحــت ال�ضــلطنة ال�ضــيطانّية بجميــع �ضــوؤونها ومراتبهــا، ولــم يتلّب�ــس بحقيقــة 

ال�ضــتعاذة. ولقلقــة ل�ضــانه تكــون بال فائــدة، بل هي تثبيــت وتحكيم لل�ضــلطنة ال�ضــيطانّية اإّل 

 .
(2(

ل والعناية الإلهّية« بالتف�ضّ

ه�. التخّل�س من الأنانّية:

وهكذا يجد ال�ضالك الطالب للحّق اأّن اأنانّيته هي التي �ضتقف اأكبر عائق اأمام �ضيره، وهي 

التي ت�ضــتجلب كّل و�ضاو�ــس ال�ضــيطان وغواياته؛ لهذا يقول الإمام الخمينّي }: »... وي�ضع 

حّب النف�س وعبادتها، الذي هو من�ضاأ المفا�ضد كّلها واأمُّ الأمرا�س الباطنّية تحت قدميه. وهذا 

ل يتي�ّضــر بتمــام معناه في غير الإن�ضــان الكامــل وبتبعه في ُخلَّ�س اأوليائه R، واأما �ضــائر 

النا�س فغير مي�ّضر لهم هذا الخال�س. ولكن على ال�ضالك اأّل يياأ�س من الألطاف الباطنّية هلل 

�ضــبحانه؛ فاإّن الياأ�ــس من روح اهلل راأ�ــس كّل برودة وفتور، ومن اأعظم الكبائر. وما هو ممكن 

.
(3(

من الإخال�س ل�ضنف الرعايا هو اأي�ضًا قّرة العين لأهل المعرفة«

2.  اإليمان:
اأّمــا ال�ضــرط الثاني فهو عبارة عن تر�ضــيخ الحقائق الكونّية في القلــب، وهو الإيمان؛ لهذا 

يقــول الإمــام الخمينّي }: »ومن الآداب وال�ضــرائط لال�ضــتعاذة التي اأ�ضــير اإليها في الآية 

ال�ضــريفة التــي ذكرناها فــي اأّول الف�ضل هو الإيمان، وهو غير العلــم، حتى العلم الذي ح�ضل 

بالبرهان الحكمّي )َقَدم ال�ضتدللّيين خ�ضبّية(.

الإيمــان حــّظ القلــب الــذي يح�ضل من �ضــّدة التذّكــر والتفّكر والأن�ــس والخلوة مــع الحّق. 

فــاإّن ال�ضــيطان، مــع اأّن لــه العلــم بالمبداأ والمعــاد بن�ّس القراآن، مح�ضــوب في زمــرة الكّفار، 

فلــو كان الإيمــان عبــارة عن هذا العلــم البرهانّي يلزم اأن يكون الواجــدون لهذا العلم بعيدين 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 238.
)2)  م.ن، �س 237.

)3)  م.ن، �س35.
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عــن ت�ضّرف ال�ضــيطان ويتــالألأ فيهم نور هداية القراآن، مع اأّننا نــرى اأّن هذه الآثار ل تح�ضل 

بالإيمان البرهانّي. 

فاإن اأردنا اأن نخرج من ت�ضّرف ال�ضيطان ونقع تحت عوذة الحّق ل بّد واأن نو�ضل الحقائق 

الإيمانّية اإلى القلب بالرتيا�س القلبّي ال�ضديد ودوام التوّجه اأو كثرته و�ضّدة المراودة والخلوة 

ــا، فاإذا �ضار القلــب اإلهيًّا يخلو مــن ت�ضّرف ال�ضــيطان، كما قال اهلل  حتــى ي�ضبــح القلــب اإلهيًّ

 .
لَُمِٰت إَِل ٱنلُّورِۖ ﴾)1) ِيَن َءاَمُنواْ ُيۡرُِجُهم ّمَِن ٱلظُّ ُ َوِلُّ ٱلَّ تعالى: ﴿ٱللَّ

فالموؤمنــون الذيــن يت�ضّرف الحــّق تعالى ويتوّلــى ظاهرهم وباطنهم و�ضــّرهم وعالنّيتهم 

خال�ضــون مــن ت�ضّرفــات ال�ضــيطان، وداخلــون في �ضــلطان الرحمــان، ويخرجهم مــن جميع 

مراتب الظلمات اإلى النور المطلق فينتقلون من:

ظلمــة المع�ضيــة والطغيان، ومــن ظلمة كدورات الأخــالق الرذيلة، وظلمــة الجهل والكفر 

وال�ضــرك، وروؤيــة النف�ــس وحــّب النف�ــس والعجب، اإلى نــور الطاعــة والعبادة، واأنــوار الأخالق 

.
(2(

الفا�ضلة، ونور العلم وكمال الإيمان والتوحيد وروؤية اهلل وطلب اهلل وحّب اهلل«

التوّكل:  .3
ويت�ضــّعب مــن الإيمان، اأو يظهر منه في الحياة حالة نف�ضــّية قلبّيــة يعّبر فيها �ضاحبها عن 

نــوع مــن الثقــة بالنتائج والعاقبة طالما اأّنه يقوم بما عليه تجاه رّبه. ومثل هذه الحالة �ضــيكون 

لها اأكبر الأثر في ال�ضــتعاذة؛ لأّن جّل عمل ال�ضــيطان يكمن في بّث القلق وت�ضوير الحياة في 

البوؤ�ــس والحرمــان؛ لهــذا يقول الإمام الخمينــّي }: »كما اأّن من اآداب ال�ضــتعاذة التوّكل، 

ا من �ضــعب الإيمان ومن الأنوار الحقيقّية لّلطيفــة الإيمانّية، وهو تفوي�س الأمور اإلى  وهــو اأي�ضً

الحّق الذي يح�ضل من اإيمان القلب بالتوحيد الفعلّي، وتف�ضيله خارج عن نطاق هذه الأوراق.

فــاإذا لــم يَر العبد ال�ضــالك مفزًعا ومالذًا غير الحّق تعالى، وعلــم اأّن الت�ضّرف في الأمور 

منح�ضــر بالــذات المقّد�ضــة، تح�ضل فــي القلب حالــة النقطــاع واللتجاء والتــوّكل، وت�ضير 

ا�ضــتعاذته حقيقّيــة، فاإذا لجــاأ بالحقيقة اإلــى ح�ضن الربوبّيــة والألوهّية الح�ضيــن، يجعله ل 

.
(3(

محالة في كنف ف�ضله الوا�ضع ورحمته الكريمة، اإّنه ذو ف�ضل عظيم«

)1)  �ضورة البقرة، الآية 257.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س235.

)3)  م.ن، �س235  - 236.
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أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

يتعّرف اإلى  معنى ح�ضور القلب، ويبّين اأهميته.   1

ــح اآثــار غفلــة القلــب على النف�ــس الإن�ضــانية    2 يو�ضّ

وتكاملها.

يبّين العوامل المختلفة ل�ضعف ح�ضور القلب.   3

حضور القلب

الدرس العاشر 





تّفيق 
اإّن ح�ضــور القلــب يعنــي اهتمامه وتوّجهه اإلى العالــم المعنوّي. واإّن العالــم المعنوّي الذي 

يمّثل حياة القلوب يتجّلى بالمعارف الإلهّية.

فــاإذا و�ضــل القلب مع هــذه الحقائق اإلى درجة اليقين وال�ضــهود، ي�ضبــح �ضاحبه من اأهل 

تلك العوالم و�ضّكانها.

.
(1(

لهذا كان التوّجه اإلى الحّقائق هو بداية ال�ّضير نحو العوالم الغيبية

يقــول الإمــام الخمينــّي }: »مــن الآداب القلبّية المهّمة الذي يمكــن اأن يكون كثير من 

الآداب مقّدمة له، والعبادة بدونه لي�س لها روح، وهو بنف�ضه مفتاح قفل الكمالت وباب اأبواب 

ال�ّضعادات، وقّلما ُذكر في الأحاديث ال�ّضريفة �ضيء بهذه المثابة، وقّلما اهُتّم ب�ضيء من الآداب 

 .
(2(

كهذا الأدب، ح�ضور القلب«

ا حضور سردلب يم ّم أه
يغفــل البع�ــس عــن اأهّمّية ح�ضــور القلب فــي العبادات عندمــا يت�ضــّور اأّن تح�ضيله �ضعب 

وثقيل. ولأّنهم لم يعرفوا معنى العبادة وحقيقتها، ظّنوا اأّن مجّرد اأداء بع�س الحركات والتلّفظ 

ببع�س الكلمات يمكن اأن يعطي نتيجته المرجّوة؛ ولهذا يقوم الإمام الخمينّي } بت�ضــريح 

تف�ضيلّي لمعنى العبادة من خالل الإ�ضارة اإلى نتائجها والتي تح�ضل وفق المراحل الآتية:

)1)  ونحــن، واإن ذكرنــا في ر�ضــالة �ضــّر ال�ضالة، وكذلك في كتاب »الأربعون« قدرًا م�ضــتوًفى منه، وبّينــا درجاته ومراتبه، 
ولكن نذكر في هذا المقام اأي�ضًا �ضيئًا منه، تتميمًا للفائدة وتحّرزًا عن الإحالة ]معراج ال�ضالكين، �س 45[.

)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س45.
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1 . توحيد سلطة النفس:
»كما ذكرنا �ضــابًقا، باأّن العبادات والمنا�ضــك والأذكار والأوراد اإّنما تنتج نتيجة كاملة اإذا 

�ضــارت �ضــورة باطنّية للقلــب، وتخّمر باطن ذات الإن�ضــان بها، وت�ضّور قلب الإن�ضــان ب�ضورة 

ا اأّن من اأ�ضــرار العبــادات وفوائدها اأن  العبودّيــة، وخــرج عــن الهوى والع�ضيــان. وذكرنا اأي�ضً

تتقّوى اإرادة النف�ــس وتتغّلب النف�ــس على الطبيعة، وتكون القوى الطبيعية م�ضــّخرة تحت قدرة 

النف�ــس و�ضــلطنتها، وتكون اإرادة النف�ــس الملكوتّيــة نافذة في ملك البــدن، بحيث تكون القوى 

 ،
َمَرُهۡم ﴾)1)

َ
َ َمآ أ  بالن�ضــبة اإلــى النف�ــس كمالئكة اهلل بالن�ضــبة اإلى الحّق تعالى ﴿لَّ َيۡعُصــوَن ٱللَّ

  .
ۡمرِهِۦ َيۡعَملُوَن ﴾)2)

َ
﴿ َوُهم بِأ

2 . خضوع إرادة النفس إلرادة اهلل:
»ونقــول الآن: اإّن مــن اأ�ضــرار العبــادات وفوائدها المهّمــة التي تكون بقّيــة الفوائد مقّدمة 

لهــا، اأن تكــون مملكة البدن بجميعها، ظاهرها وباطنها، م�ضــّخرة تحــت اإرادة اهلل، ومتحّركة 

بتحريــك اهلل تعالــى، وتكــون القــوى الملكوتّيــة والملكّيــة للنف�ــس من جنــود اهلل، وتكــون كّلها 

 .
(3(

كمالئكة اهلل. وهذه من المراتب النازلة لفناء القوى والإرادات في اإرادة الحّق«

3 . تبّدل الهوّية إلى الرّبانّية:
»ويترّتــب علــى هــذا بالتدريــج النتائج العظيمــة، وي�ضبح الإن�ضــان الطبيعــّي اإلهيًّا، وتكون 

النف�س مرتا�ضة بعبادة اهلل، وتنهزم جنود اإبلي�س ب�ضكل نهائّي وتنقر�س، ويكون القلب مع قواه 

م�ضــّلمًا للحــّق، ويبرز الإ�ضــالم ببع�س مراتبــه الباطنّية في القلب، وتكون نتيجة هذا الت�ضــليم 

لإرادة الحــّق فــي الآخــرة اأّن الحــّق تعالى ينّفــذ اإرادة �ضاحب هذا القلب فــي العوالم الغيبّية، 

ويجعلــه مثــاًل اأعلى لنف�ضــه. فكما اأّنه تعالى وتقّد�ــس ُيوجــد كّل ما اأراد بمجــّرد الإرادة، يجعل 

ــا كذلــك، كمــا روى بع�س اأهــل المعرفة عن النبي P فــي و�ضف اأهل  اإرادة هــذا العبــد اأي�ضً

الجّنة اأّنه ياأتيهم ملك في�ضتاأذن للدخول عليهم، وبعد ال�ضتئذان يدخل فيبّلغ ال�ضالم من اهلل 

)1)  �ضورة التحريم، الآية 6.
)2)  �ضورة الأنبياء، الآية 27.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 45  - 46.
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تعالى عليهم، ويعطي كاّلً منهم ر�ضالة مكتوبًا فيها: من الحّي القّيوم الذي ل يموت اإلى الحّي 

القّيــوم الــذي ل يمــوت، اأّما بعد، فاإّني اأقول لل�ضــيء كــن فيكون، وقد جعلتك تقول لل�ضــيء كن 

.
فيكون، فقال P: »فال يقول اأحد من اأهل الجّنة لل�صيء كن، اإّل ويكون«)1)))2)

وبعــد ذكــر هذه النتائج والثمار وما يح�ضل في رحلة ال�ضــالك العبادّية يبّين الإمام } 

اأّن كّل ذلك موقوف على اأمٍر واحد، وهو ح�ضور القلب، فيقول }:

»وهذه هي ال�ضلطنة الإلهّية التي تعطى للعبد لأجل تركه اإرادة نف�ضه وترك �ضلطنة الأهواء 

النف�ضــانّية واإطاعــة ابلي�ــس وجنــوده، ول تح�ضل كلٌّ من هــذه النتائج المذكــورة اإّل بالح�ضور 

.
(3(

الكامل للقلب«

آثار غهلا سردلب 
فــي مقابــل ح�ضور القلب هناك الغفلة وال�ّضــهو عــن العبادة وعن اأ�ضــرارها ومعانيها. فما 

الــذي يمكــن اأن يح�ضــل في حــال اأهمل العابــد ق�ضية تح�ضيل ح�ضــور القلب، يجيــب الإمام 

الخمينّي } قائاًل:

»واإذا كان القلب في وقت العبادة غافاًل و�ضــاهًيا، ل تكون عبادته حقيقّية، بل ت�ضــبه اللهو 

واللعــب، ول يكــون لمثــل هــذه العبادة اأثــر في النف�ــس البّتة، ول تتجــاوز العبادة مــن ال�ضورة 

والظاهر اإلى الباطن والملكوت، كما اأ�ضير اإلى ذلك في الأحاديث، ول تكون القوى النف�ضانّية 

بمثــل تلــك العبــادة م�ضــلمة للنف�ــس، ول تظهــر �ضــلطنة النف�ــس لها، كذلــك القــوى الظاهرّية 

والباطنّية ل تكون م�ضت�ضــلمة لإرادة اهلل، ول تنقهر المملكة تحت كبرياء الحّق كما هو وا�ضح 

ا. جدًّ

ولــذا، تــرون اأّنــه بعد م�ضّي اأربعين اأو خم�ضــين �ضــنة ل يح�ضــل اأثٌر في اأنف�ضــنا، بل تزداد 

يوًما فيوًما ظلمة القلب، ويزيد ا�ضتياقنا اإلى الّطبيعة واإطاعتنا لالأهواء النف�ضانّية والو�ضاو�س 

ال�ضــيطانّية اآنًا فاآنًا. ولي�ــس هذا كّله اإّل من جهة اأّن عبادتنا ق�ضــور بال لّب، وفاقدة لل�ضــرائط 

الباطنّية والآداب القلبّية. هذا، في حين اأّننا نرى كتاب اهلل �ضبحانه قد ن�ّس على اأّن ال�ضالة 

)1) راجع: الفي�س الكا�ضاني، علم اليقين، ج2، �س1061، باختالف ال�ضير.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 45  - 46.

)3)  م.ن، �س 45  - 46.
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تنهــى عــن الفح�ضــاء والمنكر، وهذا النهي لي�ــس �ضورّيا البّتة، بل ل بّد مــن م�ضباح يزهر في 

القلــب، وي�ضــيء نــور في الباطن يهدي الإن�ضــان اإلــى عالم الغيــب، ويوِجد زاجــًرا اإلهيًّا ينهى 

الإن�ضان عن الع�ضيان والتمّرد.

وها نحن اأولء نح�ضب اأنف�ضنا في زمرة الم�ضّلين، وقد م�ضت علينا �ضنون ونحن م�ضتغلون 

بهذه العبادة العظيمة، ومع ذلك ل نرى في اأنف�ضنا هذا النور، ول نجد في باطننا هذا الزاجر 

.
(1(

والمانع...«

أحاديث لي سرتلغيب لي حضور سردلب
ل �ضــّك اأّن الإن�ضــان يحتــاج اإلــى وجــود دافــع قــوّي في نف�ضــه من اأجل ال�ضــعي علــى طريق 

تح�ضيــل ح�ضــور القلــب، لما ذكرنا مــن اأّنه اأمر �ضعب وثقيــل لمن كان قلبه غافــاًل َرَدًحا من 

الزمن، وق�ضى عمره بعيًدا عن هذه التوّجهات. وهنا تاأتي الأحاديث ال�ضريفة لترغيبنا وحّثنا 

على الهتمام بحياتنا المعنوّية. وقد ذكر الإمام بع�س هذه الأحاديث، فقال }: 

»فــي ذكر باقة من اأحاديــث اأهل البيت الع�ضمة والطهارة R في الترغيب في ح�ضور 

القلب، ونحن نكتفي هنا بذكر بع�ضها:

 .
فعن الر�ضول الخاتم P: »اعبد اهلل كاأّنك تراه، فاإن لم تكن تراه فاإّنه يراك«)2)

ي�ضتفاد من هذا الحديث مرتبتان من مراتب ح�ضور القلب:

 الأولى: اأّن ال�ضالك يكون م�ضاهًدا جمال الجميل، وم�ضتغرًقا في تجّليات ح�ضرة المحبوب 

علــى نحو تكون جميع م�ضــامع قلبه م�ضــدودة عن �ضــائر الموجودات، وتكــون ب�ضيرته مفتوحة 

على جمال ذي الجالل الطاهر ول ي�ضــاهد غيره. وبالجملة، يكون م�ضــغوًل بالحا�ضر وغافاًل 

عن المح�ضر والح�ضور. 

واإلــى هــذا اأ�ضــير في الحديث الذي رواه اأبو حمزة الثمالــي )ر�ضي اهلل عنه(، قال: »راأيت 

علــّي بن الح�ضــين Q ي�ضّلي، ف�ضــقط رداوؤه عن منكبه، فلم ي�ضــّوه حتــى فرغ من �ضالته، 

.
قال: ف�ضاألته عن ذلك، فقال: »ويحك، اأتدري بين يدّي من كنت؟!«)3)

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 46  - 47.
)2)  المام جعفر ال�ضادق Q، م�ضباح ال�ضريعة، �س 8.

)3)  ال�ضيخ الحر العاملي، و�ضائل ال�ضيعة، ج 5، �س478.
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والثانية: التي هي دون تلك المرتبة، اأن يرى ال�ضالك نف�ضه حا�ضًرا في مح�ضره، ويالحظ 

اأدب الح�ضور والمح�ضر. 

فكاأن الر�ضــول الأكرم P يقول: اإن كنت ت�ضــتطيع اأن تكون من اأهل المقام الأّول، وتاأتي 

بعبــادة اهلل علــى ذلك النحو فافعــل، واإّل فال تغفل عن اأّنك في المح�ضــر الربوبّي. ولمح�ضر 

الحّق تعالى اأدب، تكون الغفلة عنه ل محالة بعًدا عن مقام العبودّية.

فــي حديــٍث اأي�ضــًا عــن الر�ضــول P: »اإّن الرجلي��ن م��ن اأّمت��ي يقوم��ان ف��ي ال�ص��الة، 

.
وركوعهما و�صجودهما واحد، واإّن ما بين �صالتهما ما بين ال�صماء والأر�س«)1)

وقــال النبــّي P: »اأم��ا يخ��اف ال��ذي يح��ّول وجه��ه ف��ي ال�ص��الة اأن يح��ّول اهلل وجه��ه 

.
حمارا«)2)

وقــال P: »م��ن �صّلى ركعتين، ولم يحّدث فيهما نف�ص��ه ب�ص��يء م��ن الدنيا غفر اهلل له 

.
ذنوبه«)3)

وعنــه P: »اإّن م��ن ال�ص��الة لما يقبل ن�صفها وثلثها وربعها وخم�ص��ها اإلى الع�ص��ر، واإّن 

منه��ا لم��ا يل��ّف كم��ا يل��ّف الث��وب الخل��ق، في�ص��رب به��ا وج��ه �صاحبه��ا، واإّنم��ا لي���س ل��ك من 

.
�صالتك اإّل ما اأقبلت عليه بقلبك«)4)

وعــن اأبــي جعفــر Q قال: قال ر�ضــول اهلل P: »اإذا ق��ام العبد الموؤم��ن في �صالته، 

نظ��ر اهلل اإلي��ه، اأو ق��ال اأقب��ل اهلل علي��ه حت��ى ين�ص��رف، واأظّلت��ه الرحم��ة من فوق راأ�ص��ه اإلى 

اأف��ق ال�ص��ماء، والمالئك��ة تحّف��ه م��ن حول��ه اإل��ى اأفق ال�ص��ماء، ووّكل اهلل ب��ه مل��كاً قائماً على 

راأ�صه، يقول له: اأّيها الم�صّلي، لو تعلم من ينظر اإليك، ومن تناجي ما التفّت، ول زلت من 

.
مو�صعك اأبًدا«)5)

)1)  الميرزا النوري، م�ضتدرك الو�ضائل، ج 4، �س98.
)2)  م.ن، �س101.

)3)  ابــن اأبــي جمهــور، محمــد بن زيــن الدين، عوالــي اللئالي العزيزية فــي الأحاديــث الدينية، تحقيــق وت�ضحيح مجتبى 
العراقي، قم، دار �ضيد ال�ضهداء للن�ضر، 1405هـ.، ط 1، ج 1، �س322.

)4)  الميرزا النوري، م�ضتدرك الو�ضائل، ج 3، �س59.
)5)  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج 3، �س265.
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وقال الإمام ال�ضادق Q: »ل تجتمع الرغبة والرهبة في قلب اإّل وجبت له الجّنة. 

فاإذا �صّليت فاأقبل بقلبك اإلى اهلل عّز وجّل؛ فاإّنه لي�س من عبد يقبل بقلبه على اهلل عّز وجّل 

 .
في �صالته ودعائه اإّل اأقبل اهلل عليه بقلوب الموؤمنين، واأّيده مع موّدتهم اإّياه بالجّنة«)1)

وعــن اأبــي جعفــر واأبي عبداهلل L اأّنهما قال: »ما لك من �صالتك اإّل ما اأقبلت عليه 

 .
فيها، فاإن اأوهمها كّلها اأو غفل عن اأدائها لّفت، ف�صرب بها وجه �صاحبها«)2)

وعن اأبي جعفر Q قال: »اإّن العبد ليرفع له من �صالته ن�صفها اأو ثلثها اأو ربعها اأو 

خم�صها، فما يرفع منها له اإّل ما اأقبل عليه منها بقلبه، واإّنما اأمرنا بالنافلة ليتّم لهم بها 

 .
ما نق�صوا من الفري�صة«)3)

ْقَبَل 
َ
ْقَبْلَت اأ

َ
ْقِبْل َعلَْيَها َفاإِنََّك اإَِذا اأ

َ
اَلِة َفاأ ْحَرْمتَ  ِفي  ال�صَّ

َ
وعن الإمام ال�ضادق Q »اإَِذا اأ

ِو 
َ
ُبُع اأ ِو الرُّ

َ
ُلُث اأ اَلِة اإِلَّ الثُّ  َعْنَك، َفُربََّما َلْم ُيْرَفْع ِمَن ال�صَّ

ُ
ْعَر�َس اهلل

َ
َت اأ ْعَر�صْ

َ
 َعلَْيَك، َواإَِذا اأ

ُ
اهلل

 .
 اْلَغاِفَل �َصْيئا«)4)

ُ
اَلِتِه، َوَل ُيْعِطي اهلل ُد�ُس َعلَى َقْدِر اإِْقَباِل اْلُم�َصلِّي َعلَى �صَ ال�صُّ

وعــن ر�ضــول اهلل P قــال: »يا اأبا ذر، ركعت��ان مقت�صدتان في تفّكر، خي��ر من قيام ليلة 

والقل��ب �ص��اه )له()5)، والأحادي��ث ف��ي هذا الب��اب كثيرة، وهذا المق��دار كاٍف لأرباب القلوب 

.
اليقظة واأ�صحاب العتبار«)6)

عوسلل ضعف حضور سردلب

االنخداع بالتسويف:  .1
يقــول الإمــام الخمينــّي }: »وبالجملــة، اأيهــا القــارئ، المحتــرم، الــذي تطالــع هــذه 

الأوراق، ل تكــن ككاتبهــا خالًيــا مــن جميــع الأنوار و�ضفر اليــد من جميع الأعمــال ال�ضالحة، 

ومبتلًى بالأهواء النف�ضــانّية... وارحم نف�ضــك واكت�ضــب من عمرك نتيجة، وانظر بعين الّدّقة 

)1)  ال�ضيخ الحر العاملي، و�ضائل ال�ضيعة، ج5، �س477.
)2)  العالمة المجل�ضي،  بحار الأنوار، ج81، �س260.

)3)  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج3، �س363.
)4)  الميرزا النوري، م�ضتدرك الو�ضائل، ج3، �س57.

)5)  ال�ضيخ الحر العاملي، و�ضائل ال�ضيعة، ج4، �س74  - 75.
)6)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 51  - 53.
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 الرغبات الكاذبة والوعود ال�ضيطانّية وراء ظهرك، ول 
ِ
في حال الأنبياء والأولياء الكّمل، وارم

تغتّر بغرور ال�ضيطان، ول تنخدع بخدع النف�س الأّمارة، فاإّن تدلي�ضات ال�ضيطان والنف�س دقيقة 

للغايــة، واإّنهمــا ليعميــان على الإن�ضــان كّل اأمــر باطل فيراه ب�ضــورة الحّق، ويخدعانــه اأحيانًا 

ب�ضــورة الأمــل بالتوبة في اآخر العمر حتى ينتهي اأمر الإن�ضــان اإلى ال�ضــقاوة، مع اأّن التوبة في 

اآخر العمر، وعند تراكم ظلمات المعا�ضي، وكثرة مظالم العباد، وكثرة حقوق اهلل، اأمر �ضعب 

للغاية.

ففــي هــذا اليــوم تكــون اإرادة الإن�ضــان قوّيــة والقــوى ال�ضــبابّية علــى حالهــا و�ضــجرة 

الع�ضيــان لــم ت�ضــتّد بعــد، و�ضــلطنة ال�ضــيطان في النف�ــس لــم ت�ضــتحكم، والنف�ــس جديدة 

العهــد بالملكــوت وقريبــة الأفــق اإلى فطرة اهلل، و�ضــرائط ح�ضــول التوبة وقبولها �ضــهلة، 

فهمــا ل يدعــان الإن�ضــان يقــدم علــى التوبــة ويقتلع هــذه ال�ضــجرة الواهنة مــن جذورها، 

ويق�ضــي علــى هــذه ال�ضــلطنة غيــر الم�ضــتقّلة، ويعدانه بالتوبة فــي اأيام ال�ضــيب التي تكون 

الإرادة فيهــا �ضعيفــة والقــوى هزيلــة والأ�ضــجار المختلفــة للمعا�ضــي ذات جــذور عميقــة 

وقوّيــة و�ضــلطنة اإبلي�ــس فــي الظاهر والباطــن م�ضــتقّلة وم�ضــتقّرة، واألفة الإن�ضــان للطبيعة 

�ضــديدة، والبعــد عن الملكــوت اأزيد ونور الفطرة خافتــًا ومنطفًئا، و�ضــرائط التوبة �ضعبة 

.
(1(

ومّرة. ولي�ــس هذا اإل الغرور والفتتان«

2.  االنخداع بالشفاعة:
»وحينًا اآخر يبعدان الإن�ضان بوعد �ضفاعة ال�ضافعين R عن �ضاحة قد�ضهم، ويجعالنه 

من �ضــفاعتهم محروًما. فاإّن النغما�ــس في المعا�ضي يجعل القلب بالتدريج مظلًما ومنكو�ًضا، 

ويجّر اأمر الإن�ضــان اإلى �ضــوء العاقبة. واإّنما طمع ال�ضــيطان في اأن ي�ضــرق اإيمان الإن�ضان، وهو 

يجعل التوّغل في المعا�ضي مقّدمة لذلك، حتى ي�ضل اإلى غايته. فهذا الإن�ضان، اإن كان طمعه 

فــي �ضــفاعة ال�ضــافعين، فــال بّد له اأن ي�ضــعى ويجتهــد في هذا العالــم للحفاظ علــى الرابطة 

بينــه وبيــن ال�ضــافعين، واأن يتفّكر في حال �ضــفعاء يوم الح�ضــر، كيف كان حالهــم في العبادة 

والريا�ضــة. ولــو فر�ضنــا اأّنكــم ترتحلون من هذه الدنيا مــع الإيمان باهلل، ولكــن مع اأثقال من 

)1)  الإمام الخميني، معراج ال�ضالكين، �س48.
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الذنوب والمظالم كثيرة فيمكن األ ُي�ضفع فيكم في اأنواع الذنوب عند البرزخ والقبر؛ كما نقل 

. وعذاب البرزخ ل يقا�ــس بعذاب هذه 
عــن ال�ضــادق Q من اأّن »الب��رزخ على عهدتكم«)1)

الدنيا، وطول مّدة البرزخ ل يعلمه اإل اهلل، ولعّله يمتّد لماليين ال�ضنين. 

ومــن الممكــن اأن ننال تلك ال�ضــفاعة يوم القيامة، ولكن بعد فتــرات مديدة واأنواع العذاب 

التــي ل تطــاق، كما ورد مثل هذا المعنى في الأحاديث اأي�ضًا. فهذا الغرور من ال�ضــيطان يمنع 

الإن�ضــان مــن العمــل ال�ضالــح، ويخرجه من الدنيــا، اإّما بال اإيمــان اأو مع اأثقــال ذنوب كثيرة، 

.
(2(

ويبتليه بال�ضقاوة والخ�ضران«

3.  االنخداع بالرحمة الواسعة:
»وربمــا يعــد ال�ضــيطان الإن�ضــان بالرحمة الوا�ضــعة لأرحــم الراحمين، وبنف�ــس هذا الوعد 

يقطع ال�ضيطاُن يد الإن�ضان عن ذيل الرحمة. وهذا الإن�ضان غافل عن اأّن بعث الر�ضل واإر�ضال 

الكتــب واإنــزال المالئكة والوحي والإلهام على الأنبيــاء والهداية اإلى طريق الحقَّ كّل ذلك من 

�ضــوؤون رحمة اأرحم الراحمين، وقد اّت�ضــعت الرحمة الوا�ضــعة لجميع العالم، ونحن على �ضــفا 

عين الحياة نهلك من الظماأ.

هذا القراآن هو اأكبر رحمة اإلهّية. فاإن كنت تطمع في رحمة اأرحم الراحمين وتاأمل رحمته 

الوا�ضــعة فا�ضــتفد مــن هــذه الرحمــة. فاإّنه قد فتح طريــق الو�ضول اإلــى ال�ضــعادة وبّين طريق 

الهداية من ال�ضاللة، واأنت تلقي بنف�ضــك في بئر الهالك وتنحرف عن الطريق الم�ضــتقيمة، 

فاأين النق�ضان في الرحمة؟! 

ولــو كان مــن الممكــن اأن ُيري اهلل الإن�ضــان طريــق الخير وال�ضــعادة بطريقــة اأخرى لكان 

�ضــبحانه اأراه اإّياه بمقت�ضى �ضــعة رحمته. ولو كان من الممكن اأن يو�ضل الإن�ضــان اإلى ال�ضعادة 

اإكراهــًا لــكان الأنبيــاء يو�ضلونــه. لكن هيهــات، اإّن طريــق الآخرة ل يمكــن اأن ُي�ضــعى فيها اإّل 

بَقدم الختيار، واإّن ال�ضعادة ل تح�ضل بالجبر، واإّن الف�ضيلة والعمل ال�ضالح بال اختيار لي�ضا 

. نعم، ما يمكن 
ف�ضيلة ول عماًل �ضالًحا، ولعّل هذا معنى الآية ال�ضريفة ﴿ َلٓ إِۡكَراهَ ِف ٱدّلِيِنۖ ﴾)3)

)1) راجع: العالمة المجل�ضي،  بحار الأنوار، ج8، �س362.
)2)  الإمام الخميني}، معراج ال�ضالكين، �س49.

)3) �ضورة البقرة، الآية 256.
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اأن ُيعمــل فيــه الإكــراه والإجبار هو �ضورة الديــن الإلهّي ل حقيقتــه، واإّن الأنبياء R كانوا 

ماأموريــن اأن يفر�ضــوا على النا�ــس �ضورة الدين ما ا�ضــتطاعوا وباأّي نحو ممكــن، حّتى ت�ضبح 

�ضورة العالم �ضورة العدل الإلهّي. ولكّنهم بالن�ضــبة اإلى الباطن لي�ــس لهم اإل مجّرد الإر�ضاد، 

حّتى يم�ضي النا�س في هذه الطريق باأنف�ضهم وينالوا ال�ضعادة باختيارهم. وبالجملة، فاإّن هذا 

الوعد بالرحمة الوا�ضعة لأرحم الراحمين هو اأي�ضًا من غرور ال�ضيطان ليقطع يد الإن�ضان عن 

 .
(1(

الرحمة بطمع الرحمة«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س47  - 50.
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سرّهاهيم سرلئيسا 

من اأهّم الآداب المعنوّية في العبادات ح�ضور القلب.  .1

ح�ضور القلب يعني ح�ضور معاني العبادة في القلب اأثناء اأدائها.  .2

جميع معاني العبادة ترجع اإلى معنى كبير هو اهلل تعالى.  .3

ح�ضور القلب يعني توّجهه نحو اأ�ضرار العبادة والعمل.  .4

جميع اآثار العبادة موقوفة على توّجه القلب وح�ضوره.  .5

يتحّقق ح�ضور القلب من خالل مراعاة جميع الآداب ال�ضابقة.  .6

ل يمكن تحقيق ح�ضور القلب دون ال�ضعور بالحاجة الما�ّضة اإلى الحياة القلبّية.  .7

ينال الإن�ضان من اأثر العبادة بمقدار ح�ضور القلب واإقباله فيها.  .8

ذهول الإن�ضان عن ح�ضور القلب يعني خ�ضارة الحياة المعنوّية.  .9



أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

الدرس الحادي عشر

طريق تحصيل 
حضور القلب

يتعّرف اإلى دور التفّكر في تح�ضيل ح�ضور القلب.   1

يبّيــن اأهمّية الجّد والجتهاد فــي تح�ضيل ح�ضور    2

القلب.

يدرك من�ضاأ الخواطر والخيالت الباطلة.   3





تّفيق
اإذا اأدرك الإن�ضــان اأهمّيــة الحيــاة المعنوّية، وعلم اأّن م�ضيره معّلــق بقلبه يوم ل ينفع ماٌل 

ول بنون، والتفت اإلى اأّن للحياة المعنوّية اآثارًا عديدة ل يتمّتع باأيٍّ منها، قد يح�ضل في نف�ضه 

.
نُفِسِهۡمۗ﴾)1)

َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُيَغّيِ ُ َما بَِقۡوٍم َحتَّ َ َل ُيَغّيِ يقظة باعثة على التغيير؛ فاإّن ﴿ٱللَّ

وفــي الو�ضــط الدينــّي، فاإّن اأهم ما نحتاج اإلــى تغييره هو نظرتنا اإلــى المعنوّيات واإلى دور 

العلم في حياتنا. فالعلم يمّثل اأ�ضل جميع الأمور الروحّية، وي�ضتحيل اأن يكت�ضب الإن�ضان �ضيًئا 

مــن عالــم المعنــى بعيــًدا عن العلــم اإّل اإذا كان اأمًرا طارًئا، ل يلبث في النف�ــس، و�ضــرعان ما 

يرتحل ويزول.

وبعــد العلــم ياأتــي العمــل، لأّنــه بدونه لــن يكون هنــاك اأّي اآثــار اأو ثمار. وهنا يقــول الإمام 

الخمينــّي }: »اإذا عرفــت الآن ف�ضيلــة ح�ضــور القلــب وخ�ضائ�ضــه عقاًل ونقــاًل، وفهمت 

الأ�ضــرار الكبيــرة مــن تركه، فــال يكفي العلم وحــده، بل هو يجعــل الحّجة عليك اأتّم؛ ف�ضــّمر 

ذيل الهّمة، وكن ب�ضدد تح�ضيل ما علمته، واأخرج علمك اإلى مرحلة العمل، كي ت�ضــتفيد منه 

. وفيما يلي نذكر المراحل الأ�ضا�ضّية لتح�ضيل ح�ضور القلب، وهي:
(2(

وتربح«

ل
م

هك
م

سرت
ل خيــر لالإن�ضــان اإّل اإذا عمــل، ول عمــل اإّل بــالإرادة، ول اإرادة اإّل بالمعرفــة، ول تح�ضــل 

المعرفــة اإّل بالتفّكــر. وفــي مجــال تح�ضيل ح�ضــور القلب فاإّن مــا نحتاج اإليه فــي البداية هو 

الة �ضــرط لقبول  التفّكــر، لهــذا يقــول الإمام الخمينّي }: »فتفكــر قلياًل في اأّن قبول ال�ضّ

)1)   �ضورة الرعد، الآية 11.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 53.
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�ضــائر الأعمال بح�ضــب اأحاديث اأهل بيت الع�ضمة R الذين هم معادن الوحي، واأقوالهم 

وعلومهــم مــن الوحي الإلهّي والك�ضــف المحّمــدّي P، واإّن ال�ضالة اإذا لــم تكن مقبولة فال 

ُينظر اإلى �ضائر الأعمال اأ�ضاًل، واإّن قبول ال�ضالة باإقبال القلب. فلو لم تكن ال�ضالة م�ضتملة 

عليــه فهــي �ضــاقطة من درجــة العتبار ول تليــق بمح�ضر الحــّق تعالى ول ُتقَبل، كمــا ُعلم من 

الأحاديــث ال�ضــابقة. فمفتاح خزينــة الأعمال وباب اأبواب جميع ال�ضــعادات هو ح�ضور القلب؛ 

.
(1(

فيه يفتح باب ال�ضعادة لالإن�ضان، ومن دونه ت�ضقط جميع العبادات من درجة العتبار«

سرجقم وسالجتفاد
فاإذا اأنتج التفّكر علًما احتاج ال�ضالك اإلى العمل وفق ذلك العلم لكي يعطي الأثر المطلوب؛ 

لهــذا يقــول الإمــام الخمينــّي }: »فــالآن تفّكر قليــاًل معتبًرا، وانظــر بعيــن الب�ضيرة اإلى 

اأهّمّيــة المقــام وعظمة الموقف، وقم بالأمر بجّد تاّم. فاإّن مفتاح باب ال�ضــعادة واأبواب الجّنة 

ومفتــاح بــاب ال�ضــقاوة وجهّنــم لفي جيبــك، واأنت في هــذه الدنيا، فت�ضــتطيع اأن تفتــح اأبواب 

الجّنة وال�ضعادة لنف�ضك، وت�ضتطيع اأن تكون على خالف ذلك؛ فزمام الأمر بيدك وهلل الحّجة 

البالغة قد هدى �ضــبيل ال�ضــعادة وال�ضــقاوة، واأعطى التوفيقات الظاهرّية والباطنّية. فما منه 

تعالى ومن اأوليائه قد تّم، وقد حان الآن دورنا في الإقدام؛ فاإّنهم الهادون اإلى الّطريق ونحن 

روا  ال�ضــائرون فيه. وقد ق�ضوا ما عليهم على الوجه الأح�ضــن، ولم يتركوا لنا عذًرا، ولم يق�ضّ

.
(2(

ولو للمحة...«

سريدظا
ولأّن ال�ضــالك يمكــن اأن يبتلــى بالغفلــة نتيجــة كثرة ان�ضــغالته، فــال بّد له مــن رعاية اأدب 

اليقظة والتاأكيد عليها؛ لهذا يقول الإمام الخمينّي }: »فانتبه اأنت اأي�ضًا من نومك، واْطِو 

طريق ال�ضــعادة، وا�ضــتفد من عمــرك وقّوتك؛ فاإّن الوقــت اإذا انق�ضى وفاتــك العمر الحا�ضر 

وال�ضــباب الموجــود وفقــدت كنز القــدرة والقّوة، فال مجــال للجبران اأبًدا. فــاإن كنت الآن في 

عهد ال�ضباب، فال توؤّخر اأمرك اإلى ال�ضيب، فاإّن لل�ضّيب م�ضائب ل يعلمها اإل ال�ُضّيب، واأنت في 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 53.
)2)  م.ن، �س54.
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ا. واإن كنت �ضــايًبا  غفلة عنها. اإّن الإ�ضالح في حال ال�ضــيب وال�ضعف لمن الأمور ال�ضعبة جدًّ

فــال تــدع بقّيــة العمر تفوت منك، فاإّنك مادمت في هذا العالم فلك طريق اإلى ال�ضــعادة، ولك 

منهــا بــاب مفتــوح... فال �ضــمح اهلل، اإذا اأغلق هذا الباب، وان�ضــّد هذا الطريــق، يخرج زمام 

.
(1(

الختيار من يدك، ول يبقى لك ن�ضيب �ضوى الح�ضرة والندامة والأ�ضف على ما م�ضى«

رلع سرّوسنع
بعــد ح�ضــول التوّجــه في النف�ــس، وعقد العزم على الجــّد والجتهاد ومواجهــة الموانع، ل 

بــّد مــن العمــل على رفعها واإزالة اأ�ضــبابها من النف�ــس؛ لهذا يقــول الإمــام }: »فاأنت اأّيها 

العزيــز، اإن كنــت توؤمــن بما ذكر من قــول الأنبياء R، وهّياأت نف�ضــك لتح�ضيل ال�ضــعادة 

و�ضــفر الآخــرة، وعلمت بلزوم ح�ضــور القلب الذي هو مفتاح كنز ال�ضــعادة، فقم بتح�ضيله... 

وطريقــه اأن ترفــع اأّوًل موانع ح�ضور القلب، وتقتلع اأ�ضــواك طريق ال�ضــلوك من جذورها. وبعد 

.
(2(

رفع الموانع ُتقدم على تح�ضيل ح�ضور القلب«

لّاربا سرخوسطل وسرخياالع سرهاسقل
يعتبــر الإمــام الخمينــّي } الخيــالت والخواطــر الباطلة مــن العوائق الأ�ضا�ضــّية التي 

تحــول دون تحّقــق ح�ضــور القلب في العبادة، كما يقول: »اأّما مانــع ح�ضور القلب في العبادات 

فهو ت�ضّتت الخواطر وكثرة الواردات القلبّية«. 

ولأجل ذلك ينبغي اأن نعرف من اأين تن�ضــاأ هذه الخواطر والخيالت الم�ضــّتتة المانعة من 

تح�ضيــل ح�ضــور القلــب وتوّجهــه اإلى المق�ضــد والمق�ضود. وقــد حّدد الإمــام } عاملين 

اأ�ضا�ضّيين، هما العامل الخارجّي والعامل الباطنّي، فيقول }:

التواصل الحّسّي مع العالم الخارجّي:  .1
»وهــذه رّبمــا تح�ضل من الأمور الخارجّية، ومن طرق الحوا�ــس الظاهرّية؛ كاأن ي�ضــمع في 

 للتخّيالت والتفّكــرات الباطنّية، وتت�ضّرف 
ً
حــال العبادة �ضــيئًا فيتعّلــق ذهنه به، ويكون مبــداأ

فيه الواهمة والمت�ضّرفة، فيطير خياله من غ�ضن اإلى غ�ضن، اأو اأن ترى عين الإن�ضان �ضيئًا؛ 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 54.
)2)  م. ن، �س54.
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ف المت�ضّرفة اأو اأّن �ضــائر حوا�ــس الإن�ضــان تدرك �ضيئًا،  ويكون من�ضــاأ ت�ضــّتت الخاطر، وت�ضرُّ

.
(1(

فتح�ضل منه انتقالت خيالّية«

انبعاث الخواطر من الباطن:  .2
.

(2( 
 »ورّبما يكون ت�ضّتت الخاطر والمانع من ح�ضور القلب من الأمور الباطنّية«

ت سرخاطل
م

لنشأ سرعالل سرباطنيم رتشت
والعامل الباطنّي له اأ�ضــباب، واأهّم هذه الأ�ضــباب هي طبيعة الخيال الفّرارة والمتحّركة، 

والتي ينبغي اأن تلجم وت�ضبط. وال�ضبب الآخر هو حّب الدنيا الذي يوجد للخيال ماّدة خ�ضبة 

ليتحــّرك ب�ضــورة ع�ضــوائّية و�ضــريعة تمنع القلــب من التوّجه اإلــى معبوده الأوحــد؛ لهذا يقول 

الإمام }: 

»ولهذا )العامل الباطنّي( على نحو كّلّي من�ضاآن اأ�ضا�ضيان، ترجع معظم الأ�ضباب اإليهما:

الأول: اإّن طائر الخيال هو بنف�ضه فّرار، كع�ضفور يقفز من غ�ضن اإلى غ�ضن، ويطير من 

اإفريز اإلى اإفريز. وهذا لي�ــس مرتبطًا بحّب الدنيا والتوّجه اإلى الأمور الدنّية والمال الدنيوّي، 

بل كون الخيال فّرارًا م�ضيبة ُيبتلى بها حتى التارك للدنيا. وتح�ضيل �ضكون الخاطر وطماأنينة 

النف�س وتوّقف الخيال من الأمور المهّمة التي يح�ضل باإ�ضالحها العالج القطعّي، ونحن ن�ضير 

اإليه بعد ذلك. 

الثان��ي: المن�ضــاأ الآخــر هو حّب الدنيــا، وتعّلق الخاطر بالحيثّيات الدنيوّية التي هي راأ�ــس 

الخطايــا واأّم الأمرا�س الباطنّية، وهو �ضــوك طريق اأهل ال�ضــلوك ومنبــع الم�ضيبات. وما دام 

القلــب متعّلقــًا، ومنغم�ضــًا فــي حــّب الدنيــا، فالطريق لإ�ضــالح القلوب م�ضــدود، وبــاب جميع 

ال�ضعادات في وجه الإن�ضان مغلق. و�ضوف ن�ضير اإلى رفع هذين المن�ضاأين العظيمين والمانعين 

.
(3(

القوّيين �ضمن ف�ضلين اإن �ضاء اهلل«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 54  - 55.
)2)  م. ن، �س55.

)3)  م.ن، �س 55  - 56.
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ويمّثــل الخيــال العد�ضــة المتو�ّضــطة بين عد�ضــة الظاهر وعد�ضــة الباطن. فــاإذا كان ل بّد 

لالإن�ضــان اأن يــدرك حقائق الغيــب ومظاهر الملكوت، فال يمكنه اأن يحّقــق هذا اليقين اإّل اإذا 

فتح عين القلب.

لكــن فتــح هــذه العيــن ل يمكن اأن يح�ضــل دفعة واحدة من �ضــّدة نور الملكوت؛ فــال بّد اأن 

يتدّرج ال�ضالك من الظاهر اإلى البرزخ والمثال، ثّم اإلى الملكوت والباطن.

لكن الم�ضكلة تكمن في اأّن اأكثر النا�س ل يلتفتون اإلى اأّن العين البرزخّية اأو القوى المثالّية 

والخيالّية هي لأجل تح�ضيل هذا الغر�س. وبدًل من توجيهها نحو الحّقائق الغيبّية نجد اأّنهم 

ي�ضغلونها بعالم الظاهر والماّدة والح�ّس؛ وهذا ما ي�ضّتت عليهم حوا�ضهم.
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سرّهاهيم سرلئيسا 

لكي يتحّقق ح�ضور القلب ل بّد من رفع الموانع اأّوًل.  .1

موانع ح�ضور القلب هي ت�ضّتت الخواطر وكثرة الواردات.  .2

تن�ضاأ الخواطر من قّوة الخيال في النف�س.  .3

ُين�ضئ الخيال خواطره بال�ضتفادة وال�ضتمداد من عالم الح�ّس.  .4

الّت�ضال بعالم الطبيعة �ضبب من اأ�ضباب ن�ضوء الخيالت.  .5

الن�ضغال والهتمام الزائد باأمور الطبيعة يوؤّدي اإلى كثرة الخيالت.  .6

حّب الدنيا يوؤّدي اإلى ان�ضراف الخيال اإليها.  .7

يوؤّدي حّب الدنيا اإلى ت�ضّتت الخيال وكثرة الخواطر.  .8

معالجة الخيال بالن�ضراف عن الطبيعة ل يعطي النتيجة المطلوبة.  .9

�ضبط الخيال مقّدمة مهّمة لرفع هذا المانع.  .10

يحتاج ال�ضالك اإلى اقتالع حّب الدنيا من قلبه ل�ضبط الخيال اأي�ضًا.  .11



أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

يتعــّرف اإلــى حقيقــة الخيــال المانعة مــن ح�ضور    1

القلب. 

يبّين كيفّية �ضبط الخيال وتروي�ضه.   2

تروي�ــس    3 فــي  والفتــور  التكا�ضــل  اأ�ضــباب  ي�ضــرح 

الخيال. 

ضبط قّوة الخيال

الدرس الثاني عشر





تّفيق
اإّن الخواطر والخيالت التي تطرق م�ضامع قلوبنا واأب�ضارها تمّثل مانًعا كبيًرا من ح�ضول 

الة وفي غيرها من العبادات التي ت�ضتلزم الذكر؛ فالتوجه  التوّجه والإقبال والح�ضور في ال�ضّ

اإلى الحّقائق يعتمد على تمركز القلب نحوها.

ولأجل التخّل�س من هذا المانع الثقيل، نحتاج قبل اأّي �ضيء اإلى القتناع باإمكانّية تروي�س 

الخيال وال�ضيطرة عليه �ضيطرة تاّمة ي�ضبح معها م�ضّخًرا باإمرة القلب و�ضلطان العقل.

ا و�ضعبــة للغايــة، اإل اأّنها اأمر ممكــن اإذا عملنا  وبالرغــم مــن كــون هذه العملّية �ضــاقة جدًّ

ا اإذا جعلنا وجهة حياتنا على اأ�ضا�ــس الو�ضول اإلى  بن�ضائح الإمام الخمينّي }، وخ�ضو�ضً

الغاية المن�ضــودة؛ ففي هذا �ضالح عام لم�ضــيرنا، وهو يجعل هذه الريا�ضة مي�ّضــرة و�ضهلة مع 

مرور الزمان.

فالخواطــر تن�ضــاأ من اأمرين اأ�ضا�ضــّيين؛ اأحدهما هو الطبيعة المذبذبــة لهذه القّوة، والتي 

ا على �ضعيد  يفتر�ــس اأن تكون عن�ضر قّوة لالإن�ضــان؛ لأّن �ضــرعة انتقال الخيال ُيعــّد اأمًرا مهمًّ

تحقيق الكثير من �ضــوؤون الحياة الدنيا ومقّدمات الآخرة. لكّن الم�ضــكلة اأّن هذه ال�ضرعة دون 

�ضبط وان�ضباط ت�ضبح وباًل على �ضاحبها.

ور التي  والأمــر الثانــي، اإّن توّجــه القلــب اإلى الدنيــا ينقل اإلى قــّوة الخيال الكثير مــن ال�ضّ

ت�ضغله وتمنع تمركزه، نظًرا لكثرة الهتمام بها.

ولهذا، كان ل بّد من النهو�س بعزم واإرادة لتروي�س هذا الخيال من اأجل تح�ضيل ح�ضور 

القلب واإقباله.
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سرل طبيعا سرخيال سرهلم
ذكر الإمام باأّن الخيال نف�ضه هو قّوة ت�ضبه الع�ضفور في كثرة انتقالتها التي تت�ضّبب بكثرة 

ال�ضور الخيالّية والخواطر النف�ضانّية، وما لم يتّم �ضبط هذه القّوة والإم�ضاك بزمامها، فاإّنها 

ا اأثناء العبادة والذكر. �ضتبقى حّرة طليقة تعبث بنا، وخ�ضو�ضً

ا، حتى قــال بع�ضهم اإّنه م�ضــتحيل؛ لهــذا ينبغي مراعاة  اإّن �ضبــط الخيــال اأمــر �ضعب جدًّ

الأمور الآتية اأثناء مجاهدة النف�س في �ضبط الخيال، وهي:

العتقاد باأن تروي�س الخيال و�ضبطه اأمر ممكن.  .1

تطبيق برنامج دقيق يعتمد على مخالفته ومعاندته.  .2

تقوية الدافع والإح�ضا�س ب�ضرورة تروي�ضه.  .3

مجانبة الياأ�س والبتعاد عن كّل ما ُي�ضِعف الإرادة.  .4

ترك العتماد على النف�س بالتوّكل على اهلل.  .5

الكتفاء بحّد ال�ضرورة من التعامل مع العالم الماّدّي الح�ّضّي.  .6

إلكانيا تلويض سرخيال
وحول اإمكانية �ضبط الخيال وال�ضيطرة على حركته وانتقالته يقول الإمام الخمينّي  }: 

»فاعلــم اأّن كاّلً مــن القــوى الظاهرّية والباطنّية من النف�ــس قابــل للتربية والتعليــم بارتيا�س 

. فعيــن الإن�ضــان مثــاًل ل تقــدر اأن تنظر اإلى نقطــة معّينــة اأو اإلى نور �ضــديد كنور عين  خا�ــسّ

ال�ضم�ــس مّدة طويلة من دون اأن تغم�س، ولكن اإذا دّربها، كبع�س اأ�ضحاب الريا�ضات الباطلة 

لأغرا�ــس مــا، فيمكــن اأن تنظــر اإلــى عيــن ال�ضم�ــس ل�ضــاعات مديدة مــن دون اأن تغم�ــس، اأو 

يجــد فيهــا تعًبــا. وكذلك يمكن له اأن ينظر اإلى نقطة معّينة �ضــاعات عّدة مــن دون اأّي حركة، 

وكذلك �ضائر القوى، حتى حْب�س النف�س، فاإّن في اأ�ضحاب الريا�ضات الباطلة اأفراًدا يحب�ضون 

اأنفا�ضهم مّدة زائدة عما هو متعارف عليه.

ومــن القوى التــي تقبل التربية قّوة الخيال وقّوة الواهمــة. فاإّنهما قبل التربية كطائر فّرار 

ومتحــّرك بــال حــّد، يطير من غ�ضــن اإلى غ�ضــن، ويتحّرك من �ضــيء اإلى �ضــيء اآخر، بحيث 

اإّن الإن�ضــان اإذا تابعه دقيقة واحدة يرى اأّنه انتقل من �ضــيء اإلى �ضــيء مت�ضل�ضــاًل اإلى اأ�ضــياء 
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ا واأ�ضــباب غيــر مترابطة، حّتى ظــّن الكثيرون اأّن حفــظ طائر الخيال  بمنا�ضــبات �ضعيفــة جدًّ

وتروي�ضــه مــن الأمور الخارجة عن حّيز الإمكان وملحق بالمحالت العادّية. ولكن الأمر لي�ــس 

كذلــك، ويمكــن تطويعــه بالريا�ضــة والتربيــة والمواظبة مّدة، بحيــث يكون طائــر الخيال في 

قب�ضتــه ل يتحــّرك اإّل باإرادتــه واختياره، فيحب�ضــه متى مــا اأراد في اأّي مق�ضــد اأو اأّي مطلب، 

 .
(1(

بحيث يبقى في ذلك المق�ضد �ضاعات«

كيهيا سرتلويض
فــاإذا اآمّنــا باإمكانيــة هــذا التروي�ــس، رغــم �ضعوبته فــي البداية، وجــب اأن ننه�ــس للعمل 

علــى ذلــك، مهما تطّلــب الأمر. وفي هذا المجال يقّدم لنا الإمــام الن�ضائح الآتية: »والطريق 

العمدة لهذا التطويع هو العمل على الخالف. وطريقه اأّن الإن�ضان عندما يريد اأن ي�ضّلي يعد 

نف�ضــه باأن يحفظ خياله في ال�ضالة ويحب�ضــه في العمل، وبمجّرد اأن يريد هذا الخيال الفرار 

مــن قب�ضة الإن�ضــان، ي�ضــترجعه فوًرا، ويلتفــت اإلى حاله في جميع حركات ال�ضالة و�ضــكناتها 

ده، ول يدعه بحاله.  واأذكارها واأعمالها، ويتر�ضّ

وهذا في اأّول الأمر رّبما يبدو اأمًرا �ضعًبا، ولكّنه بعد مّدة من ال�ضعي والدّقة والعالج ي�ضير 

طائًعا حتًما ويرتا�س. 

فــال تتوقــع اأن تتمّكن فــي اأّول الأمر من حفظ طائر الخيال فــي كّل ال�ضالة؛ فاإّن هذا اأمر 

غير ممكن ومحال البّتة. ولعّل الذين اّدعوا ا�ضتحالة هذا الأمر كانوا يتوّقعون ذلك. 

ولكن هذا الأمر ل بّد اأن يكون بكمال التدريج والتاأّني وال�ضبر والتاأّمل. فيمكن اأن يحب�ــس 

الخيــال فــي اأّول الأمــر فــي ُع�ضــر ال�ضــالة، ويح�ضــل ح�ضــور القلب في هــذا الع�ضــر، وهكذا 

بالتدريج، اإذا كان الإن�ضان ب�ضدد العالج، ويرى نف�ضه محتاجًا اإليه يحّقق نتيجة اأكبر. و�ضيئًا 

ف�ضيئًا يتغّلب على �ضيطان الوهم وطائر الخيال، حتى يم�ضك بزمامهما في معظم ال�ضالة. 

ول ينبغــي لالإن�ضــان اأن يياأ�ــس فــي كّل اأحواله؛ فاإّن الياأ�ــس هو منبع كّل �ضعــف ووهن، ونور 

.
(2(

الرجاء هو الذي يو�ضل الإن�ضان اإلى كمال �ضعادته«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 56  - 57.
)2)  م.ن، �س57.
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لا هو سرقسلع سألكبل رّثل هذه سرلياضا؟
اإّنها ريا�ضة �ضــاّقة بالن�ضــبة للكثيرين؛ ولهذا يتركها اأغلبهم. اإّنها ريا�ضة تحتاج اإلى دافع 

كبير، وكّل دافع ين�ضاأ من الحتياج؛ لهذا يقول الإمام الخمينّي }: »ولكن العمدة في هذا 

الباب هو ح�ــّس الحتياج الذي هو فينا قليل، واإّن قلوبنا لم توؤمن باأّن راأ�ــس المال في �ضــعادة 

العالم الآخر وو�ضــيلة العي�ــس في الأّيام غير المتناهية هو ال�ضالة. نحن نح�ضــب اأّن ال�ضالة 

حماًل مفرو�ضًا علينا، ونراها تكليفًا وثقال.

اإّن حّب ال�ضيء يح�ضل من اإدراك نتائجه؛ فنحن نحب الدنيا لأّننا اأدركنا نتيجتها، واآمنت 

قلوبنا بها؛ ولهذا ل نحتاج في اكت�ضاب الدنيا اإلى الدعوة والوعظ والّتعاظ. 

وبالجملــة، نحــن لّمــا �ضــعرنا بالحتيــاج اإلى الدنيــا ووجدناها راأ�ضــمال الحيــاة ومنبع 

اللــّذات، توّجهنــا اإليهــا و�ضــعينا اإلــى تح�ضيلهــا. فــاإذا اآمّنا بالحيــاة الآخرة، و�ضــعرنا اأّنا 

محتاجــون اإلــى عي�ضــها، واأدركنــا اأّن العبــادات كّلهــا، وال�ضــالة خ�ضو�ضــًا، هي راأ�ضــمال 

العي�ــس فــي ذلــك العالــم واأ�ضل �ضــعادة تلــك الن�ضــاأة، ف�ضن�ضــعى ل محالة فــي تح�ضيلها، 

ولــن نجــد في اأنف�ضــنا من هذا ال�ضــعي والجتهــاد اأّي تعب اأو م�ضــّقة اأو تكّلف، بل نكون في 

ل �ضــرائط ح�ضوله وقبولــه باإقبال  �ضــدد تح�ضيلــه مع ال�ضــتياق وال�ضــوق الكامــل، ونح�ضّ

.
(1(

مــن اأرواحنا وقلوبنا«

لا هو سبب سرتكاسل عن سرلياضا؟
ومن اأين ين�ضــاأ التكا�ضــل عن المجاهدة؟ يك�ضــف الإمام الخمينّي } عن ال�ضبب الأّول 

لهــذا التكا�ضــل، فيقــول: »اإّن هذه البرودة الموجودة فينــا، اإّنما هي من برودة اأ�ضــّعة الإيمان، 

وهــذا الوهــن الــذي نجــده، اإّنمــا هــو من وهــن اأ�ضا�ــس الإيمــان. ولــو اأحدثــت اأخبــار الأنبياء 

والأولياء  R وبراهين الحكماء والعرفاء )عليهم الر�ضوان( في اأنف�ضنا مجّرد الحتمال، 

لكان الالزم علينا اأن نقوم بالأمر ونجتهد في تح�ضيله باأح�ضن مّما نحن فيه. ولكن مع اآلف 

التاأ�ّضــفات، اإّن ال�ضــيطان قد ت�ضّلط على باطننا وت�ضّرف بمجامع قلوبنا وم�ضامع باطننا، وهو 

ل يدع كالم الحّق واأنبيائه وكلمات العلماء ومواعظ الكتاب الإلهّي ت�ضل اإلى �ضمعنا، ف�ضمعنا 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 57  - 59.
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الآن اإّنمــا هــو ال�ضــمع الحيوانــّي الدنيــوّي، ومواعظ الحّق تعالــى ل تتجاوز الحــّد الظاهر، ول 

.
(1(

ت�ضل اإلى الباطن، وذلك لمن كان له قلب اأو األقى ال�ضمع وهو �ضهيد«

تلك سالعتّاد على سرنهس
ل ينبغي اأن نغفل عن اأّن �ضّر الريا�ضة والمجاهدة في الحياة يرتبط ب�ضّر وجودنا فيها. فقد 

خلق الإن�ضــان ليعرف رّبه، ول ُيعرف اهلل تعالى اإل بالوحدانّية الخال�ضة. واإّن من اأهّم معاني 

التوحيــد انح�ضــار التاأثيــر باهلل تعالى؛ فمن كان يعي�ــس في نف�ضــه وجود موؤّثريــن اآخرين اإلى 

جانب اهلل، فهو لي�ــس بموّحد، وهو بعيد عن المق�ضد؛ لهذا يوؤّكد الإمام الخمينّي } على 

اأن ل نقع في ال�ضــيء الذي ن�ضــعى للخروج منه كنتيجة ل�ضــلوكنا ومجاهداتنا، فيقول  }: 

»ومــن الوظائــف المهّمة لل�ضــالك اإلى اهلل والمجاهد في �ضــبيل اهلل اأن يرفع اليــد تمامًا اأثناء 

مجاهدتــه و�ضــلوكه عــن العتماد علــى نف�ضــه، ويتوّجه بجبّلتــه اإلى م�ضــّبب الأ�ضــباب، ويتعّلق 

بفطرته بمبداأ المبادئ، ويطلب من ذاته المقّد�ضة الع�ضمة والحفظ، ويعتمد على تاأييد ذاته 

الأقد�ــس، ويت�ضــّرع في خلواته اإلــى ح�ضرته، ويطلب اإ�ضالح حاله، مع كمــال الجّد في الطلب 

.
(2(

منه تعالى؛ فاإّنه ل ملجاأ دون ذاته المقّد�ضة والحمد هلل«

عالج ناقص
يتعّر�س الإمام الخمينّي } لبع�س العالجات الناق�ضة التي يمكن اأن يكون لها نوع من 

التاأثير في تروي�س الخيال، لكّنها لن تكون مفيدة في حّل اأ�ضل الم�ضكلة، ويقول }: »وقيل 

اإّن طريــق عــالج هذه الأمور، برفع هذه الأ�ضــباب، كاأن ي�ضّلي في غرفــة مظلمة اأو مكان خاٍل 

ويغم�س عينيه، ول ي�ضّلي في الموا�ضع التي ت�ضــّد النظر، كما نقل ال�ضــهيد ال�ضــعيد )ر�ضوان 

اهلل عليه(: »كان المتعّبدون يتعّبدون في بيت �ضغير مظلم، �ضعته بقدر ما يمكن ال�ضالة فيه، 

ليكون اأجمع للهّم...« ولكن من المعلوم اأّن هذا ل يرفع المانع ول يقتلع الماّدة؛ لأّن العمدة هي 

ت�ضــّرف الخيــال، الذي يعمل لأدنى �ضــبب، بل ربما يكون ت�ضّرف الخيــال والواهمة في البيت 

المظلــم وال�ضغيــر، وفي حــال الوحدة اأكثر، فيتم�ّضــكا لأجــل الدعابة واللهو باأ�ضــباب اأخرى. 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س59.
)2)  م.ن، �س59.
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فيتوّقف حينئٍذ قلع الماّدة كّلّيًا على اإ�ضالح الخيال والوهم، ونحن ن�ضير بعد ذلك اإليه.

 اأجــل، هــذا النحــو من العالج رّبما ل يكون في بع�س النفو�ــس بال تاأثير وخاٍل من الإعانة. 

.
(1(

ولكّننا ب�ضدد العالج القطعّي وقلع ال�ضبب الحقيقّي، وهو ل يح�ضل بما ذكر«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س55.
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سرّهاهيم سرلئيسا 

اأهّم عن�ضر في �ضبط الخيال هو العتقاد باإمكانّية ذلك.  .1

اعتقد بع�ضهم با�ضتحالة �ضبط الخيال نظرًا ل�ضعوبة الأمر.  .2

كّل �ضيء ممكن بالريا�ضة والتمرين، حّتى �ضبط الخيال.  .3

�ضبط الخيال يعتمد على طريقة المخالفة.  .4

طريقة المخالفة تق�ضي باأن ُنرجع الخيال كّلما اأراد اأن يطير.  .5

من خالل منع الخيال من النتقال يح�ضل الن�ضباط بعد مّدة.  .6

القت�ضار على تقليل التوا�ضل مع عالم الح�ّس ل يوؤتي النتيجة المطلوبة.  .7

الخيال بحّد ذاته فّرار، كالع�ضفور ينتقل من �ضورة اإلى �ضورة لأقّل منا�ضبة.  .8

ل �ضّك باأّن القت�ضار على الحّد ال�ضرورّي من التوا�ضل مع عالم الح�ّس موؤّثر.  .9





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

 يتعــّرف اإلــى اأهمّيــة الحــّب ودوره فــي الحركــة    1

والفعل.

يبّين الآثار الوخيمة لحّب الّدنيا.    2

ي�ضرح العالج العلمي والعملي لحب الدنيا.   3

 حّب الدنيا 
مانع من حضور القلب

الدرس الثالث عشر





تّفيق
اإّن تروي�س الخيال و�ضبطه اأمر �ضروري لتح�ضيل ح�ضور القلب؛ لأّن ح�ضور القلب �ضرط 

لنيل الكمالت المعنوية والح�ضول على الآثار الطيبة للعبادة. واإّن اإطالق العنان للخيال يوؤّدي 

اإلى ت�ضّتت الخاطر وتكّثر الخيالت، وهذا بدوره يوؤّدي اإلى �ضعوبة تمركز التوّجه القلبي. ومن 

اأهــّم اأ�ضــباب كثرة الخواطر حّب الدنيا الذي يجعل القلب من�ضــغاًل بهــا وب�ضورها ومتعّلقاتها 

التي ل حّد لها.

بيــد اأّن ق�ضيــة حــّب الدنيا هي مــن الأهّمية بمــكان يتجاوز ق�ضيــة �ضبط الخواطــر؛ لأّنها 

ق�ضيــة هــدف الحيــاة ووجهــة الم�ضــير. فم�ضــار حياتنا اإّنمــا ينبع مــن هدفنا وتوجهنــا، وعلى 

اأ�ضا�ضه تت�ّضعب اأفكارنا وتنبعث خيالتنا؛ فما نحبه ونطلبه �ضيكون ماّدة الفكر والخيال. 

ولأّن الإن�ضــان ل يمكــن اأن يكــون �ضاحــب توجهين، فهو لي�ــس �ضاحب قلبيــن، كما قال اهلل 

، فال يمكن اأن يكون �ضالكًا 
(1(﴾ ُ لِرَُجٖل ّمِن قَۡلَبنۡيِ ِف َجۡوفِهۦِۚ ا َجَعَل ٱللَّ تعالى في كتابه العزيز: ﴿ مَّ

طريــق الدنيــا وطريق الآخرة معا. الدنيا والآخرة �ضّرتــان ل تجتمعان، وعدّوان متفاوتان كما 

؛ فمن طلب الدنيا ل يمكن اأن ي�ضــلك طريق الآخرة، ومن 
(2(
Q و�ضفهمــا اأميــر الموؤمنيــن

طلب الآخرة ل يمكن اأن ي�ضلك طريق الدنيا. 

وبهذا نعرف الحّل الإجمالي لأهّم اأ�ضباب كثرة الخواطر وت�ضّتتها.

ه وسرّلكا سرّبم أساا سرتوجم
ما يهمنا هو الم�ضــار العام لحياتنا؛ لأّن م�ضيرنا يتحّدد على اأ�ضا�ضــه. وما يحّدد الم�ضــار 

)1) �ضورة الأحزاب، الآية 4.
)2) راجع: ابن اأبي الحديد، �ضرح نهج البالغة، ج19، �س292.
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العام هو مطلوبنا وغايتنا، وبح�ضــب المطلوب تتوّجه القلوب، فالحّب اأ�ضا�ــس التحركات؛ لهذا 

يقول الإمام الخميني }:

»فلُيعلــم اأّن القلــب، بح�ضــب فطرتــه، اإذا تعّلــق ب�ضــيء واأحّبــه، يكــون ذاك المحبــوب قبلة 

لتوّجهــه. واإْن �ضــغله اأمــر ومنعه من التفّكر في حــال المحبوب وجمال المطلــوب، فبمجّرد اأن 

.
(1(

يخّف ال�ضتغال ويرتفع ذلك المانع، يطير القلب �ضطر محبوبه فورا ويتعّلق بذيله«

أنوسع سرّّبين بّسب سرّّبوب
ومثلما اأّن المحبوب يحّدد وجهة ال�ضير، فاإّن درجة المحبة وم�ضتواها يحّددان �ضرعة ال�ضير. 

ويعر�س الإمام الخميني } عّدة طوائف من المحبين في جانبي الدنيا والآخرة، وهم:

أهل المعارف أصحاب القلوب القوية:  .1
»فاأهل المعارف واأرباب الجذبة الإلهّية، اإذا كانت قلوبهم قوية وكانوا متمّكنين في الجذبة 

والحــّب الإلهّييــن، ي�ضــاهدون في كّل مراآة جمــال المحبوب، وفي كّل موجــود كمال المطلوب، 

.
(2(

ويقولون: »ما راأيت �ضيًئا، اإّل وراأيت اهلل فيه ومعه«

أهل المعارف أصحاب القلوب الضعيفة:  .2
 »واإذا كانــت قلوبهم غير قّوية، وكان ال�ضــتغال بالكثرات مانًعــا من الح�ضور، فبمجّرد اأن 

 .
(3( 

يقّل ال�ضتغال تطير قلوبهم اإلى وكر قد�ضه، وتتعّلق بجمال الجميل«

3.  محّبو الدنيا العاشقون لها:
»وبالن�ضبة لطالب غير الحّق، الذين هم عند اأهل المعرفة طالب دنيا، فاإّن كّل ما يطلبونه 

يتوّجهــون اإليــه ويتعّلقــون بــه. فهوؤلء، اإن كانــوا مفرطين في حب محبوبهــم، وكان حب الدنيا 

اآخذًا بمجامع قلوبهم، فال ُي�ضلبون عن التوّجه اإليه في اأّي وقت، ويعي�ضون مع جمال محبوبهم 

.
(4(

في كّل حال، ومع كّل �ضيء«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 60.
)2)  راجع: �ضدر الدين ال�ضيرازي،  �ضرح اأ�ضول الكافي، ج 1، �س 250.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 60.
)4)  م. ن، �س 60.
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4.   محّبو الدنيا على نحو ضعيف:
»واأّمــا اإذا كان حّبهــم قليــاًل، فــاإّن قلوبهــم في وقــت الفراغ �ضــترجع اإلى محبوبهــا. اأولئك 

الذين يكون في قلوبهم حّب المال والريا�ضــة وال�ضــرف، فاإّنهم ي�ضاهدون مطلوبهم في المنام 

اأي�ضــًا، ويتفّكــرون فــي محبوبهم فــي يقظتهم. وما داموا م�ضــغولين بالدنيا فهــم في عناق مع 

.
(1(

محبوبهم«

ي سرقنيا؟ لا هي حال صالل لّبم
فكيــف �ضــيكون حــال من تعّلق قلبــه بالدنيا اإذا فرغ من ان�ضــغاله بها؟ وما الــذي ينبغي اأن 

نحذر منه في هذا المجال؟ يقول الإمام الخميني }:

 »فــاإذا حــان وقت ال�ضالة وح�ضل للقلب فــراغ، فاإّنه يتعّلق بمحبوبه فــورا. فكاأّنما تكبيرة 

الإحرام هي مفتاح دكان اأو رافعة للحجاب بينه وبين محبوبه، فيتنّبه وقد �ضّلم في �ضالته وما 

توّجه اليها اأ�ضال، وقد كان في تمام ال�ضالة معانقًا هّم الدنيا.

فلهــذا نــرى �ضالتنــا علــى مــدى اأربعين اأو خم�ضــين �ضــنة لم توؤّثر فــي قلوبنا غيــر الظلمة 

والكدورة... وما هو معراج قرب جناب الحّق وو�ضــيلة الأن�ــس بذلك المقام المقد�ــس قد �ضار 

�ضببًا لهجرنا �ضاحة القرب، واأبعدنا عن العروج اإلى مقام الأن�س م�ضافات طويلة. ولو كان في 

�ضالتنــا رائحــة من العبودية، لكانــت ثمرتها المتربة والتوا�ضع، ل العجــب والكبر والفتخار، 

التي يكون كّل واحد منها �ضببًا م�ضتقاّلً لهالك الإن�ضان و�ضقاوته.

وبالجملــة، فــاإّن قلوبنــا لّما كانت مختلطة بحّب الدنيا، ولي�ــس لها مق�ضد ول مق�ضود غير 

تعميرهــا، فــال محالــة اأن يكون هذا الحــّب مانعًا من فراغ القلب وح�ضــوره في ذلك المح�ضر 

.
(2(

القد�ضّي«

بالن�ضــبة لمحّبــي الدنيــا تكون ال�ضــالة وقت فراغ القلب مــن هموم الحيــاة، فتكون بذلك 

فر�ضــة الرجــوع اإلــى المحبــوب ومعا�ضــقته. وبــدل اأن تكــون ال�ضالة وقــت النقطــاع اإلى اهلل 

والتوّجه اإليه واكت�ضاف لّذة محّبته، ت�ضبح محاّلً لزيادة حّب الدنيا!

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 60  - 61.
)2)  م.ن، �س 61.
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سرخلي بين عّارل سرقنيا وجعلفا غايا
 وقــد ُوِجــد في الم�ضــلمين تّيارات فكرية كانت تف�ّضــر الإ�ضــالم على طريقتهــا. ومن جملة 

ال�ضــبهات الكبــرى التي رّوجت لها اأّن حّب الدنيا وطلبهــا ل يتعار�ضان مع روح الدين. وهكذا، 

وبدل اأن يكت�ضف هوؤلء اأ�ضل جميع الم�ضكالت التي ابتلي بها الم�ضلمون وت�ضّببت بكّل الكوارث 

التي نزلت بهم، تراهم يمعنون في الم�ضيبة. فال بّد قبل اأّي �ضيء من تو�ضيح موقف الإ�ضالم 

الأ�ضيل من ق�ضية الدنيا التي ُتعّد من اأكثر الق�ضايا التبا�ًضــا في حياة الم�ضــلمين؛ ولهذا يقول 

P  الإمام الخميني }: »واإّن الذين يظّنون اأّن لدعوة النبّي الخاتم والر�ضــول الها�ضــمّي

جهتين دنيوية واأخروية، ويح�ضــبون هذا فخًرا ل�ضاحب ال�ضــريعة وكماًل لنبّوته، لي�ــس لديهم 

معرفة بالدين، وهم عن مق�ضد النبّوة ودعوتها في تمام البعد.

اإّن الدعــوة اإلــى الدنيــا خارجــة عــن مق�ضــد الأنبيــاء العظــام بالكّليــة، ويكفي في   -

الدعوة اإلى الدنيا ح�ــّس ال�ضــهوة والغ�ضب وال�ضــيطان الباطن والظاهر دون حاجة 

 ،P اإلــى بعــث الر�ضــل. اإّن اإدارة ال�ضــهوة والغ�ضــب ل تحتــاج اإلى القــراآن والنبي

واإّنمــا بعــث الأنبيــاء لينهوا النا�ــس عن الدنيــا، ولتقييد اإطــالق ال�ضــهوة والغ�ضب، 

اإلــى الدنيــا. اإّن الأنبيــاء  اأّنهــم يدعــون  وتحديــد مــوارد المنافــع. والغافــل يظــّن 

يقولون: اإّن المال ل يجوز تح�ضيله كيفما كان، ونار ال�ضــهوة ل يجوز اإطفاوؤها باأّي 

نحــو، بــل ل بّد مــن اإطفائها من طريــق النكاح، وتح�ضيــل المال بوا�ضــطة التجارة 

وال�ضناعــة والزراعــة، مع اأّن في اأ�ضل ال�ضــهوة والغ�ضب اإطالقــا؛ فالأنبياء يقفون 

بوجــه اإطالقهمــا، ل اإّنهم يدعون اإلى الدنيا. فروح الدعوة اإلى التجارة هو التقييد 

والنهــي عن التك�ّضــب الباطل، وروح الدعوة اإلى النكاح هي تحديــد الطبيعة والنهي 

عــن الفجور وعن اإطالق قّوة ال�ضــهوة.

.
(1(

اأجل، هم R لي�ضوا مخالفين ب�ضكل مطلق؛ لأّن هذا مخالف للنظام الأتّم«  -

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 58.
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آثار حبم سرقنيا
مهمــا عّددنــا مــن اآثار ونتائج لحّب الدنيا، فال �ضــيء ي�ضاهي خ�ضــارة الآخرة مع ما تعنيه 

هــذه الخ�ضــارة مــن العذاب الأبــدي. كثيرة هــي الن�ضو�س الدينيــة، من اآيــات وروايات، التي 

تحّدثت عن عواقب حّب الدنيا. ونحن نكتفي هنا بمقطع من كلمات الإمام الخميني حول اآثار 

حّب الدنيا، حيث يقول:

»فبقليــل مــن التاأّمــل ُيعلــم اأن جميــع المفا�ضــد الُخلقيــة والعمليــة تقريبًا من ثمــرات هذه 

�ّض�س في العالم دين كاذب ول مذهب باطل، وما حدث في هذه الدنيا 
ُ
ال�ضجرة الخبيثة؛ فما اأ

من ف�ضاد اإل بوا�ضطة هذه الموبقة العظيمة.

 واإّن القتــل والنهــب والظلــم والتعــّدي هــي نتائــج هــذه الخطيئــة، واإّن الفجور والفح�ضــاء 

وال�ضرقة و�ضائر الفجائع وليدة هذه الجرثومة المف�ضدة. 

والإن�ضان الذي وقر فيه هذا الحّب مجانب لجميع الف�ضائل المعنوية، واإّن ال�ضجاعة والعّفة 

وال�ضخاء والعدالة التي هي مبداأ جميع الف�ضائل النف�ضانية ل تجتمع مع حّب الدنيا. 

واإّن المعارف الإلهّية والتوحيد في الأ�ضماء وال�ضفات والأفعال والذات وطلب الحّق وروؤية 

الحّق مت�ضاّدة مع حّب الدنيا. 

واإّن طماأنينة النف�س و�ضكون الخاطر وا�ضتراحة القلب التي هي روح ال�ضعادة في العالمين 

ل تجتمع مع حّب الدنيا، واإّن غنى القلب والكرامة وعّزة النف�س والحرية، كّلها من لوازم عدم 

العتنــاء بالدنيــا؛ كمــا اإّن الفقر والذّلة والطمــع والحر�س وال�ضــتعباد والتمّلق من لوازم حّب 

الدنيا.

 واإّن العطــف والرحمــة والتوا�ضل والمــوّدة والمحّبة متعار�ضة مع حــّب الدنيا، واإّن البغ�س 

.
(1(

والحقد والجور وقطع الرحم والنفاق و�ضائر الأخالق الفا�ضدة وليدة اأّم الأمرا�س هذه«

ويقول }:

»وليعلــم الإن�ضــان اأّن مثل الدنيا كّلمــا اّتبعها وكان في �ضدد تح�ضيلهــا اأكثر كان تعّلقه بها 

اأ�ضــّد، ويكــون اأ�ضــفه علــى فقدانهــا اأزيد، فــكاأّن الإن�ضــان طالب ل�ضــيء ل يناله؛ فهو يظــّن اأّنه 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 61  - 62.



 اآلداب المعنوّية للصالة في ضوء فكر اإلمام الخمينّي}158

طالب للحّد الفالني من الدنيا، فما دام فاقدًا لذلك الحّد، يطلبه ويتحّمل في �ضبيل تح�ضيله 

الم�ضــّقات ويلقــي بنف�ضــه في المهالك. وبمجــّرد اأن ينال ذلك الحّد مــن الدنيا يغدو في نظره 

اأمرا عاديا. ويرتبط ع�ضقه وتعّلقه ب�ضيء اآخر فوق ذلك الحّد، فيتعب نف�ضه لأجله ول تنطفىء 

نار ع�ضــقه اأبدًا، بل تزداد اّتقادا يومًا بعد يوم وي�ضــتّد تعبه وم�ضــّقته اأكثر. ولي�س لهذه الفطرة 

والجبّلــة توّقــف اأبــدا. واأهل المعرفة قــد اأثبتوا بهذه الفطــرة الكثير من المعــارف، مّما يكون 

بيانها خارج مجال هذه الأوراق، وقد اأ�ضــير اإلى بع�س هذه المطالب في الأحاديث ال�ضــريفة، 

:Q كما في الكافي ال�ضريف عن باقر العلوم

»مث��ل الحري���س عل��ى الدني��ا مثل دودة الق��ّز؛ كّلما ازدادت من القّز على نف�ص��ها لّفا كان 

.
اأبعد لها من الخروج، حتى تموت غّما«)1)

ْنَيا َكَمَث��ِل َماِء اْلَبْحِر؛ ُكلََّما �َص��ِرَب  وروي عــن الإمــام ال�ضــادق Q، اأّنه قال: »َمَث��لُ  الدُّ

.
(3(

»
ِمْنُه اْلَعْط�َصاُن اْزَداَد َعَط�صاً َحتَّى َيْقُتلَُه«)2)

اإّن فطــرة اهلل ل تع�ضــق اإل الكمــال المطلــق؛ ولهذا فــاإّن �ضاحبها لن يهناأ لــه بال مهما بلغ 

مــن الكمــالت. فلو اأدرك الإن�ضــان كماًل اأو لّذة ما، فاإّن فطرته �ضــرعان ما تطلب ما هو اأكمل 

منه واألّذ. والم�ضــكلة لي�ضــت في هذه الفطرة؛ لأّنه �ضــبب اأ�ضا�ضي في �ضير الإن�ضان و�ضعيه نحو 

الكمال المطلق الذي ُخلق لأجله، واإّنما الم�ضكلة في الت�ضخي�س الخاطئ لم�ضداق الكمال. 

فــاإذا احتجــب العقــل تحت �ضــلطان الوهم، وظــّن الإن�ضــان اأّن ما تطلبه فطرتــه موجود اأو 

مت�ضــّخ�س فــي الأمــور الدنيويــة، فلن يتوّقف �ضــعيه في طلبهــا والتزّود منها؛ ولهــذا ترى هذا 

المحجــوب عقلــه ل يتوّقــف عن تح�ضيل متــاع الدنيا والإكثــار منها، وهو ل يــدري اأّن مطلوبه 

الحقيقي لي�س هذا المتاع الفاني الزائل الذي ل يزيده اإل عط�ضا.

واإّن الفــارق بيــن طــالب الكمالت الحقيقية وطــالب الكمالت الدنيويــة الزائلة الوهمية، 

اأّن طالب الآخرة يكون عط�ضــهم ممتزجًا بالرجاء وال�ضــوق والأمل؛ لأّن ما ينالونه من كمالت 

يزيدهــم قربــًا من محبوبهم ومطلوبهم الأ�ضلي، واإّن الكمال الحقيقي، واإن كان محدودًا، فهو 

)1)  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج 2، �س 316.
)2)  م.ن، ج 2، �س 136.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 63  - 64.
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ر�ضحة من الكمال المطلق المن�ضود ودليل عليه؛ اأّما طالب الدنيا فاإّن عط�ضهم ل يزيدهم اإّل 

ح�ضرة واألًما وكمًدا.

عالج حبم سرقنيا
لأجــل ذلــك ينه�س كّل عاقــل لقتالع حّب الدنيا من قلبه مهما تطّلب الأمر، ول يمكن لمن 

عــرف اآثــار حــّب الدنيــا اأن يتهاون في هــذه المجاهدة، ولــو كّلفه ذلك كّل عمــره. وهنا نرجع 

اإلــى الإمــام الخمينــي } من اأجل اأخذ و�ضفة العالج، وهــو الطبيب الخبير الذي اأثبت في 

كّل حياتــه اأّنــه اإن�ضــان تحــّرر من اأ�ضــر الدنيا. وككّل حركــة معنوية، ينبغي البــدء من المعرفة 

والقناعة؛ لكي تكون المجاهدة العملية مثمرة، فيقول الإمام }: 

 »وعالج هذا المر�س المهلك والف�ضاد المبيد هو العلم والعمل النافعان.

العالج العلمي:  .1
اأّما العلم النافع لهذا المر�س فهو التفّكر في ثمراته ونتائجه والمقارنة بينها وبين م�ضاّره 

ومهالكه الحا�ضلة منه. وكاتب هذه الأوراق قد كتب في »�ضــرح الأربعين« �ضــرحا في هذا الباب 

وف�ّضر المو�ضوع فيه بالمقدار المي�ضور، ونكتفي هنا ب�ضرح بع�س من اأحاديث اأهل بيت الع�ضمة.

، والروايات 
ففــي الكافــي عن اأبي عبداهلل Q، قال: »راأ���س كّل خطيئة ح��ّب الدنيا«)1)

بهذا الم�ضمون كثيرة مع اختالف في التعبير.

ويكفي لالإن�ضــان اليقظان هذا الحديث ال�ضــريف، ويكفي لهذه الخطيئة العظيمة المهلكة 

اأّنها منبع جميع الخطايا واأ�ضا�س جميع المفا�ضد. 

وفي م�ضباح ال�ضــريعة، قــال الإمام ال�ضادق Q »الدنيا بمنزلة �صورة، راأ�ص��ها الكبر 

وعينه��ا الحر���س واأذنه��ا الطم��ع ول�ص��انها الري��اء ويده��ا ال�ص��هوة ورجله��ا العج��ب وقلبه��ا 

الغفل��ة وكونه��ا الفن��اء وحا�صلها الزوال، فمن اأحّبها اأورثته الكبر، ومن ا�صتح�ص��نها اأورثته 

الحر���س، وم��ن طلبه��ا اأورثته اإلى الطمع، ومن مدحها األب�ص��ته الرياء، وم��ن اأرادها مّكنته 

م��ن العج��ب، وم��ن اطم��اأّن اإليه��ا اأولت��ه الغفل��ة، وم��ن اأعجبت��ه متاعه��ا، اأفنت��ه وم��ن جمعها 

.
وبخل بها رّدته اإلى م�صتقرها، وهي النار«)2)

)1)  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج 2، �س 315.
)2)  المام جعفر ال�ضادق Q، م�ضباح ال�ضريعة، �س 139.
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وروي الديلمــي فــي اإر�ضــاد القلــوب عــن اأميــر الموؤمنيــن Q عــن النبّي P فــي ليلة 

المعــراج، مّمــا خاطب اهلل بــه نبيه: »يا اأحم��د، لو �صّلى العب��د �صالة اأهل ال�ص��ماء والأر�س، 

و�ص��ام �صي��ام اأه��ل ال�ص��ماء والأر���س، وط��وى م��ن الطع��ام مث��ل المالئك��ة، ولب���س لبا���س 

العابدي��ن، ث��ّم اأرى ف��ي قلب��ه م��ن ح��ّب الدني��ا ذّرة)1)، اأو �ص��معتها اأو ريا�ص��تها اأو حليته��ا اأو 

زينتها، ل يجاورني في داري، ولأنزعّن من قلبه محّبتي، ولأظلمّن قلبه حتى ين�صاني، ول 

 .
اأذيقه حالوة محّبتي«)2)

.
(3(

والأحاديث في هذا الباب اأكثر من اأن ت�ضعها هذه الأوراق«

العالج العملي:  .2
»فاإذا ُعلم اأّن حّب الدنيا هو مبداأ ومن�ضــاأ جميع المفا�ضــد، فعلى الإن�ضــان العاقل المعتني 

ب�ضعادته اأن يقتلع هذه ال�ضجرة من جذورها من القلب.

واأّمــا طريــق العالج العملي فهو التعامل بال�ضّد؛ فــاإذا كان متعّلقا بالمال والمنال، فليقطع 

جذورهــا من القلب بب�ضــط اليد وال�ضدقات الواجبة والم�ضــتحّبة. واإّن من اأ�ضــرار ال�ضدقات 

تقليل التعّلق بالدنيا؛ ولهذا ي�ضــتحّب لالإن�ضــان اأن يت�ضّدق بال�ضيء الذي يحّبه ويتعّلق قلبه به، 

.
ا ُتِبُّوَنۚ ﴾)4) ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ كما قال تعالى في كتابه الكريم: ﴿لَن َتَنالُواْ ٱلِۡبَّ َحتَّ

واإن كان متعّلقًا بالتفاخر والتفّوق على غيره والرئا�ضة وال�ضتطالة، فليعمل �ضّدها ويرغم 

.
(5(

اأنف النف�س بالتراب حتى ت�ضير اإلى ال�ضالح«

سرعزم على تلك سرقنيا
»فاأنت يا طالب الحّق وال�ضالك اإلى اهلل، اإذا طّوعت طائر الخيال وقّيدت �ضيطان الواهمة، 

وخلعت نعلَي حّب الن�ضاء والأولد و�ضائر ال�ضوؤون الدنيوية، وا�ضتاأن�ضت بجذوة نار الع�ضق لفطرة 

اهلل، وقلت اإّني اآن�ضــت نارا، وراأيت نف�ضــك خاليًا من موانع ال�ضير، وهّياأت اأ�ضباب ال�ضفر، فقم 

)1)  المق�ضود بها الدنيا المذمومة.
)2)  الميرزا النوري، م�ضتدرك الو�ضائل، ج 12، �س 36.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 62  - 63.
)4)  �ضورة اآل عمران، الآية 92.

)5)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 63.
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من مكانك واهجر هذا البيت المظلم للطبيعة والمعبر ال�ضّيق المظلم للدنيا، واقطع �ضال�ضل 

الزمان وقيوده، وانُج بنف�ضك من هذا ال�ضجن، وحّلق بطائر القد�س اإلى محفل الأن�س.

)تنادى من العر�س العظيم ول اأدري     لماذا مقيم اأنت في ذلك الفّخ( 

فقوِّ عزمك واأحِكم اإرادتك؛ فاإّن اأول �ضــرط لل�ضــلوك هو العزم، وبدونه ل يمكن اأن ُي�ضــلك 

اأّي طريــق اأو ينــال اأّي كمــال. وال�ضــيخ الأجــّل ال�ضــاه اآبادي )روحــي فداه( كان يعّبــر عنه بلّب 

الإن�ضــانية، بل يمكن اأن يقال: اإّن من اإحدى الجهات المهّمة للتقوى والتجّنب عن الم�ضــتهيات 

النف�ضــانية وتــرك اأهوائها والريا�ضات ال�ضــرعية والعبادات والمنا�ضــك الإلهّيــة، تقوية العزم 

وانقهــار القــوى الملكيــة تحــت ملكوت النف�ــس، كما ذكــر من قبل. ونحــن نختم هــذه المقالة 

بالتحميــد والت�ضــبيح للذات المقّد�ضــة الكبريائية جــّل وعال، وبالثناء على ال�ضــيد الم�ضطفى 

والنبّي المجتبى واآله الأطهار R، ون�ضــتمّد لهذا ال�ضــفر الروحاني والمعراج الإيماني من 

.
(1(

تلك الذوات المقّد�ضة«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 64.
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سرّهاهيم سرلئيسا  

توّجه القلب اإلى الدنيا يعطف معه قّوة الخيال.  .1

القلب اأمير مملكة النف�س وقواها، ومنه الخيال.  .2

حّب الدنيا يوؤّدي اإلى ان�ضغال الخيال بها.  .3

ان�ضغال الخيال بالدنيا يوؤّدي اإلى كثرة الخواطر وال�ضور.  .4

يجب اقتالع حّب الدنيا من القلب؛ لأّنه اأ�ضل ال�ضقاء.  .5

كّل �ضّر ينبع من حّب الدنيا وتعّلق القلب بها.  .6

عالج حّب الدنيا ينطلق من معرفة اآفاتها وخطرها على الم�ضير.  .7

الإعرا�س عن الدنيا يح�ضل من اإدراك عظمة الآخرة.  .8

من اأيقن بزوال الدنيا وحقارتها زال حّبها من قلبه.  .9

يتّم اقتالع جذور حّب الدنيا من القلب بوا�ضطة المجاهدة العملية.  .10

اقتالع حّب الدنيا من القلب يتّم من خالل العمل بخالف ما تريد.  .11



أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

الدرس الرابع عشر

البيان اإلجمالي 
للطهور

ف اإلى حقيقة الطهارة في ال�ضالة،  يتعرَّ  .1

ــة الطهــارة الظاهريــة والباطنيــة  يــدرك اأهميَّ  .2

واأثرها في ال�ضالة.

يبّيــن اأنواع القذارات ويعّدد مراتبها المعنوية،   .3

وي�ضرح كيفية رفعها.





تّفيق
اإّن الّطهارة المطلقة هي الهدف الأعلى من كّل طهارة، وهي عبارة عن خلّو القلب والباطن 

من كّل ما يبعد عن اهلل؛ فهو تعالى غاية الغايات ومنتهى الّرغبات. 

فعندمــا نتوّجــه اإلى تطهير ظاهرنا من النجا�ضــات والقذارات، علينا اأن ن�ضــتح�ضر معنى 

القــذارات الباطنيــة، ونطلب الّطهــارة منها. ومثلما اأّننا نندفع للتخّل�س من اأرجا�ــس الّظاهر 

ــالة، علينــا اأن نبحــث عن اأرجا�ــس الباطــن ونتخّل�ــس منها لكــي نعرج  لكــي ندخــل اإلــى ال�ضّ

الة. بال�ضّ

اإّن معراج الإن�ضان يتطّلب م�ضاركة كّل وجوده بكّل مراتبه في هذا ال�ّضفر المعنوّي. وفي كّل 

مرتبــة يوجــد قذارات ونجا�ضــات يجب عليه اإزالتها والتطّهر منهــا اإذا اأراد اأن ي�ضل بحقيقته 

اإلى الغاية المن�ضودة.

وهذه الحقيقة التي يعّبر عنها بالّنف�س الإن�ضانية الناطقة ذات مراتب كلّية ثالث، هي:

مرتبة الّظاهر وعالم الملك، ومرتبة المثال والعالم البرزخّي المتو�ضط، ومرتبة الملكوت 

وعالم الغيب، ولكّل مرتبٍة قواها وجنودها. ويعر�س على كلٍّ منها اأنواع من القذارات، يعّرفنا 

الإمــام عليهــا ويدّلنا على كيفّية التطّهــر منها وتطهيرها، حتى نبلغ مقــام الّطهارة المطلقة، 

ويكون كّل وجودنا ظاهًرا وباطًنا هلل تعالى.

ا فارل سرباطنيم
م

ضلورل سرط
اإّن مح�ضــر اهلل تعالــى هــو عالــم الّطهــارة المطلقــة مــن كّل َدَن�ــس. وي�ضــتحيل اأن تتطــّرق 

ــرف والكمال الالمتناهي،  الأرجا�ــس اإلــى مح�ضر اهلل؛ لأّنــه عالم الّنور المطلق والوجود ال�ضّ

ولأّن من�ضــاأ جميــع القذارات هو نق�س الكمال اأو جهة العــدم و�ضعف الوجود. فمن كان مطلق 
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ا، فهو لم  الوجــود ي�ضــتحيل اأن يجتمــع معــه اأّي درجة من العــدم. وحيثما كان الموجــود ناق�ضً

يبلغ تلك الّطهارة المطلقة التي تجعله لئًقا لمح�ضر اهلل تعالى؛ ويعني ذلك اأّن المقّربين هم 

المطّهرون من جميع اأرجا�س النقائ�س والأعدام.

اإّن اهلل تعالــى فّيا�ــس علــى الإطالق، ول حــّد لعطائه وكرمه؛ ولهذا، فاإّنــه ل يقّرب اإّل بعد 

اأن يطّهر.

الة هــي العروج اإلى  يقــول الإمــام الخمينــي }: »فلُيعلم اأّنــه طالما كانــت حقيقة ال�ضّ

مقــام القــرب والو�ضول اإلى مقام ح�ضور الحّق جّل وعــال، فللو�ضول اإلى هذا المق�ضد الأعلى 

والغاية الُق�ضوى يلزم طهارات غير هذه الّطهارات. 

واأ�ضــواك هــذا الّطريــق وموانــع هــذا العروج هــي قــذارات ل يتمّكن ال�ّضــالك مــع اّت�ضافه 

عود اإلى هذه المرقاة والعروج بهذا المعراج.  باإحداها من ال�ضّ

الة ورج�ــس ال�ّضــيطان، وما يكون معيًنا  ومــا يكون مــن قبيل هذه القذارات فهو موانع ال�ضّ

.
(1(

لل�ّضالك في ال�ّضير، ومن اآداب الح�ضور فهو من �ضروط هذه الحقيقة«

ولهذا، فقد �ضــرط الإمام على ال�ّضــالك اأن يبداأ قبل اأّي �ضيء برفع هذه الموانع والقذارات 

فقال }:

»ويلزم لل�ّضالك اإلى اهلل في بدء الأمر رفع الموانع والقذارات كي يّت�ضف بالّطهارة ويتي�ّضر 

لــه ح�ضــول الّطهــور الــذي هو من عالــم الّنور. وما لــم يتطّهر مــن جميع القــذارات الّظاهرّية 

.
(2(

والباطنّية والعلنّية وال�ضرّية، ل يكون لل�ّضالك اأّي حّظ من المح�ضر والح�ضور«

واأّول مــا ينبغــي اأن يعلمه ال�ّضــالك اأّن للنف�ــس مراتــب، ولكّل مرتبة نوع مــن القذارات التي 

يمكن اأن تعر�س عليها بح�ضب ابتالئها ب�ضوؤونات هذا العالم، فاأّول مرتبة هي مرتبة الّظاهر:

طفارل سرظاهل لن سرّعاصي وآثارها
المعا�ضي هي نجا�ضات المرتبة الأولى، وهي عالم الملك والّظاهر وقواه التي هي الجوارح 

والأقاليم ال�ضبعة: العين والأذن والفم واليد والرجل والبطن والفرج. ولها اآثار، هي:

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 66.
)2)  م.ن، �س 66.
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آثار المعاصي:  .1

الحرمان من في�س المح�صر وح�صول القرب: اأ. 

يقــول الإمــام الخميني }: »فاأّول مرتبة من مراتب القــذارات هي تلّوث الآلت والقوى 

الّظاهريــة للّنف�ــس بلــوث المعا�ضــي وتقّذرهــا بقــذارة التمّرد على ولــّي الّنعم، وهــذا هو الفّخ 

ورّي الّظاهرّي لإبلي�س. وما دام الن�ضان اأ�ضير هذا الفّخ، فهو من في�س المح�ضر وح�ضول  ال�ضّ

 .
(1(

القرب الإلهّي محروم«

تلّوث الّظاهر مانع من تطهير الباطن: ب. 

يقــول الإمــام الخمينــّي }: »ول يظّنن اأحد اأّنه يمكــن اأن يرقى اإلى مقام حقيقة الإن�ضــانّية، 

اأو ي�ضــتطيع اأن يطّهر باطن قلبه من دون تطهير ظاهر مملكة الإن�ضــانّية، فهذا غرور ال�ّضــيطان ومن 

مكائــده العظيمــة؛ وذلك لأّن الكــدورات والّظلمات القلبّية تزداد بالمعا�ضــي التي هي غلبة الّطبيعة 

علــى الّروحانّية. وما دام ال�ّضــالك لم يفتتــح المملكة الّظاهرّية فهو محــروم بالكامل من الفتوحات 

 .
(2(

الباطنّية التي هي المق�ضد الأعلى، ول ينفتح له طريق اإلى ال�ضعادة«

وفــي المقابــل، فاإّن الباطن لو كان طاهًرا، لما َقِبل بتلوث الّظاهر بالمعا�ضي؛ لأّن الّظاهر 

هو اأداة الباطن وو�ضــيلته للحفاظ على الّطهارة الباطنية، فمن ح�ُضــنت اأخالقه، قّلت ذنوبه، 

ومن اأخل�س قلبه، ح�ُضنت اأخالقه.

كيفّية تطهير المملكة الّظاهرية:  .2

معرفة اأ�صل الّطهارة والع�صمة: اأ. 

اإّن الأ�ضــل الأّولــّي فــي حركــة الّطهارة بجميــع مراتبها، اأن يعلم الإن�ضــان قبل اأّي �ضــيء اأّن 

الّطهــارة المطلقــة هي اأ�ضل خلقته، واإّنما امتّدت اليد الخبيثة لإبلي�ــس اللعين واأخرجت نف�ضــه 

عــن طهارتهــا الأّولّيــة، ويجــب عليه اأن ي�ضــتعيد هــذه الّطهارة، يقــول الإمــام الخميني }: 

»ولُيعلــم اأّن جميــع القوى الّظاهرّية والباطنّية التــي اأعطانا اهلل اإّياها واأنزلها من عالم الغيب، 

هــي اأمانــات اإلهّية كانت طاهرة من جميع القذارات، وكانــت طاهرة مطّهرة، بل كانت متنّورة 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 66 - 67.
)2)  م.ن، �س 67.
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بنــور الفطــرة الإلهّية وبعيدة عن ظلمة ت�ضّرف اإبلي�ــس وكدورته. فلّما نزلــت اإلى ظلمات عالم 

الّطبيعة وامتّدت يد ت�ضّرف �ضيطان الواهمة ويد الخيانة الإبلي�ضّية اإليها، خرجت عن الّطهارة 

 .
(1(

الأ�ضلّية والفطرة الأولّية، وتلّوثت باأنواع القذارات والأرجا�س ال�ّضيطانّية«

الّتوبة الّن�صوح: ب. 

فاإذا علم ال�ّضــالك اأّن اأ�ضل الّطهارة من اهلل تعالى، فعليه اأن يوؤوب اإليه ويرجع طالًبا منه 

الّطهــارة، وهذه هــي حقيقة التوبة، يقول الإمام الخميني }: »فاأحد الموانع الكبيرة لهذا 

.
(2(

ال�ّضلوك هو قذارات المعا�ضي التي ل بّد اأن تطّهر بماء التوبة الن�ضوح الطاهر الّطهور«

التم�ّصك بولّي اهلل �صرط لتحقيق الّطهارة: ج. 

التم�ّضــك بذيل عناية ولّي اهلل هو الّدخول في الح�ضن الح�ضين والملجاأ المنيع من جنود 

. وح�ضن 
(3(

اإبلي�ــس، كمــا جــاء عــن الإمام الر�ضــا Q في »كلم��ة »ل اإل��ه اإل اهلل« ح�ضنــي

المع�ضوم هو الولية ب�ضــرطها و�ضــروطها، والتي ت�ضــّكل ذاك المع�ضكر ذا ال�ضّف المر�ضو�س 

ا  الــذي ل ي�ضُعــب اختراقه، وهو عبارة عن تلك البيئة الجتماعّية والجهادّية التي ت�ضــّكل �ضــًدّ

منيًعا اأمام نفوذ اآثار البيئة الفا�ضدة التي تدعو اإلى كّل مع�ضية وقبيح.

يقــول الإمــام الخمينــّي }: »فال�ّضــالك اإلى اهلل اإذا اأبعد يد ال�ّضــيطان بالتم�ّضــك بذيل 

عنايــة وّلــي اهلل، وطّهــر المملكــة الّظاهرّيــة ورّد الأمانــات الإلهّيــة كمــا اأخذها، فهــو ما خان 

الأمانــة حينئــٍذ. واإن �ضدرت منــه خيانة فهو مورد للغفران وال�ضــّتارّية، في�ضــتريح خاطره من 

.
(4(

ناحية الّظاهر«

عالقة حصول الّطهارة:  .3
فكيف تتجّلى طهارة الّظاهر عندئٍذ؟ هنا يجيب الإمام الخميني } قائاًل:

.
(5(

»فاأّول مرتبة للّطهارة هي ال�ضتنان بال�ّضنن الإلهّية واإطاعة اأوامر الحّق«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 67.
)2)  م.ن، �س 67.

)3)   الإربلي، ك�ضف الغّمة، ج2، �س 308.
)4)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 67.

)5)  م.ن، �س 71.
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طفارل سرخيال لن سألخالق سرهاسقل
ــر عنها بعالــم المثال، وتكون الحوا�ــس  المرتبــة الثانيــة للنف�ــس هــي البرزخيــة، والتي ُيعبَّ

الباطنة قواها. وقذارتها عبارة عن تلك الأخالق الرذيلة والملكات الخبيثة:

آثار األخالق الفاسدة:  .1
الحرمان من مقام القد�س: اأ. 

يقــول الإمــام الخمينــّي }: »ويقــوم بتخليــة الباطــن مــن اأرجا�ــس الأخالق الفا�ضــدة؛ 

وهــذه هــي المرتبة الثانية من القذارات التي ف�ضــادها اأكثر وعالجهــا اأ�ضعب، وعند اأ�ضحاب 

الرتيا�ــس اأهّم؛ لأّنه ما دام الُخلق الباطنّي للّنف�ــس فا�ضــًدا والقــذارات المعنوّية محيطة بها، 

ل تليــق بمقــام القد�ــس وخلوة الأن�ــس، بل مبداأ ف�ضــاد المملكــة الّظاهرّية للّنف�ــس هو الأخالق 

.
(1(

الفا�ضدة والملكات الخبيثة«

الحرمان من ال�صتقامة: ب. 

�ضحيــح اأّن بــدء حركــة الّطهــارة يكــون بتطهيــر الجــوارح مــن قــذارة المعا�ضــي، لكّن 

ر�ضــوخ هــذه الحالــة مــن التقــوى موقوف علــى تطهير اأ�ضــل ن�ضــوء المعا�ضــي، وهو رذائل 

الأخــالق كمــا علمــت؛ لهــذا، يقــول الإمــام الخمينــي }: »ومــا دام ال�ّضــالك لــم يبّدل 

الملــكات ال�ضــّيئة بالملــكات الح�ضــنة فلي�ــس ماأموًنا عن �ضــرور الأعمال. واإذا ُوّفــق للتوبة، 

ــا  فــاإّن ال�ضــتقامة عليهــا ـ التــي هــي مــن المهّمــات ـ ل تتي�ّضــر لــه. فتطهيــر الّظاهــر اأي�ضً

.
(2(

متوّقف علــى تطهير الباطن«

الحرمان من ال�صعادة والدخول في جهّنم الأخالق: ج. 

 فاإذا اأ�ضبحت الأخالق الفا�ضــدة ملكات را�ضــخة في الّنف�س، ُح�ضرت معها اأو بها. ول �ضّك 

باأّن ماآل الإن�ضــان في الآخرة وم�ضيره هو بح�ضــب باطنه وجوهره، فمن كان باطنه و�ضــريرته 

فا�ضــدة فــال ي�ضلحــه اإل الّنار؛ لهذا يقول الإمــام الخميني }: »م�ضاًفا اإلــى اأّن القذارات 

الباطنّيــة موجبــة للحرمــان مــن ال�ّضــعادة ومن�ضــاأ لجهّنــم الأخالق التــي هي كما يقــول )اأهل 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 67.
)2)  م.ن، �س 67 - 68.
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ا من جهّنم الأعمال، وقد اأ�ضــير كثيًرا اإلى هذا المعنى في اأخبار اأحاديث  المعرفة( اأ�ضــّد حرًّ

.
(1(

اأهل بيت الع�ضمة«

هــذا علــى �ضعيــد العقاب، والعقاب الذي هو اأ�ضــّد األًما عبارة عــن الحرمان من لقاء اهلل؛ 

لهذا يقول الإمام الخميني }: »وما لم يح�ضل الخروج من اأّمهات المذام الأخالقّية التي 

هي مبداأ ف�ضــاد المدينة الفا�ضلة الإن�ضــانّية ومن�ضــاأ للخطيئات الّظاهرّية والباطنّية، لن يجد 

.
(2(

ال�ّضالك طريًقا اإلى المق�ضد ول �ضبياًل اإلى المق�ضود«

فات اأّول ما جرت على اإبلي�س؛ فكان لنا  وقد جرت �ضّنة اهلل تعالى في طرد المتلّوثين برذائل ال�ضّ

فيه عبرة دائمة، يقول الإمام الخميني }: »اإّن ال�ّضــيطان الذي كان مجاوًرا لعالم القد�ــس وُيعد 

رجم 
ُ
بعد ب�ضبب الملكات الخبيثة عن جناب مقام المقّربين، واأ

ُ
في �ضلك الكروبيين، فاإّنه اآخر الأمر اأ

. فاإًذا نحن المتاأّخرين عن قافلة عالم الغيب وال�ّضــاقطين في 
بنــداء ﴿ فَٱۡخُرۡج ِمۡنَها فَإِنََّك رَِجيٞم ﴾)3)

بئر الّطبيعة العميق والمردودين اإلى اأ�ضــفل �ضــافلين، كيف يمكن مع اّت�ضافنا بالملكات ال�ّضــيطانية 

.
(4(

الخبيثة اأن نليق لمح�ضر القد�س ونكون مجاورين للّروحانّيين ورفقاء للمقّربين«

ولقد كان العجب بالّنف�ــس الذي ين�ضــاأ من روؤية الّتاأثير والخلق منها �ضبًبا لكّل �ضقاء، يقول 

، وهذا 
نَا۠ َخۡيٞ ّمِۡنُه ﴾)5)

َ
الإمام الخميني }: »اإّن ال�ّضيطان راأى نف�ضه وراأى نارّيته، وقال: ﴿ أ

الإعجاب بالّنف�ــس �ضار �ضــبًبا لعبادة نف�ضــه والّتكّبــر، وتحقير اآدم واإهانته، وقــال: ﴿ وََخلَۡقَتُهۥ 

، وقا�ــس قيا�ًضــا باطاًل ولم يَر ح�ضــن اآدم وكمال روحانيته، بــل راأى ظاهره ومقام 
ِمن ِطنٖي﴾)6)

طينيته وترابيته، وراأى من نف�ضه مقام نارّيته، وغفل عن ال�ّضرك وحّب الّنف�س وروؤيتها، ف�ضار 

حّب الّنف�س حجاًبا لروؤية نق�ضه و�ضهود عيوبه. و�ضارت هذه الروؤية للّنف�س وحّبها �ضبًبا لعبادة 

الّنف�س والتكّبر والّتظاهر والّرياء وال�ضتقالل في الراأي والع�ضيان، واأبعد عن معراج القد�س 

.
(7(

اإلى تيه الّطبيعة المظلمة«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 68.
)2)  م.ن، �س 86.

)3)  �ضورة الحجر، الآية 34.
)4)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 86.

)5)  �ضورة الأعراف، الآية 12، �ضورة �س، الآية 76.
)6)  �ضورة الأعراف، الآية 12.

)7)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 87.
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كيفية تطهير المرتبة الثانية:  .2
ال�صرع الأنور: اأ�صا�س برنامج التطهير: اأ. 

هلل تعالــى فــي �ضــريعته اهتمام خا�ّس بتطهير الّنف�ــس من م�ضــاوئ الأخــالق؛ ولهذا ينبغي 

لل�ّضــالك اأن ي�ضــتخرج برنامــج الّطهــارة مــن هــذه ال�ّضــريعة ول ي�ضــلك م�ضــالك الريا�ضــات 

المخترعة، يقول الإمام الخمينّي }: »فالالزم لل�ّضالك اإلى اهلل اأن يطّهر نف�ضه من اأّمهات 

الّرذائل والأرجا�ــس الباطنية ال�ّضــيطانّية عند تطهيره الأرجا�س ال�ضورّية، واأن يغ�ضل المدينة 

الفا�ضلــة بمــاء رحمــة الحّق والرتيا�س ال�ضــرعي، وي�ضّفــي قلبه الذي هو محــّل لتجّلي الحّق، 

ويخلــع نعَلــي حّب الجاه وال�ّضــرف، كي يليق للدخول في الوادي المقّد�ــس الأيمن، ويكون قاباًل 

لتجّلي الّرّب. وما لم يح�ضل الّتطهير من الأرجا�س الخبيثة ل يمكن له الّتطهير من الأحداث؛ 

.
(1(

لأّن تطهير الّظاهر مقّدمة لتطهير الباطن«

التحّلي بف�صائل الأخالق: ب. 

وعليه اأن ي�ضلك بريا�ضته طريق التحّلي بالف�ضائل؛ لأّن الّنف�س ل يمكن اأّل تّت�ضف ب�ضيء. ول 

بّد من ا�ضتبدال �ضفاتها الخبيثة ب�ضفات طّيبة فا�ضلة، فيقول الإمام الخمينّي }: »وما دام 

.
(2(

ال�ّضالك لم يبّدل الملكات ال�ضّيئة بالملكات الح�ضنة، فلي�س ماأموًنا عن �ضرور الأعمال«

العلم النافع: ج. 

العلــم النافع هو العلم بم�ضاّر الأخالق الفا�ضــدة ومــا ينجم عنها وما هي عواقبها واآثارها 

فــي الّدنيــا والآخرة. فمن كان في نف�ضــه بقّية طهارة، واأدرك وخامة العجب والكبر والح�ضــد، 

توّجهت نف�ضه اإلى الخال�س منها بعد ال�ّضعور باألم التلّب�س بها. 

والعلــم النافــع هــو الــذي يبّين لالإن�ضــان كيفّيــة التخّل�س مــن الأمرا�س القلبّيــة والّرذائل 

الأخالقّية و�ضبل العالج منها.

ا، وبعد اأن غ�ضل عن لوح الّنف�س التلّوث بالأخالق  »فيلزم لل�ّضالك اإلى اهلل هذه الّطهارة اأي�ضً

.
(3(

الفا�ضدة بماء العلم الّنافع الّطاهر الّطهور«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 87.
)2)   م.ن، �س 67.
)3)  م.ن، �س 68.
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ق بّا سوى سرله
م

طفارل سردلب لن سرتعل
المرتبــة الثالثــة هــي مرتبة القلب، وهي التــي تعّبر عن هوّية الإن�ضــان الحقيقية، وهي الهوّية 

الغيبّية للّنف�س ومعدن وجودها. وقذارتها هي وجود التوّجه اإلى غير اهلل في القلب، يقول الإمام 

الخمينّي }: »وهي عبارة عن التعّلق بغير الحّق والتوّجه اإلى الّنف�ــس واإلى العالم. ومن�ضــوؤها 

 .
(1(

جميًعا حّب الّدنيا الذي هو راأ�س كّل خطيئة وحّب الّنف�س الذي هو اأّم الأمرا�س«

آثار قذارة القلب:  .1
وينبغــي اللتفــات اإلــى مخاطــر هذه القــذارة، حيث ت�ضــّكل الغفلة عنها �ضــبب بقــاء جميع 

القــذارات؛ لأّنهــا منبعها جميًعا، ويذكــر الإمام الخمينّي } هــذه المخاطر ب�ضورة الآثار 

التي تنجم عن قذارة القلب، فيقول }:

ف�صاد مملكة وجود الإن�صان كّلها: اأ. 

»عليــه اأن ي�ضــتغل بتطهيــر القلــب الذي هــو اأّم القــرى، وب�ضالحــه ت�ضلح الممالــك كّلها، 

.
(2(

وبف�ضاده تف�ضد كّلها«

مبداأ جميع القذارات: ب. 

.
(3(

»وقذارات عالم القلب مبداأ القذارات كّلها«

النحراف عن المق�صد: ج. 

»وما دامت جذور هذه المحّبة ]حّب الّدنيا[ في قلب ال�ّضالك ل يح�ضل فيها اأثر من محّبة 

اهلل، ول يهتدي طريًقا اإلى منزل المق�ضد والمق�ضود. ومادام لل�ّضالك في قلبه بقايا من هذه 

المحّبة، ل يكون �ضيره اإلى اهلل، بل يكون اإلى الّنف�س واإلى الّدنيا واإلى ال�ّضيطان، فالتطهير من 

حّب الّنف�س والّدنيا هو اأّول مراتب تطهير ال�ّضلوك اإلى اهلل في الحقيقة؛ لأّنه قبل هذا الّتطهير 

.
(4(

ل يكون ال�ّضلوك �ضلوًكا، واإّنما ُيطلق ال�ّضلوك وال�ّضالك على �ضبيل الم�ضامحة«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 68.
)2)  م.ن، �س 68.
)3)  م.ن، �س 68.
)4)  م.ن، �س 68.
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كيفّية الّتطهير من قذارات القلب:  .2
اإذا اأردنا لقلوبنا اأن ت�ضلم وتطهر، فينبغي اأن ن�ضّلمها هلل الحّق المتعال. وهذا الّت�ضليم هو 

. فعندما 
روح الإ�ضــالم، كما جاء في كلمات اأمير الموؤمنين Q: »اْل�ْص��اَلُم ُهَو الّت�صليم«)1)

ي�ضــّلم ال�ّضــالك هلل في ق�ضائه وفي تدبيره، ي�ضــير على طريق مخالفة الّنف�س والهوى الذي هو 

اأ�ضــل قــذارة القلب؛ لهذا يقول الإمــام الخمينّي }: »والمرتبة الثالثة هــي الّطهور القلبّي 

 .
(2(

الذي هو عبارة عن ت�ضليم القلب للحّق«

طهارة القلب وحاالتها:  .3
في هذا الّن�ّس الّرائع يذكر الإمام الخميني } كيف ت�ضــري الّطهارة في القلب، ومنه 

اإلى جميع مراتب وجوده، وما يترّتب على هذه الّطهارة في جميع �ضوؤونه:

»وبعــد هذا الّت�ضــليم ي�ضبــح القلب نورانيًّا، بل يكــون بذاته من عالم الّنــور ودرجات الّنور 

الإلهــّي. وت�ضــري نورانّيــة القلــب اإلى �ضــائر الأع�ضــاء والجوارح والقــوى الباطنــة وت�ضبح كّل 

ــا وتتجّلى  ا لهوتيَّ المملكــة نــور، ونــور على نور حّتــى ي�ضل الأمر اإلــى حيث ي�ضبح القلــب اإلهيَّ

ح�ضــرة الالهــوت فــي جميع مراتــب الباطن والّظاهر. وفي هــذه الحالة، تفنــى العبودية كليًّا 

وتختفــي وتظهــر الّربوبّيــة وتتجّلــى. فيعر�ــس علــى قلب ال�ّضــالك في هــذه الحالــة الّطماأنينة 

والأن�ــس، وي�ضبح العالم كّله محبوبه وتاأخذه الجذبات الإلهّية وتغفر خطاياه وزّلته، وت�ضــتتر 

فــي ظــّل التجّليــات الحّبّية، وتح�ضل له بدايات الولية ولياقة الورود اإلى مح�ضر الأن�ــس. ومن 

.
(3(

بعدها منازل ل يتنا�ضب ذكرها وهذه الأوراق«

القلب الإلهّي هو القلب الذي ل تنعك�ــس منه �ضــوى اأنوار العظمة الإلهّية، وهو القلب الذي 

. هو القلب 
ورد ب�ضــاأنه: »ما و�ص��عني اأر�صي ول �ص��مائي، ولكن و�صعني قلب عبدي الموؤمن«)4)

 .
الذي يظهر الحقائق الإلهّية برّمتها ويكون مظهر ﴿ َوَما ُهَو َعَ ٱۡلَغۡيِب بَِضننِٖي ﴾)5)

)1)  ال�ضيخ الكلينّي، الكافي، ج2، �س 45.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 71.

)3)  م.ن، �س 71 - 72.
)4)  الفي�س الكا�ضاني، الوافي، ج11، �س 536.

)5)   �ضورة التكوير، الآية 24.
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ومــن اأحّبــه اهلل تعالى �ضــتر على ذنبه وغّطاه؛ وهو معنى �ضــتر التعّينــات الخلقّية التي هي 

.
من�ضاأ جميع الذنوب كما قيل: »وجودك ذنب ل يقا�س به ذنب«)1)

والوليــة مقــام القرب الذي فيه تظهر الّتدبيــرات الربانية وتتحّقق معانــي: »اإّن هلل عبادًا 

اإذا اأرادوا اأراد«.

ويقول الإمام }: »وبعد هذا المنزل منازل المدن ال�ّضــبعة لع�ضــق العطار يظهر نموذج 

.
(2(

ول منعطف من زقاقها«
ّ
منها لل�ّضالك. وذاك القائل ال�ّضالك راأى نف�ضه في اأ

والمــدن هي مراحل ال�ّضــير اإلــى اهلل التي تبداأ بالّطلب وتنتهي بالفنــاء. فاأّولها طلب الحّق 

تعالى، ثّم ع�ضــقه، ثّم معرفته، ثّم ال�ضــتغناء به، ثّم توحيده، ثّم الحيرة في اأ�ضــمائه وجماله 

اإلى حيث الفناء فيه.

ومــن اأجل اأّل ن�ضــتعظم هــذه الحالت والمقامات فيدفعنا ذلك اإلى اإنكارها دون اأن ن�ضــعر 

يلفت الإمام الخميني } نظرنا اإلى ن�ضحه وحر�ضه علينا، فيقول: 

»ونحن وراء الأ�ضوار والحجب ال�ضخمة، ونح�ضب تلك البالد واأمراءها من الأ�ضاطير.

اأنــا ل دخــل لي بال�ّضــيخ العطار اأو ميثّم التّمار، ولكن ل اأنكــر المقامات من اأ�ضلها، واأطلب 

�ضاحبهــا بالقلــب والــّروح، واأرجــو الفرج في هــذه المحّبة. واأنــت كن كما �ضــئت، واّت�ضل بمن 

�ضئت.

ولكــن، لــن اأكــون خائّنا لالأحّبــاء العرفانيين فــي الأخّوة الإيمانّيــة والخّلــة الّروحانّية، ول 

.
(3(

اأ�ضيق من الّن�ضيحة لهم، وهي من حقوق الموؤمنين«

ب
م

سرطفارل لن سرجفل سرّلك
وبالّنظــر اإلــى خطورة اإنكار المقامــات يذكر الإمام الخمينّي } العامل الأ�ضا�ــس وراء 

ذلــك وهــو قــذارة الجهــل المرّكــب، فيقــول }: »فــاإّن اأعظــم القــذارات المعنوّيــة التي ل 

)1)   الفي�س الكا�ضاني، الوافي، ج1، �س 103.
)2)  )ا�ضارة اإلى ال�ضعر المعروف للعارف الرومي يقول فيه:

َك�ضــت عّطــار  را  ع�ضــق  �ضــهر  ايــمهفــت  كوجــه  يــك  خــم  انــدر  ماهنــوز 

 يعنى اأن عّطار الني�ضابوري )العارف المعروف( �ضار ودار في المدن ال�ضبعة التي هي مدن الع�ضق وبالده.

ولكّنا مع ال�ضف اإلى الن لم نتجاوز منعطف زقاق واحد لتلك المدن(.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 69.
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يمكــن تطهيرها ب�ضــبعة اأبحر، واأعجزت الأنبياء العظام هــي قذارة الجهل المرّكب، الذي هو 

من�ضــاأ ذاك الّداء الع�ضال، األ وهو اإنكار مقامات اأهل اهلل واأرباب المعرفة ومبداأ �ضــوء الظّن 

باأ�ضحاب القلوب. وما دام الن�ضان ملّوًثا بهذه القذارة، ل يتقّدم خطوة اإلى المعارف، بل رّبما 

تطفئ هذه الكدورة نور الفطرة الذي هو م�ضباح طريق الهداية، وتنطفئ بها نار الع�ضق التي 

.
(1(

هي ُبراق العروج اإلى المقامات وتخّلد الإن�ضان في اأر�س الّطبيعة«

الجاهل الذي يظّن نف�ضه عالًما هو الم�ضّمى بالجاهل المرّكب؛ لأّنه جاهٌل بجهله. وعندما 

ل يدرك الإن�ضان مدى جهله ل يلتفت اإلى ما خفي عنه، فيظن اأّنه بلغ غاية العلم ومنتهاه. فاإذا 

جاء من يخبره عن مقامات ل يعرف عنها �ضيًئا لم يقبل ذلك ورمى الكالم بالباطل و�ضاحبه 

بالجهــل؛ فيــوؤّدي بــه جهله المرّكــب اإلى اإنكار المقامــات، ومن ثّم اإنكار مــن يّت�ضف بها، وقد 

ي�ضل الأمر به اإلى حد معاداة كّل من يتحّدث عنها اأو يمّثلها.

وين�ضــح الإمــام ب�ضــرورة التفّكر فــي اأحوال الأوليــاء؛ لأّن اأكثــر الذين يحّبــون اأولياء اهلل 

ل يعرفــون مقاماتهــم، ويظّنــون اأّن الحديــث عــن هــذه المقامــات هــو مــن اختراعــات بع�س 

المنحرفين. فيطعنون بها دون معرفة منهم اأّنهم يطعنون باأهلها الواقعّيين.

فيقــول الإمــام الخميني }: »فالالزم على الن�ضــان اأن يغ�ضــل هذه القــذارة من باطن 

القلــب بالتفّكــر في حال الأنبياء والأولياء الكّمــل )�ضلوات اهلل عليهم( وتذّكر مقاماتهم، واأّل 

.
(2(

يقنع بالحّد الذي هو فيه«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 69.
)2)  م.ن، �س 69.
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أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

الدرس الخامس عشر

تطهير الفطرة

يذكــر معنى الفطــرة، ويبّين دورها فــي الّت�ضال    1

برحمة اهلل المطلقة.

يّو�ضح طرق العودة اإلى الفطرة.   2

ف اإلى اأعظــم مظاهر الّرحمــة المطلقة في    3 يتعــرَّ

الحياة الب�ضرية.





تّفيق
ننظــر اإلى الإن�ضــان مــن زاوية اأخرى فنرى فيه قــّوة اإلهّية، وهذه القّوة قــد تتعّر�س للتلّوث 

والقذارة التي توؤّدي اإلى زوالها. واإذا زالت هذه القّوة، فقد الإن�ضان اأّي اأمل بالّتكامل.

وتلّوث هذه القّوة الإلهّية هو ال�ّضبب الأّول والأ�ضا�س وراء جميع م�ضائبه وم�ضاكله.

اإّنها الفطرة التي ُيفتر�س اأن تجذب كّل مخلوق اإلى غايته. 

فمــا الــذي يحــدث حّتى يفقد الإن�ضــان هــذا الّنــور الموؤّيد وال�ّضــبب الجاذب؟ وهــل يمكنه 

ا�ضتعادة ما فقده منه؟

نا�ــس تمّكنوا من الحفاظ علــى فطرتهم وطهارتهــم بالكامل، وحالــوا دون اأن 
ُ
وهــل ُوجــد اأ

يعر�س عليها اأّي نوع من الأرجا�س؟ 

وما هو �ضّر هذا المقام؟ واأّنى لنا ال�ضتفادة منه في واقعنا الذي تعاني فيه الفطرة من كّل 

هذا التلويث الذي لم تعرفه الب�ضرّية من قبل؟

اا بّسب سرهطلل
م
درجاع سرن

تخ�ضــع فطــرة الإن�ضــان لتاأثيرات متناق�ضة، ويكون الو�ضع الّنهائّي لها في نف�ضــه بيده هو. 

فمن جهة نرى جنود اهلل وهي ت�ضّد هذا الإن�ضان وتدعوه اإلى الّطهارة المطلقة وت�ضفية فطرته 

وتنقيتهــا وتلهمــه كّل خيــر و�ضــعادة؛ ومن جهة اأخــرى تعمل جنود اإبلي�ــس على تلويــث الفطرة 

وحرف �ضاحبها لي�ضّم عن ندائها الأ�ضيل، وتمار�ــس كّل اأنواع الدعوات الباطلة والّت�ضــويالت 

الم�ضّلــة والإلقــاءات المف�ضــدة، لكي ل تجد الفطــرة م�ضداق ما ت�ضبو اإليه فــي عالم الواقع، 

فيقع �ضاحبها في الياأ�س والقنوط.

فمــن ا�ضــتجاب لنــداء جنــود الرحمان، �ضارت فطــرة اهلل قائده ودليله في كّل �ضــيء حّتى 
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تو�ضله اإلى ال�ّضعادة المطلقة والكمال الالمتناهي.

ومن اّتبع جنود ال�ّضــيطان �ضــاقته اإلى ال�ّضــقاء والّتعا�ضــة وبئ�ــس الم�ضير. وال�ّضــالك �ضبيل 

الفطرة من بداية حياته اإلى اآخرها هو الإن�ضان الكامل. والراف�س لدعوة الفطرة دوًما اأو اأبًدا 

هو ال�ّضيطان ب�ضورة اإن�ضان.

وما دام في الحياة الّدنيا فكّل �ضــيء خا�ضع للتبّدل والتحّول؛ لأّن الّدنيا هي محّل القابلية 

المعّبر عنها بالهيولى.

اإّل اأّن اهلل �ضــاء اأن يبتدئ الب�ضــر بغلبة الخير وال�ّضــعادة، فاأف�ضــح لهم جميًعا منذ البداية 

بتلّم�ــس نــور الفطــرة وتجربتهــا ولو بمقــداٍر قليل، ع�ضــى اأن يرجعــوا اإليها كّلمــا عميت عليهم 

.
ال�ّضبل ون�ضوا معنى الكمال الواقعّي؛ ولهذا »ما من مولود اإّل ويولد على الفطرة«)1)

فاإذا كانت العوامل الجتماعية غير م�ضــاعدة، وقِبل الإن�ضــان بتاأثيراتها ال�ضلبية، خمد نور 

الفطــرة فيــه. واإذا كانت الأو�ضاع الجتماعية منا�ضــبة، تفّعلت الفطــرة فيه مبكًرا، وانجذبت 

نف�ضه اإلى كمالت هذا العالم وخيراته التي هي مظاهر الكمال المن�ضود.

يقول الإمام الخميني }:

»اعلــم اأّن الن�ضــان مادام فــي عالم الّطبيعة ومنزل المــاّدة الهيولنّية ف�ضــوف يكون تاأثير 

جنود اإلهّيين وجنود اإبلي�ضّيين. والجنود الإلهّيون هم جنود الّرحمة وال�ّضالمة وال�ّضعادة والّنور 

والّطهارة والكمال، وجنود اإبلي�س في مقابلها. 

وحيث اإّن الجهات الّربوبّية غالبة على الجهات الإبلي�ضّية، ففطرة الإن�ضان تكون في البداية 

�ضــير اإليه في 
ُ
ّرح بذلك في الأحاديث ال�ّضــريفة واأ نوًرا و�ضــالمة و�ضــعادة وفطرة اإلهّية، كما �ضُ

الكتاب الإلهّي ال�ّضريف. 

ومادام الإن�ضان في هذا العالم، فهو قادر على اأن يجعل نف�ضه باختياره تحت ت�ضّرف اأحد 

هذيــن الجنديين.  فاإذا لم يكن لإبلي�ــس من اأّول الفطــرة اإلى اآخرها ت�ضّرف في فطرته، فهو 

اإن�ضــاٌن اإلهّي لهوتّي، وهو من قرنه اإلى قدمه نور وطهارة و�ضــعادة. وقلبه نور الحّق ول يتوّجه 

لغير الحّق، وقواه الباطنّية والّظاهرّية نورانّية وطاهرة، ول يت�ضّرف فيها �ضــوى الحّق، ولي�ــس 

)1)   الكليني، الكافي، ج2، �س 13.
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لإبلي�ــس فيهــا حّظ ول لجنــوده فيها ت�ضّرف. ومثل هذا الموجود ال�ّضــريف طاهــر مطلًقا ونوٌر 

خال�س، وما تقّدم من ذنبه وما تاأّخر فهو مغفوٌر له، وهو �ضاحب الفتح المطلق والواجد لمقام 

الع�ضمــة الكبــرى بالأ�ضالة، وبقّية المع�ضوميــن واجدون لذاك المقام تبًعا لذاته المقّد�ضــة. 

وهو �ضاحب مقام الخاتمّية الذي هو الكمال على الإطالق.

ضلورل سرجفاد الستعادل سرهطلل
يقــول الإمــام الخمينــّي }: »وينبغي اأن تعلم اأّن تطهير الفطرة بعــد تلّوثها اأمٌر ممكن. 

ومــادام الإن�ضــان فــي هذه الن�ضــاأة فاإّن التحــّرر من ت�ضّرف ال�ّضــيطان اأمٌر مقدور له ومي�ّضــر، 

وكذلــك الّدخــول فــي حــزب مالئكــة اهلل الذين هم جنــود رحمانّيــون اإلهّيــون. وحقيقة جهاد 

الّنف�س الذي هو بقول الر�ضول الأكرم Pاأف�ضل من مجاهدة اأعداء اهلل، وهو الجهاد الأكبر، 

.
(1(

هو الخروج من تحت �ضلطة جنود اإبلي�س والدخول في ت�ضّرف جنود اهلل«

فالجهــاد الأكبــر يجــري في هــذا الميدان، وهــو ميدان ا�ضــتعادة الفطرة والحفــاظ عليها 

وتقوية ح�ضورها في الّنف�س.

ل لحديث جنود العقل والجهل الذي ذكر اأهم جنود اهلل وجنود   ولالإمام } �ضرح مف�ضّ

اإبلي�ــس. والجنود هم الأخالق والطبائع التي توؤّدي دوًرا اأ�ضا�ضــيًّا في اإحياء الفطرة اأو اإماتتها. 

فمن اأراد حياة الفطرة فليخرج من رذائل الأخالق ومفا�ضد الّطباع من خالل مجاهدة نف�ضه.

وقد اأثبت الإمام اأّن جميع الأخالق الفا�ضلة ترجع اإلى الفطرة العا�ضقة للكمال، واأّن جميع 

الملكات الّنف�ضــانية ال�ضــّيئة ترجــع اإلى انحراف الفطرة وتكّدرها؛ وذلــك لأّن حقيقة الأخالق 

الفا�ضلــة هــي الكمال، واأ�ضل مفا�ضــد الأخالق يرجع اإلى النق�س. فمــن كانت فطرته الفطرة 

الكاملة توجه اإلى جميع الف�ضائل واأقبل عليها حتى يّت�ضف بها.

ا سرعودل إرى سرهطلل كيهيم
اإّن العــودة اإلــى الفطرة تمّثل حالة الرجوع اإلى اهلل والّت�ضال برحمته المطلقة التي تّطهر 

وجــود الإن�ضــان وكيانــه مــن كّل ما �ضــوى اهلل. فمــن اأراد اأن يحّقــق الّطهارة المطلقــة بالعودة 

اإلــى الفطــرة الكاملة، فعليه اأن يرتبــط برحمة اهلل. ولهذه الّرحمة في حياة الب�ضــر طريقان، 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 71.
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اأحدهما اأ�ضلّي وهو الذي اأراده اهلل تعالى للب�ضرية في بدء اأمرها فلّما فقدته، اقت�ضت رحمته 

اأن ي�ضّق لها طريًقا ثانًيا وا�ضتثنائًيا، وهذا ما ن�ضتفيده من اأحكام الو�ضوء والتيّمم.

للو�ضــوء والتيّمم في الحياة و�ضــيلتان هما الماء والّتــراب؛ والماء مظهر الّرحمة المطلقة، 

والّتراب مظهر الّرحمة ال�ضتثنائية. وعندما يفقد الّنا�س نعمة الماء؛ فذلك لأّنهم لم ي�ضكروا 

اأو يقــّدروا اأهمّيــة وجــوده، فُحرمــوا منــه. وعليهــم حينئٍذ اأن يمّرغــوا جباههم بتــراب المذّلة 

والعتراف بالّتق�ضير والخطاأ، ع�ضى اأن ُيفتح لهم باب الّرحمة الوا�ضعة المي�ّضرة من جديد.

وللماء في الحياة الجتماعّية مظاهر عّدة فاإذا فقد الّنا�س هذه المظاهر اأو �ضعب عليهم 

الو�ضــول اإليهــا، فاإّن رحمة اهلل ل تنقطع و�ضــوف يفتح اهلل لهم باًبا للّرجوع والّطهارة ب�ضــرط 

العتراف بتق�ضيرهم بحّق هذه المظاهر، واإّل فلن ي�ضتفيدوا بعدها اأبًدا.  

يقول الإمام الخميني }: »اعلم اأّن لالإن�ضان ال�ّضالك في الو�ضول اإلى المق�ضد الأعلى 

ومقــام القرب الربوبــّي طريقين على نحٍو كلّي، اأحدهما: وله مقام الأّوّلية والأ�ضالة، ومظهره 

ا  فــي عالــم الّطبيعة الماء، وهو ال�ّضــير اإلى اهلل بالتوّجه اإلى مقــام الّرحمة المطلقة وخ�ضو�ضً

 .
(1(

الّرحمة الرحيمّية، وهي رحمة تو�ضل كّل موجود اإلى كماله الالئق به«

ا أعظم لظاهل سرلحّا سرّطلدا لي سرّيال سربشليم
يعّدد الإمام الخميني } هذه المظاهر، ويقول اإّنهم:

الهداة الإلهّيون: »ومن �ضــعب هذه الّرحمة الرحيمّية ومظاهرها بعث الأنبياء والر�ضــل   .1
.

(2(
)�ضلوات اهلل عليهم( الذين هم هداة ال�ضبل والآخذون باأيدي المتخّلفين«

الكتاب الإلهّي: »فهذا الكتاب الإلهّي العظيم الذي نزل من عالم الغيب الإلهّي والقرب   .2
الّربوبــّي، ولأجــل م�ضلحتنــا نحــن المهجورين وخال�ضنا نحن الم�ضــجونين في �ضــجن 

الّطبيعــة والمغلوليــن فــي �ضال�ضــل اأهــواء الّنف�ــس والآمــال قد �ضــار في �ضــورة اللفظ 

والــكالم، هــو مــن اأعظم مظاهــر الرحمــة الإلهّيــة المطلقة. ونحــن ال�ضــّم العمي لم 

.
(3(

ن�ضتفد منه ب�ضيء ول ن�ضتفيد«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 76.
)2)  م.ن، �س 76.
)3)  م.ن، �س 76.
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الر�ضول الخاتمP: »واإّن الر�ضول الخاتم والولّي المطلق الأكرم ـ الذي قدم من مح�ضر 

القد�ــس الربوبّي ومحفل القرب والأن�ــس الإلهّي اإلى منزل الغربة والوح�ضــة، وابتلي بمعا�ضــرة 

اأمثال اأبي جهل ومن هو �ضّر منه واأنينه لُيغان على قلبي قد اأحرق قلوب اأهل المعرفة والولية 

ومــازال ـ هــو الرحمة الوا�ضــعة والكرامة الإلهّية المطلقة، التــي كان قدومها اإلى هذه الدويرة 

P لرحمة موجودات و�ضــكنة العالم الأ�ضــفل واإخراجهم من دار الغربة والوح�ضــة هذه، فهو

.
(1(

كالحمامة المطّوقة التي تلقي بنف�ضها اإلى ال�ضباك لتنجي رفقاءها منه«

حّا  ه سرّعنويم إرى سرلم سرتوجم
اإّن اّت�ضال الإن�ضــان برحمة اهلل المطلقة ت�ضــتلزم التوّجه اإليها؛ ولأجل ت�ضــهيل هذا التوّجه 

الة با�ضــتعمال المــاء الذي هو مظهــر اللطف  علــى الإن�ضــان اأمرنــا اهلل تعالــى بالو�ضــوء لل�ضّ

والّرحمة في عالم الّطبيعة، لكي تتوّجه قلوبنا بف�ضل ذلك اإلى الّرحمة الإلهّية التي و�ضعت كّل 

�ضــيء، يقــول الإمام الخميني }: »فال بّد لل�ّضــالك اإلى اهلل اأن يــرى الّتطهير بماء الّرحمة 

�ضورة ل�ضــتفادته من الّرحمة الإلهّية الّنازلة. ومادامت ال�ضــتفادة مي�ضــورة له، ل بّد اأن يقوم 

.
(2(

باأمرها«

فــدار التحّقــق هي العوالــم كّلها والتي جعلهــا اهلل تعالى )ب�ضورتها الأ�ضلّيــة وقبل اأن تمتّد 

اإليها يد الإف�ضاد الب�ضرّي( مهًدا للتربية والتكامل وال�ضتفادة من في�س اهلل والو�ضول اإلى اهلل.

بيعا
م

سرتلسث لظفل سرلحّا سإلرفيا لي عارم سرط
يقــول الإمــام }: »واإذا ق�ضــرت يده عنها ب�ضــبب الق�ضور الذاتّي اأو تق�ضيره وب�ضــبب 

فقد ماء الرحمة لم يكن له بّد اإّل التوّجه بذّله وم�ضكنته وفقره وفاقته. فاإذا جعل ذّلة عبودّيته 

ن�ضب عينيه، وتوّجه با�ضطراره الذاتّي وفقره واإمكانه الذاتّي وخرج من التعّزز والغرور وحّب 

الّنف�ــس، ينفتــح لــه باب مــن الّرحمة وتبّدل اأر�ــس الّطبيعة باأر�ــس الّرحمة البي�ضــاء، وي�ضير 

التــراب اأحــد الّطهورين وي�ضير مورًدا لترّحم الحــّق تعالى وتلّطفه. وكّلما قوي هذا الّنظر في 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 76  - 77.
)2)  م.ن، �س 77.
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.
(1(

الن�ضان، اأي النظر اإلى ذّلة نف�ضه، يكون مورًدا للّرحمة اأكثر«

عندمــا يفقد الإن�ضــان الماء، ينبغي اأّل يياأ�ــس. هكــذا كانت حكمة ت�ضــريع التيّمم بالتراب 

الــذي هــو اأكثــر انت�ضــاًرا من المــاء. فرغم اأّن للتيّمــم بالتراب جهة ذّلة، لكّنه اأو�ضــع واأ�ضــهل. 

ومقارنًة بالماء، الذي يمكن اأن ُيفقد في بع�س الّظروف، فاإّن التراب متوافر في كّل مكان.

هس أساا سرفالك
م
سالعتّاد على سرن

لّمــا كان الّت�ضــال بمظاهــر رحمة اهلل اأ�ضا�ــس الخال�س، فاإّن ما يقابل ذلك هو ال�ضــتغناء 

عن هذه الّرحمة والذي يظهر ب�ضورة العتماد على الّنف�س؛ لهذا يقول الإمام الخميني }: 

»واأّما اإذا اأراد اأن ي�ضلك هذا الّطريق بقدم العتماد على نف�ضه وعلى عمله فهو هالك ل محالة؛ 

لأّنه من الممكن اأّل يوؤخذ بيده؛ فمثله كالطفل الذي يتجا�ضر على الم�ضي ويغتّر بم�ضيه ويعتمد 

علــى قّوتــه، فمثل هذا الطفل ل يكون مورًدا لعناية اأبيه، ويكله الأب اإلى نف�ضــه. واأّما اإذا عر�س 

ا�ضطراره وعجزه على جناب الأب ال�ّضفيق وخرج عن العتماد على نف�ضه وعلى قّوته بالكامل، 

في�ضير حينئٍذ مورًدا لعناية الأب وياأخذ الأب بيده، بل ياأخذه في ح�ضنه ويم�ضي به بقدمه. 

فالأحــرى بال�ّضــالك اإلــى اهلل اأن يك�ضــر رجــل �ضــلوكه واأن يتبــّراأ مــن العتمــاد على نف�ضــه 

وارتيا�ضه وعمله تماًما، ويفنى عن نف�ضه وقدرته وقّوته، ويجعل فناءه وا�ضطراره دائًما ن�ضب 

عينيــه، حتــى يقع مورًدا للعناية دائًما، فيطوي طريق المئة عام بجذبٍة ربوبّية في ليلة واحدة. 

ن ُيِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا  مَّ
َ
ول�ضــان باطنــه وحاله ينادي مح�ضر القد�ــس الّربوبــّي بعجٍز وافتقــار: ﴿ أ

.
(3(

»
وَٓء ﴾)2) َدَعهُ َوَيۡكِشُف ٱلسُّ

يظــّن بع�ــس النا�ــس اأّن الأمر يــدور بين حالين ل ثالث لهمــا. فاإّما اأن يكون الإن�ضــان واثًقا 

بنف�ضــه ويعّبرون عن ذلك بالثقة بالّنف�ــس اأو غير واثق بها ويعّبرون عن هذه الحالة بالإحباط 

والياأ�س. وهم ل يدرون اأّن هناك خيار ثالث، وهو الّثقة باهلل تعالى.

اأجــل، اإّن الثقــة بــاهلل ت�ضــتلزم الثّقــة بمــا يهبنــا اإّيــاه مــن قــدرات واإمكانات لكــن ل بنحو 

ال�ضتقالل؛ فمن وثق بالمحدود واعتمد على ال�ضعيف خ�ضر وافتقر. 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 77.
)2)  �ضورة النمل، الآية 62.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 77.
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سرّهاهيم سرلئيسا

يجب تطهير الّنف�س من كّل ما يلّوث الفطرة.  .1

الفطرة هي التوّجه الباطنّي نحو اهلل وع�ضقه، وتلّوثها يعني �ضعف هذا التوّجه.  .2

يوؤّدي تلّوث الفطرة اإلى انطفاء نورها بالكامل، واإّن انطفاءها يجعل الإن�ضــان من�ضــلًكا   .3

في �ضلك ال�ّضياطين.

تطهير الفطرة اأمر ممكن ولو بعد حين.  .4

القذارات ال�ضورّية والمعنوّية هي التي تلّوث الفطرة.  .5

ي�ضــعى اإبلي�ــس لتلويــث الفطرة والق�ضاء عليهــا بالكامل، فمادام الإن�ضــان على الفطرة   .6

معنى ذلك اأّن اإبلي�س لم يحّقق هدفه بعد.

ُيعّد الماء مظهر رحمة اهلل الوا�ضعة في الّدنيا.  .7

اأهل البيت هم اأهّم مظاهر رحمة اهلل الوا�ضعة.  .8

كتاب اهلل هو مظهر الرحمة الإلهّية المطلقة.  .9

اإذا غاب مظهر الّرحمة المطلقة تبقى اإمكانّية الو�ضول اإليه.  .10

التيّمــم بالتــراب مظهــر الطريــق البديل اإلــى الّرحمة الإلهّية، و�ضــّره هــو العتراف   .11

بالعجز والمذّلة.





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

الدرس السادس عشر

اآلداب القلبّية 
للطهارة المائية

ف اإلى حقيقة الماء واأ�ضراره.    1 يتعرَّ

يعــّدد مراتــب الّطهــارة بح�ضــب تجليــات الرحمة    2

الإلهية.

ف اإلى الأبعــاد الثالثة للّطهارة ويبّين اأحكام    3 يتعرَّ

كّل بعد من هذه الأبعاد.





تّفيق
الّطهــارة مقّدمــة �ضرورّيــة لنيــل البــركات وتح�ضيل الكمــالت، والماء عن�ضــر اأ�ضلّي في 

تحقيق الّطهارة.

فمــا هو �ضــّر جعل الماء و�ضــيلة للطهــارة؟ واإذا كانت الّطهارة المعنوّية اأ�ضا�ــس ال�ضــتفادة 

المعنوّية من العبادة، فما هو المعنى الباطنّي للماء؟

عندما نتفّكر في وجود الماء في الحياة الّدنيا، ل يمكن اأن نت�ضّور حياة فيها بال ماء، فكّل حياة 

وحركة اإيجابية فيها مبنّية على توّفره؛ لهذا كان الماء اأعظم مظاهر رحمة الحّق في عالم الّطبيعة.

وعلى ال�ّضالك اأن ينطلق من هذا المعنى حين توّجهه اإلى الو�ضوء م�ضتعماًل الماء، فيطلب 

بذلــك رحمة اهلل المطلقة، وي�ضــتح�ضر في قلبه كّل معانــي هذه الّرحمة على اختالف العوالم 

وتعّدد مراتب الوجود.

واإذا اأدرك الموؤمــن هــذه الّرحمــة فاإّنه ي�ضبــح مظهًرا لها في تعامله مع نف�ضــه ومع الخلق 

.
ومع الخالق، كما في قوله تعالى: ﴿ َءاَتۡيَنُٰه رَۡحَٗة ّمِۡن ِعنِدنَا ﴾)1)

ولكّل تعامل رحمانّي مظاهر وتجلّيات، فما هي هذه المظاهر؟ 

نصم شليف حول سلم سرّاء
ي�ضتح�ضر الإمام الخميني } لأجل بيان بع�س اأ�ضرار الّطهارة والتوّجه اإلى الماء اأثناء 

ــا �ضــريًفا لالإمام ال�ضــادق Q، ثّم يقوم ب�ضــرحه وا�ضــتخراج جواهر معانيه  الو�ضــوء ن�ضًّ

ويعر�ضها علينا، ونحن نقوم بتبويب هذه المعاني لتكون اأ�ضهل على الفهم واأقرب اإلى الحفظ، 

فيقول الإمام }:

)1)  �ضورة الكهف، الآية 65.
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»ونذكــر في المقام الحديث ال�ضــريف من م�ضباح ال�ّضــريعة كي يح�ضــل للقلوب ال�ضافية 

لأهــل اليمــان منه نورانية، ففي م�ضباح ال�ّضــريعة قــال ال�ضــادق Q: »اإذا اأردت الّطهارة 

والو�صوء فتقّدم اإلى الماء تقّدمك اإلى رحمة اهلل.

ف��اإّن اهلل ق��د جع��ل الم��اء مفت��اح قربت��ه ومناجات��ه ودلياًل على ب�ص��اط خدمت��ه. وكما اأّن 

رحم��ة اهلل تطّه��ر ذن��وب العب��اد كذلك الّنجا�ص��ات الّظاه��رة يطّهرها الم��اء ل غير، قال اهلل 

َمآءِ َماٗٓء َطُهوٗرا ﴾)1)، وقال  نَزنۡلَا ِمَن ٱلسَّ
َ
ۢا َبنۡيَ يََدۡي رَۡحَتِهۦِۚ َوأ رَۡســَل ٱلّرَِيَٰح بُۡشَ

َ
ِٓي أ تعالى: ﴿ َوُهَو ٱلَّ

فََل يُۡؤِمُنوَن ﴾)2)، فكما يحيي به كّل �صيء من نعيم 
َ
ۚ أ ٍء َحٍّ اهلل تعالى: ﴿ وََجَعۡلَنا ِمَن ٱلَۡمآءِ ُكَّ َشۡ

الّدنيا كذلك برحمته وف�صله جعل حياة القلوب الّطاعات. 

وتفّك��ر ف��ي �صف��اء الم��اء ورّقته وطهارته وبركته ولطيف امتزاجه بكّل �ص��يء وا�ص��تعمله 

في تطهير الأع�صاء التي اأمرك اهلل بتطهيرها، واأِت باآدابها في فرائ�صه و�صننه، فاإّن تحت 

كّل واح��دة منه��ا فوائ��د كثي��رة، ف��اإذا ا�ص��تعملتها بالحرم��ة انفج��رت ل��ك عي��ون فوائ��ده عن 

قريب.

 ثّم عا�صر خلق اهلل كامتزاج الماء بالأ�صياء يوؤّدي كّل �صيء حّقه ول يتغّير معناه، معتبًرا 

لقول ر�صول اهلل P، مثل الموؤمن المخل�س الخال�س كمثل الماء.

ولتكن �صفوتك مع اهلل تعالى في جميع طاعتك ك�صفوة الماء حين اأنزله من ال�ص��ماء 

.
(4(

»
و�صّماه طهوًرا وطّهر قلبك بالتقوى واليقين عند طهارة جوارحك بالماء«)3)

يقول الإمام }: »وفي هذا الحديث لطائف ودقائق واإ�ضارات وحقائق تحيي قلوب اأهل 

، فما هي اأهم هذه الإ�ضــارات 
(5(

المعرفــة، وتهــب الحياة لالأرواح ال�ضافية لأ�ضحــاب القلوب«

واللطائف؟

)1)  �ضورة الفرقان، الآية 48.
)2)  �ضورة الأنبياء، الآية 30.

)3)  المام جعفر ال�ضادق Q، م�ضباح ال�ضريعة، �س 128 - 129.
)4)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 72 - 73.

)5)  م.ن، �س 73.
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ته لي عارم سروجود لثال سرّاء ورلزيم
يقــول الإمــام الخمينــي }: »ومــن نــكات ت�ضــبيه المــاء، بــل تاأويلــه برحمــة الحــّق، اأّن 

المــاء اأحد المظاهــر العظيمة لرحمة الحّق التي اأنزلها في عالم الّطبيعة وجعله �ضــبًبا لحياة 

الموجودات، بل اأهل المعرفة يعّبرون بالماء عن الّرحمة الإلهّية الوا�ضعة التي نزلت من �ضماء 

.
(1(

»رفيع الدرجات« لح�ضرة الأ�ضماء وال�ضفات واأحيى بها اأرا�ضي تعّينات الأعيان«

اإّن من معاني ال�ّضماوات ال�ّضبع اأّنها ح�ضرات تجّلي الأ�ضماء الإلهّية، وتكون كّل �ضماء محالًّ 

لتجّلــي ا�ضــم اأو اأ�ضــماء. وال�ّضــير في ال�ّضــماوات هو تعبيــر عن الرتقاء في مراتــب معرفة اهلل 

والتخّلق باأخالقه.

والّرحمــة الإلهّيــة التي تعني اإي�ضال كّل موجود اإلى كماله تظهر في فتح اأبواب ال�ّضــماوات 

على ال�ّضالكين؛ لأّن عروج الإن�ضان وتكامله اإّنما يح�ضل في ظّل معرفة اهلل تعالى و�ضهوده.

يقــول الإمــام الخميني }: »وحيث اإّن تجّلي الّرحمة الإلهّية في الماء الُملكّي الّظاهرّي 

اأكثر من �ضائر الموجودات الدنيوّية، جعله اهلل تعالى لتطهير القذارات ال�ضورّية ومفتاح باب 

.
(2(

قربه ومناجاته والهادي اإلى ب�ضاط خدمته الذي هو باب اأبواب الّرحمة الباطنّية«

وُيعلم من هذا الكالم اأّن الّطهارة هي �ضبب الو�ضول اإلى الغاية، واأّن ال�ضقاء لي�س اإّل رف�س 

ــة التــي و�ضــعت كّل �ضــيء، واأّن التفّكر برحمــة اهلل اأثناء ا�ضــتعمال الماء  هــذه الّرحمــة الخا�ضّ

للطهارة هو الذي يفتح اأبواب الّطهارة القلبّية بجميع درجاتها، يقول الإمام الخميني }:

»بل ماء رحمة الحّق تعالى اإذا نزل وظهر في كّل ن�ضاأة من ن�ضاآت الوجود، وفي كّل م�ضهد من 

.
(3(

م�ضاهد الغيب وال�ضهود، يطّهر ذنوب عباد اهلل وفقًا لتلك الن�ضاأة وبما ينا�ضب ذلك العالم«

ع سرلحّا
م
فارل بّسب تجليا

م
للستب سرط

وفــي المقابــل، فاإّن حقيقة الذنب هــي كّل ما يكون مانًعا من الو�ضــول اإلى الغاية الق�ضوى 

والمق�ضــد الأ�ضــمى الــذي هــو الفنــاء فــي اهلل والبقاء به؛ فــكّل تعّيــن اأو مقام هــو دون الغاية 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 73.
)2)  م.ن، �س 73.
)3)  م.ن، �س 73.
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الق�ضــوى ي�ضبــح مانًعــا اإذا راآه الإن�ضــان غايــة، ويكــون بهذا المعنــى ذنًبا كذلك. وبمنا�ضــبة 

الحديث عن الرحمة المطلقة المعّبر عنها بالماء المطلق الذي يطّهر كّل �ضــيء، يذكر الإمام 

مراتب الّطهارة من اأعلى اإلى اأ�ضفل، فيقول:

فبماء الرحمة النازل من �ضماء الأحدية تطهر ذنوب غيبة تعّينات الأعيان.   .1
وبمــاء الرحمــة الوا�ضــعة النازلة مــن �ضــماء الواحدية تطهر ذنــوب عدمّيــة الماهّيات   .2
الخارجّيــة، وفــي كّل مرتبة من مراتب الوجود طبًقا لتلك المرتبة. وفي مراتب ن�ضــاآت 

الإن�ضانية اأي�ضًا لماء الرحمة ظهورات مختلفة:

ر ذنوب  كمــا اأّنــه بالماء النازل من ح�ضرة الذات اإلى التعّينات الجمعّية البرزخّية تطهَّ اأ. 

ال�ضّر الوجودّي، »وجودك ذنب ل يقا�س به ذنب«. 

ر روؤية  فــات وح�ضرة التجّلي الفعلــّي تطهَّ وبالمــاء النــازل من ح�ضرات الأ�ضــماء وال�ضّ ب. 

فة والفعل.  ال�ضّ

ر القذارات الُخلقية الباطنية.   وبالماء النازل من �ضماء ح�ضرة الَحكم العدل تطهَّ ج. 

ر ذنوب العباد.  وبالماء النازل من �ضماء الغّفارّية تطهَّ د. 

ر القذارات ال�ضورّية.  وبالماء النازل من �ضماء الملكوت تطهَّ هـ. 

.
(1(

فُعلم اأّن الحّق تعالى جعل الماء مفتاح قربه ودليل ب�ضاط رحمته«

فاأ�ضــماء اهلل تعالى هي المطّهر من كّل دن�ــس، وكّل ا�ضــم له دور في التخّل�س من النق�س 

في اأّي مرتبة من مراتبه. ولأّن حركة الإن�ضــان نحو لقاء اهلل هي حركة تكاملّية، تكون معرفة 

ا. وهكذا تزداد التجّليات في الحركة ال�ضعودّية قّوة و�ضعة حّتى ي�ضل  اهلل تعالى تكاملّية اأي�ضً

ال�ّضالك اإلى التجّلي الأعظم المطّهر من الّذنب الأعظم الذي عّبر عنه الإمام بال�ضّر الوجودّي 

. اأو التعّين الخلقّي الذي هو عبارة عن روؤية العبد وجوده م�ضتقالًّ

فارل
م

أبعاد سرط
مثلمــا اأّن للّطهارة درجات، فاإّن لها اأبعادًا بح�ضــب �ضــوؤون الإن�ضــان، وهذه ال�ضــوؤون ثالثة، 

هي: نف�ضه والخلق والخالق.

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 73 - 74.
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البعد األول: الّتعامل مع الّنفس
واإذا توّجه ال�ّضالك اإلى حقائق الماء ونظر اإليه اأثناء توّجهه اإلى الّطهارة نظر من يتوّجه اإلى 

رحمة اهلل الوا�ضــعة التي تطّهر جميع مراتب الذنوب وتو�ضل كّل �ضــالك اإلى المق�ضد الأ�ضنى، 

فعليه اأن يبداأ في التوّجه القلبّي اإلى كيفّية ا�ضتعمال الماء وواقعه في حياته، فيقول  }:

»ثــّم يعّيــن Q فــي الحديث ال�ضــريف وظيفــة اأخرى ويفتــح طريًقا اآخر لأهل ال�ضــلوك 

ْر في �ضفاء الماء ورّقته وطهــره وبركته ولطيف امتزاجه بكّل  والمراقبــة، يقــول Q: »تفكَّ

�ضــيء وا�ضــتعمله فــي تطهير الأع�ضــاء التي اأمــرك اهلل بتطهيرهــا، واأِت باآدابها فــي فرائ�ضه 

و�ضــننه؛ فاإّن تحت كّل واحدة منها فوائد كثيرة، فاإذا ا�ضــتعملتها بالحرمة انفجرت لـــك عيون 

.
(1(

فوائـده عن قريب«

»اأ�ضــار Q فــي هــذا الحديث ال�ّضــريف اإلى مراتب الّطهارة ب�ضــكل عــام، وبّين مراتبه 

الكلّية الأربع؛ اأحدها ما ذكر في الحديث ال�ّضريف، وهو تطهير الأع�ضاء.

واأ�ضــار Q اإلى اأّن اأهل المراقبة وال�ّضــلوك اإلى اهلل يلزم اأّل يتوّقفوا عند �ضور الأ�ضــياء 

ــور الحقائق ول  وظواهرهــا، بــل ل بــّد اأن يجعلــوا الّظاهر مــراآة للباطن وي�ضتك�ضــفوا من ال�ضّ

يقنعــوا بالّتطهيــر ال�ضورّي، فــاإّن القناعة بالّتطهير ال�ضــورّي فّخ اإبلي�ــس. فينتقلوا من �ضفاء 

المــاء اإلــى ت�ضفيــة الأع�ضاء، وي�ضّفوها بــاأداء الفرائ�س وال�ّضــنن الإلهّية، ويرّققــوا الأع�ضاء 

ي، وي�ضــروا الّطهــور والبركة في جميع  برّقــة الفرائ�س وال�ّضــنن ويخرجوهــا من غلظة التع�ضّ

الأع�ضــاء، ويدركــوا مــن لطف امتزاج الماء بالأ�ضــياء كيفّيــة امتزاج القــوى الملكوتّية الإلهّية 

بعالم الّطبيعة، ول يدعوا قذارات الّطبيعة توؤّثر فيها. 

فــاإذا تلّب�ضــت اأع�ضاوؤهــم بال�ّضــنن والفرائ�ــس الإلهّيــة واآدابها، تظهــر فوائدهــا الباطنية 

.
(2(

بالتدريج، وتتفّجر عيون الأ�ضرار الإلهّية وتنك�ضف لهم لمحة من اأ�ضرار العبادة والّطهارة«

»فبّيــن Q فــي الحكــم الأّول مــا يرتبــط بتعامــل الإن�ضــان ال�ّضــالك مع قــواه الداخلية 

.
(3(

واأع�ضائه«

)1)  الميرزا النوري، م�ضتدرك الو�ضائل، ج1، �س 354.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 74.

)3)  م.ن، �س 75.
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فمن رعى حرمة الأحكام وحدودها، اأعطته من اأ�ضرارها بقدر ما يقبل بقلبه وي�ضتعد. ول 

�ضــّك باأّن من اأعظم معاني الماء هو قدرته العجيبة على بّث الحياة في الأ�ضــياء، لقوله تعالى: 

، فاأينما ُوجد الماء نبعت الحياة. وهكذا الموؤمن في تعامله 
(1(﴾ ۚ ٍء َحٍّ ﴿ وََجَعۡلَنا ِمَن ٱلَۡمآءِ ُكَّ َشۡ

مع عالم الّطبيعة ومع كّل مّيت في عالم الوجود يبّث فيه الحياة المعنوّية.

البعد الثاني: الّتعامل مع الخلق
والأدب الآخــر الــذي يجــب مراعاته اأثناء التوّجه اإلى الماء للّطهــارة هو ما يرتبط بتفاعل 

الماء مع غيره من العنا�ضر؛ لكي ي�ضتفيد ال�ّضالك منه في تعامله مع الخلق، فيقول }:

»ولمــا فــرغ Q من بيان المرتبة الأولى من الّطهارة وكيفّية تح�ضيلها، �ضــرع في بيان 

الوظيفة الثانية، وقال: »ثّم عا�ص��ر خلق اهلل كامتزاج الماء بالأ�ص��ياء يوؤّدي كل �ص��يء حّقه ول 

يتّغير عن معناه، معتبًرا لقول ر�صول اهلل P: »مثل الموؤمن المخل�س )الخال�س( كمثل 

.
(3(

»
الماء«)2)

»والحكــم الثانــي الذي هو في هــذه الفقرة من الحديث ال�ضــريف يرتبط بتعامل الن�ضــان 

مع خلق اهلل، وهذا حكم جامع يبّين كيفية معا�ضــرة ال�ّضــالك للمخلوقات، ُوي�ضتفاد منه �ضمًنا 

حقيقة الخلوة؛ وهي اأّن ال�ّضــالك اإلى اهلل في نف�ــس الوقت الذي يعا�ضــر كّل طائفة من الّنا�ــس 

بالمعــروف ويــرّد الحقــوق الخلقيــة، ويتعامل مع كّل واحــٍد ويعامله بما ينا�ضــب حاله، فهو في 

الوقت نف�ضه ل يتجاوز الحقوق الإلهّية، ول يهمل معناها، وهي العبادة والعبودية والتوّجه اإلى 

الحّق. فهو في الكثرة في عين الخلوة، وقلبه الذي هو منزل المحبوب خاٍل من الأغيار، وفارغ 

 .
(4(

من كّل �ضورة ومثال«

البعد الّثالث: الّتعامل مع اهلل
»ثــّم ذكــر Q الحكم الثالث وهو كيفية تعامل ال�ّضــالك مع الحــق تعالى، فقال: »ولتكن 

�ضفوتك مع اهلل في جميع طاعتك ك�ضفوة الماء حين اأنزله من ال�ضماء و�ضّماه طهوًرا«. 

)1)   �ضورة الأنبياء، الآية 30.
)2)  المام جعفر ال�ضادق Q، م�ضباح ال�ضريعة، �س 129.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 74  - 75.
)4)  م.ن، �س 75.
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ــا مــن ت�ضّرف الّطبيعــة، ول يكــون لكدورتها  اأي يلــزم لل�ّضــالك اإلــى اهلل اأن يكــون خال�ضً

وظلمتهــا طريــق اإلــى قلبــه، وتكــون جميع عباداتــه خالية مــن جميع اأنــواع ال�ّضــرك الّظاهرّي 

والباطنــّي. وكمــا اأّن المــاء في وقت نزوله من ال�ّضــماء طاهر وطهور لم تمتــد اإليه يد ت�ضّرف 

القــذارات، كذلــك ال�ّضــالك بالن�ضــبة لقلبه الــذي نزل من �ضــماء عالم غيب الملكــوت طاهًرا 

ومنّزًها، فال يتركه يقع تحت ت�ضّرف ال�ّضيطان والّطبيعة ويتلّوث بالقذارات«.

»وبعــد هــذا بّين Q الحكــم الأخير الجامــع لأهل الريا�ضة وال�ضــلوك، وقــال: »وطّهر 

قلب��ك بالتق��وى واليقي��ن عن��د تطهي��ر جوارح��ك بالم��اء«، وفــي هــذا اإ�ضــارة اإلــى مقاميــن 

�ضــامخين لأهــل المعرفــة، الأول: التقــوى، وكمالهــا ترك غير الحــق، والثانــي: اليقين وكماله 

.
(1(

م�ضاهدة ح�ضور المحبوب«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 75.
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ئيسا سرّهاهيم سرلم

الّطهارة مقّدمة �ضرورّية لنيل البركات وتح�ضيل الكمالت و�ضبب للو�ضول اإلى الغاية.  .1

جعل اهلل تعالى الماء مفتاح قربه ودليل ب�ضاط رحمته.  .2

التفّكر برحمة اهلل اأثناء ا�ضتعمال الماء للطهارة هو الذي يفتح اأبواب الّطهارة القلبّية   .3

بجميع درجاتها.

رحمة اهلل تعني اإي�ضال كّل موجود اإلى غايته.  .4

�ضبب ال�ّضقاء هو رف�س رحمة اهلل الوا�ضعة.  .5

ال�ّضــماوات ال�ّضــبع هي ح�ضرات تجّلي الأ�ضــماء الإلهّية، وتكون كّل �ضــماء محالًّ لتجّلي   .6

ا�ضم اأو اأ�ضماء.

اأ�ضماء اهلل هي المطّهر من كّل دن�س.  .7

ال�ّضير في ال�ّضماوات هو تعبير عن الرتقاء في مراتب معرفة اهلل والتخّلق باأخالقه.  .8

حقيقــة الذنــب هــي ما يكــون مانًعا مــن الو�ضول اإلى الغايــة الق�ضــوى؛ اأي الفناء باهلل   .9

والبقاء باهلل.

القناعة بالّطهارة ال�ضورّية هي فّخ اإبلي�س.  .10

تطهير القلب يكون بالّتقوى وكمالها ترك غير الحّق، واليقين وكماله م�ضاهدة ح�ضور   .11

المحبوب.



أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

الدرس السابع عشر

آداب الوضوء بحسب 
الباطن والقلب

ف اإلــى علة ت�ضــريع الو�ضــوء، ويبّيــن حقيقة    1 يتعــرَّ

الو�ضوء واأ�ضراره الباطنية.

ي�ضــتنتج العالقــة بيــن طهــارة الّظاهــر وطهــارة    2

الباطن.

ف اإلــى الأركان الأ�ضا�ضــية لبرنامــج ال�ّضــير    3 يتعــرَّ

وال�ّضلوك.





تّفيق
اإّن تطهيــر الّظاهــر مقّدمــة لتطهيــر الباطــن، كما اإّن طهــارة الباطن ل بــّد واأن تظهر في 

طهــارة الّظاهــر. هــذه هــي القاعــدة الكبرى في العالقــة بين الّظاهــر والباطــن. وكّل من لم 

يلتــزم بهــا، جنح نحو الإفراط اأو التفريــط؛ الإفراط في الهتمام بالباطــن واإهمال الّظاهر، 

والّتفريــط بحــّظ الباطــن والكتفــاء بعمــارة الّظاهــر. وبح�ضــب هــذه القاعــدة، فــاإّن كالًّ من 

ط خا�ضر وبعيد عن ال�ضواب، ول يمكن اأن ينال اأيٌّ منهما حّظه من الكمال.  المفِرط والمفرِّ

كمــا اإّن اأّن كّل مرتبــة مــن مراتــب الوجود هي ظهور للمرتبة الأعلى وتجــلٍّ لها. وكّل مرتبة 

باطنــة ل بــّد واأن تتجّلــى في المرتبــة التي هي اأدنى منهــا. هذا ما تدور حوله هــذه الأحاديث 

وما يليها من �ضــرح وتف�ضيل على ل�ضــان العارف باهلل والخبير بالّنفو�ــس مما يوقظ فينا حالة 

الهتمام بعمارة الباطن وتخرجنا من الجمود عند الّظاهر. 

ا سأللل باروضوء
م

عل
اإّن الّتوّجــه اإلــى المعانــي الباطنــة والأ�ضــرار المودعة في اأحكام ال�ّضــرع الأنــور هو العامل 

الأ�ضا�ضي في اإحياء القلوب. ولكي يح�ضل هذا التوّجه، ل بّد اأّوًل من معرفة هذه المعاني وفتح 

القلــب علــى هذه الحقائــق. وهنا ياأتي دور اأهل اهلل من العارفين به الذين جعلهم اهلل مفاتيح 

خزائن رحمته، ليطلعونا على حقائق الأمور وعللها.

يقول الإمام الخميني }:

»فمن ذلك ما ورد عن الإمام الّر�ضا Q: »اإّنما اأمر بالو�صوء ليكون العبد طاهًرا اإذا 

قام بين يدي الجّبار، وعند مناجاته اإّياه، مطيًعا له فيما اأمر، نقيًّا من الأرجا�س والنجا�صة، 

م��ع م��ا في��ه من ذهاب الك�ص��ل وطرد الّنعا���س وتزكية الف��وؤاد للقيام بين ي��دي الجّبار، فاإّنما 
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ينك�ص��ف م��ن جوارح��ه ويظه��ر م��ا وج��ب فيه الو�ص��وء، وذل��ك اأّنه بوجه��ه ي�ص��جد ويخ�صع، 

وبيده ي�صاأل ويرغب ويرهب ويتبّتل، وبراأ�صه ي�صتقبله في ركوعه و�صجوده، وبرجليه يقوم 

.
(2(

 الخبر«
ويقعد...«)1)

للسعال آدسب سروضوء سرظاهليا وسرباطنيا
»فبّيــن Q اإلــى هنا الّنكتة الأ�ضا�ــس للو�ضــوء، ونّبه اأهل المعرفة واأ�ضحاب ال�ّضــلوك باأّن 

للوقوف في مح�ضر الحّق جّل وعال وللمناجاة مع قا�ضي الحاجات اآداًبا، ل بّد اأن ُتالحظ. 

ا ل ينبغــي اأن يح�ضر في  ورّيــة والأو�ضــاخ وك�ضــل العين الّظاهــرة اأي�ضً فمــع القــذارات ال�ضّ

ذلــك المح�ضــر، فكيف اإذا كان القلب معدًنا لالأو�ضــاخ ومبتلًى بالقــاذورات المعنوّية التي هي 

اأ�ضل جميع القذارات، مع اأّنه ورد في الرواية: »اإّن اهلل تعالى ل ينظر اإلى �صوركم، بل ينظر 

. ومع اأّن ما يتوّجه به الإن�ضــان اإلى الحّق تعالى، ومن يليق من العوالم الخلقية 
اإلى قلوبكم«)3)

للنظر اإلى كبرياء العظمة والجالل، هو القلب، ولي�س لما �ضواه من الأع�ضاء والجوارح حّظ اأو 

مروا ب�ضورة الّطهارة 
ُ

ن�ضيــب؛ مــع ذلك ما اأهملت الّطهارة ال�ضورية والنظافــة الّظاهرية؛ فاأ

.
(4(

ل�ضورة الإن�ضان وباطنها لباطنه«

لا رلطفارل سرباطنيا سرطفارل سرظاهليا لدقم
ويكمــل الإمــام الخمينــي } قائاًل: »وِمْن جعله Q تزكيــة القلبـ  في هذا الحديث 

ا  ال�ضــريفـ  مــن فوائــد الو�ضوء ُيعلــم اأّن للو�ضوء باطًنــا تح�ضل به تزكية الباطــن، وُيعلم اأي�ضً

)1)  ال�ضدوق، محمد بن علي ، ابن بابويه، علل ال�ضــرائع ، قم،ن�ضــر مكتبة داوري ، 1427 هـ.، ط 1 ، ج1، �س 257، وقد ورد 
الحديث على ال�ضكل الآتي: 

اُه،  اِر ِعْنــَد ُمَناَجاِتِه اإِيَّ  اْلَجبَّ
ِ

ُه َيُكوُن اْلَعْبُد َطاِهــرًا اإَِذا َقاَم َبْيَن َيَدي نَّ
َ
وِء َوُبِدَئ ِبِه؟ ِقيــَل: ِلأ ِمــَر ِباْلُو�ضُ

ُ
اإْن َقــاَل َقاِئــٌل: َفِلــَم اأ

 َبْيَن 
ِ
اِد ِلْلِقَيام َجا�َضِة، َمَع َما ِفيِه ِمْن َذَهاِب اْلَك�َضِل َوَطْرِد النَُّعا�ِس َوَتْزِكَيِة اْلُفوؤَ ْدَنا�ِس َوالنَّ

َ
َمَرُه، َنِقّيًا ِمَن اْلأ

َ
ُمِطيعًا َلُه ِفيَما اأ

َذا َقاَم َبْيَن  نَّ اْلَعْبَد اإِ
َ
ْجَلْيِن؟ ِقيَل: ِلأ �ــِس َوالرِّ

ْ
اأ اِر، َفاإِْن َقاَل َقاِئٌل: َفِلَم َوَجَب َذِلَك َعَلى اْلَوْجِه َواْلَيَدْيِن َوم�ضــح الرَّ  اْلَجبَّ

ِ
َيَدي

ُع، َوِبَيِدِه  ُه ِبَوْجِهِه َي�ْضَتْقِبُل َوَي�ْضُجُد َوَيْخ�ضَ نَّ
َ
وُء، َوَذِلَك اأ اِر َقاِئمًا َيْنَك�ِضُف  ِمنْ  َجَواِرِحهِ  َوَيْظَهُر َما َوَجَب ِفيِه اْلُو�ضُ  اْلَجبَّ

ِ
َيَدي

�ِضِه َي�ْضَتْقِبُل ِفي ُرُكوِعِه َو�ُضُجوِدِه، َوِبِرْجَلْيِه َيُقوُم َوَيْقُعد.
ْ
ُل، َوِبَراأ ُل َوَيْرَغُب َوَيْرَهُب َوَيَتَبتَّ

َ
َي�ْضاأ

)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 78.
ْمَواِلُكْم، 

َ
َلى اأ َوِرُكْم َوَل اإِ )3)  الميرزا النوري، م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 264. وقد ورد في هذه ال�ضورة: »َل َيْنُظُر اإَِلى  �ضُ

َوَلِكْن َيْنُظُر اإَِلى ُقُلوِبُكم«. 

)4)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 78.
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ا اأّن الّطهور الّظاهرّي والو�ضوء  الّرابطة بين الّظاهر والباطن وال�ضهادة والغيب؛ وُي�ضتفاد اأي�ضً

ال�ضورّي من العبادات وطاعة الرّب. ومن هذه الجهة الّطهور الّظاهر موجب للّطهور الباطن، 

ومن الّطهارة ال�ضورّية تح�ضل تزكية الفوؤاد.

وبالجملــة، ل بــّد لل�ّضــالك اإلى اهلل مــن التوّجه في وقــت الو�ضوء اإلى اأّنه يريــد التوّجه اإلى 

المح�ضــر المقّد�ــس لح�ضــرة الكبرياء. ومــع حالته القلبّية هــذه ل يليق للمح�ضــر، بل اإّنه قد 

ُيطرد من جناب العّز الربوبّي؛ فلي�ضّمر ذيل هّمته حتى ُي�ضري الّطهارة الّظاهرية اإلى الباطن، 

ويطّهر قلبه ـ الذي هو مورد نظر الحّق، بل منزل ح�ضرة القد�ــس ـ من غير الحّق، ويخرج من 

راأ�ضه التفرعن وحّب الّنف�س الذي هو اأ�ضل اأ�ضول القذارات، كي يليق للمقام المقّد�س«. 

ا: »وعليه، فاإّن تطهير القلب الذي هو المحل الحقيقّي للعبودّية والمركز الواقعّي  وقال اأي�ضً

لتلك المعاني يكون األزم. وبدون تطهير القلب، لو ُغ�ضــلت الأع�ضاء ال�ضورّية ب�ضــبعة اأبحر ما 

تطّهــرت، ومــا ُوجــد فيهــا لياقة لذلك المقــام، بل يكون لل�ّضــيطان فيها ت�ضــّرف ويكون المرء 

.
(1(

مطروًدا من ح�ضرة العّزة«

حديدا سروضوء
اإّن اأحــوال الأنبيــاء التــي تظهــر في �ضــّر عالقتهــم باهلل تعالى هــي اأف�ضل مــا يبّين حقيقة 

المقامات المعنوّية؛ وما يظهر منهم ب�ضورة الّذنب في الآيات والّروايات لي�س �ضوى بيان لهذه 

المقامــات، لأّن المقــام الأعلى يظهر من نق�س المقام الأدنى. وفي �ضــرحه لما ورد عن كتاب 

العلل، يتعّر�س الإمام الخميني } لهذه الحقيقة، قال: 

»جاء نفر من اليهود اإلى ر�ضول اهلل P، ف�ضاألوه عن م�ضائل، وكان فيما �ضاألوه: اأخبرنا يا 

اأ هذه الجوارح الأربع، وهي اأنظف الموا�ضع في الج�ضد؟ محمد، لأّي عّلة تو�ضَّ

فقال النبّي P: »لّما اأْن و�صو�س ال�ّصيطان اإلى اآدم Q، دنا من ال�ّصجرة، فنظر اإليها 

فذهب ماء وجهه، ثّم قام وم�ص��ى اإليها، وهي اأّول قدم م�ص��ت اإلى الخطيئة، ثّم تناول بيده 

منها ما عليها واأكل، فتطاير الحلي والحلل عن ج�صده، فو�صع اآدم يده على اأّم راأ�صه وبكى؛ 

فلّما تاب اهلل عليه، فر�س اهلل عليه وعلى ذرّيته تطهير هذه الجوارح الأربع، فاأمر اهلل عّز 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 78  - 80.
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وج��ّل بغ�ص��ل الوج��ه لّم��ا نظر اإلى ال�ص��جرة، واأمره بغ�ص��ل اليدين اإلى المرفقي��ن لّما تناول 

بهما، واأمر بم�صح الراأ�س لّما و�صع يده على اأمِّ راأ�صه، واأمره بم�صح القدمين لّما م�صى بهما 

.
اإلى الخطيئة«)1)

يقــول الإمــام الخمينــّي }: »فمن هــذه الأحاديث ال�ّضــريفة لأهل الإ�ضــارات واأ�ضحاب 

القلــوب فوائــد، منهــا اأّن خطيئة اآدم Q، مع اإّنها لم تكن مــن قبيل خطايا غيره، بل لعّلها 

كانــت خطيئــة طبيعّيــة اأو اإّنهــا كانت خطيئــة الّتوّجه اإلى الكثــرة التي هي �ضــجرة الّطبيعة، اأو 

كانــت خطيئة التوّجه اإلى الكثرة الأ�ضــمائية بعد جاذبــة الفناء الذاتّي، ولكّنها لم تكن متوّقعة 

مــن مثــل اآدم Q الذي كان �ضفّي اهلل والمخ�ضو�س بالقــرب والفناء الذاتّي؛ ولهذا اأعلن 

الذات المقد�ضة بمقت�ضى الغيرة الحبّية واأذاع ع�ضيانه وغوايته في جميع العوالم وعلى ل�ضان 

 ـ 
جميع الأنبياء R، قال تعالى: ﴿وََعَصٰٓ َءاَدُم َربَُّهۥ َفَغَوٰى﴾)2)

ومــع ذلــك، ل بــّد من كّل هــذا التطهير والتنزيه لــه ولذّريته التي كانت م�ضــتكّنة في �ضلبه 

ا. وم�ضتركة في خطيئته، بل �ضاركوا في الخطيئة بعد الخروج من �ضلبه اأي�ضً

فكما اإّن لخطيئة اآدم واأبنائه مراتب ومظاهرـ  فاأّول مرتبتها التوّجه اإلى الكثرات الأ�ضمائّية، 

واآخــر مظاهرها الأكل من ال�ضــجرة المنهّية التي �ضورتها الملكوتية �ضــجرة فيها اأنواع الثّمار 

والفواكــه، و�ضورتهــا الملكّيــة هي الّطبيعة و�ضــوؤونها، واإّن حّب الّدنيا والّنف�ــس الموجودين اإلى 

يومنــا هــذا فــي الذرّية لمن �ضــوؤون هــذا الميل اإلــى ال�ّضــجرة والأكل منها ـ كذلــك لتطهيرهم 

وتنزيههــم وطهارتهــم و�ضالتهــم و�ضيامهــم للخــروج من خطيئــة الأب، )التي هــي الأ�ضل(، 

مراتب كثيرة مطابقة لمراتب الخطيئة.

وقــد ُعلــم من هــذا البيان اأّن جميــع اأنواع المعا�ضــي القالبية لبن اآدم هي من �ضــوؤون اأكل 

ا من �ضــوؤون تلك  ال�ضــجرة، وتطهيرها على نحٍو خا�س؛ واأّن جميع اأنواع المعا�ضي القلبّية اأي�ضً

ال�ضــجرة وتطهيرهــا بنحــٍو اآخر، واأّن جميع اأنواع المعا�ضي الروحيــة من تلك وتطهيرها بطور 

خا�س.

)1)  ال�ضدوق، من ل يح�ضره الفقيه، ج1، �س 55  - 56.
)2)  �ضورة طه، الآية 121.
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واإّن تطهيــر الأع�ضــاء الّظاهرية هو ظــّل الّطهارات القلبّية والروحّيــة للكّمل، وهو حكمهم 

وو�ضيلتهم لأهل ال�ّضلوك. 

ومــا دام الإن�ضــان فــي حجاب تعّين الأع�ضــاء وطهارتها، وواقًفا في ذلك الحّد، فلي�ــس من 

اأهل ال�ضلوك، وهو باٍق في الخطيئة. 

فاإذا ا�ضــتغل بمراتب الطهارات الّظاهرية والباطنية وجعل الطهارات ال�ضورية الق�ضــرية 

و�ضــيلة للطهــارات المعنوّيــة الّلبية، ولحظ في جميــع العبادات والمنا�ضــك حظوظها القلبّية، 

وحــاز عليهــا، بــل اهتــّم بالجهــات الباطنيــة اأكثر مــن الّظاهريــة، وعــرف اأّنها هــي المق�ضد 

الأعلى دخل في باب �ضلوك طريق الن�ضانية، كما اأ�ضار اليه في الحديث ال�ضريف في م�ضباح 

.
(2(

»
ال�ّضريعة: »وطّهر قلبك بالتقوى واليقين عند طهارة جوارحك بالماء«)1)

اإّن الأ�ضــل فــي الأنبيــاء هو الع�ضمة. وهــذه الع�ضمة ترتبط بمجال دعوتهم وما ت�ضــتلزمه 

الدعــوة مــن كونهم قدوة واأ�ضــوة، ومن �ضرورة عدم الت�ضــنيع اأو التعيير لهــم؛ لأّن ذلك مناٍف 

راط الم�ضتقيم وطريق الهداية وتي�ضير �ضلوكه. للغر�س من الدعوة، وهو تبيين ال�ضّ

اأّمــا مــا ل ينق�ــس الغر�ــس فلي�ــس بمناٍف للع�ضمــة؛ ولهذا نجــد اأّن اهلل تعالى ن�ضــب بع�س 

المعا�ضي والذنوب اإلى اأنبيائه فيما ل عالقة له بدورهم الر�ضالّي.

ول �ضــّك بــاأّن الحديــث عن هذه الخطايا لي�ــس لأجــل الّطعن اأو الــذّم والّتوهيــن، واإّنما هو 

اإ�ضــارة اإلى دقائق ال�ّضــير اإلى اهلل وخفايا واأ�ضــرار المقامات والّدرجات. وهذه الدقائق ترجع 

ا اإلى مقامات الرّب المتعال و�ضوؤونه العظمى. اأي�ضً

فاإذا و�ضل ال�ّضــالك اإلى بع�س المقامات قد يح�ضــبها غاية ونهاية، وهو ل يدري اأّن بعدها 

خــر، واأّن الّركــون اإلــى مــا و�ضــل اإليه ُيعــّد اأعظم اأ�ضــباب الهالك؛ لهــذا وجب بيان 
ُ
مقامــات اأ

الم�ضكلة والعيب في المقام المذكور، حتى ل يركن اإليه �ضاحبه وينتقل منه.

)1)  المام جعفر ال�ضادق Q، م�ضباح ال�ضريعة، �س 129.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 81  - 82.
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لوك يل وسرسم ا رلسم سرخطوط سرعالم
بكلمات وجيزة يخت�ضر الإمام } اأركان برنامج ال�ّضير وال�ضلوك، وهي:

1. هدف البرنامج:
»وغايــة هــذا ال�ّضــلوك هــي تخلية الّنف�ــس من غير الحــّق، وتحليتهــا بالتجلّيات الأ�ضــمائية 

وال�ضفاتيــة والذاتيــة، فــاإذا ح�ضل لل�ضــالك هذا المقــام؛ فحينئٍذ ينتهي �ضــلوكه، وتح�ضل له 

.
(1(

الغاية في ال�ّضير الكمالي«

2. آثار الوصول وعالئمه:
يقول الإمام الخميني }: »... فينال اأ�ضــرار الن�ضك والعبادات ولطائف ال�ضلوك؛ وهي 

التجّليــات الجاللية التي هي اأ�ضــرار الّطهارات، والتجّليات الجماليــة التي هي غاية العبادات 

.
(2(

الأخرى، وتف�ضيلها خارج عن نطاق هذه الوراق«

فاأ�ضرار الّطهارة ترجع اإلى الإزالة؛ ولهذا فاإّنها ت�ضير اإلى المعاني الجاللية؛ لأّن في الجالل 

جهة الّطرد. وغاية الإزالة اأو الّتطهير هي التحلية والجذب التي ترجع جميًعا اإلى الجمال.

ا لإدراك الحقيقتين، ليكــون بذلك على  فمــن تفّكــر فــي الّطهارة �ضــهد المعنيين، و�ضــار م�ضــتعدًّ

مقربة من الو�ضول اإلى حقيقة الحقائق وغاية الغايات لل�ضلوك الإن�ضانّي، وهو اإدراك ال�ضم الأعظم.

3. شروطه األساسية:
يقول الإمام الخميني }: »فيلزم لالإن�ضــان ال�ّضالك: اأّوًل، ال�ضلوك العلمّي كي ي�ضّخ�س 

ببركــة اأهــل الذكر R مراتب العبادات، ويــرى العبادات ال�ضورية مرتبــة نازلة للعبادات 

 .
(3(

القلبّية والروحية، ثّم ي�ضرع في ال�ضلوك العملّي الذي هو حقيقة ال�ضلوك«

فــاإّن مراتــب العبادة عبارة عن مراتب ال�ّضــلوك ل يهتدي اإليها اإل من تم�ّضــك بالوا�ضلين. 

وُيعلم حينئٍذ اأّن هذه الأحكام الّظاهرية هي و�ضيلة الو�ضول اإلى الحقائق الباطنية.

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 82.
)2)  م.ن، �س 82.
)3)  م.ن، �س 82.
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سرّهاهيم سرلئيسا

للو�ضوء حقيقة باطنّية هي الّتطهير من كّل حدٍث معنوّي.  .1

اأهّم اآداب الو�ضوء التوّجه اإلى اأ�ضراره لتح�ضيل معانيه.  .2

�ضّر الو�ضوء التوّجه اإلى رحمة اهلل الوا�ضعة التي بها تطهر جميع مراتب الذنوب.  .3

تطهير الّظاهر يوؤّدي اإلى تطهير الباطن.  .4

ما لم يطهر القلب، فمهما ُغ�ضلت الأع�ضاء ال�ضورّية لن تكون لئقة للمح�ضر.  .5

�ضّر خطيئة اآدم هو التوّجه اإلى الكثرات.  .6

ما دام الإن�ضان واقًفا عند حّد الّطهارة الّظاهرية، فهو لي�س من اأهل ال�ضلوك، وهو باٍق   .7

في الخطيئة.

اإّن غايــة ال�ّضــلوك هــي تخليــة الّنف�ــس من غير الحــّق، وتحليتهــا بالتجلّيات الأ�ضــمائية   .8

وال�ضفاتية والذاتية.

عالمات الو�ضول: اإدراك التجّليات الجاللّية والجمالّية.  .9

يحتاج ال�ّضــالك اإلى ال�ّضــلوك العلمّي لمعرفة مراتب العبادات، واإلى ال�ّضــلوك العملّي   .10

الذي هو حقيقة ال�ّضلوك.

مراتب العبادة هي مراتب ال�ّضلوك.  .11





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

الدرس الثامن عشر

الغسل وآدابه 

القلبّية

ف اإلى حقيقة الجنابة والغ�ضل منها.   1 يتعرَّ

ي�ضرح  الآداب القلبّية للغ�ضل.   2

يبّين كيفّية تحّقق الغ�ضل الباطنّي.   3





تّفيق
الة واإلى العديد من العبادات.  الغ�ضل من الجنابة اأحد الّتطهيرات الالزمة للورود اإلى ال�ضّ

والجنابة ترمز اإلى الخطايا التي ينبغي لالإن�ضان اأن يتطّهر منها في باطنه. فاإذا كان التوّجه 

ا اأ�ضــل جميع الخطايا فــاإّن الجنابة هي اأكبــر تعبير اأو  اإلــى الّطبيعــة، بــل كون الإن�ضــان طبيعيًّ

مظهر لأكبر الخطايا، لأّنها اأكبر تعبير عن الحياة الطبيعّية. 

ولي�ضــت الخطيئة في كون الإن�ضــان طبيعيًّا، بل بر�ضاه وركونه اإلى عالم الّطبيعة الذي هو 

منزل اأ�ضفل �ضافلين.

الم�ضكلة كّلها في اعتبار هذه الحياة الّدنيا غاية وعدم الّنظر اإليها كو�ضيلة.

اأ�ضــل كّل الخطايــا هو اأن يفرح الإن�ضــان بملّذات الّطبيعة بطريقة تن�ضــيه ملّذات الملكوت 

والآخرة. اأّما لو جعل الّدنيا و�ضيلًة ومحّطًة ومعبًرا، ف�ضوف تتحّول الّدنيا اإلى اأف�ضل �ضبيل لطّي 

منــازل الآخــرة والو�ضول اإلى الحياة الخالدة. وكّل فرح فيها �ضــيكون تذكيــًرا باأفراح الآخرة، 

وكّل تنّعم بها �ضيكون ذكرى النعيم المقيم.

وهكذا يكون الغ�ضــل من الجنابة تعبيًرا عن رف�س الّطبيعة كمحّطة نهائّية. فبالغ�ضــل يعّبر 

ال�ّضــالك عــن رف�س تبعات التواجد في عالم الّطبيعــة، ل اأ�ضل الّتواجد فيها، والذي ل بّد منه 

للو�ضول اإلى غاية الغايات.

حديدا سرجنابا وسررسل لنفا
يقول الإمام الخميني } في تعريف حقيقة الجنابة وما ترمز اإليه في الباطن:

»الجنابة هي:  الفناء في الّطبيعة، والغفلة عن الروحانية، والغاية الق�ضوى لكمال ال�ضلطنة 
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. وهكذا يكون الغ�ضــل مــن الجنابة وفق 
(1(

الحيوانيــة والبهيميــة، والدخول في اأ�ضــفل �ضــافلين«

حقائق ال�ّضريعة عبارة عن:

»والغ�ضل هو: التطهير من هذه الخطيئة، والرجوع عن حكم الّطبيعة، والدخول في �ضلطان 

الّرحمانية وت�ضّرف الألوهية، بغ�ضــل كّل مملكة الّنف�ــس التي فنيت في الّطبيعة وابتليت بغرور 

.
(3(

،
(2(

ال�ّضيطان«

ف�ضــلطان الّرحمانيــة هــو الذي يخرج الإن�ضــان من الحتجــاب، وهو مفتــاح اليقظة واأ�ضل 

ال�ّضــلوك، ولول هذه الّرحمة لما تي�ّضــر لأحد �ضــبيل الو�ضول اإلى اهلل. فاإذا غ�ضل مملكة الّنف�س 

كّلها من التعّلق بالّطبيعة، ي�ضهد حقيقة ت�ضّرف الألوهّية، ومعنى »ل موؤّثر في الوجود اإل اهلل 

تعالى«.

ا آدسب سررسل سردلبيم
فــاإذا ظهــرت الحقائــق والمعانــي، ل بــّد اأن يتوّجــه القلــب اإليها حيــن العمــل والأداء حتى 

تح�ضــل الفوائــد المعنوّيــة ويكت�ضــب القلــب حّظــه مــن اللتــزام والعبــادة؛ لهذا يقــول الإمام 

الخميني }:

»فالآداب القلبّية للغ�ضل بالن�ضبة لل�ّضالك هي:

1.  اأّل يتوقف حين غ�ضله عند تطهير الّظاهر وغ�ضل البدن الذي هو الق�ضر الأدنى والحّظ 

الدنيوّي.

ويتوّجه اإلى جنابة باطن القلب و�ضّر الّروح.  .2

3. ويرى غ�ضله منها اأهّم.

)1) الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 83.
)2) م.ن، �س 83.

)3) »يقــول اأهــل المعرفة: اإّن الجنابة هــي الخروج من وطن العبودية، والدخول في الغربة، واإظهار الربوبية ودعوى الإنّية، 
والدخول في حدود المولى والّت�ضاف بو�ضف ال�ضــيادة. والغ�ضــل هو للتطهير من هذه القذارة والعتراف بالتق�ضير. 

وقد ذكر بع�س الم�ضــايخ في �ضمن ع�ضــرة ف�ضول، مئة وخم�ضــين حاًل ل بّد للعبد ال�ّضالك التطهير منها خالل الغ�ضل، 

يرجع اأغلبها اأو كّلها اإلى العّزة والجبروت وكبرياء الّنف�س وحّب الّنف�س وروؤيتها«.)معراج ال�ضالكين، �س 82 - 83(.
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 4. فيجتنــب غلبــة الّنف�ــس البهيميــة وال�ضــاأن الحيوانــّي على الّنف�ــس الّرحمانية وال�ضــوؤون 

الرحمانية.

 5. ويتوب من رجز ال�ّضيطان وغروره، ويطّهر باطن الّروح الذي هو نفخة اإلهية ـ وقد ُنفخ 

فيــه بالّنف�ــس الرحمانــّيـ  من الحظوظ ال�ّضــيطانّية، )وهي التوّجه اإلــى الغير الذي هو 

.
(1(

»Q اأ�ضل ال�ضجرة المنهية(، حتى يليق بهذا التطهير للدخول اإلى جنة اأبيه اآدم

وبهذه الطريقة يتاأّدب ال�ّضالك باآداب غ�ضل الجنابة، ويفتح على قلبه اأنوار في�س العبادة.

أصل أصول سرجنابا
فــاإذا كانــت حقيقة الجنابة عبــارة عن ظهور الجهــة المادّية وغلبة الوجهــة الحيوانّية في 

عالم الّطبيعة، فباطن حقيقة الجنابة هو غلبة الجهات ال�ّضوائّية على الجهات الإلهّية. والّدنيا 

تمّثــل اأ�ضــل الكثير من الجهات الغيرّية، بل اإّن جهة المغايرة والجتناب عن رّب العالمين هي 

الم�ضّماة بالّدنيا؛ اأّما الّطبيعة فاإّنها اأحد مظاهر الحّق المتعال. يقول الإمام الخميني }: 

»ولُيعلم اأّن الأكل من �ضــجرة الّطبيعة والإقبال على الّدنيا والتوّجه اإلى الكثرة هو اأ�ضل اأ�ضول 

.
(2(

الجنابة«

ق سررسل سرباطني؟
م

بأيم لاء يتّد
فبــاأّي مــاء يتحّقق الغ�ضــل مــن باطن الجنابة؟ هنــا يقول الإمام الخمينــي }: »وما لم 

يطهر من هذه الجنابة بانغما�ضه في ماء رحمة الحّق تعالى اأو تطّهره التاّم بذاك الماء الذي 

الة التي هي  يجري من �ضاق العر�س الرحمانّي والخال�س من الت�ضّرف ال�ّضيطانّي ل يليق لل�ضّ

.
(3(

حقيقة معراج القرب؛ فاإّنه ل �ضالة اإل بطهور«

شوسهق لن سألحاديث
يقول الإمام الخميني } في معر�س ال�ضت�ضــهاد ببع�س الن�ضو�س على وجود المعاني 

الباطنية للجنابة والغ�ضل، منها: 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 83.
)2)  م.ن، �س 83.
)3)  م.ن، �س 83.
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»وقد اأ�ضــير اإلى ما ذكر في الحديث ال�ضــريف في الو�ضــائل عن ال�ضــيخ ال�ضدوق )ر�ضوان 

اهلل عليه(، قال: وباإ�ضناده، قال: »جاء نفر من اليهود اإلى ر�ضول اهلل P، ف�ضاأله اأعلمهم عن 

م�ضــائل، وكان فيما �ضــاأله اأن قال: لأّي �ضــيء اأمر اهلل تعالى بالغت�ضال من الجنابة، ولم ياأمر 

بالغ�ضل من الغائط والبول؟ فقال ر�ضول اهلل P: »اإّن اآدم لّما اأكل من ال�صجرة، دّب ذلك في 

عروقه و�ص��عره وب�ص��ره، فاإذا جامع الرجل اأهله خرج الماء من كّل عرق و�ص��عرة في ج�ص��ده، 

.
(2(

 الخبر« 
فاأوجب اهلل عّز وجّل على ذرّيته الغت�صال من الجنابة اإلى يوم القيامة«)1)

م��روا بالغ�ص��ل م��ن الجنابة ول��م يوؤمروا 
ُ
»وفــي روايــة اأخــرى عن الر�ضــا Q: »اإّنم��ا اأ

بالغ�صل من الخالء، وهو اأنج�س من الجنابة واأقذر، من اأجل اأّن الجنابة من نف�س الإن�صان، 

وهو �ص��يء يخرج من جميع ج�ص��ده، والخالء لي���س هو من نف���س الإن�ص��ان، واإّنما هو غذاء 

 .
يدخل من باب ويخرج من باب«)3)

وظاهــر هــذه الأحاديــث، واإن كان عند اأهل الّظاهر اأّن النطفة لّمــا كانت تخرج من جميع 

البــدن وجب غ�ضــل جميعه؛ وهذا مطابق لــراأي جمع من الأطّباء والحكمــاء الّطبيعّيين، ولكن 

تعليله Q باأكل ال�ضجرة كما في الحديث الأّول، ون�ضبة الجنابة اإلى الّنف�س كما في الحديث 

الثاني، يفتح طريًقا اإلى المعارف لأهل المعرفة والإ�ضــارة؛ لأّن ق�ضية ال�ّضــجرة واأكل اآدم منها 

مــن اأ�ضــرار علوم القــراآن واأهل بيت الع�ضمة والّطهارة R، حيــث اإّن الكثير من المعارف 

مرمــوز فيهــا؛ ولذا جعلوا R فــي الأحاديث ال�ّضــريفة ق�ضّية اآدم والأكل من ال�ّضــجرة عّلًة 

الة والغ�ضــل و�ضوم �ضــهر رم�ضان  لت�ضــريع كثير من العبادات؛ ومن جملتها باب الو�ضوء وال�ضّ

.
(4(

وكونه ثالثين يوًما وكثير من منا�ضك الحّج«

لنطلق سرسهل برسل سردلب لن حبم سرقنيا
هكذا يكون منطلق ال�ّضفر اإلى اهلل تعالى بالخروج والبراءة من كّل ما �ضواه. ولي�ضت الّدنيا 

�ضوى اأحد مظاهر هذا ال�ضوى التي اختبرنا اهلل بها. ولو عا�س الإن�ضان فطرة اهلل لما ا�ضتغرق 

)1)  ال�ضيخ الحر العاملي، و�ضائل ال�ضيعة، ج2، �س 179.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 83 - 84.

)3)  ال�ضدوق، علل ال�ضرائع، ج1، �س 258.
)4)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 84.
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بهــا وغفــل عــن �ضاحــب النعمة بالنعمة. فــكّل من كان علــى الفطــرة يتوّجه اإلى اأ�ضــل النعمة 

ا اإذا توالت هذه النعمة وكُثرت. فما اأ�ضقى من جحد  و�ضببها عندما تاأتيه وترد عليه، وخ�ضو�ضً

ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي 
َ
المنعم ون�ضي ذكره! هناك �ضتنطبق عليه الآية ال�ضريفة بقول تعالى: ﴿ َوَمۡن أ

 .
فَإِنَّ َلُۥ َمعِيَشٗة َضنٗك ﴾)1)

لهــذا يتوّجــه الإمــام الخمينــي } اإلينــا، وي�ضــعى اأن يخاطــب قلوبنــا، ع�ضــى اأن توؤّثــر 

فيهــا الموعظــة البالغة، فيقــول: »وبالجملة، فاأنت يا ابــن اآدم، وقد ُجعلت بــذًرا لّلقاء وخلقت 

للمعرفة وا�ضطفاك اهلل تعالى لنف�ضه وخّمرك بيدي جماله وجالله وجعلك م�ضجوًدا للمالئكة 

ومح�ضــوًدا لإبلي�ــس، اإذا اأردت اأن تخــرج من جنابة اأبيك الذي هو اأ�ضلــك، وتليق للقاء ح�ضرة 

المحبوب وتنال ا�ضتعداًدا للو�ضول اإلى مقام الأن�س وح�ضرة القد�س، فال بّد لك من اأن تغ�ضل 

بمــاء رحمــة الحّق باطــن قلبك وتتوب مــن الإقبال على الّدنيــا التي هي من مظاهر ال�ّضــجرة 

المنهّية، وتغ�ضل قلبك الذي هو محفل لجناب الجميل وجمال الجليل من حّب الّدنيا و�ضوؤونها 

الخبيثة التي هي رجز ال�ّضيطان؛ فاإّن جّنة لقاء الحق تعالى محّل الأطهار ول يدخل الجّنة اإّل 

 .
(2(

الطّيب«

)1)   �ضورة طه، الآية 124.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 84 - 85.
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سرّهاهيم سرلئيسا

باطن الجنابة هو �ضيطرة الّطبيعة على الروحانية.  .1

الّطهارة من هذه الجنابة تكون بغلبة الروحانية على مملكة الّطبيعة.  .2

حقيقــة الجنابــة وباطنهــا في زعــم الإن�ضــان اأّنه ي�ضــارك اهلل في الخلــق )غلبة الجهة   .3

ال�ضوائّية على الجهة الإلهّية(.

خروج الإن�ضان من الحتجاب والتعّلق بالطبيعة يكون بالّدخول في �ضلطان الرحمانّية.  .4

الّطهارة من الجنابة المعنوّية تح�ضل بالعتراف بالعجز والفتقار.  .5

ل يمكن تحقيق الّطهارة المعنوّية اإل بعد الّطهارة الّظاهرية.  .6

الّطهارة المعنوّية ت�ضري اإلى ظاهر الإن�ضان حتًما.  .7

الّطهارة المعنوّية بدون الّطهارة الّظاهرية هي اّدعاء واهم.  .8

الكتفاء بالّطهارة الّظاهرية حرمان اأكيد.  .9

منطلق ال�ضفر اإلى اهلل تعالى يكون بالخروج والبراءة من كّل ما �ضواه.  .10

اإّن التوّجه اإلى الدنيا ناجم عن احتجاب الفطرة.  .11



أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

ــن اآداب التطّهر    1 ف اإلــى حقيقة الحدث، ويبيَّ يتعرَّ

منه.

يمّيز بين المجذوب ال�ّضالك وال�ّضالك المجذوب.   2

يبّين اأ�ضرار التخّل�س من النجا�ضة.   3

اآلداب الباطنية إلزالة 

النجاسة

الدرس التاسع عشر





تّفيق
ولّمــا كانــت الّطهارة موقوفة على اإزالة الّنجا�ضــة لأجل تحّقق ال�ضــتعداد للوفادة على اهلل 

تعالى، فاإّن من اأدرك معاني القرب ودرجاته، اأدرك اأّن لكّل درجة اأو مرتبة نوًعا من الخبائث 

ــالة الّظاهرية  والّنجا�ضــات التــي ل يمكــن تح�ضيلهــا اإّل بالّطهارة منها. وكمــا اإّن تحّقق ال�ضّ

الة، التي هي معراج  موقــوف علــى تحّقــق الّطهارة الّظاهرية، فال يمكن للعبد اأن يعــرج بال�ضّ

كّل موؤمــن، اإّل بالّطهــارة الباطنّيــة؛ لأّنــه بقلبه وباطنــه يعرج. وحيث اإّن للعــروج درجات، فاإّن 

العروج في اأّي مرتبة اأو درجة يتطّلب تحقيق الّطهارة الالئقة بها. وهذا ما يوؤّكد على �ضرورة 

اأن نتعّرف اإلى هذه الّدرجات، وما يمنع منها مّما ي�ضّمى بالقذارة والحدث.

لا هي حديدا سرّقث؟
ولّمــا كان لــكّل مــا يقــوم بــه الإن�ضــان ومــا يجــري عليه من وجــوده فــي اأر�ــس الّطبيعة من 

الأحــداث، فــاإن كانت مانعة من التوّجه اإلى اهلل فهي الأحداث التي ينبغي اأن يتخّل�س منها اأو 

يطهــر، واإّل بقــي في عالم الّدنيا ولم يتحّقق له ال�ّضــفر منها كما اأمــر واأعّد؛ لهذا يقول الإمام 

الخميني }: 

»فاعلم اأّن اإزالة الحدث كما مّر، هي في الخروج من الإّنّية والأنانّية والفناء عن الّنف�ضّية، 

بــل هــي الخروج من بيت الّنف�ــس ب�ضــكل كامل، ومــا دام في العبد بقايا من نف�ضــه فهو محدث 

.
(1(

بالحدث الأكبر والعابد والمعبود فيه هو ال�ّضيطان والّنف�س«

فلماذا كانت الّدنيا هي المانع؟ ولماذا كان على الإن�ضان اأن يخرج حّبها من قلبه؟

اإّن ذلــك كّلــه يرجع اإلى اأّن هذا الحّب يعّزز في الإن�ضــان حالــة الإنّية والأنانية، وهما موانع 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س85.
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�ضــهود الّتوحيد واإدراكه؛ اأي اإّنهما مانعا الو�ضول اإلى الحقيقة؛ ولهذا ينبغي اأن نفهم ما يقف 

وراء الّدنيــا. وعندهــا نعــرف اأّن كّل مــا يعــّزز فينا تلك الإنيــة فهو مانع، حتى لــو كان ب�ضورة 

المقامات المعنوّية؛ ولهذا يقول الإمام الخميني }: 

»واإّن منازل �ضــير اأهل الّطريقة وال�ّضــلوك، اإذا كانت لأجل الو�ضول اإلى المقامات وح�ضول 

المعارج والمدارج، فلي�ضــت خارجة عن ت�ضّرف الّنف�ــس وال�ّضــيطان، فيكون ال�ّضــير وال�ضــلوك 

علياًل. ويدور هذا ال�ّضلوك في منازل الّنف�س، ويكون ال�ّضير في جوف البيت. ومثل هذا ال�ّضالك 

لي�س بم�ضافر ول �ضالك ولي�س مهاجًرا اإلى اهلل ور�ضوله، وما طُهر من الحدث الأكبر الذي هو 

.
(1(

عين العبد«

فارل لن سرّقث؛ شفود سرتوحيق 
م

عاللا سرط
ا ل�ضــهود الحقيقة كما هي. وحيث اإّن  وبالتالــي، فــاإّن ح�ضول الّطهارة يجعل القلب م�ضــتعدًّ

الحقيقــة المطلقــة التي ت�ضــمل كّل الحقائق هي حقيقة الألوهّيــة التي تظهر في بع�س مراتبها 

بمعنى »ل موؤّثر في الوجود اإل اهلل«، يقول الإمام الخميني }:

»فاذا تطّهر من هذا الحدث تماًما، وتح�ضل نتيجة قرب النوافل، اأي: كنت �ضمعه وب�ضره، 

فمــن هــذه الجهة يلزم غ�ضــل البدن كّله عنــد الّطهارة من الحدث الأكبــر، لأّنه ما دامت عين 

العبد باقية بوجه من الوجوه، لم يرتفع الحدث. فاإّن تحت كل �ضعرة جنابة..

فالّتطهيــر مــن الحدث هو الّتطهير مــن الحدوث والفناء في بحر القــدم. وكماله الخروج 

من الكثرة الأ�ضمائية التي هي باطن ال�ضجرة. ويخرج بهذا الخروج من خطيئة اآدم ال�ضارية، 

وقد كان اأ�ضل الذرية.

ا مــن الأمور الغيبيــة الباطنية، وهو نور،  فالحــدث مــن القــذارات المعنوّية، وتطهيره اأي�ضً

لكن الو�ضوء نوٌر محدود والغ�ضــل نوٌر مطلق. واأّي و�ضوء اأنقى من الغ�ضــل؟ ولي�ضــت القيمة في 

 .
(2(

اإزالة الخبث والنجا�ضات الّظاهرية؛ لأّنها تنظيف �ضورّي وتطهير ظاهرّي«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 85 - 86.
)2)  م.ن، �س 86.
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والحدوث هو جهة الخلق والقدم هو جهة الرّب؛ فمن انتقل من الخلق و�ضافر اإلى الخالق، 

انتقــل مــن الحدوث وفني في البحر الالمتناهي ل�ضفات الرّب المتعال. وما دام في الإن�ضــان 

بقّيــة مــن نف�ضــه ونظر اإلى اإنّيته، فهو محجوب عنه؛ ولهذا يكون �ضــهود الكثرة الأ�ضــمائية من 

وجود بع�س الحجب اأو بقائها، وهي المعّبر عنها بالحجب الّنورية. 

 آدسب سرّقث
فاإذا توّجه القلب اإلى تلك المعاني وانعك�ضــت فيه اأنوار التوحيد، جرت عليه مياه الّتطهير 

من ال�ضــرك الذي هو اأ�ضل كّل رج�ــس وهو عنوان الإبلي�ضــّية الأكبر. وهنا ياأتي الأدب المعنوّي 

لهذه الّطهارة، حيث يقول الإمام الخميني }: »واآدابها القلبّية هي:

1. التبّروؤ من اإبلي�ــس ورجزه؛ اأن يعلم ال�ّضــالك الذي يريد الح�ضور في مح�ضر الحّق اأّنه ل 

 .
(1(

يمكن التطّرق اإلى مح�ضر الحّق مع رجز ال�ّضيطان ورج�س هذا الخبيث«

2. التقــوى الملكّيــة؛ »ومــا لــم تح�ضــل التقــوى الملكيــة الدنيويــة التاّمة على وفق د�ضــتور 

.
(2(

ال�ّضريعة المطّهرة، ل تح�ضل التقوى القلبّية«

3. التقــوى الملكوتيــة؛ »وما لم تح�ضل التقوى القلبّية من الأمور التي ذكرناها لن تح�ضل 

الّتقــوى الروحّيــة ال�ضــّرّية الحقيقّية. وجميع مراتــب الّتقوى مقّدمة لهــذه المرتبة وهو 

.
(3(

ترك غير الحّق. وما دام في ال�ّضالك بقية من الأنانية، فلن يتجّلى الحّق على �ضّره«

وال�ضــّر من اآخر مراتب الّنف�ــس، وفيه تدرك الأ�ضــرار الوجودية التي ل يراها المحتجبون 

بحجــب الّطبيعــة والمثــال. فتح�ضــل مّما ذكــر اأّن طريــق الّتقوى وفق ال�ّضــريعة المقّد�ضــة هو 

اأ�ضا�ــس الخــروج مــن تاأثير اإبلي�ــس الذي هــو اأ�ضل كّل خبــث ورجز. ول يمكن اأن ينال الإن�ضــان 

اأّي توفيــق معنــوّي دون تحقيــق الّتقــوى الّظاهرّيــة، وهذا قاعــدة اأولّية ل بّد مــن اللتزام بها. 

ويح�ضل من جّراء �ضّدة العتناء والتم�ّضك بها اأن يجعل اهلل الّطهارة �ضريعة التحّقق. فيقطع 

البع�س م�ضافة طويلة في رحلة الّتقوى هذه بزمن قليل؛ ولهذا يقول الإمام الخميني }:

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 86.
)2)  م.ن، �س 87.
)3)  م.ن، �س 87.
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»نعم، ربما ينال ال�ّضالك، بمقت�ضى �ضبق الرحمة وغلبة جهة »يلي الرّبي«، الإمداد الغيبي، 

ويحــرق بالجــذوة الإلهّيــة مــا بقــي من الأنانيــة اإن بقيــت. ولعّل فــي كيفّية تجّلي الحــّق للجبل 

واندكاكــه و�ضعق مو�ضــى اإ�ضــارة لما ذكــر، وهذا الفرق اأي�ضــا موجود بين ال�ّضــالك المجذوب 

.
(1(

والمجذوب ال�ّضالك«

كّل مخلوق محبوب، ولول الحّب الإلهّي لما نال اأحد �ضــيًئا من بركات الوجود وت�ضع�ضــعاته، 

لكّن الإن�ضان قد ي�ضتقبل من في�س محّبة اهلل القليل القليل، فيكتفي من الوجود باأخ�ّس مراتبه 

وهو الوجود المادّي والطبيعّي.

وبع�ــس الّنا�ــس ي�ضــتقبلون الحــّب الإلهــّي كّلــه، فتو�ضلهــم جذبة الحــّب اإلى مقــام القرب. 

ة. ويطلق  وعندها �ضــيكون �ضــلوكهم اأف�ضل مظهٍر لهذا الحّب الإلهّي والعناية الرّبانّية الخا�ضّ

علــى اأمثــال هــوؤلء عنوان المجذوب ال�ّضــالك لغلبة جهــة المحّبة الإلهّية على �ضــلوكه؛ اأّما من 

غلبت عليه جهة المجاهدة والجهد والّتعب والم�ضــّقة فُيطلق عليه عنوان ال�ّضــالك المجذوب، 

واإن كان الكّل على طريق المحّبة المو�ضلة اإلى اهلل تعالى.

جاسا
م
ص لن سرن

م
أسلسر سرتخل

ادق Q، ويتوّقف عند بع�س  ينقل الإمام الخميني } حديًثا من�ضوًبا اإلى الإمام ال�ضّ

معانيــه ومــا فيه من اأ�ضــرار خلق الإن�ضــان في عالــم الّطبيعة. اقت�ضت حكمة اهلل وم�ضــيئته اأن 

ينتقل الإن�ضان من جّنته التي ُوجد فيها بدايًة واأن يهبط اإلى هذه الأر�س. ففي عالمه الأّول ما 

كان يجوع ول يعرى، وبدون الجوع ل حاجة للّطعام، ومع عدم الحاجة اإلى الّطعام، فال حاجة 

اإلــى تخليــة القــذارات الحا�ضلــة من قــّوة الها�ضمة. لكــّن اهلل اأهبطه اإلى الأر�ــس ل ليهينه اأو 

يطرده، بل ليبداأ رحلة جديدة في معرفة الحقيقة التي ما كان له اأن يكت�ضفه في عالمه الأّول، 

وهــذه الحقيقــة تنك�ضــف بمعرفة اأمرين اأ�ضا�ضــيين، همــا: حقيقة عجزه وذّلتــه، وحقيقة غنى 

:Q الرّب المتعال، يقول الإمام الخميني }: »فعن م�ضباح ال�ّضريعة: قال ال�ضادق

»�ُصّمي الم�صتراح م�صتراًحا ل�صتراحة الّنفو�س من اأث�قال الّنجا�صات وا�صتفراغ الكثافات 

والق��ذر فيه��ا، والموؤم��ن يعتب��ر عندها اأّن الخال�س م��ن حطام الّدنيا كذل��ك ي�صير عاقبته 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 87.
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في�ص��تريح بالع��دول عنه��ا وتركه��ا، ويف��ّرغ نف�ص��ه وقلب��ه ع��ن �ص��غلها وي�ص��تنكف ع��ن جمعه��ا 

واأخذها ا�صتنكافه عن النجا�صة والغائط والقذر ويتفّكر في نف�صه المكرمة في حال، كيف 

ت�صي��ر ذليل��ة ف��ي ح��ال، ويعل��م اأّن التم�ّص��ك بالقناعة والّتقوى ي��ورث له راح��ة الّدارين واأّن 

الراح��ة ف��ي ه��وان الّدنيا والفراغ من التمّتع بها وفي اإزالة النجا�ص��ة من الحرام وال�ّص��بهة، 

فيغل��ق ع��ن نف�ص��ه ب��اب الِكب��ر بع��د معرفت��ه اإّياه��ا، ويف��ّر م��ن الّذن��وب ويفت��ح ب��اب الّتوا�صع 

والّن��دم والحي��اء ويجته��د ف��ي اأداء اأوام��ره واجتن��اب نواهي��ه طلًب��ا لح�ص��ن الم��اآب وطي��ب 

ب��ر والك��ّف ع��ن ال�ّص��هوات، اإل��ى اأن يّت�صل  لف��ى، وي�ص��جن نف�ص��ه ف��ي �ص��جن الخ��وف وال�صّ الزُّ

 )انتهى 
باأمان اهلل في دار القرار ويذوق طعم ر�صاه، فاإّن المعّول ذلك وما عداه ل �صيء«)1)

.
(2(

كالمه ال�ضريف(« 

وح ا تّصيل حظوظ سرلم أهّيم
يقــول الإمام الخميني �ضــارًحا: »هذا الكالم ال�ّضــريف حكم ود�ضــتور جامــع لأهل المعرفة 

وال�ّضــلوك؛ وهــو اأّن الإن�ضــان اليقظــان ال�ّضــالك اإلى دار الآخــرة ل بّد اأن ي�ضــتوفي في كّل حال 

مــن الحــالت حظوظــه الّروحانّية، ول يغفل فــي اأّي حال عن ذكر مرجعه وماآلــه؛ ولهذا قالت 

الحكمــاء: النبــّي خادم الق�ضاء، كمــا اإّن الّطبيب خادم البدن. فاإّن الأنبيــاء العظام والأولياء 

الكــرام R حيــث اإّنهــم ل يرون اإّل الق�ضاء الإلهّي ول ي�ضــاهدون �ضــوى جهــة »يلي اللهي«، 

والحاكــم فــي قلوبهم هو ملكوت الق�ضاء الإلهّي، يرون جريان جميع الأمور باأيدي مالئكة اهلل 

التــي هــي جنــود اهلل. والّطبيب الّطبيعــّي حيث اإّنه بعيــد عن هذه المرحلة وم�ضــتبعد من هذا 

الوادي، ين�ضب جريان الأمور الّطبيعّية اإلى القوى الّطبيعّية.

وبالجملة، على الإن�ضان ال�ّضالك اأن يح�ضل على حظوظ �ضلوكه في جميع الحالت ومن كّل 

الأمــور. فــاإذا راأى اأّن الحطام الدنيوّي ولذائذ عالم الملك كّلهــا زائلة ومتغّيرة وعاقبة اأمرها 

الى الف�ضاد والأفول، فيعر�س قلبه عنها ب�ضهولة، ويفرغ قلبه من ال�ضتغال بها وي�ضتنكف عنها 

.
(3(

كما ي�ضتنكف عن القذارات«

)1)  المام جعفر ال�ضادق Q، م�ضباح ال�ضريعة، �س 126 - 127.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 91 . 

)3)  م.ن، �س 91 - 92.
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بيعا
م

لعللا باطن عارم سرط
ال�ضــفل  وجهــة  ت�ضبــح  وجهتــه  فــاإّن  الّطبيعــة،  عالــم  فــي  الإن�ضــان  ي�ضــتغرق  وعندمــا 

والنحطــاط، فينحــرف عــن الطريق الذي عليه اأن ي�ضــلكه للرجــوع اإلى اأ�ضلــه؛ ولهذا يقول 

الإمام الخميني }: »اإّن باطن عالم الّطبيعة هو القذارة، وتعبير القذارة والأو�ضــاخ في 

 Q الروؤيــة )التــي هــي باب من المكا�ضــفة( هــو الّدنيا والمال. وفــي المكا�ضــفة العلوية

.
(1(

الّدنيا جيفة وميتة«

بيعا
م

غ لن عارم سرط سرتهلم
فاإذا علم الإن�ضــان حقيقة التوّجه اإلى عالم الّطبيعة، وجب عليه اأن يتفرغ منه؛ لهذا يقول 

الإمــام الخمينــي }: »فالموؤمــن مثلما اأّنه يفرغ نف�ضــه مــن الأثقال والف�ضــالت الطبيعية، 

ويريح المدينة الّطبيعية من اأذاها، كذلك يريح قلبه من التعّلق وال�ضتغال بها ويرفع عن القلب 

ثقل حّب الّدنيا، ويريح ويفرغ المدينة الروحانية الفا�ضلة منها. ويتفّكر كيف اأّن ال�ضتغال في 

الّدنيا اأذّل الّنف�ــس ال�ضريفة بعد عّدة �ضــاعات، واأحوجها اإلى اأقبح الحالت واأف�ضحها، كذلك 

ال�ضــتغال القلبــّي بالعالــم بعدما يرتفــع حجاب الملــك والّطبيعة وما هو ببعيد، يذّل الإن�ضــان 

.
(2(

ويبتليه بالح�ضاب والعقاب«

غ هو سرتدوى طليق سرتهلم
ولي�ــس لالإن�ضــان اأن يختار من نف�ضه طريق الفراغ من الّدنيا واجتناب الّطبيعة؛ لأّن ذلك 

لــن يورثــه �ضــوى المزيد من التعّلــق بها. وهذا ما �ضــاهدناه في طــرق الّرهبنــة والريا�ضات 

المخترعــة والمبتدعــة؛ ولهــذا كان البرنامج الإلهــّي المنبثق من معرفة فل�ضــفة الوجود في 

عالم الّطبيعة هو الطريق الوحيد لتحقيق ذلك النعتاق والخال�س. فالإن�ضان لم يهبط اإلى 

عالم الّطبيعة ليخرج منها فح�ضــب، بل يتحّمل م�ضــوؤولية اإحيائها وعمارتها، وبذلك يح�ضل 

ذلك الخروج. 

يقــول الإمــام الخمينــي }: »ولُيعلــم اأن التم�ّضــك بالتقــوى والقناعــة موجــب لراحــة 

)1) الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س92.
)2) م.ن.
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الدارين. واإّن الراحة في هوان الّدنيا وعدمّيتها، فلذلك ل يلتّذ ول يتمّتع بها. وكما اإّنه طّهر 

نف�ضــه من الّنجا�ضــات ال�ضورّية، كذلك �ضيطّهر نف�ضه من نجا�ضــات المحّرمات وال�ّضبهات. 

واإذا عــرف نف�ضــه ووجــد ذّلــة احتياجهــا، واأغلق بــاب الكبر والّتعظيــم عن نف�ضــه، وفّر من 

الع�ضيــان والّذنــوب، وفتــح علــى نف�ضــه بــاب الّتوا�ضــع والّندامــة، وجــّد واجتهد فــي اإطاعة 

اأوامــر الحــّق واجتنــاب مع�ضيتــه حّتى يكون له ح�ضــن المــاآب اإلى الحّق، ويتقــّرب اإلى مقام 

القد�ــس بطهارة الّنف�ــس و�ضفائها. ولي�ضجن هو نف�َضه في �ضجن الخوف وال�ضبر والكّف عن 

ال�ضــهوات الّنف�ضــانية، كي ياأمن من �ضجن العذاب الإلهّي، ويلحق بالحّق في دار القرار وفي 

كنف ذاته المقّد�ضــة، فيذوق في تلك الحال طعم ر�ضا الحّق تعالى... وهذا غاية اآمال اأهل 

.
(1(

ال�ضــلوك، ولي�س لغيره اأّية قيمة«

)1) الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س92.
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ئيسا سرّهاهيم سرلم

حقيقة الحدث هو كّل ما كان مانًعا من التوّجه اإلى اهلل.  .1

ما لم يطّهر الإن�ضان من الحدث فلن يحدث له ال�ضفر اإلى اهلل.  .2

التطّهر من الحدث يح�ضل بالخروج من الإنّية والأنانّية.  .3

يجب اأن تخ�ضع جميع مراتب الّنف�س هلل تعالى.  .4

عدم خ�ضوع مرتبة من مراتب الّنف�س يعني عدم خ�ضوع الّنف�س.  .5

اأ�ضحى حّب الدنيا مانًعا من الو�ضول اإلى اهلل؛ لأّنه عبارة عن تعزيز الإنّية والأنانّية في   .6

النف�س.

كمال التطّهر من الحدث يكون بالخروج من الكثرة الأ�ضمائّية.  .7

التطّهر من الحدث يبداأ من تحقيق التقوى الظاهرّية.  .8

ال�ضتغراق في عالم الطبيعة يجعل الإن�ضان يّتجه نحو ال�ضفل في�ضّل الّطريق.  .9

تفريغ القلب من ال�ضتغال بعالم الطبيعة يريحه ويجعله يتوّجه اإلى عالم المعنوّيات.  .10

تفريغ القلب من ال�ضتغال بعالم الطبيعة يكون بالتزام الّتقوى.  .11



أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

يتعــَرف اإلــى الن�ضــاآت المختلفــة للنف�ــس، ويدرك    1

العالقة بين كل ن�ضاأة.

ــن دور اللبا�ــس واأهمّيتــه، وتاأثيــره على �ضــلوك    2 يبيِّ

الإن�ضان.

يذكــر المنهج ال�ضــالمي فــي التعامل مع اللبا�ــس    3

والمظهر.

 آداب مطلق اللباس

الدرس العشرون





تّفيق
الة الّظاهرّية دللت باطنّية معنوّية، ول يخرج اللبا�س وال�ضتر وال�ضاتر  لجميع اأحكام ال�ضّ

عن هذه القاعدة. 

ا، وتفتح لالإن�ضــان اآفــاق معرفة  ــالة عن اأ�ضــرار الوجــود بطريقــة متمّيزة جدًّ تك�ضــف ال�ضّ

الحقائق ب�ضورة رائعة. فهي، بحّق، دورة �ضاملة في المعارف الإلهّية. وعند الحديث عن لبا�س 

الم�ضّلي، نتعّرف اإلى الّنف�ــس الإن�ضــانية ون�ضــبر اأغوارها ونكت�ضــف الكثير من الأمور المذهلة 

التــي تفتــح لنا اأبواب معرفتنا باأنف�ضــنا؛ لأّن اللبا�ــس في الحياة ي�ضــّكل اأحد عناويــن الّتوا�ضل 

الجتماعّي، ولأّن للعالقات الب�ضــرية اأبلغ الأثر في النفو�ــس. ف�ضــوف يدخل اللبا�ــس على هذه 

العالقات ويوؤّدي دوًرا بارًزا في ت�ضكيلها، لينجّر هذا الأمر اإلى التاأثير البالغ على النفو�س.

لقــد كان للبا�ــس، وعبــر التاريخ الب�ضــري، الكثير من الآثــار، واأ�ضبح اأحد فــروع الثقافات 

وتجّلياتها؛ ولهذا نحتاج اإلى مالحظة الدور البليغ للبا�س على النفو�س حتى نتعّرف اإلى الروؤية 

الإ�ضالمية في هذا المجال.

قــد يبدو للوهلة الأولى اأّن مو�ضوعنا �ضــطحّي اأو �ضــكلّي، لكّنه �ضــرعان مــا يتبّين اأّنه يحوي 

الكثيــر مّمــا نحتــاج اإلــى معرفته مــن دقائــق الّنف�ــس وم�ضــاعرها واإدراكاتها واأحوالهــا. وتلك 

الق�ضية ال�ضكلية الّظاهرية �ضتترك تاأثيًرا عميًقا في القلب!

فما هو �ضــّر ذلك؟ ولماذا يجب على ال�ّضــالك اأن يراعي اأحكام اللبا�ــس في حياته انطالًقا 

من �ضالته؟ وما هي الأحوال القلبّية التي تت�ضّكل جّراء عدم مراعاة مثل هذه الآداب؟

قبل اأّي �ضيء: ما هي الّنف�س؟

تتفاعــل الّنف�ــس الإن�ضــانية مع عوالــم الوجــود. وعندما يعي �ضاحبهــا هذا التفاعــل، فاإّنه 
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�ضيتعّرف على قواها وحوا�ضها. كّل النا�س يكت�ضفون قواهم البدنية التي يعّبر عنها بقوى عالم 

الملك والّطبيعة؛ لأّن هذا العالم الأدنى محط اهتمامهم جميًعا. لكّن اأكثر النا�س غافلون عن 

العوالم الأخرى. وب�ضبب هذه الغفلة اأ�ضحت تلك العوالم غيبية اأو باطنية رغم �ضّدة ظهورها.

كّل ذلك نتيجة عدم الهتمام والتوّجه القلبي اإليها. ويوؤّدي ذلك اإلى عدم اكت�ضاف القوى 

الباطنيــة للنف�ــس، فالحتــكاك والتفاعــل مع العوالم الغيبيــة قليل اأو �ضعيــف، والتوّجه اإلى ما 

يجري فيها ومعها اأ�ضعف.

وهكــذا ياأتــي اأمثال الإمام الخميني } ليفتحوا اأعيننا على هذه الحقائق ويك�ضــفوا لنا 

بع�س ما خفي عنا حول اأنف�ضنا.

يقول الإمام الخميني }:

»اعلم اأّن الّنف�ــس الإن�ضــانية الناطقة حقيقٌة، هي، في عين الوحدة وكمال الب�ضــاطة، ذات 

ن�ضاآت؛ عمدتها بطريق كّلّي ثالث:

الأولى: الن�ضاأة الملكية الدنيوية الّظاهرة، ومظهرها الحوا�س الّظاهرة والق�ضر الأدنى لها 

هو البدن الُملكّي.

الثانيــة: الن�ضــاأة البرزخيــة المتو�ّضــطة، ومظهرهــا الحوا�ــس الباطنيــة والبــدن البرزخي 

والقالب المثالي.

.
(1(

الثالثة: الن�ضاأة الغيبية الباطنية، ومظهرها القلب وال�ضوؤون القلبّية«

لا هي سرعالقا بين كل للتبا؟
يقول الإمام } في تو�ضيح العالقة بين مراتب الّنف�ــس: »ون�ضــبة كّل من هذه المراتب 

اإلــى الأخــرى ن�ضــبة الّظاهرية والباطنية، اأو ن�ضــبة التجّلي والمتجّلي. ومن هذه الجهة ت�ضــري 

الآثــار والخوا�ــس والنفعــالت من مرتبــة اإلى اأخرى. فمثاًل، اإذا اأدركت حا�ّضــة الب�ضر �ضــيًئا 

ما يقع منه اأثر في الح�ــّس الب�ضري البرزخي منا�ضــب لتلك الن�ضــاأة ويقع منه اأثر في الب�ضر 

الباطنــّي القلبــّي ينا�ضــب تلك الّن�ضــاأة. وهكذا الآثار القلبّيــة تظهر في الن�ضــاأتين الأخيرتين. 

ا.  وهذا المطلب، م�ضاًفا اإلى اأّنه مطابق للبرهان القوّي المتين، فهو مطابق للوجدان اأي�ضً

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 95.
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لهذا، يكون لجميع الآداب ال�ضورّية ال�ضــرعّية في الباطن اأثر، بل اآثار، ولكّل من الأخالق 

ا اآثار في الّظاهر والباطن، ولكلٍّ من  الجميلة التي هي من حظوظ مقام برزخية الّنف�ــس اأي�ضً

.
(1(

المعارف الإلهّية والعقائد الحّقة في الن�ضاأتين البرزخية والّظاهرة اآثار«

ل بين سرّلستب
م
ألثلا حول سرتأثيل وسرـتأث

1. تأثير القلب: 
 يقول الإمام }: »فمثاًل، الإيمان باأّن المت�ضّرف في مملكة الوجود وعوالم الغيب وال�ضهود 

هــو الحّق تعالى، ولي�ــس ل�ضــائر الموجــودات فيها ت�ضــّرف اإل الت�ضــّرف الإذنّي الظّلّي، يــوؤّدي اإلى 

الكثير من الكمالت الّنف�ضانية والأخالق الإن�ضانية الفا�ضلة، مثل التوّكل والعتماد على الحّق وقطع 

الحة والأفعال الح�ضــنة  الطمــع بالمخلــوق الذي هــو اأّم الكمالت، ويوجــب كثيًرا من الأعمــال ال�ضّ

وتــرك الكثير من القبائح. وهكذا �ضــائر المعارف التــي تعدادها وتعداد تاأثيراتها خارج عن مجال 

هذه الأوراق وفوق قلم الكاتب المك�ضــور، ويحتاج اإلى تحرير كتاب �ضخم لموؤّلٍف �ضاحب قلم قوّي 

.
(2(

من اأهل المعرفة، اأو من نَف�س حار لأحد اأهل الحال )اإّن اأيدينا ق�ضيرة والتمر على النخيل(

2. تأثير النشأة البرزخية:
ويقول }: »وهكذا مثاًل ُخْلق الر�ضا، فاإّنه من الأخالق الإن�ضانية الكمالية، وله تاأثيرات 

ة، ويو�ضل  كبيــرة في ت�ضفية الّنف�ــس وتجّليتها، ويجعــل القلب مورًدا للتجّليات الإلهّيــة الخا�ضّ

الإيمــان اإلــى كمالــه، وكمــال الإيمــان اإلــى الطماأنينــة، والطماأنينة اإلــى كمالهــا، وكمالها اإلى 

الم�ضــاهدة، والم�ضــاهدة اإلى كمالها، وكمالها اإلى المعا�ضــقة، والمعا�ضقة اإلى كمالها وكمالها 

اإلــى المــراودة، والمراودة اإلى كمالها وكمالها اإلــى الموا�ضلة، والموا�ضلة اإلى كمالها، ويرتقي 

اإلى ما ل ي�ضعه وهمي ووهمك. وله في ملك البدن والآثار والأفعال ال�ضورية التي هي اأغ�ضان 

واأوراق تلــك ال�ضــجرة تاأثيــٌر غريب، في�ضير ال�ّضــمع والب�ضر و�ضــائر القوى والأع�ضــاء اإلهية، 

.
(3(

ويظهر �ضّر »كنت �صمعه وب�صره« اإلى حدٍّ ما«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 95  - 96.
)2)  م.ن، �س 96.
)3)  م.ن، �س96.
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3. تأثير نشأة الّظاهر:
 يقــول الإمــام}: »وكمــا اأّن لتلــك المراتــب فــي الّظاهــر تاأثيًرا، بــل تاأثيــرات، فلهيئة 

ا  الّظاهر وجميع الحركات وال�ضــكنات )العادية وغير العادية(، ولجميع التروك والأفعال اأي�ضً

في تلك المراتب تاأثيرات عجيبة، بحيث اإّنه قد ي�ضــقط ال�ّضــالك من الأوج الأعلى اإلى اأ�ضــفل 

�ضــافلين بنظــرة تحقيريــة واحــدة اإلى عبٍد مــن عباد اهلل، ول ي�ضــتطيع جبران هذا ال�ضــقوط 

.
(1(

ل�ضنواٍت مديدة«

لا هو تأثيل سرلباا على قلوبنا؟
لالألب�ضة اأبعاد عّدة، اأهّمها ما يرتبط بماّدتها، وهي القما�س، بنوعّيته وماّدته؛ والثاني هو 

الّطراز والمو�ضة والهيئة. وكما اأّن النا�ــس ينظرون اإلى الهيئة وال�ضــكل ويعطون �ضاحبها قيمة 

ما، كذلك يعتبرون القما�س الم�ضتعمل فيها ويرون له مدخلّية في التقييم والعتبار.

ــا فــي كرامة الإن�ضــان؛ لكّن النا�ــس تعــّدوا هذه القيمــة الإلهّية  جعــل اهلل للبا�ــس دوًرا مهمًّ

واأ�ضــبغوا على الألب�ضــة والثياب اعتبارات �ضــكلّية وهمّيــة ل دخل لها بالوظيفة الأ�ضا�ضــّية لها. 

ف�ضــارت الثيــاب عنواًنــا للتقــّدم والّتاأّخــر والأهمّيــة والحقــارة والع�ضرنــة والّزهــد والمنزلة 

وغيرهــا مــن الأمــور، بل رّبما يمكن القــول اأّن هذه العتبارات تفّوقت علــى الوظيفة الأ�ضلّية، 

و�ضار من الالزم اأن يّتخذ الموؤمن المتدّين موقًفا وا�ضًحا من الق�ضّية، واأن ينتبه اإلى مظهره 

ليحفــظ ثقافتــه واأ�ضالتــه، ول ينجّر اإلى ثقافة اأهل الّدنيا وال�ضــتكبار والعتبار، حتى ل يكون 

خادًما ومرّوًجا لها من حيث ل ي�ضعر.

يقول الإمام الخميني }:

»وحيث اإّن اأّن قلوبنا نحن الم�ضاكين �ضعيفة وعاجزة، ومثل �ضجرة ال�ضف�ضاف ت�ضطرب 

من الّن�ضــيم الرقيق وتفقد حالة ال�ّضــكون، فالالزم اأن نراقب الحالت القلبّية حّتى في الأمور 

العادّيــة؛ واأحدهــا اّتخــاذ اللبا�ــس، ونالحظ حالتنــا القلبّيــة ونحافظ على القلــب. وحيث اإّن 

ا والإحاطة بها فوق طاقتنا، فال بّد  للّنفو�س وال�ّضيطان حبائل م�ضتحكمة وت�ضويالت دقيقة جدًّ

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 96 - 97.
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.
(1(

لنا من مواجهتها بقدر قّوتنا وو�ضعنا، ونطلب الّتوفيق والتاأييد من الحّق تعالى«

القلــب الّرقيــق عالمــة علــى ال�ّضــالمة؛ فرّقــة القلب تجعلــه قابــاًل لالنفعال ال�ّضــريع تجاه 

فيو�ضــات عالم الملكــوت والمعاني الجميلة للوجود، وبهذا النفعال يح�ضل على زاده من تلك 

الحقائــق. اإّل اأّن نقطــة القّوة هذه قد تتبّدل اإلى نقطة �ضعف فيما لو كان توّجه القلب منعطًفا 

اإلــى هــذه الّدنيا الدنّية؛ لأّنه �ضــرعان ما �ضــيتفاعل معها ويتاأّثر بها، فتتــرك ب�ضمات وا�ضحة 

وعميقة فيها، ويوؤّدي ذلك اإلى التعّلق بها وحّبها والإقبال عليها.

يقــول الإمــام الخمينــي }: »فنقول بعدما اّت�ضــح اأّن للباطن في الّظاهــر وللّظاهر في 

الباطــن تاأثيــًرا، اأّنــه ل بّد لالإن�ضــان الّطالب للحــّق والرتقاء الّروحانــّي اأن يحترز في انتخاب 

ماّدة اللبا�ــس وهيئته مّما يكون له تاأثير ال�ّضــوء في الّروح ويخرج القلب عن ال�ضــتقامة ويغفله 

عن الحّق ويجعل وجهة الّروح دنيوّية. ول يتوّهم اأّن ت�ضــويل ال�ّضــيطان وتدلي�ــس الّنف�س الأّمارة 

اإّنمــا هو في اللبا�ــس الفاخــر الجميل فقط اأو في الّتجّمل والتزّين فح�ضــب، بل اللبا�ــس البالي 

الذي ل قيمة له رّبما ي�ضقط الإن�ضان من درجة العتبار.   

ومن هذه الجهة، ل بّد لالإن�ضــان اأن يحترز من لبا�ــس ال�ّضــهرة، بل من مطلق الم�ضــي على 

خــالف المعتــاد والمتعارف. كمــا اإّنه ل بّد اأن يحترز من الألب�ضــة الفاخرة التــي تكون ماّدتها 

وجن�ضــها غاليــة الثّمــن، وتكون هيئتهــا وخياطتها جالبــة لالأنظار، وُي�ضــار اإليهــا بالبنان؛ لأّن 

قلوبنا �ضعيفة وغير ثابتة ب�ضكٍل ملحوظ، فبمجّرد التمّيز والتعّين تزّل وتنحرف عن العتدال. 

عيف العاري من جميع مراحل ال�ّضرف والإن�ضانّية وعّزة الّنف�س وكمال  فالإن�ضان الم�ضكين ال�ضّ

الآدمّية والبريء منها، رّبما يحدث ب�ضــبب ب�ضعة اأذرع من الثوب الحريرّي اأو ال�ضوفّي الذي 

قّلد في خياطته الأجانب، اأو ح�ضل عليه بقيمة بيع �ضرفه والوقوع في العار، اأن ينظر اإلى عباد 

اهلل بنظر الحقارة والكبر والدلل ول يرى لأحد قيمة، ولي�ــس هذا اإّل من منتهى �ضعف نف�ضــه 

.
(2(

وقّلة ا�ضتعداده؛ حيث يتوّهم اأّن ف�ضالت دود القّز ولبا�س الغنم موجبة لعتباره و�ضرفه«

فاأ�ضــل الق�ضيــة هو اأّل يكون اللبا�ــس مّما ي�ضــتوجب ال�ّضــهرة في المجتمع )فــي اأّي نوع من 

اأنواعها(؛ لأّن ال�ضهرة الحميدة هي �ضهرة الأخالق والقيم المعنوّية. ومن كانت �ضهرته ب�ضبب 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 97.
)2)  م.ن، �س 97 - 98.
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ثيابــه ومظهــره، فهو مّمن ي�ضــاعد على تدميــر منظومة القيــم الدينّية وا�ضــتبدالها بمنظومة 

الّدنيا المنحّطة.

ومثــل هــذا الأمــر ل ينح�ضر بالنّيــة؛ فقد تكون نّيتنا �ضــليمة ونحن ل نبتغي مــن وراء هذا 

اللبا�ــس �ضــهرة اأو منزلة في القلوب. ومع ذلك، فاإّن اللبا�ــس يحكي عّنا. ويجب علينا اأن ننظر 

اإلــى العــرف الجتماعــّي وما يفهمه مــن مظهرنا ونتعّرف اإلــى المظهر الــذي يحفظ كرامتنا 

 مّنا 
ٍ

ويعلن عن ال�ضتقامة والّتوا�ضع والح�ضن، ونلتزم به كي ل تتاأّثر قلوبنا بالتدريج دون وعي

اأو التفات. 

يقــول الإمــام }: »وبالجملة، كما اإّن لماّدة اللبا�ــس وجن�ضــه وغالئه وزينتــه تاأثيًرا في 

النفو�ــس، ومــن هذه الجهة قال اأميــر الموؤمنين Q - كما رواه القطــب الرواندي -: »من 

لب�س لبا�س المرتفع من الثياب، فال بّد له من التكّبر، ول بّد للمتكّبر من الّنار«، كذلك في 

 .
(2(

،
(1(

ه وخياطته اآثار« هيئته وكيفّية ق�ضّ

إرى أيم لقى يّكن أن تصل هذه سئثار؟
وحيثمــا اّت�ضحــت الآثــار الناتجة عــن تعّلق القلب بالمظهــر بالإجمال، ن�ضــاأل اإلى اأّي مدى 

يمكــن اأن ت�ضــل هــذه التاأثيرات ال�ضــلبّية على الإن�ضــان؟ وهنــا يجيب الإمــام الخميني } 

ــب جاهلّي لهم،  قائــاًل: »رّبمــا يح�ضل لالإن�ضــان مــن خالل تقليــد الأجانب في لبا�ضــهم تع�ضّ

ويت�ضّجــر ويتنّفر من اأولياء اهلل ور�ضــوله، وي�ضبح اأعداء اهلل واأعداء ر�ضــوله محبوبين عنده. 

ولذا، ورد في الرواية عن ال�ضادق Q: »اإّن اهلل تبارك وتعالى اأوحى اإلى بع�س اأوليائه: 

قل للموؤمنين ل تلب�صوا مالب�س اأعدائي، ول تاأكلوا كاأعدائي، ول تم�صوا كاأعدائي؛ فتكونوا 

.
اأعدائي كما هم اأعدائي«)3)

)1)  الميرزا النوري، م�ضتدرك الو�ضائل، ج3، �س 257، ورد الحديث في الم�ضتدرك: »من لب�س المرتفع من الثياب« ولي�س 
»لب�س لبا�س المرتفع«.

)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 98.
ْعَداِئي، 

َ
ْن ُقْل ِلَقْوِمَك: َل َتْطَعُموا َمَطاِعَم اأ

َ
 اإَِلى َنِبيٍّ اأ

ُ
ْوَحى اهلل

َ
)3)  ورد هذا الحديث في م�ضــتدرك الو�ضــائل بهذه ال�ضيغة: اأ

ْعَداِئي؛ 
َ
ْعَداِئي،  َوَل َت�ْضــُكُنوا َم�َضــاِكَن اأ

َ
ْعَداِئي، َوَل َتْلَب�ُضــوا َماَلِب�ــَس  اأ

َ
ْعَداِئــي، َوَل َتْرَكُبــوا َمَراِكــَب اأ

َ
َوَل َت�ْضــَرُبوا َم�َضــاِرَب اأ

ْعَداِئي«. الميرزا النوري، م�ضتدرك الو�ضائل، ج3، �س 248.
َ

وَلِئَك اأ
ُ
ْعَداِئي َكَما َكاَن اأ

َ
َفَتُكوُنوا اأ
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ا، من حيث الماّدة  وكما اأّن لالألب�ضة الفاخرة في الّنفو�س تاأثيًرا، كذلك لالألب�ضة الدنّية جدًّ

والجن�ــس اأو من حيث الهيئة وال�ّضــكل، في الّنفو�ــس تاأثير. ورّبما يكون ف�ضــاد هذا اللبا�س اأ�ضّد 

ا، فبمجّرد اأن يرى ال�ّضــالك  بمراتــب مــن تلك الألب�ضــة الفاخرة؛ لأّن للّنف�ــس مكائد دقيقة جدًّ

نف�ضه متمّيًزا، لأّنه يرتدي اللبا�س الخ�ضن والكربا�س ويرى �ضائر النا�س يرتدون الألب�ضة اللّينة 

اللطيفة، يغفل عن عيوبه ب�ضــبب حّب الّنف�ــس، ويح�ضــب هذا الأمر العر�ضي وغير المربوط به 

�ضبًبا لالفتخار. ورّبما ُيعجب بنف�ضه ويتكّبر على عباد اهلل، ويح�ضب �ضائر الّنا�س مبعدين عن 

�ضــاحة الحّق المقّد�ــس، ويرى نف�ضــه من المقّربين ومن ُخّل�س عباد اهلل، ورّبما ُيبتلى بالّرياء 

و�ضائر المفا�ضد العظيمة. 

فهــذا الم�ضــكين قــد قنــع من بيــن جميع مراتــب المعرفــة والتقــوى والكمالت الّنف�ضــانية 

باللبا�س الخ�ضن والبالي، وغفل عن اآلف العيوب التي تلت�ضق بنف�ضه، والذي من اأكبرها هذا 

العيــب الــذي حدث فيه من �ضــوء تاأثير هذا اللبا�ــس، وح�ضــب نف�ضــه من اأهل اهلل، مــع اأّنه من 

اأولياء ال�ّضيطان، وح�ضب عباد اهلل ل �ضيء وبال قيمة.

ا، رّبما تكون هيئة اللبا�س وطرازه �ضبًبا لبتالء الن�ضان بمفا�ضد عديدة؛ كاأن  وكذلك اأي�ضً

.
(1(

يجعل اللبا�س على نحو ي�ضتهر به بالزهد والقدا�ضة«

ضلورل سالعتقسل
حيح في الّتعامل مع اللبا�ــس والمظهر؟ وكيف يكون الإن�ضان  فما هو الّنهج الإ�ضــالمّي ال�ضّ

مظهــًرا للّتقــوى وال�ّضــعار الدينّي؟ يقــول الإمام الخميني }: »وبالجملة، لبا�ــس ال�ضــهرة، 

عيفــة وتخلعها من  �ضــواء مــن جهة الإفــراط اأم التفريط، مــن الأمور التي تزلــزل القلوب ال�ضّ

مــكارم الأخــالق، وتوؤّدي اإلى العجب والّرياء والكبر، وكّلها من اأّمهات الّرذائل الّنف�ضــانية، بل 

يــوؤّدي للّركــون اإلى الّدنيا وتعّلق القلب بها الذي هو راأ�ــس كّل الخطيئات ومنبع جميع القبائح، 

ــا، اأ�ضــير اإلــى كثيٍر من الأمــور المذكورة، كمــا في الكافي ال�ّضــريف، عن  وفــي الأحاديــث اأي�ضً

، وعنــه اأي�ضــًا قــال Q: »ال�ص��هرة 
ال�ضــادق  Q: »اإّن اهلل يبغ���س �ص��هرة اللبا���س«)2)

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 98 - 99.
)2)  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج6، �س 445.
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، وعنه Q: »اإّن اهلل يبغ�س ال�ّصهرتين، �صهرة اللبا�س و�صهرة 
خيرها و�صّرها في النار«)1)

، وقد ُروي عن ر�ضول اهلل P: »من لب�س ثياب �صهرة في الّدنيا، األب�صه اهلل ثياب 
الة«)2) ال�صّ

.
(4(

»
(3(

الذّل يوم القيامة«.

لوعظا رإللام } 
»اأّيهــا الن�ضــان الم�ضــكين، كم اأنت مخلــوٌق �ضعيف ومنقطع؟! ف�ضــاأنك اأن تكون فخر عالم 

فات.  الإمكان وخال�ضة للكون والمكان. اأنت ابن اآدم، و�ضــاأنك اأن تكون معّلًما لالأ�ضــماء وال�ضّ

اأنت ابن خليفة اهلل، و�ضاأنك اأن تكون من الآيات الباهرات )ينادونك من اأعالي العر�س(.

اأّيهــا ال�ضــقّي والخلــف غيــر ال�ضالــح، غ�ضبــت مقــداًرا قليــاًل مــن ف�ضــالت الحيوانــات 

وملبو�ضــاتها، وتفتخــر بها؟! هذا فخر لدودة القــّز والغنم والإبل وال�ضــنجاب والّثعلب؛ فلماذا 

.
(5(

تفتخر بلبا�س غيرك وتتدّلل بما هو فخر لهم وتتكّبر به؟!«

)1)  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج، �س 445.
)2)  الميرزا النوري، م�ضتدرك الو�ضائل، ج3، �س 245.

)3)  الطبر�ضي، الح�ضن بن الف�ضل ، مكارم الأخالق ، قم، انت�ضارات ال�ضريف الر�ضي ، 1412 هـ، ط 4، �س 116.
)4)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 99.

)5)  م.ن، �س 98.
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سرّهاهيم سرلئيسا

يوؤّثر اللبا�س في الإن�ضان تاأثيًرا عجيًبا.  .1

قد ي�ضل هذا التاأثير اإلى حّد اإ�ضقاط الإن�ضان من منزل الكرامة.  .2

بالرغم من كون اللبا�س من الأمور الّظاهرة، لكّنه يوؤّثر في القلب.  .3

مراتب الّنف�س الكّلية ثالث، هي: الملك والبرزخ والغيب.  .4

عالم الملك هو محّل الحوا�س الّظاهرة.  .5

برزخ الّنف�س هو محل اأخالقها وملكاتها وخيالها.  .6

غيب الهوية الإن�ضانية هو باطنها وعالمها القلبّي.  .7

تتفاعل هذه المراتب فيما بينها، وتوؤّثر كلٌّ منها في الأخرى.  .8

يترك عالم الملك اأثًرا كبيًرا في برزخ الّنف�س وفي ملكوتها.  .9

ل ينبغي اأن يكون اللبا�س من النوع الذي ي�ضفي على �ضاحبه امتياًزا.  .10

التفاخر باللبا�س من �ضعف عقل الإن�ضان وجهله.  .11





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

يتعــّرف اإلــى اأهميــة اللبا�ــس وال�ضــتر فــي مح�ضر    1

اهلل.

يعّدد مراتب ال�ضتر بح�ضب مراتب النف�س.   2

يدرك كيفّية تحّقق �ضــتر عورات النف�ــس في جميع    3

مراتبها.

سّر طهارة اللباس

الدرس الواحد والعشرون





تّفيق
عالقــة اأخرى تظهر فيما بين مراتب الّنف�ــس الإن�ضــانية. فاإذا نظرنا مــن اإحدى الحيثّيات 

�ضــنجد اأّن كل مرتبــة دانيــة هــي �ضــتر للمرتبــة الأعلى، كما يكون اللبا�ــس �ضــتًرا للبــدن. ولأّن 

ــالة هــي اأعظــم مظاهر الح�ضور بيــن يدي اهلل عّز وجــل، ولأّن للح�ضــور عظمة وخطر،  ال�ضّ

يجب اأن يراعي الم�ضّلي مخاطر و�ضوؤون هذه الح�ضرة، واإّل ا�ضتحّق الّطرد والإبعاد.

الة �ضــاأن، وهو اأن يكون �ضــاتًرا للعورات. ولأّن عورات الباطن هي اأقبح من  لّلبا�ــس في ال�ضّ

عورات الّظاهر، فعلى الم�ضّلي اأن يجّد في �ضترها فيما لو اأراد رعاية اآداب الح�ضور بين يدي 

اهلل تعالى.

 َل َيْنُظ��ُر اإَِلى 
َ
اإّن الحا�ضــر الأكبــر فــي مح�ضــر اهلل تعالــى هــو القلــب، بمقت�ضــى: »اإِنَّ اهلل

، ولأّن عيوب القلب وعوراته اأقبح من اأّي �ضيء، 
َلى ُقُلوِبُكْم«)1) ْعَماِلُكْم َواإِنََّما َيْنُظُر اإِ

َ
َوِرُكْم َواأ �صُ

فعلى الم�ضّلي الذي يريد تحقيق ح�ضور القلب اأن يجتهد في �ضتر هذه العورات.

اإّن الّطرد في عالم الالهوت ل ي�ضبه الّطرد الموجود في عالم الّنا�ضوت، بل هو عبارة عن 

عدم اللياقة وفقدان ال�ضتعداد، ل بل هو عبارة عن رف�س اللياقة ونبذ القرب. 

ل يطــرد اهلل تعالــى من فيه رغبة ولياقة. واإّنما هي القذارات والعيوب التي تمنع الإن�ضــان 

من الإقبال على مح�ضر اهلل وطلب القرب منه. 

اأّمــا �ضــترها في�ضــتلزم اأمريــن اأ�ضا�ضــيين، الأّول: اأن يكــون ال�ّضــتر لبا�ًضــا �ضــاتًرا بالكامل، 

والثاني: اأن يكون متنا�ضًبا مع كرامة المقام والمح�ضر.

)1)   العالمة المجل�ضي،  بحار الأنوار، ج68، �س 248.
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ال بق لن سرّضور
الة �ضوى الح�ضور  الة فري�ضة واجبة على كّل اإن�ضــان، فمن تركها كفر. ولي�ضــت ال�ضّ اإّن ال�ضّ

ُتَها ٱنلَّۡفُس ٱلُۡمۡطَمئِنَُّة ٢٧ ٱرِۡجِعٓ  يَّ
َ
أ الختيــارّي للعبــد بين يدي اهلل والّرجوع اإليه بالّر�ضا بحكــم ﴿َيٰٓ

. وهذا الّرجوع الختيارّي هو رجوع بكّل قوى الّنف�ــس وال�ّضــعور بعظمة 
ۡرِضيَّٗة ﴾)1) إَِلٰ َرّبِِك َراِضَيٗة مَّ

الح�ضور. فاإذا لم يرجع العبد را�ضًيا، واإذا لم يقّد�ــس الح�ضرة، فال بّد اأن يرجع مقهوًرا ومعه 

الة هي مقام العــروج اإلى مقام  العــذاب الأبــدّي، يقــول الإمــام الخميني }: »اعلــم اأّن ال�ضّ

القــرب والح�ضــور في مح�ضر الأن�ــس؛ ويلزم لل�ّضــالك مراعــاة اآداب الح�ضور فــي مح�ضر ملك 

الملوك المقّد�س. وحيث اإّن اأدنى المراتب والمراحل لظهور الّنف�س التي هي ق�ضر الق�ضر والبدن 

ال�ضورّي الملكّي، اإلى اأعلى مقاماتها وحقائقها التي هي لّب اللباب ومقام �ضــّر القلب، حا�ضرة 

ا اأن ي�ضــتح�ضر ويعر�س جميع الجنود الباطنة  في المح�ضر المقّد�ــس للحّق، فعلى ال�ّضــالك اأي�ضً

والّظاهــرة لممالــك ال�ضــّر والعلــن على مح�ضر الحــّق جّل وعال، ويقــّدم اإلى مح�ضره المقّد�ــس 

جميع الأمانات التي وهبها اهلل �ضبحانه بيد قدرة الجمال والجالل، وقد كانت في كمال الّطهارة 

.
(2(

فاء ومن دون ت�ضّرف اأحد من الموجودات، ويرّدها اإليه كما اأعطاه �ضبحانه اإياها« وال�ضّ

هس
م
للستب سرستل بّسب للستب سرن

ولّمــا كان الح�ضــور م�ضــتلزًما ل�ضــتر القبائح في ح�ضرة الــرّب المتعــال، واإّل لعتبر العبد 

هاتًكا وبرّبه م�ضتخّفا، كان على العبد اأن يعرف قبائح نف�ضه وعورات باطنه وي�ضترها بح�ضبها؛ 

لهذا يقول الإمام الخميني }: »ففي اأدب الح�ضور مخاطر كثيرة ل يجوز لل�ّضالك اأن يغفل 

عنها لحظًة واحدة، ول بّد له اأن يجعل طهارة اللبا�ــس الذي هو �ضــاتر للق�ضر، بل ق�ضر الق�ضر، 

و�ضيلة لطهارة الألب�ضة الباطنّية؛ وليعلم اأّنه كما اأّن:

ورّي �ضاتر، وهو لبا�س للبدن الملكّي. هذا اللبا�س ال�ضّ  .1

فاإّن نف�ــس البدن �ضــاتر للبدن البرزخّي؛ والبدن البرزخّي موجود الآن ولكّنه في �ضــتر   .2

البدن الدنيوّي وحجابه.

)1) �ضورة الفجر، الآيتان 28-27.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 101 - 102.
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والبدن البرزخّي �ضاتر ولبا�س وحجاب للنف�س.  .3

والّنف�س �ضاترة للقلب.  .4

والقلب �ضاتر للروح.  .5

والروح �ضاتر ال�ضّر.  .6

وال�ضّر �ضاتر اللطيفة الخفية.  .7

 اإلى غير ذلك من المراتب.

وكّل مرتبــة نازلــة �ضــاترة للمرتبة العاليــة... ومجموع هذه المراتــب، واإن كان موجوًدا في 

خّل�س اأهل اهلل و�ضائر الّنا�س منها محرومون، لكن حيث اإّن بع�س المراتب موجودة في الكّل، 

.
(1(

فلهذا ن�ضير اإليه فقط«

وجــود المرتبــة يعني اأّنها فاعلة ومتفاعلة مع العالم المتنا�ضــب معها، وعدم وجودها يعني 

اأّنهــا كامنــة ل تاأثير ول تاأّثر لها. ول �ضــّك باأّن ُخّل�س اأوليــاء اهلل تعالى يتمّتعون بجميع مراتب 

الّنف�س؛ لأّنهم متفاعلون مع جميع عوالم الوجود ومدركون لها.

اإّن كل مرتبــة مــن مراتب الّنف�ــس هي في الواقع تجلٍّ وظهوٌر للمرتبة الأعلى منها وكا�ضــفٌة 

لهــا. فمــن اأراد اأن يعــرف ما في ملكوته يمكنه اأن يعرفه من نا�ضــوته اإن لــم يكن من اأ�ضحاب 

الب�ضيرة؛ لأّن نا�ضوت المرء وملكه وظاهره تجلٍّ لملكوته وباطنه. 

وفــي الوقــت نف�ضــه، تخفي المرتبــة الأدنى حقيقــة المرتبة الأعلى وت�ضــترها. فاإذا ا�ضــتفاد 

ال�ّضالك من هذه ال�ضّتارّية وقام بوظائفها، كان كمن يقمع عيوب المرتبة الأعلى ويكبتها. ولمثل 

ا في الق�ضاء على تلك العيوب.  هذا القمع وال�ّضتر فائدة عظيمة، وهي اأّنها تكون عاماًل مهمًّ

وبعبارٍة مخت�ضرة: اإّن الذي ي�ضــتحي اأن تظهر عوراته الباطنية، �ضــيتخّل�س منها في نهاية 

المطاف. فمن كان قلبه ملتاًثا بحب الّدنيا لكّنه �ضتر هذا الحّب ومنع ظهوره في �ضاحة العمل 

اأو الأخــالق، �ضــيخنقه ويق�ضــي عليــه عّما قريــب. واأقوى منه لــو اأكمل ال�ضــتر بتخّلقه بالزهد 

والــورع والعّفة. واإّنما يكتمل ال�ضــتر باأمريــن: اأن يكون خافًيا وقامًعا للعيــوب، واأن يكون كريًما 

مكرًما ل�ضاحبه. ول كرامة كالأخالق الفا�ضلة.

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 102.
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سرستل بّسب سرعورل
وها نحن قد تعّلمنا في مجتمعنا كيفّية �ضــتر عورات البدن، فهل نعرف كيف ن�ضــتر عورات 

الّنف�س في جميع مراتبها؟ ولأجل ذلك ينبغي اأن نعرف تلك العورات اأوًل. 

ستر األفعال والجوارح:  .1
يقول الإمام الخميني }:

الة بدون طهارة اللبا�ــس والبدن، واأّن القذارات التي  »فليعلم اأّنه كما ل تتحّقق �ضورة ال�ضّ

هي رج�س لل�ضيطان ومبعدة عن مح�ضر الرحمن، هي من موانع الدخول اإلى المح�ضر، وتبعد 

الم�ضّلي الملّوث لبا�ضــه وبدنه برجز ال�ّضــيطان عن مح�ضر القد�ــس، وتمنعه من مقام الأن�س. 

كذلك قذارات المعا�ضي والتمّرد على الحّق التي هي من ت�ضّرفات ال�ّضيطان ومن رج�س هذا 

الخبيث وقاذوراته، هي من موانع ورود المح�ضر. فالمتلّب�س بالمعا�ضي قد نّج�س �ضاتر البدن 

البرزخّي، ول يتمّكن مع هذه القذارة اأن يرد اإلى مح�ضر الحّق.

ــالة الباطنيــة و�ضّحتهــا. وما دام الإن�ضــان  وتطهيــر هــذا اللبا�ــس مــن �ضــرائط تحّقق ال�ضّ

فــي حجــاب الّدنيا ل يّطلــع على ذلك البدن الغيبّي وطهارة لبا�ضــه وقذارته و�ضــرطّية الّطهارة 

ومانعّيــة القــذارة فيها. ولكّنــه اإذا خرج من هذا الحجاب، وطوى �ضــلطاُن الباطن ويوُم الجمع 

ب�ضاَط التفرقة الّظاهر، وطلعت �ضم�س الحقيقة من وراء الحجب الدنيوية المظلمة، وانفتحت 

الب�ضيرة الباطنية الملكوتية واأغلقت الب�ضيرة الحيوانية الملكية، ف�ضوف يدرك بعين الب�ضيرة 

اأّن �ضالته كانت فاقدة للّطهارة طوال الوقت، وكانت محاطة باآلف الموانع، التي كان كّل واحٍد 

منها �ضبًبا م�ضتقالًّ لالإبعاد عن مح�ضر الحّق المقّد�س. ومع اآلف الأ�ضف، لي�س في ذلك اليوم 

طريق للجبران ول حيلة لالإن�ضان؛ وكّل ما يبقى له حين ذاك هو الح�ضرات والندامات، ندامات 

 .
(2(

»
ۡمُر  ﴾)1)

َ
ةِ إِۡذ قُِيَ ٱۡل نِذرُۡهۡم يَۡوَم ٱۡلَۡسَ

َ
ل نهاية لها، وح�ضرات ل انتهاء لها ﴿ َوأ

ستر األخالق والمثال:  .2
ــا من رجز  »فــاإذا ح�ضلــت طهارة اللبا�ــس الباطنــّي، فيلزم طهــارة الج�ضــم الملكوتّي اأي�ضً

)1)  �ضورة مريم، الآية 39.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 102 - 103.
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ال�ّضيطان. وهو عبارة عن الّتطهير من اأرجا�س الأخالق الّذميمة، التي يلّوث كّل منها الباطن، 

ا من رج�ــس ال�ّضــيطان  ويبّعد الإن�ضــان عن المح�ضر ويطرده من ب�ضــاط قرب الحّق. وهي اأي�ضً

البعيــد عــن الّرحمــة. واإّنما اأ�ضول جميــع الّذمائم ومبادئها هــي العجب وحّب الّنف�ــس والّتكّبر 

.
(1(

ب، وكلٌّ منها مبداأ كثير من الّذمائم الأخالقّية وراأ�س كثير من الخطيئات« والّتظاهر والّتع�ضّ

ستر القلب والحب:  .3
»فاذا فرغ ال�ّضــالك من هذه الّطهارة، وطّهر لبا�ــس التقوى بماء التوبة الن�ضوح والريا�ضة 

ال�ضرعية، عليه اأن ي�ضتغل بتطهير القلب الذي هو ال�ّضاتر الحقيقّي، وت�ضّرف ال�ّضيطان فيه اأكثر 

 .
(2(

وقذاراته �ضارية اإلى �ضائر الألب�ضة وال�ضواتر؛ وما لم يطّهره، لن تتي�ّضر �ضائر الطهارات«

وفي كيفية تطهير القلب يقول الإمام }:

»ولتطهيره مراتب ُي�ضار اإلى بع�ضها بما ينا�ضب هذه الأوراق:

اأحدهــا: التطهيــر من حّب الّدنيا، الذي هو راأ�ــس كّل خطيئة ومن�ضــاأ جميع المفا�ضــد. وما 

دامــت هذه المحّبة في قلب الإن�ضــان ل يتي�ّضــر له الورود اإلى مح�ضــر الحّق. ومع هذه القذارة 

ل تتحّقــق المحّبــة الإلهّيــة التي هي اأّم الّطهارات. ولعّله ما اهُتّم ب�ضــيء في كتاب اهلل وو�ضايا 

ا اأمير الموؤمنين Q، مثلما اهُتّم بترك الّدنيا والّزهد  الأنبياء والأولياء R، وخ�ضو�ضً

فيها والإعرا�س عنها الذي هو من حقائق التقوى.

 ول تح�ضــل هــذه المرتبــة مــن الّتطهيــر اإّل: بالعلم النافــع، والّريا�ضــات القلبّيــة القوّية، 

و�ضرف الهّمة في التفّكر في المبداأ والمعاد، واإ�ضغال القلب بالعتبار في اأفول الّدنيا وخرابها 

.
وكرامة العوالم الغيبّية و�ضعادتها؛ »رحم اهلل امرًءا علم: من اأين؟ وفي اأين؟ واإلى اأين؟«)3)

ومنها: الّتطهير من العتماد على الخلق الذي هو �ضرٌك خفّي، بل هو عند اأهل المعرفة �ضرٌك 

جلّي. ويح�ضل هذا الّتطهير بالّتوحيد الفعلّي للحّق جّل وعال الذي هو منبع الّطهارات القلبّية.

ول بّد اأن ُيعلم اأّن مجّرد العلم البرهانّي وال�ّضــير التفّكري في باب التوحيد الفعلّي ل ينتج 

النتيجة المطلوبة، بل رّبما تكون كثرة ال�ضتغال بالعلوم البرهانّية �ضبًبا لظلمة القلب وكدورته، 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 103.
)2)  م.ن.

)3)  الفي�س الكا�ضاني، الوافي، ج1، �س 116.
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وتمنع الإن�ضان من المق�ضد الأعلى. وفي هذا المقام قيل »العلم هو الحجاب الأكبر«. 

وفــي عقيــدة الكاتب، اإّن جميــع العلوم عملّية حّتى علم التوحيد. ولعّله ُي�ضــتفاد كونه عمليًّا 

من كلمة التوحيد التي هي تفعيل، فبح�ضب ما ينا�ضب ال�ضتقاق اإّن التوحيد عبارة عن النتقال 

مــن الكثــرة اإلى الوحدة وجعل جهات الكثرة م�ضــتهلكة وم�ضمحّلة في عين الجمع. ول يح�ضل 

هــذا المعنى بالبرهان، بل يجب تنبيه القلــب بالريا�ضات القلبّية والتوّجه الغريزّي اإلى مالك 

القلوب بما اأفاده البرهان حتى تتحّقق حقيقة الّتوحيد.

 اأجل، اإّن البرهان يقول لنا: »ل موؤّثر في الوجود اإّل اهلل«، وهذا اأحد معاني »ل اإله اإل اهلل«، 

وببركــة هــذا البرهان نقطع يد ت�ضّرف الموجودات عن �ضــاحة كبرياء الوجود ونرجع ملكوت 

، و﴿ بَِيِدهِۦ َملَُكوُت 
ۡرِضۖ﴾)1)

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ُۥ َما ِف ٱلسَّ العوالم وُملكها اإلى �ضاحبها، ونظهر حقيقة ﴿لَّ

. ولكن، ما لم ي�ضل هذا المطلب 
ۡرِض إَِلٰهٞۚ ﴾)3) َۡ

ــَمآءِ إَِلٰهٞ َوِف ٱل ي ِف ٱلسَّ ، و﴿ َوُهَو ٱلَِّ
ءٖ ﴾)2) ِ َشۡ

ُكّ
البرهانــّي اإلــى القلب وي�ضبح �ضورة باطنّية للقلب، فال ننتقــل من حّد العلم اإلى حّد الإيمان، 

ول يكــون لنــا مــن نور الإيمــان الذي ينــّور مملكة الباطن والّظاهر �ضــهم ون�ضيــب. فلهذا، مع 

وجود البرهان على هذا المطلب الإلهّي ال�ّضــامخ، فنحن واقعون في التكثير ولي�ــس عندنا خبر 

مــن التوحيــد الــذي هو قّرة عين اأهل اهلل، ندّق طبل ل موؤّثر في الوجود اإّل اهلل، ومع ذلك نمّد 

عين الّطمع ويد الّطلب اإلى من هو اأهل وغير اأهل؛ �ضعر:

ــة ــي ــب ــض ــةقـــــــدم ال�ــــضــــتــــدلّلــــيــــيــــن خــ� ــزلـ ــزلـ ــتـ ــة مـ ــيـ ــبـ ــضـ ــ�ـ ــخـ والـــــــقـــــــدم الـ

خر خارجة عن حدودنا؛ 
ُ
 وهذا التطهير من المقامات الجليلة لل�ّضالكين. ومن بعده مقامات اأ

.
(4(

ولعّله يرد في هذه الأوراق لها ذكر في وقتها اإن �ضاء اهلل«

فكّل العوالم لي�ضــت �ضــوى ت�ضع�ضــعات وجه الجميــل المطلق. ول كثرة فيــه بالحقيقة، فهي 

اأنوار حقيقة واحدة. والعارف هو الذي يرى العوالم رغم كثرتها الّظاهرية م�ضــتغرقة في اأمر 

واحد.

)1)   �ضورة البقرة، الآية 116.
)2)   �ضورة الموؤمنون، الأية 88.
)3)   �ضورة الزخرف، الآية 84.

)4)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 103 - 105.
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أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

ف اإلى حقيقة العالقة بين الخالق والمخلوق.   1 يتعرَّ

يتعــّرف اإلــى القاعــدة الأ�ضا�ــس فــي الو�ضــول اإلى    2

الإيمان.

ــن ماهّيــة العــورات الباطنّيــة وحقيقة اللبا�ــس    3 يبيِّ

المعنوي.

ي�ضــرح المبــداأ الأ�ضا�ــس للّدخــول فــي �ضــتر اهلل    4

الأعظم. 

االعتبارات القلبّية 
لستر العورة

الدرس الثاني والعشرون 





تّفيق
لي�س ال�ّضير وال�ّضلوك في حقيقته �ضوى ا�ضتح�ضار الواقع الوجودّي الكبير ومعاي�ضته. 

وحقيقة الّنف�ــس تخت�ضر هذا الواقع، بل هي ُع�ضارته، وفيها انطوى العالم الأكبر؛ ولهذا 

كانت معرفتها �ضبياًل لمعرفة الواقع المطلق وحقيقة الحقائق. 

وفي الوقت نف�ضه، ل يمكن معرفة حقيقة اأّي معلول اإّل بمعرفة عّلته التاّمة، فذوات الأ�ضباب 

ل ُتعرف اإّل باأ�ضبابها. وحيث اإّن اهلل تعالى هو العّلة التاّمة الوحيدة لكّل �ضيء، فاإّن معرفة اهلل 

هي اأ�ضا�ــس معرفة كّل �ضــيء. فمعرفة اهلل كامنة في الّنف�س، وعلى ال�ّضالك اأن يك�ضف الحجب 

عنها ليدركها. وهناك تنك�ّضف له حقيقة ارتباط الأ�ضياء باهلل تعالى. 

فاإذا عرف ال�ّضالك هذا الرتباط وعا�ضه بقلبه وظهر في جوارحه، تحّقق له ال�ّضلوك. 

�ضــدلت على اأعين القلوب 
ُ
وتــوؤّدي هــذه المعرفة اإلى اإدراك موانع الرتباط والحجب التي اأ

فمنعتها من �ضهود الحقيقة.

وعندما يزيل الإن�ضان مثل هذه الحجب ويراعي اأدب ال�ضتر بالّرجوع اإلى ال�ضاترة الإلهّية، 

ف�ضوف تزول من اأمامه كّل الموانع التي ترجع جميًعا اإلى روؤية الّنف�س مقابل الحّق تعالى.

حديدا سالرتباط بين سرّخلوق وسرخارق
يقــول الإمــام الخميني } في �ضــرح حقيقــة الرابطة بين الخالق والمخلــوق: »ُروي في 

ــادق Q قــال: »اإّن روح الموؤم��ن لأ�ص��ّد اّت�ص��اًل ب��روح اهلل م��ن  الكافــي والتوحيــد اأّن ال�ضّ

.
اّت�صال �صعاع ال�ّصم�س بها«)1)

)1)  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج2، �س 166.
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وقــد ثبــت بالبرهــان القــوّي المتيــن في العلــوم العاليــة اأّن جميع دائــرة الوجود مــن اأعلى 

مراتــب الغيــب اإلــى اأدنى منازل ال�ّضــهود هي عين التعّلــق والّربط ومح�س التدّلــي والفقر اإلى 

القّيوم المطلق جّلت عظمته.

ُ ُهَو  ِۖ َوٱللَّ نُتُم ٱۡلُفَقَرآُء إَِل ٱللَّ
َ
َها ٱنلَّاُس أ يُّ

َ
أ ولعّله اأ�ضير اإلى هذا المعنى في الآية المباركة: ﴿ َيٰٓ

 .
ٱۡلَغِنُّ ٱۡلَِميُد﴾)1)

فــاإذا لــم يكــن لموجود مــن الموجودات في حــال من الحــالت واآٍن من الآنــات وحيثّية من 

الحيثّيات، تعّلق بعّز القد�س الّربوبّي، لخرج عن بقعة الإمكان الذاتّي والفقر ودخل في حريم 

.
(2(

الوجوب الذاتّي والغنى«

ا سروصول إرى حديدا سإليّان ونوره كيهيم
فــاإذا اأدرك المــرء هــذه الحقيقة، وعرف اآثارهــا، يجب عليه اأن ينه�ــس لكتابتها على لوح 

قلبه من خالل الّريا�ضة القلبّية التي جرى الحديث عنها في مراتب ال�ّضلوك ومقاماته، يقول 

الإمام الخميني }: »وعلى العارف باهلل وال�ّضالك اإلى اهلل اأن يكتب هذا المطلب البرهانّي 

الحــّق وهــذه اللطيفة الإلهّية العرفانّية على لوح القلب بوا�ضــطة الّريا�ضات القلبّية، ويخرجها 

مــن حــّد العقــل والبرهــان اإلى حّد العرفــان، حتى تتجّلى في قلبــه حقيقة الإيمان ونــوره؛ فاإّن 

اأ�ضحاب القلوب واأهل اهلل ينتقلون من حّد الإيمان اإلى منزل الك�ضــف وال�ّضــهود. وهو يح�ضل 

بالمجاهدة ال�ضديدة والخلوة مع اهلل والع�ضق في اهلل.

كما في م�ضباح ال�ّضريعة، اإّن ال�ضادق Q قال:

»العارف �صخ�صه مع الخلق وقلبه مع اهلل، لو �صها قلبه عن اهلل طرفة عين لمات �صوًقا 

اليه، والعارف اأمين ودائع اهلل وكنز اأ�ص��راره ومعدن نوره ودليل رحمته على خلقه ومطّية 

علومه وميزان ف�صله وعدله، قد غني عن الخلق والمراد والّدنيا، ول موؤن�س له �صوى اهلل، 

.
(4(

»
ول نطق ول اإ�صارة ول نف�س اإّل باهلل، هلل، من اهلل، مع اهلل«)3)

)1)  �ضورة فاطر، الآية 15.
)2)   الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 105.

)3)  المام جعفر ال�ضادق Q، م�ضباح ال�ضريعة، ج3، �س 14.
)4)   الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 105 - 106.
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لوك؟ لا هو أثل هذه سرّديدا لي سرسم
ومثل هذه المعرفة القلبّية اإذا امتزجت بالفطرة ال�ضافية ظهرت في وجود ال�ّضالك بحالة 

الخ�ضــية والخــوف والتعظيم واإدراك خطــورة المح�ضر واللتزام بلوازمــه؛ ولهذا يقول الإمام 

الخميني }: »اإذا راأى ال�ّضالك نف�ضه حا�ضرًا في مح�ضر الحّق المقّد�س جّل وعال، بل وجد 

باطنه وظاهره و�ضــّره وعلنه عين الح�ضور... وبالجملة، اإذا راأى ال�ّضــالك نف�ضه بجميع �ضوؤونه 

عين الح�ضور ي�ضتر جميع عوراته الّظاهرّية والباطنّية لحفظ المح�ضر واأدب الح�ضور؛ ولأّنه 

ــا اأّن ك�ضــف العــورات الباطنّية فــي مح�ضر الحّق اأقبــح واأف�ضح من ك�ضــف العورات  وجــد اأي�ضً

.
(1(

الّظاهرّية بمقت�ضى الحديث »اإّن اهلل ل ينظر اإلى �ضوركم، ولكن ينظر اإلى قلوبكم«

ا؟ لّا هي سرعورسع سرباطنيم
يقــول الإمــام الخميني }: »والعــورات الباطنّية هي ذمائم الأخــالق وخبائث العادات 

والأحــوال الُخلقيــة الّرديئــة التي ت�ضــقط الإن�ضــان مــن لياقة المح�ضــر واأدب الح�ضــور. وهذا 

. فاإذا عرف ال�ضالك ماهّية 
(2(

ال�ّضقوط هو اأّول مرتبة من مراتب هتك ال�ضتور وك�ضف العورات«

هذه العورات الباطنية واأثرها الوخيم على �ضــيره التكاملي اأدرك خطورة بقائها، ولم ي�ضــتهتر 

بوجودها.

أصل جّيع سرعورسع
وفــي المقابــل، فــاإّن اأ�ضــل جميــع القبائــح هو مــا يرجع اإلــى العدم، وهــو المعّبــر عنه بما 

�ضــوى اهلل تعالــى؛ لأّن اهلل تعالــى هــو الوجــود المطلق، وكّل ما عــداه عدم؛ لهذا يقــول الإمام 

الخمينــي  }: »اإّن اأهــل المعرفــة واأ�ضحاب ال�ّضــابقة الح�ضــنى يعلمون اأّن جميــع التعّينات 

الَخلقيــة والكثــرات العينّيــة ظلمات، والّنــور المطلق ل يح�ضل اإّل باإ�ضــقاط الإ�ضافات وك�ضــر 

التعّينات التي هي اأ�ضنام طريق ال�ّضــالك. فاإذا ا�ضمحّلت وانطم�ضــت ظلمات الكثرات الفعلّية 

والو�ضفّيــة في عيــن الجمع تكون جميع العورات م�ضــتورة ويتحّقق الح�ضــور المطلق والو�ضول 

التاّم.

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 106.
)2)  م.ن.
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والم�ضّلــي فــي هذا المقام، كما اأّنه م�ضــتوٌر بالحّق، فهو م�ضلٍّ ب�ضــالة الحّق. ولعّل �ضالة 

.
(1(

معراج خاتم الّر�ضل P كانت بهذه الطريقة في بع�س المقامات والمدارج، واهلل العالم«

ال ساتل إال سرله
اإّن �ضــتر العــورات، بــل كّل تزكيــة وطهارة ل يمكــن اأن ُتنــال اإل بتاأييد اهلل المّنــان؛ لأّن كّل 

لــه؛  ــل، وي�ضــتحيل اأن يبلــغ موجــود كمالــه اإّل برحمــة اهلل وتف�ضّ خيــر منــه علــى �ضــبيل التف�ضّ

ولهــذا كان مبــداأ جميــع الخيرات واأ�ضل كّل الكمالت التم�ّضــك بالتوحيــد الخال�س، وهو اأحد 

. وحيث اإّن �ضــتر العورات 
معاني الحديث القد�ضــّي ال�ّضــريف: »كلمة ل اإله اإل اهلل ح�صني«)2)

فــي مح�ضــر الحــّق المتعال واجب، واإل ُعّد الإن�ضــان مجترًئا على رّبه وولــّي نعمته، فال بّد من 

التم�ّضــك ب�ضــّتارّية الحــّق تعالــى وا�ضــتح�ضار معناه في مثل هــذا الموقف العظيــم؛ لهذا يقول 

الإمــام الخمينــي  }: »ولُيعلــم اأّن الن�ضــان، اإن لــم ي�ضــتر نف�ضــه بحجــاب �ضــّتارّية الحــّق 

وغّفاريته تعالى، ولم يقع تحت ا�ضــم ال�ضــّتار والغّفار مع طلب الغفارية وال�ضــّتارّية، فرّبما اإذا 

ُطوي �ضاتر الملك وارتفع حجاب الّدنيا، تهتك �ضتوره في مح�ضر المالئكة المقّربين والأنبياء 

.
(3(

المر�ضلين  R. ول يعلم قباحة ك�ضف تلك العورات الباطنية وخزيها �ضوى اهلل«

كيهيا سروصول إرى ستل سرله سألعظم
»اإّن اللبا�ــس الحقيقــّي لالإن�ضــان هــو ما يتنا�ضــب مــع اإن�ضــانّيته. وحيث اإّن هــذا الكائن هو 

خليفة اهلل، فال بّد اأن يكون ممّثاًل للم�ضــتخِلف. ومن هنا، كان تعليم اآدم الأ�ضــماء كّلها عنواًنا 

لخالفتــه وتعبيــًرا عن حقيقتــه. وباخت�ضــار: اإّن تحّقق الإن�ضــان بمقام الأ�ضــماء والمعّبر عنه 

بمظهــر ال�ضــم الأعظــم هو الذي يعطيه هوّيته ويظهره على الحقيقــة التي خلقه اهلل لها. فما 

لم يلب�ــس الإن�ضــان لبا�ــس �ضفــات المولى، ومــا لم ي�ضبغ وجــوده ب�ضبغة اهلل كما قــال تعالى: 

، فلن يكون م�ضتور العورات، و�ضوف 
ِ ِصۡبَغٗةۖ َوَنُۡن َلُۥ َعٰبُِدوَن ﴾)4) ۡحَسُن ِمَن ٱللَّ

َ
ِ َوَمۡن أ ﴿ ِصۡبَغَة ٱللَّ

تبقى قبائحه معلنة و�ضّيئاته بارزة؛ لهذا يقول الإمام الخميني }: »فعلى ال�ّضالك اإلى اهلل 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 108.
)2)  العالمة المجل�ضي،  بحار الأنوار، ج 49، �س 126.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 106.
)4)  �ضورة البقرة، الآية 138.
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اأن يبــّدل اأو�ضافــه واأخالقه ال�ضــّيئة اإلــى الأو�ضاف الكاملة ويفنى في بحــر الأو�ضاف الكمالّية 

للحّق، هذا البحر المتالطم غير المتناهي، ويبّدل الأر�س المظلمة ال�ّضيطانية باأر�ٍس بي�ضاء 

، ويحّقق في مملكة وجوده مقام اأ�ضماء 
ۡرُض بُِنورِ َرّبَِها ﴾)1)

َ
قَِت ٱۡل ۡشَ

َ
م�ضرقـة ويجد فـي نف�ضه ﴿َوأ

الجمــال والجالل للّذات المقّد�ضــة، فيقع في هذا المقام في �ضــتر الجمــال والجالل، ويتخّلق 

باأخالق اهلل وي�ضتر قبائح التعّينات الّنف�ضّية والّظلمات الوهمّية ب�ضكٍل كامل. 

ة للحّق جــّل جاللــه، ويوؤّيده الحّق  فــاإذا تحّقــق بهــذا المقام، يقع مــورًدا للعنايــات الخا�ضّ

ا ل  بلطفــه الخفــّي الخا�ّس، وي�ضــتره تحت حجــاب كبريائه على نحٍو ل يعرفه غيــره، وهو اأي�ضً

؛ وفي الكتاب الإلهّي المقّد�س 
يعرف غير الحّق »اإّن اأوليائي تحت قبابي، ل يعرفهم غيري«)2)

ِيَن َءاَمُنواْ ُيۡرُِجُهم ّمَِن  ُ َوِلُّ ٱلَّ اإ�ضارات كثيرة في هذا المو�ضوع لأهلها، كما في قوله تعالى: ﴿ٱللَّ

.
(4(

»
لَُمِٰت إَِل ٱنلُّورِۖ ﴾)3) ٱلظُّ

حقيث حول سرلباا سرّعنويم
 ،Q ادق وفــي الختــام يذكــر الإمــام الخمينّي } حديًثــا من�ضــوًبا اإلى الإمــام ال�ضّ

ادق Q: »اأزين  وهو ي�ضير اإلى اللبا�س المعنوّي، فيقول: »فعن م�ضباح ال�ّضريعة، قال ال�ضّ

اُس ٱتلَّۡقَوٰى َذٰلَِك  َ
، قال اهلل عز وجل: ﴿ َولِ

اللبا�س للموؤمن لبا�س الّتقوى، واأنعمه الإيمان«)5)

. واأّما اللبا�ــس الّظاهر فنعمة من اهلل ي�ضــتر عورات بنــي اآدم، وهي كرامة اأكرم اهلل 
َخۡيۚٞ ﴾)6)

بها عباده ذرية اآدم، لم يكرم غيرهم، وهي للموؤمنين و�ضيلة لأداء ما افتر�س اهلل عليهم.

وخيــر لبا�ضــك مــا ل ي�ضــغلك عن اهلل عــّز وجّل، بل يقّربك من �ضــكره وذكــره وطاعته، ول 

يحملك فيها اإلى العجب والرياء والتزّين والمفاخرة والخيالء؛ فاإّنها من اآفات الدين ومورثة 

الق�ضوة في القلب.

)1)  �ضورة الزّمر، الآية 69.
)2)  الغزالي، اإحياء علوم الدين، بيروت، دار الكتاب العربي، ل.ت، ل.ط، ج 4، �س 256.

)3)  �ضورة البقرة، الآية 257.
)4)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 107 - 108.

)5)  المام جعفر ال�ضادق Q، م�ضباح ال�ضريعة، �س 30.
)6)  �ضورة الأعراف، الآية 26.
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فــاإذا لب�ضــت ثوبك، فاذكر �ضــتر اهلل عليك ذنوبك برحمته، واألب�ــس باطنــك بال�ضدق كما 

األب�ضــت ظاهــرك بثوبك، وليكن باطنك في �ضــتر الرهبــة وظاهرك في �ضــتر الطاعة؛ واعتبر 

بف�ضل اهلل عّز وجّل، حيث خلق اأ�ضــباب اللبا�ــس لت�ضــتر العورات الّظاهرة، وفتح اأبواب التوبة 

والإنابة لت�ضتر بها عورات الباطن من الذنوب واأخالق ال�ضوء.

  ول تـــف�ضح اأحًدا حيـــث �ضتـــر اهلل عليك اأعظم منه، وا�ضتغل بعيب نف�ضك، وا�ضفح عّما ل 

يعنيــك حالــه واأمــره، واحذر اأن تفني عمرك لعمــل غيرك، ويّتجر براأ�ــس مالك غيرك وتهلك 

نف�ضــك؛ فاإّن ن�ضــيان الذنوب من اأعظم عقوبة اهلل تعالى في العاجل واأوفر اأ�ضباب العقوبة في 

الآجل. وما دام العبد م�ضــتغاًل بطاعة اهلل تعالى ومعرفة عيوب نف�ضــه وترك ما ي�ضين في دين 

اهلل، فهو بمعزل عن الآفات، خائ�س في رحمة اهلل عّز وجّل، يفوز بجواهر الفوائد من الحكمة 

.
(1(

والبيان. وما دام نا�ضًيا لذنوبه جاهاًل لعيوبه راجًعا اإلى حوله وقّوته، ل يفلح اإًذا اأبًدا«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 108 - 109.
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سرّهاهيم سرلئيسا

العالم كّله مح�ضر اهلل تعالى والإن�ضان اأحد الح�ضور.  .1

اأقبح �ضيء اأن ل يكترث الإن�ضان لظهور عوراته.   .2

اأقبح العورات هي العورات الباطنية.  .3

من العورات الباطنية ذمائم الأخالق والتعّلق بغير اهلل تعالى.  .4

الة �ضرورة �ضتر العورات الباطنية. نتعّلم من وجوب �ضتر العورة في ال�ضّ  .5

ال�ضاتر الأوحد هو اهلل تعالى.  .6

ينبغي لل�ضالك اأن ي�ضتمّد من �ضّتارية اهلل وغّفاريته.  .7

ف�ضيحة هتك ال�ضتر الباطنّي اأ�ضّد بدرجات من هتك ال�ضتر الّظاهري.  .8

الذي ي�ضتر على الخلق ي�ضتر اهلل عليه في الّدنيا والآخرة.  .9





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

الدرس الثالث والعشرون

معرفة المكان 
وآدابه

ف اإلى الأمكنة الكّلية وعوالمها.   1 يتعرَّ

ي�ضــرح ما هي الآداب التي ينبغي مراعاتها في كّل    2

مكان من هذه الأمكنة.

يبّين معنى اإباحة المكان واآداب الإباحة العاّمة.   3





تّفيق
الأمكنة هي محاّل ظهور قدرة اهلل وعلمه و�ضفاته واأ�ضمائه الح�ضنى، ل يوجد مكان في اأّي 

عالم من العوالم اإّل وهو محٌل لتجلي اآيات اهلل تعالى، كّل �ضيء يحكي عن اهلل وينطق وي�ضّبح 

بحمده. 

لالإن�ضــان دوٌر كبيــٌر في جعل هذه الأمكنــة محّل انبعاث هذه التجّليات. وال�ّضــيطان اللعين 

ي�ضــعى بــكّل مــا اأوتي من كيد لتخريب هــذه الأماكن، حّتى ل تكون �ضــبًبا لتمجيد اهلل ومعرفته 

وت�ضبيحه وتعظيمه.

كّل هــذا الخــراب والف�ضــاد الذي نراه فــي الأر�س قد جرى بفعل التاآمر الم�ضــتمّر لعدّو 

اهلل. كّل ف�ضــاد ظهر في البّر والبحر بما ك�ضــبت اأيدي النا�ــس هو ب�ضــبب اّتباعهم لعدّوهم 

المبين.

الة تق�ضي باأن يقوم الإن�ضان باإ�ضالح الأر�س واإر�ضاء ال�ّضالم معها ومع كّل �ضيء؛  روح ال�ضّ

ففي ظّل ال�ّضالم المطلق تظهر كّل اأ�ضماء اهلل وت�ضرق الأر�س بنور رّبها.

الة ال�ضالم، فما لم نحّقق  الة لتهدينا اإلى هذه المعاني. ومن معاني ال�ضّ وهكذا تاأتي ال�ضّ

ال�ّضالم في وجودنا، لن يتي�ّضر ن�ضر ال�ّضالم على الأر�س.

واإّن لوجودنــا مراتــب، وكّل مرتبــة هــي بمنزلة المــكان الذي تظهر فيــه اآلء اهلل عّز وجل. 

ولكي ت�ضبح كّل مرتبة م�ضّعة بعظمة الحّق، ينبغي اأن نراعي اآدابها. 

فمــن اأيــن نبداأ؟ وما هي المهّمات المعنوّية الملقــاة على عاتقنا تجاه كّل مرتبة، وتجاه كّل 

مكان؟
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لا هي سأللكنا؟ ولا هي سرعوسرم؟
الخطوة الأولى هي اأن نتعّرف اإلى الأمكنة، ونلتزم باآدابها من الّطهارة والحّلّية.

لــكّل مرتبــة مــن مراتب الّنف�ــس عالٌم كبيــٌر باإزائها، فمن عــرف اآداب هــذه المرتبة واأّدى 

حّقها اأمكنه اأن يوؤّدي حّق كّل عالم يقابلها. 

ال�ّضــالك الــذي يرى ج�ضــده وقــواه الّظاهرة محــالًّ لفعلّية القــوى الباطنة ويعتني بج�ضــده 

بح�ضــب اأحــكام الإ�ضــالم واآدابه فيمــا يتعّلق بالغــذاء والّريا�ضــة وال�ضّحة وال�ّضــالمة والنوم، 

�ضيكون قادًرا على العتناء بعالم الّطبيعة الذي هو العالم المقابل لهذا البدن. 

فمــا هــي الّن�ضــاآت والعوالم الوجودّية للّنف�ــس التــي جعلها اهلل تعالى محــالًّ لعبادته وذكره 

والثناء عليه وتمجيده؟

يقول الإمام الخميني }:

»اعلم اأّن لل�ّضــالك اإلى اهلل بح�ضــب الن�ضاآت الوجودّية اأمكنة، ولكّل منها اآداًبا مخ�ضو�ضة، 

.
(1(

ل اإلى �ضالة اأهل المعرفة« ما لم يتحّقق ال�ّضالك بها ل يتو�ضّ

وهذه الأمكنة الكلّية هي:

الّطبيعة )وفيها ي�ضّلي البدن باأع�ضائه وجوارحه( وهي محّل الّن�ضاأة الّطبيعّية.

البدن الملكّي )وفيه ي�ضّلي الج�ضم المثالّي البرزخّي( وهو محّل ن�ضاأة البرزخ والمثال.

الج�ضم المثالّي والمقام البرزخّي )وفيه ي�ضّلي القلب( وهو محّل ن�ضاأة القلب.

القلب )وفيه ت�ضّلي ذات الإن�ضان بحقيقتها الروحّية( وهو مكان �ضالة الّروح.

الّنف�س بحقيقتها الوجودّية )وهي محّل �ضالة الرّب المتعال(. 

ة، توؤّدي رعايتها اإلى انتقال ال�ّضالك اإلى المرتبة الأعلى. ولكّل مكان اآداب خا�ضّ

سرّكان سألول: سرطبيعا
يقــول الإمــام الخمينــي }: »الأّول: الّن�ضــاأة الطبيعّيــة والمرتبــة الّظاهرّيــة الدنيوّيــة، 

 .
ومكانها اأر�س الّطبيعة. قال ر�ضول اهلل P: »ُجِعلت لي الأر�س م�صجًدا وطهوًرا«)2)

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 112.
)2)  ال�ضيخ الحر العاملي، و�ضائل ال�ضيعة، ج3، �س 350.
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اأّما اآدابها فيقول الإمام } ب�ضــاأنها: »فال�ّضــالك في هذه المرتبة اأدبه اأن يفّهم قلبه اأّن 

نزوله من الن�ضــاأة الغيبّية وهبوط الّنف�ــس من المحّل الأعلى الأرفع اإلى اأر�س الّطبيعة ال�ّضفلى 

ورّده من اأح�ضــن تقويم اإلى اأ�ضــفل �ضافلين، اإّنما هو لأجل �ضــلوكه الختيارّي اإلى اهلل وعروجه 

اإلى معراج القرب وو�ضوله اإلى فناء اهلل وجناب الّربوبّية، الذي هو غاية الخلقة ونهاية مق�ضد 

اأهل اهلل، رحم اهلل امرًءا علم: من اأين؟ وفي اأين؟ واإلى اأين؟

على ال�ّضالك اأن يعلم اأّنه جاء من دار كرامة اهلل، و�ضار في دار عبادة اهلل، و�ضوف ينتقل 

اإلى دار جزاء اهلل. من اهلل، وفي اهلل، واإلى اهلل.

فيفّهم نف�ضه ويذيق روحه اأّن دار الّطبيعة هي م�ضجد عبادة الحّق، واأّنه قدم اإلى هذه الن�ضاأة 

.
نَس إِلَّ ِلَۡعُبُدوِن﴾)1) نَّ َوٱۡلِ لأجل هذا المق�ضد كما يقول الحّق جّلت عظمته: ﴿َوَما َخلَۡقُت ٱۡلِ

فــاإذا ُوجــد دار الّطبيعــة م�ضــجًدا للعبادة وراأى نف�ضــه معتكًفا فيــه، ل بّد واأن يقــوم باآدابه 

وي�ضــوم عــن ذكر غير الحّق، واأّل يخرج عن م�ضــجد العبودّيــة اإّل بقدر الحاجة. فاإذا انق�ضت 

حاجتــه يعود ول ي�ضتاأن�ــس بغير الحّق ول يتعّلق قلبه بغيره، فــاإّن هذا كّله خالف اآداب العكوف 

.
(2(

بباب اهلل. وللعارف باهلل في هذا المقام حالت ل ي�ضّح كتابتها«

مر بتطهيره واإباحتــه، واأّنها 
ُ
عندمــا يــدرك ال�ّضــالك اأّن اأر�س الّطبيعــة هي المكان الــذي اأ

محّل عبوره و�ضــفره، لن يتعامل معها على اأّنها اأر�س ا�ضــتقراره و�ضــاأنّيته. ولن يتزّود منها اإّل 

بما ينفع �ضفره وترحاله. 

سرّكان سرثاني: سربقن سرّلكي
يقــول الإمــام الخمينــي } فــي البــدن الملكــي واآدابــه: »المقــام الثاني: مرتبــة القوى 

الّظاهرة والباطنة التي هي جنود ملكية وملكوتّية للّنف�ــس ومحّلها اأر�س طبيعة الإن�ضــان، وهي 

هذه البنية والبدن. »واأدب ال�ّضالك في هذا المقام اأن يفّهم باطن قلبه اأّن اأر�س طبيعة نف�ضه 

هي م�ضجد الّربوبّية، ومحّل �ضجدة جنود الّرحمان؛ فال ينّج�ضها بقذارات ت�ضّرف اإبلي�س، ول 

يجعل الجنود الإلهّية تحت ت�ضّرف اإبلي�ــس، كي ت�ضــرق اأر�س الّطبيعة بنور الّرب، وتخرج من 

)1)   �ضورة الّذاريات، الآية 56.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 112 - 113.
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ظلمــة وكــدورة البعد عن ال�ّضــاحة الّربوبّية. فيرى قــواه الملكّية الملكوتّية معتكفة في م�ضــجد 

البدن، ويعامل بدنه معاملة الم�ضجد، ويت�ضّرف بقواه بنظر العكوف بفناء اهلل. 

ا على عهدته،  وتكليــف ال�ّضــالك في هذا المقام اأكثر؛ لأّن تنظيف الم�ضــجد وطهارتــه اأي�ضً

.
(1(

ا اأن يتكّفل بتاأديب المعتكفين في هذا الم�ضجد« وعليه اأي�ضً

بعــد اأن كانــت اأر�ــس الّطبيعــة هــي الم�ضــجد، اأ�ضبحــت طبيعــة الإن�ضــان اأو ج�ضــده وبدنه 

الّظاهري هو الم�ضــجد، والمعتكف فيه هو القوى الّظاهرة والأقاليم ال�ضــبعة. ولأّن هذه القوى 

تحــت ولية ال�ّضــالك بالكامــل، فيجب عليه اأن يوؤّدبهــم حّتى ل يخرجوا عــن اأدب العبودّية في 

ا، ول  هذا الم�ضــجد. واإّن مهّمة تطهير هذه القوى من اأرجا�ــس المعا�ضي تقع على عاتقه اأي�ضً

يجــري عليها الواجب الكفائي كما يح�ضل في الم�ضــاجد الخارجّيــة؛ لأّن مهّمة هذا الأمر هي 

على عهدة �ضاحبها بالكامل.

سرّكان سرثارث: سرجسم سرّثاري
يقــول الإمــام الخمينــي }: »المقــام الثالث: الن�ضــاأة الغيبية القلبّية لل�ضــالك، ومحّلها 

.
(2(

البدن البرزخّي الغيبّي للنف�س الذي يتكّون باإن�ضاء الّنف�س وخاّلقيتها«

فكما اأّن الإن�ضــان هو الذي ينّمي ج�ضــده من خالل الغذاء، فاإّنه ين�ضئ مرتبة الخيال بفعله 

واختياره؛ ولهذا عّبروا عن ذلك باإن�ضاء الّنف�س.

وكّل مرتبة من مراتب الّنف�س تكون في البداية في حال الكمون والقّوة، والإن�ضان هو الذي 

يفّعلها وينّميها اأو يق�ضي عليها وينق�ضها.

اأمــا اآداب المــكان الثالث فيقول الإمام }: حوله: »والأدب لل�ّضــالك في هذا المقام هو 

خر كثير، وحفــظ هذا المقام من 
ُ
اأن يذيــق نف�ضــه اأّن التفــاوت بين هذا المقــام والمقامات الأ

مهّمات ال�ّضلوك؛ لأّن القلب هو اإمام المعتكفين في هذا الجناب، وبف�ضاده يف�ضد الجميع، اإذا 

ف�ُضد العاِلم ف�ضَد العاَلم. فقلب العاِلم عاَلٌم �ضغير، والعاِلم قلب العالم الكبير. 

وتكليــف ال�ّضــالك فــي هذا المقــام اأكثر من ذيــن المقامين؛ لأّنــه قد ُكّلف ببناء الم�ضــجد 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 113.
)2)  م.ن.
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ا بنف�ضه. ومن الممكن - ل �ضمح اهلل - اأن يكون م�ضجده م�ضجد �ضراٍر وكفٍر وتفريٍق بين  اأي�ضً

.
(1(

الم�ضلمين. ول يجوز في هذا الم�ضجد عبادة الحّق، بل يجب تخريبه«

فالبدن البرزخّي اأو الج�ضم المثالّي هو الذي ين�ضاأ بخاّلقية الّنف�س؛ ولهذا يتحّمل ال�ّضالك 

م�ضوؤولّية عمارته. ومن الممكن - ل �ضمح اهلل - اإذا اأهمل ال�ّضالك كيفّية عمارة هذا الم�ضجد 

اأن ُيبنى على اأ�ضا�س جرٍف هاٍر يهوي به في نار جهّنم. فالخواطر الفا�ضدة ـ كما علمنا ـ ت�ضلب 

الإن�ضان اإمكانية التوّجه وح�ضور القلب، وتحرم الإن�ضان من فوائد العبادة وثّمارها.

سرّكان سرلسبع: سرّسجق سرّلكوتي
يقــول الإمــام الخمينــي } فــي المــكان الرابع واآدابه: »فاإذا اأ�ّض�ــس ال�ّضــالك الم�ضــجد 

الملكوتــي الإلهــّي بيد الت�ضّرف الّرحمانّي ويد الولية، وطّهر بنف�ضــه هذا الم�ضــجد من جميع 

القذارات والت�ضّرفات ال�ّضيطانية، واعتكف فيه... فال بّد له اأن يجاهد حّتى يخرج نف�ضه من 

.
(2(

العكوف في الم�ضجد ويعتكف بفناء �ضاحب الم�ضجد«

فمــا دام القلــب معتكًفا في الّنف�ــس، فحاله هو التوّجه والتعّلــق بتدبيرها. ومثل هذا القلب 

لن ُيكتب له التوّجه اإلى عالم الملكوت والأنوار الإلهّية، فال بّد له اأن يجعل وجهة القلب اأحدية 

التعّلق باهلل تعالى؛ لأّن القلب هو عر�س الرحمن، وينبغي اأن يكون محّل تجّليات قد�ضه وظهور 

عظمته والتحّلي باأ�ضمائه و�ضفاته. وقد خلق اهلل الإن�ضان ل ليكون ج�ضًدا، بل اإّن قلب الإن�ضان 

هو الغاية الأولى من وجوده؛ لهذا ينبغي اأن يكون تحت ولية اهلل دوًما.

 سرّكان سرخالس: سرنهس بّديدتفا سروجوديا
يقــول الإمــام الخمينــي }: »فــاإذا تطّهــر عــن التعّلق بالّنف�ــس وخــرج عن قيــد الإّنّية، 

ي�ضير هو بنف�ضــه منزًل للحّق، بل م�ضــجًدا للّربوبّية، ويثني الحّق على نف�ضه في ذاك الم�ضجد 

بالتجّليــات الفعلّيــة، ثــّم الأ�ضــمائّية، ثــّم الذاتّية. وهــذا الثناء هو �ضــالة الّرّب، يقول: �ضــّبوح 

.
(3(

قّدو�س رّب المالئكة والّروح«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 113 - 114.
)2)  م.ن.

)3)  م.ن، �س 114.
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فــالأدب فــي هذا المقام هــو الإخال�س الذاتّي، حيث يتبّراأ ال�ّضــالك اأّوًل مــن حوله وقّوته، 

)وهــذا هــو الّتوحيد الفعلّي(، ثّم يتبّراأ من �ضفاته فال يرى جمياًل ول كاماًل اإّل اهلل عّز وجّل، 

)وهــذا هــو الّتوحيــد ال�ضفاتــّي(، ثّم يتبّراأ من ن�ضــبة الوجود وال�ضــتقالل اإلى نف�ضــه اأو غيره 

)وهذا هو التوحيد الذاتّي(، وهنا يح�ضل الخلو�س الذاتّي.

ا لي جّيع سرنشآع آدسب عالم
ــة به، فــاإّن لجميــع المقامات اأدب عــام ينبغي  لّمــا كان لــكّل مــكان اأو مقــام اآدابــه الخا�ضّ

مراعاته؛ ولهذا يقول الإمام الخميني }: »ولل�ّضــالك اإلى اهلل في جميع مقامات ال�ّضــلوك 

مهّمة اأخرى ل يجوز له الغفلة عنها مطلًقا، بل هذه المهّمة هي غاية ال�ّضلوك ولّب لبابه؛ وهي 

اأن ل يغفل في جميع الحالت والمقامات عن ذكر الحّق ويطلب في جميع المنا�ضك والعبادات 

حبة والخلوة،  معرفة اهلل، ويطلب اهلل في جميع المظاهر ول تمنعه النعمة والكرامة عن ال�ضّ

فاإّنه نوع من ال�ضتدراج.

وبالجملــة، يــرى روح العبــادات والمنا�ضــك وباطنها معرفــة اهلل، ويطلب فيهــا المحبوب؛ 

فلعّله ت�ضــتحكم في قلبه علقة المحّبة والمحبوبية، ويكون مورًدا للعنايات الخفّية والمراودات 

.
(1(

ال�ضّرّية«

لي بعض آدسب إباحا سرّكان
»هــذا مــا يتعّلق بطهارة المكان، فماذا عن اإباحته؟ فمن �ضــروط مــكان الم�ضّلي اأن يكون 

غيــر مغ�ضــوب بالإ�ضافــة اإلى طهارته؛ ولهذا يقول الإمام الخميني }: »اإذا فّهم ال�ّضــالك 

اإلى اهلل نف�َضه مراتب المكان بح�ضب المقامات والن�ضاآت الوجودية، فعليه اأن يجتهد في اآداب 

اإباحتها القلبّية حتى تخرج �ضالته من الت�ضّرفات الغ�ضبية لإبلي�س الخبيث.

فيقوم في المرتبة الأولى بالآداب ال�ضورّية للعبودية، ويفي بالعهود ال�ّضابقة في عالم الذّر 

ويوم الميثاق، ويبعد يد ت�ضّرف اإبلي�ــس عن ملك طبيعته حتى تح�ضل له المراودة والمحاببة 

مع �ضاحب البيت، ول تكون ت�ضّرفاته في عالم الّطبيعة غ�ضًبا.

ِحلَّۡت 
ُ
ۡوفُواْ بِٱۡلُعُقودِۚ أ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ  يقول بع�س اأهل الذوق: اإّن معنى الآية ال�ّضــريفة: ﴿ َيٰٓ

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 114.
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 بح�ضب الباطن اأن حلّية بهيمة الأنعام موقوفة على الوفاء بعهد الولية، 
نَۡعِٰم ﴾)1)

َ
لَُكم بَِهيَمُة ٱۡل

وقــد ُروي فــي الأحاديــث اأّن جميــع الأر�س لالإمــام Q، والذيــن ل يوالونه فهــم غا�ضبون 

لهــا. واأهــل المعرفة يرون وّلي الأمــر مالًكا لجميع ممالك الوجود ومدارج الغيب وال�ضــهود ول 

.
(2(

يجّوزون ت�ضّرف اأحد فيها بدون اإذن الإمام«

واإّنما ُخلقت الأر�س لتكون م�ضرقة بنور اهلل؛ ولهذا جعل الإن�ضان الكامل خليفته فيها. وكّل 

الب�ضــر ينبغــي اأن يكونوا تابعيــن لخليفة اهلل وموالين له حّتى يجّوز لهــم الت�ضّرف فيها. فهذا 

هو العهد الأكبر والميثاق الذي اأخذه اهلل على عباده، حين قال: لهم األ�ضــت برّبكم؟ اإّنه عهد 

الطاعة المطلقة لالإمام والخروج من عبادة ال�ّضيطان وطاعته، يقول الإمام الخميني }:

»اإّن اإبلي�ــس اللعيــن هو عــّدو اهلل، وت�ضّرفاته وكّل ت�ضّرف اإبلي�ضــّي في عالــم الّطبيعة جوٌر 

وغ�ضــب؛ فال�ّضــالك اإلــى اهلل، اإْن اأخــرج نف�ضــه مــن ت�ضّرفــات ذلــك الخبيث، يكــون ت�ضّرفه 

ت�ضّرًفا رحمانيًّا ويباح ويطهر مكانه وملب�ضه ومطعمه ومنكحه. وبمقدار ما يقع تحت ت�ضّرف 

اإبلي�س يخرج عن الحّلّية ويكون فيه �ضرك ال�ّضيطان. 

فاإذا وقعت الأع�ضاء الّظاهرة لالإن�ضــان في ت�ضّرف اإبلي�ــس، تكون اأع�ضاوؤه اإبلي�ضــّية ويكون 

غا�ضًبا لمملكة الحّق.

كمــا اإّن عكــوف القوى الملكوتّية في م�ضــجد البدن يكون مباًحا وعــدًل اإذا كانت القوى من 

الجنود الّرحمانّية؛ واإّل فجنود اإبلي�س لي�س لها الحّق باأن تت�ضّرف في مملكة البدن الإن�ضانّي، 

التي هي ملك للحّق تعالى. 

ــر يــد ت�ضّرف ال�ّضــيطان عن مملكــة القلب الذي هــو منزٌل خا�ّس للحــّق تعالى،  فــاإذا ق�ضّ

وخل�ــس قلبــه لتجّليــات الحّق، ولم يــدع اأحًدا غير الحّق يتطــّرق اإليه - فاإّن غير الحّق اإبلي�ــس 

الّطريــق - ُيباح له الم�ضــاجد الّظاهــرة والباطنة والأمكنة الملكّيــة والملكوتّية، وتكون �ضالته 

.
(3(

ا« �ضالة اأهل المعرفة. وتّت�ضح بهذا الميزان طهارة الم�ضجد اأي�ضً

اإّنما اأعطى اهلل كّل هذه القوى لالإن�ضــان لكي ي�ضــتخدمها فيما اأحّل اهلل له �ضمن م�ضــروٍع 

)1)  �ضورة المائدة، الآية 1.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 117.

)3)  م.ن، �س 117  - 118.



 اآلداب المعنوّية للصالة في ضوء فكر اإلمام الخمينّي}266

كبيــر يقــوده الإمام Q. وعندما ي�ضــّلط ال�ّضــيطان عليها ويجعلها في خدمــة هذا اللعين، 

فهــذا يعنــي اأّن هــذه القوى قد ُغ�ضبت، ول يحّق لالإن�ضــان اأن ي�ضــتعملها؛ لأّن كّل ا�ضــتعمالتها 

�ضــتكون جوًرا وظلًما. واإخراجها من تحت �ضــلطة اإبلي�ــس هو ال�ّضــرط الأّول لحلّية ا�ضــتعمالها 

واإباحتها.

 خــارٌج عــن الفطــرة الإن�ضــانّية، وم�ضــتغرق فــي البحــر الم�ضــجور 
(1(

»وحيــث اإّن الكاتــب

والظلمانــّي للطبيعــة، وعــاٍر عن الحــّق والحقيقة وعــن جميع مقامــات ال�ّضــالكين والعارفين، 

ه، وليتجاوز  فالأف�ضل اأّل يف�ضح نف�ضــه اأكثر من هذا في مح�ضر الحّق )جّلت قدرته( وخوا�ضّ

هــذا المقام، وي�ضــكو الّنف�ــس الأّمارة لجناب ذي الجالل المقّد�ــس، لعّله يوؤّيــده باللطف العام 

َّۡم َتۡغفِۡر نَلَا  نُفَسَنا ِإَون ل
َ
والرحمة ال�ضاملة ويجبر ما �ضبق من عمره فيما بقي منه، ﴿ َربََّنا َظلَۡمَنآ أ

.
َوتَرَۡحَۡنا نَلَُكوَننَّ ِمَن ٱۡلَخِٰسِيَن ﴾)2)

آدسب سرّسجق
فــي م�ضبــاح ال�ّضــريعة قــال ال�ضــادق Q: »اإذا بلغ��ت ب��اب الم�ص��جد، فاعل��م اأّن��ك ق��د 

ق�صدت باب ملك عظيم ل يطاأ ب�صاطه اإّل المطّهرون ول يوؤذن لمجال�صته اإّل ال�صّديقون. 

فه��ب الق��دوم اإل��ى ب�ص��اط خدم��ة المل��ك هيبت��ه فاإّنك عل��ى خطٍر عظي��م. اإْن غفل��ت، فاعلم 

اأّن��ه ق��ادر عل��ى ما ي�ص��اء من الع��دل والف�صل معك وب��ك، فاإن عطف علي��ك برحمته وف�صله 

دق  قب��ل من��ك ي�ص��ير الّطاع��ة واأج��زل ل��ك عليه��ا ثواًب��ا كثي��ًرا. واإن طالب��ك با�ص��تحقاق ال�صّ

والإخال�س عدًل بك حجبك ورّد طاعتك، واإن كُثرت فهو فّعال لما يريد. واعترف بعجزك 

وتق�صيرك وانك�صارك وفقرك بين يديه؛ فاإّنك قد توّجهت للعبادة والموؤان�صة به. واعر�س 

اأ�ص��رارك علي��ه، ولتعل��م اأّن��ه ل يخف��ى عليه اأ�ص��رار الخل��ق اأجمعين وعالنّيته��م. وكن كاأفقر 

عب��اده بي��ن يدي��ه. واخ��ِل قلب��ك عن كّل �ص��اغل يحجب��ك عن رّب��ك، فاإّنه ل يقب��ل اإّل الأطهر 

والأخل�س، فانظر من اأّي ديوان يخرج ا�صمك. فاإن ذقت حالوة مناجاته ولذيذ مخاطباته 

و�ص��ربت بكاأ���س رحمت��ه وكرامات��ه من ح�ص��ن اإقبال��ه عليك واإجابت��ه فقد �صُلح��ت لخدمته، 

)1)  الكاتب: يق�ضد به الإمام الخميني } الذي يتحّدث عن نف�ضه في هذه الفقرة.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 113.
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��ر عنه الأمل  فادخ��ل فل��ك الإذن والأم��ان، واإّل فق��ف وق��وف م��ن انقطعت عن��ه الحيل وق�صُ

وُق�ص��ي علي��ه الأج��ل؛ فاإن علم اهلل عّز وجّل من قلبك �صدق اللتجاء اإليه نظر اإليك بعين 

الراأف��ة والرحم��ة واللط��ف، ووّفق��ك لم��ا يح��ّب وير�ص��ى؛ فاإّنه كري��م يحّب الكرام��ة لعباده 

ن ُيِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ  مَّ
َ
الم�صطّري��ن اإلي��ه المحترقي��ن على بابه لطلب مر�صاته. قال تعال��ى: ﴿ أ

.
وَٓء ﴾)1)«)2) إَِذا َدَعهُ َوَيۡكِشُف ٱلسُّ

وحيث اإّن هذا الكالم ال�ّضــريف د�ضــتور جامع لأ�ضحاب المعرفة واأرباب ال�ضــلوك اإلى اهلل 

.
(3(

نقلته بتمامه حتى يح�ضل حال من التدّبر فيه«

 

)1)  �ضورة النمل، الآية 62.
)2)  المام جعفر ال�ضادق Q، م�ضباح ال�ضريعة، �س 130.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 114  - 115.
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سرّهاهيم سرلئيسا

الأمكنة هي محاّل ظهور قدرة اهلل وعلمه و�ضفاته واأ�ضمائه الح�ضنى.  .1

الّطبيعــة )وفيهــا ي�ضّلــي البــدن باأع�ضائــه وجوارحــه(، وهي محــّل الّن�ضــاأة الّطبيعّية،   .2

واأدبها تفهيم القلب اأّن نزوله من الن�ضاأة الغيبية اإلى اأر�س الّطبيعة هو من اأجل �ضلوكه 

الختيارّي اإلى اهلل. فالّطبيعة هي م�ضجد عبادة الحّق.

البــدن الملكــّي )وفيــه ي�ضّلــي الج�ضــم المثالــّي البرزخــّي(، وهــو محــّل ن�ضــاأة البرزخ   .3

والمثال، واأدبه تفهيم القلب اأّن اأر�س طبيعة نف�ضــه هي م�ضــجد الربوبّية، فال ينّج�ضــها 

بقاذورات ت�ضّرف اإبلي�س. المعتكفون في هذا الم�ضجد هي القوى الّظاهرة.

الج�ضم المثالّي والمقام البرزخّي )وفيه ي�ضّلي القلب(، وهو محّل ن�ضاأة القلب، واأدبه   .4

خر، والقلب هو اإمام المعتكفين 
ُ
اإذاقــة الّنف�ــس التفاوت بين هذا المقام والمقامــات الأ

في هذا الجناب، وبف�ضاده يف�ضد الجميع.

القلب )وفيه ت�ضّلي ذات الإن�ضــان بحقيقتها الروحّية(، وهو مكان �ضالة الّروح، واأدبه   .5

مجاهدة الّنف�س للخروج من العكوف في الم�ضجد لالعتكاف بفناء �ضاحب الم�ضجد.

الّنف�س بحقيقتها الوجودّية )وهي محّل �ضالة الرّب المتعال(، واأدبه الإخال�س الذاتّي   .6

وتبّروؤ ال�ّضالك من حوله وقّوته.

على ال�ّضالك في جميع المنا�ضك والعبادات طلب معرفة اهلل.  .7

على ال�ّضالك في الأماكن المختلفة الخروج من الت�ضّرفات الغ�ضبّية لإبلي�س.  .8

بيحت له كّل الأماكن الّظاهرة والباطنة.
ُ
اإذا خّل�س ال�ّضالك قلبه لتجّليات الحّق، اأ  .9



أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

راعايتهــم    1 بح�ضــب  الم�ضّليــن  مراتــب  اأن  يبّيــن 

لل�ضالة واأوقاتها.

يذكر بع�س مراتب الم�ضّلين واأحوالهم.   2

الة.   3 يتعّرف اإلى اآداب رعاية وقت ال�ضّ

اآلداب القلبّية للوقت

الدرس الرابع والعشرون





تّفيق
اإذا كان الوقــت عبــارة عن حركة الأ�ضــياء، فاإّنه يجري بالن�ضــبة لنا بح�ضــب الأ�ضــياء التي 

نعي�س فيها.

اإذا كّنا قابعين في عالم الماّدة ول نرى �ضــوى الّطبيعة، فالوقت لي�ــس �ضــوى حركة ال�ضم�س 

والقمــر؛ اأّمــا اإذا كان لنــا حــّظ مــن الحياة فــي العوالم الأخرى، فــال �ضــّك اأّن اأوقاتها تختلف 

بح�ضب الأ�ضياء فيها. اإلى اأن ن�ضل اإلى عالم ل نرى فيه اإل اهلل، فيكون الوقت هو تجّليات اهلل.

واإذا كانــت ال�ضــاعة عنــد اأهــل الّطبيعــة هــي مالحظــة مــا يمــّر فيهــا ويتغّيــر، فاإّن �ضــاعة 

المقّربين عند مليك مقتدر لي�ضــت �ضــوى ظهور ال�ضوؤون الإلهّية، كما في قوله تعالى: ﴿ ُكَّ يَۡوٍم 

.
ٖن﴾)1)

ۡ
ُهَو ِف َشأ

الة كانت على الموؤمنين كتاًبا موقوًتا، فكيف يكون كتاب الم�ضّلين بح�ضب مراتبهم  اإّن ال�ضّ

ومقاماتهم؟

الة هي ميعاد اللقاء، فما معنى اللقاء بالن�ضبة لمن هم عند اهلل تعالى؟ واإذا كانت ال�ضّ

ين بّسب للسعاتفم ألوقاع سرصالل
م

للستب سرّصل
الة ميعاد القرب  الة. ولأّن ال�ضّ يترّتب الم�ضّلون بح�ضب مراقبتهم ورعايتهم لأوقات ال�ضّ

ووقــت الو�ضــال، فال �ضــّك باأّن مالحظة وقتها �ضــيختلف بح�ضــب اأحوال الم�ضليــن في قربهم 

وبعدهم عن اهلل تعالى.

ولهذا قال الإمام الخميني }:

»اعلــم اأّن لأهــل المعرفــة واأ�ضحــاب المراقبــة، على قدر قــّوة معرفتهم بالمقام المقّد�ــس 

)1)  �ضورة الرحمن، الآية 29.
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الة التي هي  الربوّبــي وا�ضــتياقهم اإلى مناجاة ح�ضرة الباري عّز ا�ضــمه، مراقبــة لأوقات ال�ضّ

.
(1(

ميقات المناجاة وميعاد مالقاة الحّق«

ين!
م

بعض للستب سرّصل

1. أهل الجذبة:
»فالمجذوبون لجمال الجميل، والعا�ضــقون للح�ضــن الأزلّي والم�ضغوفون به، وال�ضكارى من 

، الذين فرغوا من الكونين واأغم�ضوا العين عن 
(2(

كاأ�س المحّبة والم�ضعوقون من قدح »األ�ضت«

جميع اأقاليم الوجود، وتعّلقوا بعّز قد�ــس جمال اهلل، فلهم دوام الح�ضور، ولي�ضــوا مبعدين عن 

.
(3(

الذكر والفكر والم�ضاهدة والمراقبة لحظة واحدة«

2. أصحاب المعارف:
»والذيــن هــم اأ�ضحاب المعــارف واأهل الف�ضائل والفوا�ضل، وهم �ضــرفاء الّنف�ــس وكرماء 

الّطينة، فال يختارون على المناجاة مع الحّق �ضيًئا، ويطلبون من الخلوة مع الحّق ومن مناجاته 

نف�ــس الحــّق، ويــَرون اأّن العّزة وال�ضــرف والف�ضيلة والمعرفــة كّلها في تذّكر الحــّق ومناجاته. 

فهم، اإذا توّجهوا اإلى العالم، ونظروا اإلى الكونين يكون توّجههم ونظرهم اإليها نظًرا عرفانيًّا، 

ويطلبــون الحــّق في العالــم، ويَرون جميع الموجودات جلوة للحّق ولجمــال الجميل )اأنا للعالم 

عا�ضق، حيث منه الكون اأجمع(.

الة بتمــام اأرواحهم وقلوبهم، وينتظرون وقت المناجاة مع  فهــم يواظبون على اأوقات ال�ضّ

رون اأنف�ضهم ويهّيئونها لميقات الحّق. فقلوبهم حا�ضرة، ويطلبون من المح�ضر  الحّق، ويح�ضّ

الحا�ضر، ويحترمون المح�ضر لأجل الحا�ضر، ويَرون اأّن العبودّية هي المراودة والمعا�ضرة مع 

.
(4(

الكامل المطلق. فا�ضتياقهم اإلى العبادة من هذا الباب«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 120.
﴾ �ضورة الأعراف، الآية 172. لَۡسُت بَِرّبُِكۡمۖ قَالُواْ بََلٰ

َ
)2)  المراد »باأل�ضت« هنا قوله تعالى ﴿أ

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 120.
)4)  م.ن، �س 120 - 121.
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3. أهل اآلخرة:
»والذين يوؤمنون بالغيب وعالم الآخرة ويع�ضــقون كرامات الحّق جّل جالله، ول ي�ضــتبدلون 

الّنعــم الأبديــة الجنانيــة واللــّذات والبهجات الدائمة ال�ضــرمدّية بالحظوظ الداثــرة الدنيوّية 

ــا في وقــت العبــادة التي هي بــذور الّنعم  واللذائــذ الّناق�ضــة الموؤّقتــة الم�ضــوبة؛ فهــوؤلء اأي�ضً

الة،  ــرون قلوبهــم، ويقومون بالأمر باإقبال وا�ضــتياق، وينتظــرون اأوقات ال�ضّ الأخروّيــة، يح�ضّ

فاإّنها وقت ح�ضول النتائج واكت�ضــاب الذخائر، ول يختارون على الّنعم الخالدة �ضــيًئا. فهوؤلء 

ــا، حيــث اإّن قلوبهــم مّطلعة على عالم الغيــب، وقد اآمنت قلوبهم بالّنعــم الأبدية واللذائذ  اأي�ضً

الدائمة لعالم الآخرة، يغتنمون اأوقاتهم ول ي�ضّيعونها، اأولئك اأ�ضحاب الجّنة واأرباب الّنعمة، 

.
(1(

هم فيها خالدون«

ويقــول الإمــام الخميني }: »هذه الطوائــف المذكورة، وبع�ضها مّما لم ُيذكر، لهم من 

.
(2(

العبادة نف�ضها لذائذ على ح�ضب مراتبهم ومعارفهم، ولي�س لهم كلفة وتكليف فيها اأ�ضاًل«

4. المقّيدون بالّدنيا:
ًقا؟ ومــا الذي ينبغــي اأن يفعله حتى  فمــا حــال من لــم يكن للعبــادة مراقًبا ول اإليها مت�ضــوِّ

ينتقل من �ضجن الهوى واّتباعه؟ يقول الإمام الخميني }: »واأما نحن الم�ضاكين المبتَلون 

بالآمــال والأمانــي، والمقّيــدون ب�ضال�ضــل الهوى والهو�ــس، والمنغم�ضــون في البحر الم�ضــجور 

الظلمانّي للطبيعة، الذين لم ت�ضل اإلى �ضــاّمة اأرواحنا رائحة من المحّبة والع�ضــق، وما ذاقت 

قلوبنا لّذة من العرفان والف�ضيلة، فل�ضنا من اأ�ضحاب العرفان والعيان، ول من اأرباب الإيمان 

والطمئنان، نرى العبادات الإلهّية تكليًفا وكلفة، والمناجاة مع قا�ضي الحاجات ثقاًل وتكّلفا. 

ل نركــن اإلى �ضــيء غيــر الّدنيا، التي هي معلف للحيوانات، ول نتعّلق �ضــوى بدار الّطبيعة التي 

هــي معتكــف الّظالمين، قد عميت اأب�ضــار قلوبنا عن جمال الجميل، وهجــرت ذائقة اأرواحنا 

.
(3(

ذوق العرفان«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 121.
)2)  م.ن.
)3)  م.ن.
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آدسب سروقت
ويذكــر الإمــام الخمينــي } مجموعــة مــن الآداب المعنوّيــة التي تح�ضل مــن رعايتها 

الأحــوال ويتحّقق تبًعا لها ال�ّضــير نحــو الو�ضال، فيقول }: »اأنت اأّيهــا العزيز، اغتنم وقت 

المناجاة هذا بالقدر المي�ضور والمقدار المقدور، وقم باآدابه القلبّية، وهي:

وفّهــم قلبــك اأّن اأ�ضا�ــس الحياة الأبدية الأخروية ومنبع الف�ضائل الّنف�ضــانية وراأ�ضــمال   .1

ا  الكرامــات غيــر المتناهيــة هــو المــراودة والموؤان�ضــة مع الحــّق ومناجاتــه، وخ�ضو�ضً

عّد بيــدي جمال الحّق وجالله، وهي اأجمع واأكمل 
ُ
ــالة؛ فاإّنهــا مرهم روحانّي، قد اأ ال�ضّ

من جميع العبادات.

2.  فبمقدار ما يمكنك، حافظ على اأوقاتها، وانتخب اأوقات ف�ضيلتها، فاإّن فيها نوًرا لي�س 

في غيرها من الأوقات. 

.
(1(

واقلل فيها من ال�ضتغالت القلبّية، بل اقطعها«  .3

ي
م

سرّعللا وأثلها على سرّصل
كّل حيــاة معنويــة فــي القلــب، وحيــاة القلــب بالذكــر، ول ذكــر اإّل بح�ضــور، ول ح�ضور اإل 

ا اإذا تفّكرنا  بالتوّجــه، ول توّجــه اإّل بالمعرفة؛ لهذا يقول الإمام الخمينــي }: »ونحن اأي�ضً

ــالة هي اأوقات الح�ضــور في جناب  قليــاًل، وفّهمنــا قلبنــا المحجوب المطــرود اأّن اأوقات ال�ضّ

القد�ــس لح�ضرة ذي الجالل، واأّن الحق تعالى ملك الملوك والعظيم المطلق في تلك الأوقات 

دعــا عبــده ال�ضعيــف الال�ضــيء اإلــى مناجاتــه، واأذن لــه بالدخول اإلــى دار كرامتــه حّتى يفوز 

بال�ضــعادات الأبدية ويجد ال�ضــرور والبهجات الدائمية، لكّنا مبتهجين وم�ضــرورين من دخول 

الة بمقدار معرفتنا. وقت ال�ضّ

 واإذا ا�ضت�ضــعر القلــب عظمــة المقام وخطره، يح�ضــل فيه الخوف والخ�ضــية بمقدار فهم 

العظمــة. وحيــث اإّن قلــوب الأوليــاء مختلفــة وحالتهــم متفاوتــة بح�ضــب التجّليــات اللطفّيــة 

والقهرية وا�ضت�ضعار العظمة والرحمة، فحيًنا يحملهم ال�ضوق اإلى المالقاة وا�ضت�ضعار الرحمة 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 122.
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والجمــال على ال�ضــرور والبهجة، ويقولــون: اأرحنا يا بالل؛ وحيًنا تجعلهــم التجليات بالعظمة 

.
(1(

والقهر وال�ضلطنة في حالة ال�ضعق والرتعا�س والرعدة«

وبهذا التوّجه، يتهّياأ ال�ّضــالك للوفادة على اهلل ب�ضــرط تح�ضيل �ضــرطين، الأّول: ا�ضت�ضعار 

المذّلة والعجز والق�ضور الذاتّي؛ والثاني النظر اإلى عظم الحّق وعلّو �ضاأنه عن اأن تناله همم 

العالميــن، فيقــول الإمام }: »وبالجملة، اأّيها ال�ضعيف، اإّن الآداب القلبّية لالأوقات هي اأن 

تهّيــئ نف�ضــك للّدخول اإلى ح�ضرة مالــك الّدنيا والآخرة ومخاطبة الحــّق جّل وعال ومكالمته؛ 

فانظــر بعيــٍن اإلــى �ضعفك وم�ضــكنتك وذّلتــك وعجــزك، وبعين اأخــرى اإلى العظمــة والجالل 

والكبرياء للّذات المقّد�ضــة جّلت عظمته، الذين كان الأنبياء والمر�ضــلون والمالئكة المقّربون 

ي�ضعقون في جنب عظمته، وبالعجز والم�ضكنة والذّلة معترفون. 

فاإذا نظرت بهذه النظرة وفّهمت قلبك، فلي�ضت�ضعر القلب الخوف ويرى نف�ضه وعباداته ل 

�ضيء... وانظر بعيٍن اأخرى اإلى �ضعة رحمة الذات المقّد�ضة وكمال عطفها واإحاطة رحمانّيتها، 

حيــث اإّنــه اأذن للعبــد ال�ضعيــف، مع ما فيــه من اأنواع التلّوثــات ومنتهى العجز والم�ضــكنة، في 

الدخول اإلى ح�ضرة، قد�ضــه ودعاه اإلى مجل�ــس اأن�ضه بت�ضــريفات، من اإهباط المالئكة واإنزال 

الكتب ال�ضــماوّية، وبعث الأنبياء والمر�ضــلين من دون اأن يكون لهذا الممكن الم�ضــكين �ضــابقة 

ا�ضــتعداد، اأو يكــون لح�ضرتــه جــّل وعــالـ  نعــوذ بــاهللـ  اأو لمالئكــة اهلل اأو الأنبيــاء R في 

هذه الدعوة والح�ضور نفع. فال �ضــّك اأّن القلب، بهذا التوّجه، �ضــيح�ضل له الأن�ــس، وي�ضت�ضعر 

الّرجاء والأمل.

فهيــئ نف�ضــك للح�ضور بقدمي الخوف والرجاء والرهبة والرغبــة بقلٍب خجل وفوؤاٍد وجٍل، 

عــف والم�ضــكنة، ول تَر لنف�ضــك اأّي لياقــة للح�ضور في هذا  وا�ضت�ضــعار النك�ضــار والذّلــة وال�ضّ

المح�ضر، ول تعّد نف�ضك لئًقا للعبادة والعبودية. واعتبر اأّن الإذن للدخول في العبادة والعبودية 

هو من �ضمول الرحمة وعميم لطف ح�ضرة الأحدية جّلت قدرته؛ فاإّنك اإذا جعلت ذّلتك ن�ضب 

عينيك، وتوا�ضعت لذات الحّق المقّد�ضــة بروحك وقلبك، وعددت نف�ضــك وعبودّيتك ل �ضيء، 

.
(2(

يتلّطف الحّق تعالى ويرفعك ويخّلعك بخلع كراماته«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 123 - 124.
)2)  م.ن، �س 123 - 125.
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ا  قطع سالشتراالع سردلبيم
ومــن كان م�ضــغول القلب ب�ضــوؤون الّدنيا، فليعمــل على النقطاع عنها من خــالل تدبيرها، 

ا،  ــالة وقًتــا خا�ضً وذلــك اإّنمــا يح�ضــل - كمــا يقــول الإمــام - بتق�ضــيم الوقــت، واإعطــاء ال�ضّ

فيقــول  }: »هــذا يح�ضل اإذا ق�ّضــمت اأوقاتــك، وعّينت لل�ضالة المتكّفلــة لحياتك الأبدية 

الة  خر، ول تكــون للقلب تعّلقات اأخــرى. ول تجعل ال�ضّ
ُ
ــا، ل يكون لك فيه اأ�ضــغال اأ وقًتــا خا�ضًّ

.
(1(

ره« خر، كي ت�ضتطيع اأن تريح القلب وتح�ضّ
ُ
تزاحم الأمور الأ

أحوسل سرّعصولين R عنق حضور وقت سرصالل
 R  ويقول الإمام الخميني }: »والآن نذكر الأحاديث الواردة في اأحوال المع�ضومين

علــى قــدر اقت�ضاء المقام، فلعّله بالتدّبر في حالت اأولئــك الأكرمين يح�ضل النتباه، وتدرك 

عظمة الموقف واأهّمّية المقام وخطره، وت�ضتيقظ من نوم الغفلة.

فعــن بع�ــس اأزواج النبــي P، اأّنهــا قالــت: »كان ر�ضــول اهلل P يحّدثنا ونحّدثــه، فاإذا 

.
(2(

الة فكاأّنه لم يعرفنا ولم نعرفه، �ضغاًل باهلل عن كّل �ضيء« ح�ضرت ال�ضّ

الة، يتململ ويتزلــزل ويتلّون، فُيقال له:  وروي عــن علــي Q: كان اإذا ح�ضــر وقت ال�ضّ

الة، وقت اأمان��ة عر�صها اهلل على  مــا لــك يــا اأمير الموؤمنين؟ فيقول Q: »ج��اء وقت ال�صّ

.
ال�ّصماوات والأر�س والجبال، فاأَبْيَن اأن يحملنها، واأ�صفْقن منها«)3)

ــاأ يتغّير لونه  ونقــل ال�ضــيد ابن طاوو�ــس في فالح ال�ضــائل: »كان الح�ضــين Q اإذا تو�ضّ

وت�ضطرب مفا�ضله، فقيل له في ذلك، فقال: »حّق لمن يقف بين يدي ذي العر�س اأن ي�صفّر 

ا مثل ذلك. . ونقل عن الح�ضن Q اأي�ضً
لونه وت�صطرب مفا�صله«)4)

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 122  - 123.
)2)  الميرزا النوري، م�ضتدرك الو�ضائل، ج4، �س 100.

)3) الطريحي، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين، تحقيق وت�ضحيح اأحمد الح�ضيني الأ�ضكوري، طهران، المرت�ضوي، 
1417هـ، ط 3، ج6، �س 202.

)4) راجع: العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج77، �س346.
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وعــن علــي بــن الح�ضــين Q: »كان اإذا ح�ضــر للو�ضوء ا�ضفــّر لونه، فُيقال لــه: ما هذا 

.
(2(

»
الذي يعتريك عند الو�ضوء؟ فيقول: »ما تدرون بين يدي من اأقوم؟«)1)

ليداع سإلنسان سركالل سرخليها سألعظم
يقول الإمام الخميني }: نعم، اإّن رئي�ــس �ضل�ضــلة اأهل الحّق وخال�ضة اأ�ضحاب المحّبة 

والحقيقــة يترّنــم بقولــه: اأبيت عنــد رّبي يطعمني وي�ضــقيني... فيا رّب، ما هــذه البيتوتة التي 

كانت لمحمد P معك في دار الخلوة والأن�س؟ وما هذا الطعام وال�ضراب الذي اأذقت بيدك 

هذا الموجود ال�ضــريف واأخل�ضته من جميع العوالم؟ فمن �ضــاأن ذلك ال�ضيد العظيم اأن يقول: 

. فهل هذا الوقت من اأوقات عالم 
»لي مع اهلل وقت ل ي�ص��عه ملك مقّرب ول نبّي مر�ص��ل«)3)

الّدنيا والآخرة، اأو اأّنه وقت الخلوة في قاب قو�ضين وطرح الكونين؟

ا اأربعين يوًما، وو�ضل اإلى ميقات الحّق، قال تعالى:  اإّن مو�ضــى Q �ضام �ضوًما مو�ضــويًّ

، ومــع ذلك، اأين هذا الميقات من الميقات المحمدي؟ فال 
ۡرَبعِنَي َلۡلَٗةۚ ﴾)4)

َ
﴿َفَتمَّ ِميَقُٰت َرّبِهِۦٓ أ

ن�ضبة بينه وبين الوقت الأحمدّي.

اإّن مو�ضــى فــي الميعــاد خوطب بخطــاب فاخلع نعليك، وقد ُف�ّضــر بمحّبة الأهل، والر�ضــول 

مر في ميعاده باأن يحّب عليًّا، وفي القلب من هذا ال�ضّر جذوة ما اأبوح منها ب�ضيء 
ُ
الخاتم قد اأ

.
(5(

ل من هذا المجمل(« )اأنت اقراأ بنف�ضك الحديث المف�ضّ

)1)  الميرزا النوري، م�ضتدرك الو�ضائل، ج1، �س 355.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 123.

)3) راجع: العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج18، �س360.
)4)  �ضورة الأعراف، الآية 142.

)5)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 121  - 122.
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أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

ف اإلى ماهّية ا�ضتقبال القبلة وحقيقتها.    1 يتعرَّ

ح درجات ال�ضتقبال واآدابه القلبّية.   2 يو�ضّ

3    { الخمينــي  الإمــام  و�ضّيــة  اإلــى  ف  يتعــرَّ

للمحجوبين.

السّر اإلجمالّي 
لالستقبال

الدرس الخامس والعشرون





تّفيق
ــالة بدونه. وهذا التمركز  الة اأمٌر واجب ل ت�ضّح ال�ضّ ا�ضــتقبال القبلــة اأو الكعبة فــي ال�ضّ

فــي التوّجــه اإلــى مكان واحد اأو نقطة محــّددة، التي ترتبط في معناها بــاهلل تعالى، يعّلمنا اأن 

نوّحد توّجهنا العام في الحياة كّلها.

ولكي يح�ضل هذا التوحيد في التوّجه وال�ّضــير وال�ضــلوك، ينبغي اأن نرف�س كّل توّجه اآخر، 

واأن نتبّراأ من التوّجهات المت�ضّتتة في كّل مظاهر الحياة.

اأن نكون موّحدين في توّجهنا، يعني اأن نرف�س كّل النتماءات الأخرى والولءات المتعّددة، 

ونيّمم �ضطر وجودنا اإلى معدن العظمة.

الة لتعيننا على تحقيق هذا التمركز، ب�ضرط اأن نراعي اآدابها القلبّية. تاأتي ال�ضّ

الة اإّن ا�ضــتقبالك للقبلة يعني اأّنك تّدعــي اأمرين عظيمين، ويجب عليك اأن  تقــول لنا ال�ضّ

تجعل هذا الّدعاء اأمًرا حقيقًيا.

ــالة لمــن يطلب هــذه الحقيقة فر�ضة �ضــانحًة ليتمــّرن وليرّو�س قــواه الّظاهرة  تكــون ال�ضّ

والباطنة على التوّجه نحو هدٍف واحد ومق�ضٍد فارد.

ه؟ لا هو باطن سالستدبال وسلم
لئــن كّنــا نعلــم كيفّيــة ال�ضــتقبال بالبدن، فمــا هو ال�ضــتقبال القلبــّي؟ هنا يجيــب الإمام 

الخميني } قائاًل: »اعلم اأّن ظاهر ال�ضتقبال متقّوم باأمرين:

اأحدهما مقّدمي، وهو �ضرف الوجه الّظاهر عن جميع الجهات المت�ضّتتة.

والآخر نف�ضي، وهو ا�ضتقبال الكعبة بالوجه، والكعبة هي اأّم القرى، ومركز ب�ضط الأر�س.
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.
(1(

ولهذه ال�ضورة باطن، وللباطن �ضّر، بل اأ�ضرار«

فالأمر الأّول مقّدمة لح�ضول الثاني الذي هو مطلوٌب بذاته، والذي ُيعّد حقيقة ال�ضتقبال. 

ومــا لــم يح�ضل الأمــر الأّول ل يمكن اأن يتحّقق الأمر الثانــي. اإّن التوّجه اإلى الكعبة يحمل في 

طّياتــه معنــى التوّجه اإلى منطلق الحياة الأر�ضية؛ لأّن الأر�س ت�ضــّكلت انطالًقا من هذا البيت 

الأّول الذي ُو�ضع للنا�ــس. وما دامت الكعبة قائمة فالأر�س باقية، وتبقى معها فر�ضة الإن�ضــان 

للو�ضول اإلى كماله وغايته.

درجاع سالستدبال 
يذكر الإمام الخميني } اأّن ال�ضــتقبال القلبّي تابع لما في القلب واأحواله؛ ولهذا ذكر 

نوعين اأو درجتين من ال�ضتقبال، هما:

استقبال المجذوبين:  .1
 يقــول الإمــام الخمينــي }: »فاأ�ضحــاب الأ�ضــرار الغيبيــة ي�ضرفــون باطن الــّروح عن 

الجهات المت�ضــتتة لكثرات الغيب وال�ضــهادة، ويجعلون جهة �ضّر الروح اأحدية التعّلق، ويجعلون 

جميع الكثرات فانية في �ضّر اأحدية الجمع.

 فــاإذا تنــّزل هذا ال�ضــّر الروحّي فــي القلب، يظهر الحــّق في القلب بظهور ال�ضــم الأعظم 

الــذي هــو مقام الجمع الأ�ضــمائي، وتفنــى الكثرات الأ�ضــمائية وت�ضمحل في ال�ضــم الأعظم، 

وت�ضبح وجهة القلب في هذا المقام اإلى ح�ضرة ال�ضم الأعظم. 

فاإذا ظهرت هذه من باطن القلب اإلى ظاهر الملك، كانت �ضورة اإفناء الغير في الن�ضراف 

عن غرب عالم الملك و�ضــرقه، و�ضورة التوّجه اإلى ح�ضرة الجمع في التوّجه اإلى مركز ب�ضــط 

.
(2(

الأر�س الذي هو يد اهلل في الأر�س«

المجــذوب ال�ّضــالك هو الذي يكون مبداأ �ضــيره من الباطن اإلى الّظاهــر. فلّما كان للبع�س 

طهــارة اأولّيــة ولــم تتلــّوث فطرتهم باألواث قــذارات عالم الّدنيــا، لم يحتاجوا اإلــى المجاهدة 

لأجــل التخّل�ــس منها. ف�ضــلوكهم لي�ــس للمجاهدة، واإّنما هــو تعبير عن و�ضولهــم وفنائهم في 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 128.
)2)  م.ن.
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محّبة اهلل. المجذوب هو الإن�ضــان الذي لم يخ�ضــر قابلّياته ليعمل فيما بعد على ا�ضــتعادتها، 

كما هو حال اأكثر النا�س؛ ولهذا تح�ضل له الجذبات الإلهّية بدًوا. ومن ثّم تتنزل هذه الحقائق 

من �ضّره اإلى روحه ومن روحه اإلى قلبه حّتى ت�ضل اإلى ظاهر ملكه. 

ولأّن هذا المجذوب قد اأعر�س عّما �ضوى اهلل تعالى في جميع مراتب الوجود، فاإّن اإعرا�ضه 

هذا �ضــيتجّلى في عالم الملك والّطبيعة ب�ضورة الن�ضراف عن �ضــرق العالم ومغربه والتوّجه 

ا. اإلى الكعبة التي هي محل يد اهلل. فيكون ا�ضتقباله حقيقًيا اأي�ضً

2.    استقبال الّسالكين:
 يقــول الإمــام الخمينــي }: »واأّما بالن�ضــبة لل�ضــالك اإلى اهلل الذي ي�ضــير مــن الّظاهر 

اإلــى الباطــن، ويترّقــى مــن العلــن اإلى ال�ضــّر، فال بــّد لــه اأن يجعل هــذا التوّجه ال�ضــورّي اإلى 

مركــز البركات الأر�ضية وترك الجهات المت�ضــّتتة المتفّرقة و�ضــيلة الحــالت القلبّية، ول يقنع 

بال�ضورة الخالية من المعنى، وي�ضرف القلب الذي هو مركز توّجه ح�ضرة الحّق عن الجهات 

المت�ضــّتتة المتفّرقة، التي هي الأ�ضنام الحقيقية. ويتوّجه اإلى القبلة الحقيقية التي هي اأ�ضل 

 اأ�ضول بركات ال�ّضــماوات والأر�س، ويرفع ر�ضــوم الغير والغيرية، حّتى ي�ضل �ضــيًئا ما، اإلى �ضّر 

. ويح�ضل في قلبه اأنموذج من تجّليات عالم 
ۡرَض ﴾)1)

َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َفَطَر ٱلسَّ ۡهُت وَۡجِهَ لِلَّ ﴿ وَجَّ

الغيب الأ�ضمائي وبوارقه، وتحترق الجهات المت�ضّتتة والكثرات المتفّرقة ببارقة اإلهّية، ويوؤّيده 

الحــّق تعالــى، وتتحّطم الأ�ضنــام ال�ضغيرة وال�ضنم الأعظم من باطــن القلب بيد الولية. ول 

.
(2(

ي« ة، فالأتركها واأم�ضِ انتهاء لهذه الق�ضّ

واأّما ال�ّضــالك الذي يّتجه نحو الجذبة الإلهّية، فعليه اأن يت�ضّنع ما يعتقد به ويجاهد نف�ضــه 

اأن تعمــل وفقــه وبمقت�ضــاه، ع�ضــى اأن تدخل هذه المعانــي اإلى قلبه ومنه تح�ضــل يقظة الروح 

وحياة ال�ضّر. فاإّن في مثل هذا الت�ضّنع والتعّمل اأبلغ الأثر في تح�ضيل الحياة القلبّية، وقد بنى 

الإمام } على هذا الأ�ضل في جميع مراحل هذا الكتاب. 

)1) �ضورة الأنعام، الآية79.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 128 - 129.
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ا رالستدبال لي بعض سئدسب سردلبيم

تصديق االّدعاء:  .1
وبعــد اأن علمنا درجات ال�ضــتقبال، ينبغي اأن نتعّرف اإلــى اأهّم اآدابه المعنوّية. واأهّم اآدابه 

هو بعد اأن نعرف معناه اأن ن�ضّدق بهذا المعنى ونثّبته في قلوبنا. فموقف ال�ضتقبال هو اّدعاء 

عظيــم؛ لأّن حــال مــن ي�ضــتقبل القبلة اأّنه �ضرف وجهــه وتوّجهاته عّما �ضــوى اهلل، ولم يعد في 

حياته �ضوى الو�ضول اإليه. 

رف  اأّمــا الجهــات المت�ضــّتتة فهــي كّل نق�ــس وناق�ــس، واأّمــا وجهــة اهلل فهي الكمــال ال�ضّ

المطلــق. ومــن كان م�ضــتقباًل علــى الحقيقة فــال يروم في الحياة �ضــوى الكمــال وتكون حياته 

عبــارة عــن �ضــير متوا�ضل في مراتب الكمال وهو معر�س عــن كّل مظاهر النق�س التي اأ�ضلها 

الإنّية و�ضــوؤون الحياة الّدنيا وما يرتبط بها، يقول الإمام الخميني }: »اعلم اأّيها ال�ّضــالك 

اإلــى اهلل، اإّنــك اإذا �ضرفت وجهك الّظاهر عن الجهات المت�ضــّتتة لعالم الّطبيعة وتوّجهت اإلى 

نقطــة واحــدة، فقــد اّدعيــت فطرتين من الفطــر الإلهّية، التــي اأودعت بيد الغيــب في خميرة 

ذاتــك، وقد خّمر الحــّق تعالى طينتك بها بيد الجالل والجمال. وقد اأظهرت هاتين الحالتين 

الفطريتيــن ب�ضــورة ظاهــرة دنيوية، واأ�ضــهدتهما بها، واأقمت البّينة علــى عدم احتجابك عن 

نــور هاتيــن الفطرتين الإلهّيتين، ب�ضرف الّظاهر عن الغير والتوّجه اإلى القبلة التي هي محل 

ظهور يد اهلل وقدرة اهلل. 

وهاتــان الفطرتان الإلهّيتان، اإحداهما التنّفر عن النق�س والناق�س، والثانية هي الع�ضــق 

للكمال والكامل. والأّول اأ�ضلي ذاتي والثاني تبعي ظّلي، من الفطر التي عجنت بها جميع عائلة 

الب�ضر، ومن دون ا�ضتثناء. 

ففي جميع �ضل�ضلة الب�ضر مع اختالفهم في العقائد والأخالق والطبائع والأمزجة والأمكنة 

والعــادات، فــي البــدوي منهــم والح�ضــري، والبدائــي والمتمّدن، والعالــم والجاهــل، والإلهّي 

والطبيعــي، هاتان الفطرتان مخّمرتان، واإن كانوا محجوبين عنهما، ويختلفون في ت�ضــخي�س 

الكمــال والنق�ــس والكامــل والناق�ــس. فــذاك المتوّح�ــس ال�ضــّفاك الفّتــاك، يــرى الكمال في 

ال�ضــتيالء على نفو�ــس النا�ــس واأعرا�ضهم ويرى ال�ضــفك والقتل كماًل في�ضرف عمره لأجله. 
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وذاك الطالب للدنيا والطالب للجاه والمال، يرى الكمال بالمال والجاه ويع�ضقهما.

وبالجملــة، ف�ضاحــب كّل مق�ضــد يــرى مق�ضــده كمــاًل و�ضاحبه كامــاًل ويع�ضــقه، ويتنّفر 

مــن غيــره. فالأنبياء R والعلمــاء باهلل واأ�ضحاب المعرفة قد جاوؤوا ليخرجوا النا�ــس من 

الحتجــاب، ويخّل�ضــوا نــور فطرتهــم من ظلمــات الجهــل، ويعّرفوهــم على الكامــل والكمال. 

فاإّنهم اإذا �ضّخ�ضوا الكمال والكامل، لن يحتاجوا اإلى دعوة للتوّجه اإليه وترك ما �ضواه، بل نور 

الفطرة هو اأعظم هاٍد اإلهّي، وهو موجود في جميع �ضاللة الب�ضر.

الة التي هي معراج القرب الإلهّي، فاإّن ا�ضــتقبال القبلة  وفي هذا المرهم الإلهّي، اأي ال�ضّ

والتوّجه اإلى النقطة المركزية ورفع اليد و�ضرف الوجه عن الجهات المتفّرقة، هو اّدعاء باأّن 

الفطــرة قــد تيّقظت وخرج نــور الفطرة من الحتجابــات. وهذا الّدعاء حقيقي بالن�ضــبة اإلى 

الكّمــل واأ�ضحــاب المعرفة. واأّما بالن�ضــبة لنا اأ�ضحــاب الحجاب، فاأدبه اأن نفّهــم القلب اأّنه ل 

كمــال ول كامــل في جميع دار التحّقق �ضــوى الذات المقّد�ضــة الكاملة علــى الطالق، فاإّن تلك 

الذات المقّد�ضة كمال بال نق�س، وجمال بال عيب، وفعلية بال �ضوب القّوة، وخير بال اختالط 

بال�ضــّر، ونــور بــال �ضــوب ظلمة. وكّل مــا فــي دار التحّقق من الكمــال والجمال والخيــر والعّزة 

والعظمة والّنورانية والفعلية وال�ضــعادة فهو من نور جمال تلك الذات المقّد�ضــة، ولي�ــس لأحد 

�ضــراكة مع الذات المقّد�ضــة في كمالها الذاتّي، ولي�ــس لموجود جمال ول كمال ول نور ول بهاء 

اإّل بجمال تلك الذات المقّد�ضة وكمالها ونورها وبهائها.

وبالجملــة، اإّن العالــم قــد تنّور بجلوة جماله المقّد�ــس الذي وهبه الحيــاة والعلم والقدرة. 

واإّل لبقيــت دار التحّقــق في ظلمة العدم وكمونه وبطــون البطالن، بل من كان قلبه منّوًرا بنور 

المعرفة يرى كّل �ضيء غير نور جمال الجميل باطاًل ول �ضيء، ومعدوًما اأزًل واأبًدا. 

وفي الحديث اأّن ر�ضول اهلل P لّما �ضمع هذا ال�ضعر للبيد:

ــاطــل ب اهلل  ــال  خــ ــا  ــ م �ـــضـــيء  كـــــّل  زائـــــــلاأل  ــة  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ مـ ل  ــم  ــ ــي ــ ــع ــ ن وكـــــــــــّل 

.
(2(

»
قال P: »هذا ال�صعر اأ�صدق ما قالته العرب«)1)

)1) راجع: العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج67، �س295.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 129 - 132.
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تفهيم القلب:  .2
يقــول الإمــام الخميني بعد ذكــر حقيقة ال�ضــتقبال: »فاإذا فّهمت قلبك بطــالن جميع دار 

التحّقق وكمال الذات المقد�ضة، فال تحتاج في توّجه القلب اإلى القبلة الحقيقية وع�ضق جمال 

الجميــل علــى الإطــالق والتنّفر من جميــع دار التحّقق اإّل جلــوة الذات المقّد�ضــة، اإلى اإعمال 

ۡهُت  روّيــة، بل فطرة اهلل بنف�ضــها تدعو الإن�ضــان اليــه بالدعوة الجبّلّية الفطريــة وت�ضبح ﴿ وَجَّ

ِحبُّ 
ُ
 ل�ضــان ذات الإن�ضــان وقلبه وحاله، وت�ضبح ﴿ َلٓ أ

ۡرَض ﴾)1)
َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َفَطَر ٱلسَّ وَۡجِهَ لِلَّ

 ل�ضان فطرته.
ٱٓأۡلفِلنَِي ﴾)2)

فاعلــم اأّيهــا الفقيــر، اأّن العالم بوجهته ال�ضــوائية زائل وداثر وفاٍن وباطل؛ لي�ــس لأحد من 

الموجودات من ِقبل نف�ضــه �ضــيء ولي�ــس في ذاته جمال ول بهاء ونور و�ضناء، والجمال والبهاء 

منح�ضــر بالــذات المقّد�ضــة. فتلــك الذات المقّد�ضــة، كما اأّنهــا متفّردة فــي الألوهّية ووجوب 

ا، بــل متفّردة بالوجود. واإّن ذّل العدم الذاتي  الوجــود، متفــّردة بالجمال والبهاء والكمال اأي�ضً

والبطــالن منقو�ــس على نا�ضية ما �ضــواه. فا�ضــرف قلبك الذي هو مركز لنــور فطرة اهلل عن 

الجهات المت�ضــّتتة لالأباطيل والأعدام والنواق�س، ووّجهه اإلى مركز الجمال والكمال، وليكن 

ل�ضان فطرتك في �ضميرك ال�ضافي... ما يقوله العارف ال�ضيرازي:

الحبيب غــيــر  اأحــــــدًا  قــلــوبــنــا  تــ�ــضــع  يكفينال  الحبيب  فاإّن  للعدّو  الكونين  فدع 

ا سإللام رلّّجوبين  وصيم
ا�ص��تقبلت  »اإذا   :Q ال�ضــادق الإمــام  »عــن  الخمينــي }:  الإمــام  يقــول 

كّل  ع��ن  قلب��ك  وا�ص��تفرغ  في��ه،  ه��م  وم��ا  والخل��ق  فيه��ا  وم��ا  الّدني��ا  م��ن  فاآي���س  القبل��ة، 

وقوف��ك  واذك��ر  تعال��ى،  اهلل  عظم��ة  ب�ص��ّرك  وعاي��ن  تعال��ى،  اهلل  ع��ن  ي�ص��غلك  �ص��اغل 

ِ َمۡولَىُٰهُم  ٓواْ إَِل ٱللَّ ۡســلََفۡتۚ َوُردُّ
َ
ــآ أ  بي��ن يدي��ه، ق��ال اهلل تعال��ى: ﴿ ُهَنالِــَك َتۡبلُــواْ ُكُّ َنۡفــٖس مَّ

.
، وِقْف على قدم الخوف والرجاء«)4)

(3(﴾ۖ ٱۡلَّقِ

)1) �ضورة الأنعام، الآية 79.

)2) �ضورة الأنعام، الآية 76.

)3)   �ضورة يون�س، الآية 30.
)4)  المام جعفر ال�ضادق Q، م�ضباح ال�ضريعة، �س 87.
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وهــذا الحكــم ال�ضــريف حكــم جامــع لأمثالنــا المحجوبيــن الذيــن ل ن�ضــتطيع اأن نحافظ 

دائًمــا علــى حالتنا القلبّية ونجمــع بين الوحدة والكثرة ونتوّجه اإلى الحــّق والخلق. فحينئٍذ ل 

بــّد لنــا اأن نياأ�ــس من الّدنيا ومــا فيها عند التوّجه اإلى الحّق وا�ضــتقبال القبلــة، ونقطع طمعنا 

عن الخلق و�ضــوؤونهم، ونخرج من روحنا وقلبنا الم�ضــاغل القلبّية وال�ضــواغل الروحية لن�ضير 

لئقيــن للح�ضــور في الح�ضرة، ويتجّلى في �ضــّر روحنا جلوة من جلــوات العظمة. فاإذا وجدنا 

نور العظمة بقدر ا�ضتعدادنا، نتذّكر رجوعنا اإلى الحّق ووقوفنا في مح�ضره المقد�س: ﴿ُهَنالَِك 

، ويخّط خّط البطالن على جميع الأهواء 
(1(﴾ۖ ِ َمۡولَىُٰهُم ٱۡلَّقِ ٓواْ إَِل ٱللَّ ۡسلََفۡتۚ َوُردُّ

َ
آ أ َتۡبلُواْ ُكُّ َنۡفٖس مَّ

الّنف�ضانية والمعبودات الباطلة.

ففــي مح�ضــر هذا العظيم ال�ضــاأن الذي كانت دار التحّقق باأ�ضــرها جلوة من جلوات فعله، 

عف  فــاإّن م�ضــكيًنا مثلك ومثلي ل بّد واأن يقف ويترّدد بقدمــي الخوف والّرجاء. واإذا راأينا ال�ضّ

والفتور والم�ضــكنة والفقر والذّلة في اأنف�ضــنا، والعظمة والأّبهة والجالل والكبرياء في الذات 

المقّد�ضــة، فنقــع في الخوف والخ�ضــية من خطر هــذا المقام، واإذا وجدنــا الرحمة والعطوفة 

والألطاف غير المتناهية والكرامات الالنهائية نكون راجين واآملين«. 

)1)  �ضورة يون�س، الآية 30.
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سرّهاهيم سرلئيسا

ل�ضتقبال القبلة معاٍن باطنية جليلة، واأ�ضرار معنوية عظيمة.  .1

اأّولها اأّنه عبارة عن رف�س الأغيار والإعرا�س عن كّل ما �ضوى اهلل.  .2

ثانيها توجيه وجهة القلب وال�ضّر نحو اهلل تعالى دون �ضواه.  .3

وهذان المعنيان هم فطرة اهلل التي فطر النا�س عليها.  .4

عند ا�ضتقبال القبلة ينبغي ا�ضتح�ضار تلك المعاني.  .5

كّلما قوي النظر اإلى �ضّر ال�ضتقبال تجّلت تلك المعاني في القلب اأكثر.  .6

وعندها ت�ضتيقظ الفطرة ال�ضافية في وجود الإن�ضان وتنبعث.  .7

اإذا لم يق�ضد ال�ّضالك تلك المعاني فاإنه يكون كالم�ضتخف بحرمة رّبه.  .8

لل�ضالة حرمة عظيمة، ولهذا فاإّن خطر ال�ضتخفاف بها كبير.  .9

اإذا لم نكن من اأهل هذه المعاني، فلنت�ضّرع اإلى اهلل بالعجز والم�ضكنة.  .10



أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

الدرس السادس والعشرون 

سّر األذان واإلقامة 
اإلجمالي وآدابهما

ف اإلى حقيقــة الأذان والإقامة وعالقتها في    1 يتعــرَّ

الح�ضور في مح�ضر اهلل.

واأنــواع    2 الإلهّيــة  التجّليــات  بيــن  العالقــة  يــدرك 

القلوب.

يحّدد الوظائف القلبّية للمحجوبين.   3





تّفيق
الأذان اإعالن والإقامة ا�ضتعداد وتهّيوؤ؛ اإعالن عن قرب الح�ضور وتجهيز للقاء. 

ل يقــدر عبــاد اهلل مهمــا بلغوا من العرفان اأن يتحّملوا �ضــطوع التجليات الإلهّية الإطالقّية 

على قلوبهم؛ ولهذا ل بّد من التح�ضير والتهيوؤ. 

واإذا لم نكن من العارفين بمقام الرّب المتعال، ولي�س لنا خبر اأو �ضعور بعظمة تجلّياته، ول 

نقدر اأن نت�ضّور معنى اأ�ضمائه، فماذا نفعل؟ واأّي �ضيء نق�ضد في الأذان والإقامة؟

ل �ضك باأّن لكّل واحد مّنا ت�ضّوره حول عظمة موجود ما، �ضواء من ناحية الهيبة وال�ضلطنة، 

اأو من ناحية الجمال واللطف.

فالذيــن خبــروا هيبــة ال�ضــالطين يمكنهــم اأن يدخلوا اإلــى م�ضــاعرهم واإدراكاتهم عظمة 

الحّق تعالى كاأعظم �ضلطان في الوجود، فكيف يت�ضّرف من كان في مح�ضر �ضلطان كهذا؟!

له، يمكنهم اأن ي�ضاعفوا  والذين �ضــاهدوا في حياتهم عظمة جمال الجميل واإنعامه وتف�ضّ

من هذه الم�ضاعر ليعي�ضوا �ضيًئا ما معنى اللطف المطلق.

ومــن هــذا التكّلف تت�ضاعد الم�ضــاعر ويقوى معها الح�ضور ويــزداد الندفاع نحو التهيئة. 

الة بقلب حا�ضر م�ضتعّد لنيل في�س الرّب واإ�ضراقات نوره الأزلي. فنقبل على ال�ضّ

لا هو سلم سألذسن وأدبه؟
يبداأ ال�ضلوك المعنوي من المعرفة. ول �ضّك باأّن مجموع الأحكام الإلهّية يمّثل برنامج هذا 

ال�ضــلوك المعنوي، ومنها الأذان والإقامة. ولكي نجعل اأذاننا واإقامتنا و�ضــيلة عروجنا في هذا 

ال�ضفر، ينبغي اأن نتوّجه اإلى المعاني الكامنة في اأ�ضرارهما. 
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مــن هنــا، ل نجد مــن يتحّدث عن هذه المعاني اأو الآداب المعنويــة من العلماء مثل الإمام 

الخميني }، حيث يقول: »اعلم اأن ال�ّضالك اإلى اهلل ل بّد له في الأذان اأن يعلن للقلب الذي 

هو �ضــلطان القوى الملكوتية والملكية ول�ضــائر الجنود المنت�ضــرة في الجهات الم�ضــّتتة للملك 

والملكــوت، اإعــالن الح�ضــور فــي المح�ضــر. وحيث اإّنــه قد اقترب وقــت الح�ضــور والمالقاة، 

فيهّيئ تلك القوى؛ 

فاإّن كان من اأهل ال�ضوق والع�ضق، ل يفقد التحّمل والثبات من التجّلي المفاجئ.

واإن كان من المحجوبين فال يدخل المح�ضر المقّد�س بدون تهيئة الأ�ضباب والآداب. 

فال�ضّر الجمالي لالأذان هو اإعالم القوى الملكوتية والملكية والجيو�س الإلهّية للح�ضور.

 واأدبــه الإجمالــّي هو التنبيــه اإلى عظمة المقام وخطره وعظمــة المح�ضر والحا�ضر، وذّل 

الممكن وفقره وفاقته ونق�ضه وعجزه عن القيام بالأمر وقابلية الح�ضور في المح�ضر، اإن لم 

.
(1(

يوؤّيده لطف الحّق جّل وعال ورحمته ويجبر نق�ضه«

لا هو سلم سإلقالا وأدبفا؟
لّمــا ذكــر الإمــام } ما هــو المق�ضود من الأذان، وبّين ال�ضــر الأجمالي وما ين�ضــاأ عنه 

من اأدب، �ضرع بالحديث عن الإقامة فقال: »والإقامة هي اإقامة القوى الملكوتّية والملكّية في 

المح�ضر، واإح�ضارها في الح�ضور.

.
(2(

 واأدبها هو الخوف والخ�ضية والحياء والخجل والرجاء الواثق بالرحمة غير المتناهية«

وباخت�ضــار، فاإّن على ال�ضــالك كما يقول الإمــام الخميني }: »اأن يفّهم قلبه في جميع 

ف�ضــول الأذان والإقامــة عظمــة المح�ضــر والح�ضــور والحا�ضــر، ويجعل ذّل نف�ضــه وعجزها 

وق�ضورهــا ن�ضــب عينيــه حتــى يح�ضل الخوف والخ�ضــية؛ ومن الجانــب الآخر ل بــّد اأن يريه 

.
(3(

الرحمة الوا�ضعة والألطاف الكريمة حتى يح�ضل له الرجاء وال�ضوق«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 135 - 136.
)2)  م.ن، �س 136.

)3)  م.ن.
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أنوسع سردلوب لي سرّضور
وحيــث اإّن التوّجــه اإلى العظمة ومالحظة تجّلياتها تابــع لقوة القلب ونوعه، يتعّر�س الإمام 

الخميني لنوعين من القلوب؛ وهما: القلوب الع�ضــقية التي يجذبها اللطف والجمال، والقلوب 

الخوفية التي يجذبها القهر والجالل. يقول الإمام الخميني }: »فالقلوب الع�ضقية يغلبها 

ال�ضوق والجذبة، وهي تخطو بقدم الحّب والع�ضق في مح�ضر الأن�س. فهذه القلوب ت�ضتغل بهذه 

الة بالمعا�ضــقة ومعانقة ذكر الحّق  الجذبة الغيبّية وبع�ضــق المح�ضر والحا�ضر، اإلى اآخر ال�ضّ

وفكره.

وفي الحديث عن علي بن اأبي طالب Q، قال:

»اأف�ص��ل النا���س م��ن ع�ص��ق العب��ادة وعانقها واأحّبها بقلبه وبا�ص��رها بج�ص��ده وتف��ّرغ لها، 

.
فهو ل يبالي على ما اأ�صبح من الّدنيا على ي�صٍر اأم على ع�صر«)1)

والقلــوب الخوفيــة يتجّلــى لها �ضــلطان العظمة وتغلب عليهــا جذبة القّهاريــة، وتجعلها في 

حالة ال�ضعق ويذّوبها الخوف والخ�ضية، ويمنعها عن كّل �ضيء الق�ضور الذاتي وا�ضت�ضعار ذّلة 

نف�ضها وعجزها.

وفــي الحديث، عن مو�ضــى بن جعفر L، قال: »قال اأمي��ر الموؤمنين Q: »اإّن هلل 

.
(3(

،
عباًدا ك�صرت قلوبهم خ�صيته، فاأ�صكنتهم عن النطق«)2)

ا وأنوسع سردلوب ياع سإلرفيم
م

سرعالقا بين أنوسع سرتجل
تتحــّدد التجّليــات الإلهّيــة مــن ناحيــة التقّيــد والإطالق اأو الجالل والجمال بح�ضــب �ضــعة 

القلــوب وطبيعــة توّجههــا. فنور الحّق المتعال مطلــق، ول يتقّيد بذاته بجمــال اأو جالل، واإّنما 

ن�ضــاهد منــه بح�ضــب المرائــي الكونيــة. كما اأّن قلــوب العباد هي مرائــي تجّليات الحــّق، وبها 

يعرفونه. وحيث اإّن بع�س القلوب خوفي، فاإّن اأ�ضحابها يغلب عليهم اإدراك الجالل، واإذا كان 

بع�ضها جمالًيا، فاإّن اأ�ضحابها يغلب عليهم اإدراك الجمال. 

)1)  الميرزا النوري، م�ضتدرك الو�ضائل، ج1، �س 120.
)2)  م.ن، ج9، �س 33.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س136.
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لي�ــس للحّق تعالى �ضــوى التجّلي الأعظم الأكرم. وهو اأكرم تجّلياته عنده، لكّن القلوب هي 

التــي تقّيــده ب�ضفــة دون اأخرى. فــاإذا كان الميل الطبعــّي لقلٍب ما نحو اآيــات الجالل والقهر، 

فاإّنه �ضــيرى ال�ضــم الأعظم قّهاًرا جلياًل. واإذا كان الميل الطبعّي نحو اآيات الجمال، فلن يرى 

�ضاحبه �ضوى مظاهر الجمال في هذا التجّلي الأعظم.

اأجــل، هنــاك نــوع اآخر من القلوب، وهــو القلب الجامــع للجالل والجمال، والقلب الوا�ضــع 

الذي و�ضع ال�ضموات والأر�س؛ ولهذا فاإّنه ي�ضع كّل المظاهر، وهو القلب الأحدّي الجمعّي.

يقول الإمام الخميني }:

»والحــّق تعالــى يتجّلى لأوليائه الكّمل تارة بالتجّلي اللطفي ويكون الع�ضــق والجذبة الحبية 

الة وي�ضــتّد ع�ضــقه و�ضــوقه،  هادية لهم، كما في الحديث باأّن ر�ضــول اهلل P كان ينتظر ال�ضّ

... واأخرى بتجّلي العظمة وال�ضــلطنة فيح�ضل لهم 
فيقــول لبــالل الموؤّذن: »اأرحنا ي��ا ب��الل«)1)

 .R وعن اأئّمة الهدى P الخوف والخ�ضــية؛ كما ُنقلت الحالت الخوفية عن ر�ضــول اهلل

.
(2(

وثالثة بالتجّلي الأحدّي الجمعّي على ح�ضب طاقة قلوبهم و�ضعة اأوعيتها«

ا  سرّّجوبون ووّائهفم سردلبيم
اإذا كان حــال اأ�ضحــاب القلــوب مــا ُذكر، فما هو حــال من ل حياة قلبية لــه؟ يجيب الإمام 

الخمينــي } قائــاًل: »ونحــن، المحجوبــون، الم�ضــتغلون بالّدنيــا والمحبو�ضــون في �ضــجن 

الّطبيعــة والمغلولــون باأغالل ال�ضــهوات والآمــال، والمحرومون من ال�ضــعادات العقلية الإلهّية 

الذين ل ن�ضحو من �ضكر الّطبيعة اإلى �ضبح الأزل، ول ننه�س من نومنا الثقيل اأبًدا ، خارجون 

عن نطاق هذه التق�ضيمات، وم�ضتثَنون من هذا البيان؛ فاآداب الح�ضور لنا هي من طور اآخر، 

.
(3(

والقيام بالوظائف القلبّية على �ضكل اآخر«

1. عدم اليأس:
ولكن اأّول �ضيء منها هو كما يقول الإمام }: »اأن ُنخرج من قلوبنا الياأ�س من روح اهلل 

)1)  العالمة المجل�ضي،  بحار الأنوار، ج79، �س 193.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 137.

)3)  م.ن.
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والقنوط من رحمة اهلل اللذين هما من الجنود الكبرى لإبلي�س، ومن اإلقاءات �ضياطين الإن�س 

ين، واأّن اأيدي  والجّن، ول نتّوهم اأّن لبا�ــس هذه المقامات قد خيط على قامة اأ�ضــخا�س خا�ضّ

اآمالنا عنها قا�ضرة واأرجل �ضــير الب�ضــر عن ركوبها مترّجلة فال نخطو اأ�ضاًل ونبقى بالبرودة 

والوهن مخّلدين في اأر�س الّطبيعة. ل، فلي�س الأمر على ما نتوّهم.

ا اأقــول: اإّن المقام الخا�س لكّمل اأهل اهلل ل يتي�ّضــر لأحــد، ولكّن للمقامات   نعــم، اأنــا اأي�ضً

المعنوّيــة والمعــارف الإلهّيــة مدارج غير متناهيــة، ولها مراتب كثيرة، يتي�ّضــر للنوع اأكثر تلك 

المقامات والمعارف والحالت والمدارج، فيما اإذا تركوا البرودة والتهاون الذي في اأنف�ضهم، 

ــب لأهل الجهل والعناد عن قلوب عباد اهلل، ولم يكن لهم �ضــيطان  واأبعــدوا يــد العناد والتع�ضّ

.
(1(

على طريق �ضلوكهم«

2.  استشعار العظمة:
والأدب الثانــي للمحجوبيــن هــو اأن يت�ضّنعــوا اأحــوال اأ�ضحاب القلــوب؛ لأّن تكّلف الأدب 

يــوؤّدي اإلــى اآثــار الأدب نف�ضــه؛ ولهــذا يقول الإمــام }: »فــاأدب الح�ضور بالن�ضــبة لنا هو 

اأّنه ل بّد لنا في بدء الأمر؛ لأّننا لم نتجاوز مرتبة الح�ــّس والّظاهر، ولي�ــس في اأعيننا �ضــوى 

العظمــة والجــالل الدنيوييــن، ولي�ــس لدينــا اأي خبــر عــن العظمة الإلهّيــة الغيبيــة، اأن نرى 

مح�ضــر الحــق تعالــى كمح�ضــر �ضــلطان عظيم ال�ضــاأن قد اأدرك القلــب عظمتــه، واأن نفهم 

قلوبنــا اأّن كّل عظمــة وجــالل وكبرياء هي تجٍل من عظمة عالــم الملكوت قد تنّزلت اإلى هذا 

العالــم، واإّن عالــم الملكــوت في جنب العوالم الغيبية لي�ــس له قدر مح�ضو�ــس. فنفّهم القلب 

اأّن العالــم هــو المح�ضر المقّد�ــس لح�ضرة الحّق، واأّن الحّق تعالــى حا�ضر في جميع الأمكنة 

الة التي هي اإذن خا�س للح�ضور وميعــاد مخ�ضو�س للمالقاة  والأحيــاز، وبالخ�ضو�ــس ال�ضّ

والمراودة مع الح�ضرة الأحدية. 

فــاإذا جعلنــا القلب م�ضت�ضــعًرا العظمة والح�ضور، واإن كان ذلك في بــدء الأمر مع التكّلف، 

فاإّن القلب ي�ضتاأن�س بالتدريج وي�ضبح هذا المجاز حقيقة. فاإذا قمنا بالآداب ال�ضورية للتعامل 

ا، وي�ضت�ضعر  مع مالك الملوك، واأّدينا الآداب الح�ضورية الّظاهرية، يح�ضل اأثر في القلب اأي�ضً

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 137.
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ا اإلى النتائج المطلوبة.  العظمة، وي�ضل الإن�ضان تدريجيًّ

ا تح�ضل بالتعّمل والريا�ضة. وكذلك بالن�ضبة اإلى اإثارة الحّب والع�ضق، فاإّنها اأي�ضً

ففي اأّول الأمر، ل بّد اأن يعر�س على القلب الرحمات ال�ضورية والألطاف الح�ّضــّية للحّق، 

ويو�ضل اإليه مقام الرحمانية والرحيمية والمنّعمية كي ي�ضتاأن�س القلب بالتدريج، ويح�ضل الأثر 

 .
(1(

في الباطن من الّظاهر وتتنّور مملكة الباطن من اآثار الجمال وتح�ضل النتائج المطلوبة«

3.  التوّكل على اهلل:
ول �ضــّك بــاأّن طــّي هــذا ال�ضــفر المعنــوي غيــر ممكــن لمــن ل حيــاة لــه اإل اأن يحييــه اهلل 

ل على  تعالــى بلطفــه. وهــذا هو مبداأ التــوّكل علــى اهلل والثقة باأّنه عّز وجــّل قادر علــى التف�ضّ

عبــاده باإي�ضالهــم اإلــى في�ضــه، يقــول الإمــام }: »الإن�ضــان اإذا قــام بالأمــر وجاهــد فــي 

�ضــبيل اهلل، فالحــّق تعالــى يوؤّيــده وينجيــه باليــد الغيبيــة مــن ظلمــات عالــم الّطبيعــة، وينّور 

 اأر�ــس قلبــه المظلمــة باإ�ضــراق نــور جمالــه، ويبدلــه بهــا ال�ضــماوات الروحيــة: ﴿َوَمن َيۡقَتِۡف 

.
(3(

،
َ َغُفورٞ َشُكوٌر ﴾)2) َحَسَنٗة نَّزِۡد َلُۥ فِيَها ُحۡسًناۚ إِنَّ ٱللَّ

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س137 - 138.
)2)   �ضورة ال�ضورى، الآية 23.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 138.
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سرّهاهيم سرلئيسا

معنى الأذان والإقامة اإعالن الح�ضور بين يدي اهلل تعالى.  .1

يتوّجه هذا الإعالن اإلى جميع القوى الّظاهرية والباطنية.  .2

لأّن جميع القوى ينبغي اأن ت�ضارك في الح�ضور.  .3

يجب تنبيه القلب اإلى عظمة المح�ضر والحا�ضر.  .4

الة اأف�ضل تعبير عن هذا الح�ضور. الإن�ضان حا�ضر في كّل الأحوال وال�ضّ  .5

الة فقد اأ�ضاء لهذا المح�ضر. اإذا لم يقم ال�ّضالك باأدب ال�ضّ  .6

كي ل ي�ضيء ال�ّضالك للمح�ضر الربوبي المقّد�س عليه اأن يتهّياأ.  .7

نحن غير لئقين لهذا الح�ضور؛ لأّننا ل ندرك عظمة المح�ضر.  .8

لي�س لنا من �ضبيل للنجاة �ضوى اأن نعترف بق�ضورنا وتق�ضيرنا.  .9





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

الدرس السابع والعشرون 

آداب الشهادة 
بالرسالة والوالية

وبع�ــس    1 بالر�ضــالة  ال�ضــهادة  اإلــى معنــى  ف  يتعــرَّ

اأ�ضرارها. 

يحــّدد العالمة الأ�ضا�ــس ل�ضدق �ضــهادة الن�ضــان    2

بالر�ضالة.

ح العالقة بين ال�ضــهادة بالر�ضــالة وال�ضهادة    3 يو�ضِّ

بالولية.





تّفيق
ح�ضــور الإن�ضــان الكامــل في ال�ضــالة وا�ضح وبارز. مــع اأّن ال�ضالة هــي روح العبادة، واأّن 

قيمــت لأجــل ذكر اهلل، فــاإّن جميع الم�ضــلمين 
ُ
ــالة قــد اأ العبــادة ل ت�ضــّح لغيــر اهلل، واأّن ال�ضّ

مّتفقون على ذكر النبّي الأكرم في اأذانهم واإقامتهم و�ضالتهم.

فما هو �ضر ح�ضور هذا النبّي العظيم في هذا العبادة التوحيدّية الخال�ضة؟

وما هي الأ�ضرار التربوية للتم�ّضك بولية النبي واآله في هذه الحركة المعنوية العروجية؟

وهــل يمكــن لالإن�ضــان اأن يقطــع مراحــل ال�ضــفر اإلــى اهلل دون هدايتهــم والتم�ّضــك بحبــل 

وليتهم؟

هذا ما يتعّر�س له الإمام مع ذكر الم�ضوؤوليات المعنوية اأو الآداب القلبّية له.

ك بفقسل سرطليق ضلورل سرتّسم
اإّن ال�ضــفر اإلى اهلل اأبعد واأ�ضــّق �ضــفر في الوجود، اإذا اأخذنا بعين العتبار قدرة الإن�ضــان 

واإمكاناتــه، لكّنــه اأجمــل الأ�ضــفار واأقربهــا واأمتعهــا اإذا اأخذنــا لطــف اهلل بعيــن العتبــار. 

ول �ضــّك بــاأّن اأعظــم مظاهــر لطــف اهلل فــي الحياة هم الهــداة الذيــن بعثهم عّز وجــّل لأجل 

اأن نم�ضــك باأيديهــم، فن�ضــل بذلــك اإلى اأعلــى مقامات القــرب والو�ضال؛ ولهذا يقــول الإمام 

الخميني  }: »اعلم اأنه ل يمكن طّي هذا ال�ضفر الروحاني والمعراج الإيماني بهذه الرجل 

ُ َلُۥ  َّۡم َيَۡعِل ٱللَّ المك�ضــورة والعنــان المرخــّي والعيــن العمياء والقلب الذي هــو بال نــور، ﴿َوَمن ل

، فمن المحتوم والالزم ل�ضــلوك هذا الطريــق الروحاني وعروج هذا 
نُــوٗرا َفَما َلُۥ ِمن نُّوٍر ﴾)1)

المعراج العرفاني التم�ّضك بمقام روحانية هداة طرق المعرفة واأنوار �ضبل الهداية الذين هم 

)1)  �ضورة النور، الآية 40.
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الوا�ضلون اإلى اهلل والعاكفون على اهلل، ولو اأراد اأحد اأن يطوي هذا الطريق بقدم اأنانية نف�ضه 

.
(1(

من دون التم�ّضك بوليتهم ف�ضلوكه اإلى ال�ضيطان والهاوية«

»وبالجملــة، التم�ّضــك باأولياء النعم الذيــن اهتدوا اإلى طريق العروج اإلــى المعارج، واأتّموا 

ال�ضــير اإلى اهلل، من لوازم ال�ضــير اإلى اهلل؛ كما اأ�ضــير كثيًرا اإلى ذلك في الأحاديث ال�ضريفة، 

.
(2(

وقد ُعقد في الو�ضائل باٌب في بطالن العبادة بدون ولية الأئّمة والعتقاد باإمامتهم«

فقــد ُروي عــن الكافــي ال�ضــريف باإ�ضــناده عــن محمــد بــن م�ضــلم، قــال: �ضــمعت باقــر 

العلــوم  Q يقــول: »واعل��م يا محمد، اأّن اأئّم��ة الجور واأتباعهم لمعزول��ون عن دين اهلل، 

ۡت بِهِ ٱلّرِيُح ِف يَۡوٍم َعِصٖفۖ لَّ َيۡقِدُروَن  قد �صّلوا واأ�صّلوا، فاأعمالهم التي يعملونها ﴿َكَرَماٍد ٱۡشَتدَّ

.
َلُٰل ٱۡلَعِيُد ﴾)3)«)4) ءٖۚ َذٰلَِك ُهَو ٱلضَّ ٰ َشۡ ا َكَسُبواْ َعَ ِممَّ

وفــي روايــة اأخرى عــن اأبي جعفر Q، اأّنه قال: »اأّما لو اأّن رجاًل قام ليلة و�صام نهاره 

وت�ص��ّدق بجمي��ع مال��ه وح��ّج جميع ده��ره ولم يعرف ولي��ة ولّي اهلل فيوالي��ه فتكون جميع 

.
اأعماله بدللته اإليه ما كان له على اهلل حّق في ثوابه، وما كان من اأهل الإيمان«)5)

وروى ال�ضّدوق } ب�ضــنده عن اأبي حمزة الثمالي، قال: قال لنا علي بن الح�ضــين زين 

العابديــن Q: »اأّي البق��اع اأف�ص��ل«؟ فقلــت: اهلل ور�ضــوله اأعلم، فقــال:»اإّن اأف�ص��ل البقاع 

م��ا بي��ن الرك��ن والمق��ام، ول��و اأّن رج��اًل عّم��ر م��ا عّم��ر نوح ف��ي قومه األف �ص��نة اإّل خم�ص��ين 

عاًم��ا ي�ص��وم النه��ار ويقوم الليل في ذلك المو�صع، ثّم لقي اهلل بغير وليتنا لم ينفعه ذلك 

.
�صيًئا«)6)

.
(7(

والأحاديث في هذا الباب اأكثر من اأن ي�ضعها هذا المخت�ضر« 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 148.
)2)  م.ن.

)3)  �ضورة ابراهيم، الآية 18.
)4)   ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج1، �س 184.

)5)  م.ن، ج2، �س 19.
)6)  الطو�ضي، الأمالي، �س 132.

)7)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س149 150-.
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سرقريل سرعلّيم على ضلورل سروسسطا
�ضاء اهلل تعالى اأن تجري الأمور باأ�ضباب وو�ضائط لكي يعرج كّل مخلوق اإلى خالقه، ويرجع 

كّل موجــود اإلــى واجبه. ولول هذه الو�ضــائط لما عرف اأحد رّبــه؛ لأّن المخلوق الممكن بما هو 

هو، ل يمكن اأن يهتدي اإلى الحّق.

واإّنما كانت الو�ضــائط اأعظم مذّكرات بالحّق تعالى. فعندما ي�ضــاهد المخلوق ما تحّقق به 

الوا�ضــطة يتذّكــر رّبــه، ويرجع اإليــه. وهنا يذكر الإمــام الخميني } هــذه الق�ضية ب�ضورة 

علمية فل�ضفية، ويرّد على الذين اأنكروا الوا�ضطة قائاًل:

»وببيــاٍن علمــّي، كمــا اأّن ربط الحــادث بالقديم، والمتغّيــر بالثابت، محتاج اإلى الوا�ضــطة 

، فــاإذا لم تكن الوا�ضــطة 
(1(

والرابــط الــذي تكــون لــه جهتا الثبــات والتغّيــر والقدم والحــدوث

موجــودة فال يعبر )بح�ضــب ال�ضــّنة الإلهّيــة( الفي�ُس القديم الثابت اإلــى المتغّير الحادث، ول 

تح�ضل الرابطة الكونية الوجودية. 

والآراء العلميــة لأهــل العلــوم البرهانية بالن�ضــبة اإلــى الرابط بين هذين مختلفــة، كما اإّن 

للــذوق العرفانــي اقت�ضــاء اآخر يخــرج تف�ضيله عن عهدة هــذه الأوراق، وفي الــذوق العرفاني 

الرابــط هــو الفي�س المقّد�ــس والوجود المنب�ضــط الذي له مقام البرزخية الكبرى والو�ضــطية 

العظمــى، وهــو بعينه مقام روحانية الر�ضــول الخاتم ووليته المّتحــدة مع مقام الولية العلوية 

المطلقة، وقد ذكرت تف�ضيل ذلك في ر�ضــالة م�ضباح الهداية، كذلك في الرابطة الروحانية 

العروجية التي هي عك�س الرابطة الكونية النزولية؛ وبعبارة اأخرى: قب�س الوجود والرجوع اإلى 

المبــداأ يحتاج اإلى الوا�ضــطة، وبدونها ل تتحّقــق الرابطة، ول يتحّقق ارتباط القلوب الناق�ضة 

المقّيــدة والأرواح النازلــة المحدودة بالتام الــذي هو فوق التمام والمطلق من جميع الجهات، 

من دون الو�ضائط الروحانية والروابط الغيبية.

واإذا ظّن اأحد اأّن الحّق تعالى قّيوم لكّل موجود ومحيط بكّل الأكوان من دون و�ضاطة الو�ضائط 

)1)  بمعنــى اأن الوا�ضــطة هــي الكــون الجامع بين جهتي القدم والحدوث، ولكن ل بمعنــى القدم الذاتي الخا�س بوجود اهلل 
تعالــى، بــل بمعنــى القدم القائم بوجود اهلل وفي�ضه المطلــق والأزلي، وهذا البيان وا�ضح في فل�ضــفة الحكمة المتعالية 

وكتب العرفان النظري.
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، فقد اختلطت عنده 
ا ِمن َدٓابٍَّة إِلَّ ُهَو َءاِخُذۢ بَِناِصَيتَِهاۚٓ ﴾)1) كما اأ�ضير اإلى ذلك في الآية ال�ضريفة ﴿ مَّ

المقامــات وا�ضــتبهت عليه العتبــارات، وخلط مقام كثرة مراتب الوجود بفناء التعّينات. ولي�ــس 

.
(2(

ا �ضار من طغيان القلم« لهذا البحث عالقة اأ�ضا�ضية بهذه الر�ضالة، وهذا المقدار اأي�ضً

سرلسارا سرختّيا وأثل سرشفادل بفا
وبنــاًء علــى مــا مّر من �ضــرورة وجود الهــادي والمر�ضــد اإلى اهلل، فمــن المتوّقــع اأن يكون 

لهذا الهادي ح�ضور في �ضــلوك الإن�ضــان و�ضــيره الذي يح�ضل بالعبادة. والأذان والإقامة هما 

من العبادة؛ ولهذا ن�ضــهد ح�ضور معنى الر�ضــول والولي فيهما، فيقول الإمام الخميني }: 

»واأّمــا اآداب ال�ضــهادة بالر�ضــالة فهــي اأن يو�ضــل ال�ّضــهادة بالر�ضــالة وعظمتها مــن الحّق اإلى 

.
(3(

ا الر�ضالة الختمية« القلب؛ وخ�ضو�ضً

الإمــام  يقــول  الوجــود؟  علــى  تاأثيرهــا  كان  ومــاذا  الختميــة؟  الر�ضــالة  هــذه  هــي  فمــا 

الخميني  } مو�ضًحا:

»اإّن الر�ضــالة الختمية هي التي كانت دائرة الوجود باأ�ضــرها، من عوالم الغيب وال�ضــهود، 

تتنّعم تكويًنا وت�ضــريًعا ووجوًدا وهدايًة من �ضــقطات موائد نعمها؛ واإّن ذاك ال�ضــيد الكريم هو 

الوا�ضــطة لفي�ــس الحّق والرابط بين الحــّق والخلق. ولول مقام روحانيتــه ووليته المطلقة لم 

يكــن لأحــد من الموجودات لياقة ال�ضــتفادة من مقــام الغيب الأحدي، ولما عبــر في�س الحّق 

اإلى موجود من الموجودات، ولما اأ�ضرق نور الهداية في اأّي عالم من عوالم الظاهر والباطن. 

 .
ۡرِضۚ ﴾)4)

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ُ نُوُر ٱلسَّ وذاك ال�ضيد لهو النور الذي ورد في اآية ﴿ٱللَّ

فاإذا دخلت عظمة م�ضــّرع الدين ور�ضــول رّب العالمين في قلب الإن�ضــان، يدخل فيه اأهّمية 

اأحكامه و�ضننه وعظمتها؛ فاإذا اأدرك القلب عظمتها تخ�ضع له �ضائر القوى الملكية والملكوتية 

 .
(5(

وتنفذ ال�ضريعة المقّد�ضة في جميع المملكة الإن�ضانية«

)1) �ضورة هود، الآيتان 56.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س148 - 149.

)3)  م.ن، �س 150.
)4)  �ضورة النور، الآية 35.

)5)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 150.
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رّاذس هذه سرشفادل لي سألذسن؟
يقــول الإمــام الخمينــي }: »وقــد علــم مّما ذكر اإلــى الآن ارتباط ال�ضــهادة بالر�ضــالة 

بــالأذان واإقامــة ال�ضالة؛ لأّن ال�ضــالك في هذا الطريق الروحاني محتاج اإلى التم�ّضــك بذاك 

.
(1(

الوجود المقّد�س، حتى يعرج بم�ضاحبته وتاأييده في هذا العروج الروحاني«

فاإذا كان الأذان اإعالن بدء ال�ضفر الروحاني، فال بّد من اّتخاذ الرفيق قبل الطريق. وهذا 

الرفيق هو الهادي والدليل في جميع مراحل ال�ضفر اإلى اهلل.

قي ّم سرصالل كشف لّ
ولأّن الأذان والإقامــة همــا مقّدمــة لل�ضــالة، فــال بــّد من اأن يتوّجــه القلب اإلــى حقيقة ما 

يقــوم بــه اأثناء ال�ضالة اأو مــا هو مقبل عليه. وهنا ياأتي اأحد اأكبر معانــي ال�ضالة التي يبّينها 

الإمــام الخمينــي } قائال: »والوجه الآخر، هو اأّن في هذه ال�ضــهادة اإعالًنا للقوى الملكية 

والملكوتيــة بــاأّن ال�ضــالة التي هــي حقيقة معراج الموؤمنيــن ومنبع معارف اأ�ضحــاب العرفان 

واأهــل الإيقــان هي نتيجة الك�ضــف المحمــدي التام P، وهــو )�ضلوات اهلل عليــه وعلى اآله( 

ب�ضــلوكه الروحاني والجذبات الإلهّية والجذوات الرحمانية قد و�ضل اإلى مقام قاب قو�ضــين اأو 

اأدنى، وتبًعا للتجّليات الذاتية والأ�ضــمائية وال�ضفاتية والإلهامات الأن�ضــّية ك�ضــف حقيقة هذه 

ال�ضــالة فــي الح�ضرة الأحدية الغيبية. وفي الحقيقة هــي هدية لأّمته خير الأمم جاء بها من 

.
(2(

هذا ال�ضفر المعنوّي الروحانّي ومّن عليهم بها واأغرقهم في بحر النعمة«

فــاإذا كانــت �ضالة الر�ضــول الأكــرم P هي التعبير عــن حقيقة قربه في مقــام اأو اأدنى، 

فاإّنه Q لم ي�ضَن بها لنف�ضه، فاأنزلها اإلى اأّمته، وجعلها و�ضيلة ل�ضلوك طريقه والعروج اإلى 

مقامه. وهكذا، تكون هذه المعرفة من العوامل المهّمة لتح�ضيل ال�ضالة المعراجية. وطريق 

ذلك، كما يقول الإمام } من خالل التكرار:

»فــاإذا ا�ضــتقّرت هذه العقيــدة في القلب، وتمّكــن بالتكرار فيدرك ال�ضــالك عظمة المقام 

وجاللــة المحــّل البّتة، ويطوي هذه المرحلــة بقدمي الخوف والرجــاء. والمرجّو منه P اأن 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 150.
)2)  م.ن، �س 151.
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يوؤّيــده، اإن �ضــاء اهلل، ويقّربه اإلى مقام القرب الأحدّي الذي هــو المق�ضد الأ�ضلي والمق�ضود 

الفطري، اإذا قام ال�ضالك بالأمر بقدر طاقته.

وقد ثبت في العلوم الإلهّية اأّن معاد جميع الموجودات اإّنما يتحّقق بتو�ّضط الإن�ضان الكامل 

.
 و»اإياب الخلق اإليكم)3)«)4)

، »بكم فتح اهلل وبكم يختم«)2)
ُكۡم َتُعوُدوَن﴾)1)

َ
﴿َكَما بََدأ

لا هي عاللا صقق سرشفادل؟
اإّن �ضــهادة الإن�ضــان ال�ضادقــة علــى ر�ضــالة النبي الأكــرم الخاتمة تحمل معهــا العتراف 

بعظمتــه وعظمة ر�ضــالته و�ضــريعته. ول �ضــّك بــاأّن دخول هذه العظمــة اإلى القلب �ضــيوؤّدي اإلى 

خ�ضوع �ضــائر قوى النف�ــس لهذه الر�ضــالة و�ضــريعتها الحّقــة. ويح�ضل من جــّراء ذلك التقوى 

بجميع مراتبها؛ ولهذا يقول الإمام الخميني }: »وعالمة �ضدق ال�ضهادة اأّنه تظهر اآثارها 

.
(5(

في جميع القوى الغيبّية والظاهرة، ول تتخّلف عنها، كما اأ�ضير اإليه في ال�ّضابق«

يتعّر�س الإمام } اإلى نكتة عرفانّية عميقة ا�ضتفادها من واقعة المعراج العظيمة التي 

ورد ذكــر بع�ــس اأ�ضــرارها فــي الأحاديث ال�ضــريفة. فقد ورد فــي كتاب العلل، كمــا نقل الإمام 

الخمينــي }: »اإّن ر�ضــول اهلل P عــرج اإلــى ال�ضــماء بعدمــا اأنــزل اهلل عليــه محّماًل من 

نــور ومعــه جبرائيــل: ثّم عرج بي اإلى ال�ضــماء الثالثــة، فنفرت المالئكة اإلى اأطراف ال�ضــماء، 

وخّرت �ضّجًدا، وقالت: �ضّبوح قّدو�س رّب المالئكة والروح، ما هذا النور الذي ي�ضبه نور رّبنا؟ 

فقال جبرائيل Q: اأ�ضــهد اأّن محمًدا ر�ضــول اهلل، اأ�ضــهد اأّن محمًدا ر�ضول اهلل، فاجتمعت 

المالئكة، وفتحت اأبواب ال�ضــماء، وقالت: مرحًبا بالأّول، ومرحًبا بالآخر، ومرحًبا بالحا�ضــر، 

ومرحًبــا بالنا�ضــر، محّمــد خاتم النبّيين وعّلي خير الو�ضّيين، فقال ر�ضــول اهلل P: �ضــّلموا 

علّي وا�ضاألوني عن اأخي علي... اإلى اأن قال: ثّم ُعرج بي اإلى ال�ضماء الرابعة، فلم تقل المالئكة 

�ضــيًئا، و�ضــمعت دوّيــا كاأّنه في ال�ضــدور، واجتمعت المالئكــة ففتحت اأبواب ال�ضــماء... فقال 

)1) �ضورة الأعراف، الآية 29 
)2) الكليني، الكافي، ج4, �س576 

)3) ال�ضدوق، من ليح�ضره الفقيه، ج2، �س612.
)4)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 151.

)5)  م.ن، �س 150.
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 الحديث.
(1(

جبرائيل: حّي على ال�ضالة، حّي على ال�ضالة، اإلى اآخر الإقامة«

ويقــول الإمــام الخمينــي }: »فُيعلم مــن هذا الحديــث اأّن مالئكة جميع ال�ّضــماوات ل 

تطيق م�ضــاهدة الجمال الأحمدي، وت�ضــجد لروؤية نوره المقّد�ــس وتتفّرق وتتوّهم اأّنه نور الحّق 

المطلــق. وترجــع من خــالل ف�ضول الأذان والإقامة اإلى الأن�ــس وتنفتح اأبواب ال�ضــماء وترتفع 

. وما كان هذا الحجاب اإّل من جهة التعّين الخلقي؛ لأّن �ضــهود كّل موجود من نور 
(2(

الحجب« 

رّبه اإّنما يكون بح�ضــب �ضــعته الوجوديــة وحّظه من الوجود، وهو المعّبر عنــه بالتعّين الخلقي. 

واإذا ما اأراد اأحٌد اأن يخرج من هذا الحجاب فال بّد اأن يحّطم تلك التعينات والقيود الخلقية، 

وذلــك ل يكــون اإل بــاأن يفنــي وجــوده في وجود مــن كان له مقــام الفناء المطلــق؛ ولهذا يقول 

الإمام }:

»فلل�ضــالك اأن يخرج بهذه ال�ضــهادة عن الحتجاب، وفي ال�ضــهادة بالر�ضــالة يخرج تماًما 

عن احتجاب التعّين الخلقي؛ لأّن مقام الر�ضالة الذي ثبت لأ�ضرف الخليقة هو الفناء المطلق 

والالا�ضتقاللية التاّمة؛ لأّن الر�ضالة الختمّية المطلقة هي الخالفة الإلهّية البرزخية الكبرى، 

وهــذه الخالفــة هــي خالفة فــي الظهــور والتجّلي والتكويــن والت�ضــريع، ول يكــون للخليفة من 

عنــد نف�ضــه اأّي ا�ضــتقالل وتعّيــن، واإل انقلبت الخالفة اإلــى الأ�ضالة، وهــذا ل يمكن لأحد من 

الموجودات«.

فعلــى ال�ضــالك اإلى اهلل اأن يو�ضل اإلى باطن قلبه وروحــه مقام الخالفة الأحمدية الكبرى، 

وبها يك�ضف الحجاب ويخرق ال�ضتور ويخرج بالكّلية عن حجب التعّين الخلقي فتنفتح له اأبواب 

.
(3(

ال�ّضماوات كّلها، وي�ضل اإلى مق�ضده بال حجاب« 

بين سرشفادل بارواليا وسرشفادل بارلسارا
يقــول الإمــام الخمينــي } ال�ضــريف فــي معر�ــس الحديــث عــن ال�ضــهادة بالولية بعد 

ال�ضــهادة بالر�ضــالة ومــا يرتبط بهــذا البحث علــى ال�ضعيد الفقهــي والعرفاني: »قــد ورد في 

بع�س الروايات غير المعتبرة اأن ُيقال بعد ال�ضــهادة بالر�ضــالة في الأذان: اأ�ضــهد اأّن عليًّا ولّي 

)1)  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج3، �س 483  - 484.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 152.

)3)  م.ن، �س 152.
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ا اأمير الموؤمنين حّقا مرّتين، وفي بع�س اآخر:  اهلل مّرتين، وفي بع�س الروايات: اأ�ضــهد اأّن عليًّ

محمد واآل محمد خير البرية... والم�ضهور بين العلماء ر�ضوان اهلل عليهم عدم العتماد على 

ا من جهة الت�ضامح في اأدّلة  ثين هذه ال�ضهادة جزًءا م�ضتحبًّ هذه الروايات، وجعل بع�س المحدِّ

ال�ضــنن، وهــذا القول لي�ــس ببعيد عن ال�ضــواب، واإن كان اأداوؤها بق�ضــد القربة المطلقة اأولى 

واأحوط؛ لأّنه ي�ضتحّب بعد ال�ضهادة بالر�ضالة ال�ضهادة بالولية واإمارة الموؤمنين...

وبالجملة هذا الذكر ال�ضــريف ُي�ضــتحب بعد ال�ضهادة بالر�ضالة مطلقًا، وفي ف�ضول الأذان 

ل يبعد ا�ضتحبابه بالخ�ضو�س، واإن كان الحتياط يقت�ضي اأن يوؤتى به بق�ضد القربة المطلقة، 

ل بق�ضد الخ�ضو�ضية في الأذان؛ لتكذيب العلماء الأعالم تلك الروايات.

فمثلما اأّن الألوهّية �ضاهدة على �ضرورة الر�ضالة والولية؛ لأّنه ي�ضتحيل اأن يكون الإله اإلًها 

ويتــرك النا�ــس دون هدايــة وتكميل. كذلك فاإّن ظاهرة الر�ضــالة في الحياة الب�ضــرية هي اأبلغ 

دليل على الألوهية. فنحن بالعقل ن�ضل من الألوهية اإلى اإثبات الر�ضالة، ومن اإثبات الر�ضالة 

ن�ضــل اإلــى اإثبــات الإمامــة. لكّننــا بال�ضــير المعنــوّي نبداأ مــن طاعة الولــّي لن�ضــل اإلى طاعة 

.
(1(﴾ۖ َ َطاَع ٱللَّ

َ
ن يُِطِع ٱلرَُّسوَل َفَقۡد أ الر�ضول، وبطاعتنا للر�ضول نكون قد اأطعنا اهلل تعالى، ﴿ مَّ

)1)  �ضورة الن�ضاء، الآية 80.
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سرّهاهيم سرلئيسا

ال�ضهادة بالر�ضالة تدّلنا على اأهّمية هداية النبّي لنا في رحلة العروج.  .1

ل يمكن ال�ضتغناء عن الهداة الإلهيين.  .2

جعل اهلل الوجود على مراتب وو�ضائط.  .3

اقت�ضت �ضّنة اهلل تعالى وجود و�ضائط بيننا وبينه.  .4

اإحدى حكم اهلل تعالى في الو�ضائط هي القدوة.  .5

وجود القدوة في الحياة يحّقق الندفاع الالزم لل�ضير اإلى اهلل.  .6

نزول الفي�س من �ضماء الرحمة يمّر عبر هذه الو�ضائط.  .7

.R ت�ضتمّر الر�ضالة النبوية في ولية الأئّمة الأطهار  .8





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

الدرس الثامن والعشرون

آداب الحيعالت

الة واآدابها،    1 ف اإلى معنى الحّيعالت في ال�ضّ يتعــرَّ

و�ضر تكرارها في الأذان والقامة.

يبّين العالقة بين ال�ضالة والدعوة اإلى الفالح.   2

عمــارة    3 فــي  ودورهــا  الإمامــة  م�ضــوؤولية  يــدرك 

الملكوت.





تّفيق
ودعت في قلب كّل اإن�ضان، 

ُ
اإّنها الّدعوة الموّجهة اإلى الفطرة الكامنة فينا، فطرة اهلل التي اأ

الفطرة التي ل تع�ضــق ول تطلب �ضــوى الكمال المطلق وال�ّضــعادة المطلقة، الفطرة التي قامت 

على التوحيد وامتزجت بطلب الحّق المطلق �ضبحانه وتعالى دون �ضواه.

بهذه الدعوة اليومية اإلى ال�ضالة، والتي تتكرر على م�ضــامعنا اأو تنطق بها األ�ضــنتنا، ع�ضى 

اأن ت�ضــتجيب  لهــا قلوبنا، نوقظ الفطرة الإلهّية التــي فطرنا اهلل عليها. هذه الدعوة هي لأجل 

توجيهنا نحو ال�ضعادة المطلقة التي تح�ضل في ظّل جوار اهلل والقرب من اهلل.

ولا هو لصقسق هذه سرسعادل؟
اإّنهــا ال�ضــالة التــي جمعــت ذكــر اهلل والح�ضور بين يــدي اهلل الذي له كّل كمــال على نحو 

الإطالق.

في قلب ال�ضالة يتحّقق هذا الح�ضور وت�ضقط جميع الحجب والموانع ويتحّقق مقام: ﴿ِف 

.
(1(﴾ ِۢ ۡقَتِدر َمۡقَعِد ِصۡدٍق ِعنَد َملِيٖك مُّ

في ظّل ال�ضالة ينال الإن�ضان مقام القرب في جّنة اهلل اأو جّنة الذات.

فــي ظــّل ال�ضــالة يعبر الإن�ضــان مراتب التوحيــد نحو معرفــة اهلل التي هي األــّذ من جميع 

الجنان.

هذه هي دعوة الأذان والإقامة توقظ في الموؤمنين الفطرة التي تحّرك نحو كّل كمال.

وعالمة ال�ضــتجابة لهذا النداء ل تنح�ضر بال�ضالة، بل �ضــتكون ال�ضالة منطلق ال�ضــعي 

الذي ل يتوّقف نحو كّل كمال حقيقي.

)1) �ضورة الرحمن، الآية 55 
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الل؟ لتى تّين سرصم
يقول الإمام الخمينّي }: »اإذا اأعلن ال�ّضالك اإلى اهلل

 بالتكبيرات عظمة الحّق تعالى عن الّتو�ضيف،

 وبال�ّضهادة بالألوهّية ق�ضر التو�ضيف والتحميد، بل كّل تاأثير على الحّق،

 واأ�ضقط نف�ضه عن لياقة القيام بالأمر، 

واختار الرفيق والم�ضاحب بال�ضهادة بالر�ضالة والولية، 

وتم�ّضك بمقام الخالفة والولية المقّد�س، كما قيل الرفيق ثّم الطريق، 

ــالة، ويعلن لها  فعليــه بعــد ذلــك اأن يهّيئ القوى الملكيــة والملكوتية ب�ضريــح اللهجة لل�ضّ

.
(1(

الح�ضور بقوله: حّي على ال�ضالة«

لا هو سلم تكلسر سرقعول إرى سرصالل؟
ويقول الإمام } ب�ضاأن تكرار الدعوة هذه في الأذان والإقامة: »وتكراره للتنبيه الكامل 

والإيقــاظ التــام؛ اأو اإّن اأحدهمــا لقــوى المملكــة الداخلية، والآخــر لقوى المملكــة الخارجية؛ 

.
(2(

�ضير اإلى ذلك فيما مّر وفيما �ضياأتي«
ُ
ا �ضاّلك هذا ال�ضفر مع الإن�ضان، كما اأ لأّنهما اأي�ضً

فمثلما يتحّرك الإن�ضان ببدنه نحو ال�ضالة، يجب اأن يحّرك قواه الباطنة نحو هذه ال�ضعادة 

والح�ضور، ويوّجه اإليها دعوة الو�ضال والقرب. 

آدسب سرسارك حين إطالق سرقعول إرى سرصالل
وبعدها ياأتي الحديث عن الآداب التي ينبغي اأن يراعيها الإن�ضان حين اإطالق الدعوة اإلى 

الة؛ ولهذا يقول الإمام الخميني }: ال�ضّ

»واأدب ال�ّضالك في هذا المقام هو:

اأن يفهــم قلبــه وقواه وباطن قلبه قرب الح�ضور، حتــى يتهّياأ له ويراقب اآدابه ال�ضورية   .1
والمعنوية بمنتهى الدّقة.

ثم يعلن �ضّر ال�ضالة ونتيجتها بالإجمال بقوله: حّي على الفالح، وحّي على خير العمل،   .2

.
(3(

كي يوقظ الفطرة«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 154.
)2)  م.ن.

)3)  م.ن، �س 155.
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لا هو سلم تكلسر سرتكبيلسع؟
اإّن الفطرة التي تع�ضق الكمال المطلق وتبعث نحوه لن تتفّعل في النف�س ما لم ت�ضمع النداء 

الذي يوّجهها اإلى ما ت�ضبو اإليه. وما لم يعرف الإن�ضان الم�ضداق الحقيقّي لما تع�ضقه الفطرة 

ي�ضتحيل اأن يتحّرك نحوه بالحركة الإرادية الختيارية.

والم�ضداق الأتّم الأبرز الأوحد لما تع�ضقه الفطرة ال�ضافية هو اهلل تعالى؛ لأّنه الم�ضتجمع 

لكّل الأ�ضــماء وال�ضفات الح�ضــنى التي هي الكمال المطلق. وال�ضــم اهلل هو اأف�ضل تعبير عن 

هذا ال�ضم الجامع، يقول الإمام }:

. فهــذا للتاأكيد على اأّن �ضالتنا 
(1(

»ويكــّرر اهلل اأكبــر في جميع حــالت ال�ضالة وانتقالتها«

لي�ضــت �ضــوى و�ضل واّت�ضال بالكمال الالمتناهي الذي خلقنا لأجله. ولأّن التوحيد هو اأ�ضــمى 

تعبير عن انح�ضار هذا الكمال باهلل، ولأّنه ل معنى للمطلق اإل بالوحدانية، يقول الإمام  }:

»والتوحيــدات الثالثــة التي هي قّرة عين الأولياء تح�ضل فــي ال�ضالة؛ وقد امتزجت فيها 

�ضــورة الفنــاء المطلــق والرجــوع التــام. وبح�ضــب الباطــن والحقيقة هــي معراج قــرب الحّق 

وحقيقة الو�ضول اإلى جمال الجميل المطلق والفناء في ذاته المقّد�ضــة التي تع�ضــقها الفطرة، 

ِ َتۡطَمئِنُّ  َل بِِذۡكرِ ٱللَّ
َ
وتح�ضل بها الطماأنينة التاّمة والراحة المطلقة وال�ضعادة العقلية التاّمة ﴿ أ

.
ٱۡلُقلُوُب ﴾)2)

فالكمال المطلق اإًذا، وهو الو�ضول اإلى ِفناء اهلل والّت�ضال بالبحر الوجوبّي غير المتناهي 

و�ضهود جمال الأزل وال�ضتغراق في بحر النور المطلق، يح�ضل في ال�ضالة.

ا تح�ضل الراحة المطلقة وال�ضــتراحة التاّمة والطماأنينة التاّمة ويح�ضل فيها   وفيها اأي�ضً

.
(3(

ركنا ال�ضعادة؛ فال�ضالة هي الفالح المطلق، وهي خير الأعمال«

ولأّن تقّبــل القلــوب لهذه المعاني ل يح�ضل دفعة واحدة، فال بّد من التكرار وهنا ياأتي دور 

التفهيــم والتلقيــن، فيقول الإمام }: »وعلى ال�ضــالك اأن يفّهم القلــب هذه اللطيفة الإلهّية 

بالتكرار والتذّكر التام، ويوقظ بها الفطرة. فاإذا وردت هذه اللطيفة في القلب، فالفطرة من 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 155.
)2)  �ضورة الرعد، الآية 28.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 155.
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ا  حيــث اإّنهــا طالبــة للكمال وال�ضــعادة تهتّم بها وتحافــظ عليها وتراقبها. وفــي تكرارهما اأي�ضً

.
(1(

النكتة التي ذكرناها«

سرعالقا بين سرصالل وسرقعول إرى سرهالح
ــالة كل معانــي الفــالح والفــوز والنجاح التــي يطلبها الإن�ضــان  تخت�ضــر الدعــوة اإلــى ال�ضّ

وي�ضبو اإليها، فما هو هذا الفالح الذي ندعو اإليه في كّل اأذان واإقامة؟ يقول الإمام }: 

»لأّن الفالح والنجاح هي ال�ّضعادة المطلقة، وفطرة جميع الب�ضر عا�ضقة لل�ضعادة المطلقة؛ 

لأّن الفطــرة طالبــة للكمــال وتطلــب الراحــة؛ وحقيقة ال�ضــعادة هــي الكمال المطلــق والراحة 

المطلقــة. وهــي تح�ضــل في ال�ضالة التي هــي خير الأعمال قلًبــا وقالًبا وظهــوًرا وبطوًنا؛ لأّن 

ال�ضالة بح�ضب الظاهر هي الذكر الكبير والجامع والثناء بال�ضم الأعظم الم�ضتجمع لجميع 

.
(2(

ال�ضوؤون الإلهّية؛ ولهذا كان الأذان والإقامة مفتتحين باهلل ومختتمين به«

فالدعوة اإلى ال�ضالة عندما تقترن بالدعوة اإلى الفالح وال�ضــعادة والكمال المطلق توقظ 

الفطرة وتبعث النف�س على التحّرك نحو الكمال. وُيعلم من هذا اأّن الدعوة اإلى جميع التعاليم 

والتكاليــف الدينيــة ينبغــي اأن تكــون م�ضحوبــة بهــذا النداء الفطــرّي لكي يتحّقــق النجذاب 

والتحّرك نحوها.

قق قالت سرصالل
يقــول الإمــام الخمينــّي }: »فاإذا و�ضل ال�ضــالك اإلى ذلك المقام يعلــن الح�ضور، فقد 

.
(3(

قامت ال�ضالة«

واأدبه:

»فــال بــّد اأن يــرى نف�ضــه فــي ح�ضــور مالــك الملــوك فــي العوالــم الوجوديــة و�ضــلطان   .1

ال�ضالطين والعظيم المطلق،

2.  ويفّهم قلبه خطر الح�ضور الذي يرجع كّله اإلى الق�ضور والتق�ضير الإمكاني، 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 155.
)2)  م.ن.
)3)  م.ن.
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ويــرد المح�ضــر بغاية الخجل من عدم القيام بالأمــر، وبقدمي الخوف والّرجاء، ويفد   .3

على الكريم، ول يرى لنف�ضه زادًا وراحلة، 

ويرى قلبه فارًغا من ال�ضالمة،   .4

ول يح�ضب عمله من الح�ضنات، ول يعّده �ضيًئا يذكر.   .5

ن ُيِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا  مَّ
َ
 فاإذا ا�ضتحكمت هذه الحال في القلب، فالمرجّو اأن يقع مورًدا للعناية، ﴿أ

.
وَٓء ﴾)1) َدَعهُ َوَيۡكِشُف ٱلسُّ

وباإعالنــه عــن قيــام ال�ضــالة اأو اإقامتها يتحّقــق الح�ضــور، ول يمكن اأن ي�ضــتفيد من هذا 

المح�ضــر مــا لم يدرك مدى عجــزه وق�ضوره عن القيام بوظائف العبودّيــة؛ لأّن العبودية اإّنما 

تقا�ــس بح�ضــب الربوبيــة. وكيــف يمكــن اأن يــوؤّدي حقوقها وحــّق اهلل تعالى ل يمكــن اأن يدركه 

اأحد؟! 

الة لأجل الثناء على اهلل تعالى بحقيقة الأمر، فاأّنى للممكن اأن يليق بالثناء  واإذا كانت ال�ضّ

والثنــاء و�ضــف والو�ضف فــرع المعرفة والمعرفة فــرع الإحاطة؛ لهذا كان كمــال الإخال�س له 

نفي ال�ضفات عنه.

فــال يمكــن والحــال هــذا اأن تّت�ضــف �ضلواتنا بالح�ضــن؛ لأّن الح�ضــن ياأتي من ا�ضتح�ضــان 

المح�ضــن اإليه. وكيف يمكن اأن يكون ثناء الجاهل على اهلل ح�ضــًنا وهو ل يعرف قدره؟ اللهّم، 

اإّل اأن يقبل اهلل بلطفه وكرمه ويجبر نق�ضاننا ويجري على األ�ضنتنا ما يحّب وير�ضى.

�ضاهد من الأحاديث

ينقــل الإمــام } بع�س ال�ضــواهد الروائية، ويعّقــب عليها، فيقول: »محمــد بن يعقوب، 

باإ�ضــناده عن اأبي عبداهلل Q، قال: »اإذا اأّذنت واأقمت �صّلى خلفك �صّفان من المالئكة، 

 والأحاديث بهذا الم�ضمون كثيرة، وفي بع�س 
(2(

واإذا اأقمت �صّلى خلفك �صّف من المالئكة«،

.
الأخبار: »اإّن حّد ال�صّف ما بين الم�صرق والمغرب«)3)

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 156.
)2)  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج3، �س 303.

)3)  ال�ضيخ الحر العاملي، و�ضائل ال�ضيعة، ج5، �س 382.
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وفــي ثــواب الأعمال قال اأبو عبداهلل Q: »من �صّلى باأذان واإقامة، �صّلى خلفه �صّفان 

م��ن المالئك��ة، وم��ن �صّلى باإقامة م��ن غير اأذان �صّلى خلفه �صّف واحد من المالئكة، قلت 

ل��ه: وك��م مق��دار كّل �ص��ف؟ فق��ال: اأقّل��ه ما بين الم�ص��رق والمغ��رب، واأكثره ما بين ال�ص��ماء 

. وفــي بع�ــس الروايات: »واإن اأقام بغي��ر اأذان �صّلى عن يمينه واحد وعن �ص��ماله 
والأر���س«)1)

 اإلى غير ذلك من الأخبار. 
واحد«)2)

ولعــّل اختــالف الأخبــار ب�ضــبب اختــالف الم�ضّلين فــي المعــارف والخلو�س كما ُي�ضــتفاد 

مــن بع�ــس روايــات الباب، مثــل الرواية التي وردت فــي ال�ضالة مــع الأذان والإقامة في اأر�س 

.
(3(

قفراء«

لسؤوريا سإللالا ودورها لي عّارل سرّلكوع
قــد جعــل اهلل تعالــى لــكّل م�ضلٍّ مــن يعينه علــى �ضالته. ولي�ضــت مالئكة اهلل �ضــوى ذلك 

الفي�س المقّد�ــس الذي ي�ضــري روح الكمال في كّل �ضــيء. فعندما ت�ضّلي مالئكة اهلل تعالى مع 

الم�ضّلي وتاأتّم به، فهذا يعني اأّن اآثار �ضالته �ضوف ت�ضري في كّل العالم، وبح�ضب ما يكون له 

الة الحقيقية من في�س وكمال �ضين�ضر هذا الفي�س في العالم. من ال�ضّ

اإّن مالئكــة اهلل اإّنمــا ت�ضــتجيب لدعــوة القلــب اليقــظ؛ لأّن موجــة �ضــماعها هي مــن عالم 

الة واأدرك معنى الح�ضور �ضــوف يدعو مالئكة اهلل  القلــوب. فمــن كان حا�ضًرا بقلبه في ال�ضّ

لت�ضّلي خلفه.

وعندمــا ت�ضّلــي مالئكــة اهلل خلفــه، فهــذا يعني انبعــاث الآثــار العظيمة مــن اأعماق عالم 

الوجود.

اإّن الم�ضّلي الحقيقّي هو الذي ين�ضئ، باإذن اهلل، عالًما عظيًما من المعاني الملكوتية.

يــزداد ح�ضــور الملكــوت فــي هــذا العالــم حتــى يبّدلــه، يقــول الإمــام  ومــع كّل �ضــالة 

الخميني }:

)1)  ابــن بابويــه، محمــد بن علي،  ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ، قم ، ن�ضــر دار ال�ضــريف الر�ضي للن�ضــر، 1406 هـ، ط 2، 
�س 33.

)2)  ال�ضيخ الحر العاملي، و�ضائل ال�ضيعة، ج5، �س 382.
)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 156.
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»وبالجملة، اإذا راأى ال�ضالك نف�ضه اإماًما لمالئكة اهلل وقلبه اإماًما لقواه الملكية والملكوتية، 

وجمــع بــالأذان والإقامة قواه الملكية والملكوتية، واجتمعــت عليه مالئكة اهلل، فعليه اأن يجعل 

 .
(1(

القلب، وهو اأف�ضل قوى الظاهر والباطن و�ضفيع �ضائر القوى، اإماًما«

واإذا اأراد الم�ضّلــي ل�ضالتــه اأن تكــون معراًجــا لمالئكــة اهلل التــي تن�ضــئ ملكــوت العالــم 

وتعمــره، يجــب عليــه اأن يحافــظ على ح�ضــور القلب الذي هو اإمــام المالئكة. فمــا دام القلب 

حا�ضًرا ومتوّجًها اإلى معاني ال�ضالة تكون المالئكة م�ضغولة في عمارة الملكوت.

ولهذا يقول الإمام الخميني }:

»وحيــث اإّن القلــب �ضامــن لقــراءة الماأمومين ووزرهــم على عهدته، فال بّد لــه اأن يحافظ 

عليــه محافظــة تاّمــة ويراقبــه مراقبــة جميلة لكي يحفــظ الح�ضــرة والح�ضور، ويقــوم باأدب 

المقــام المقّد�ــس، ويغتنــم هذا الجتماع المقّد�ــس، ويعّظم توّجه مالئكــة اهلل وتاأييدهم اإّياه، 

ويعّرفه من الّنعم لولّي النعمة الحقيقي، ويقّدم عجزه وق�ضوره عن �ضكر هذه النعم العظيمة 

.
(2(

اإلى مقامه المقد�س، اإّنه ولّي النعم«

وهكــذا تتحــّول ال�ضــالة اإلــى نعمة، بدل اأن تكون في النف�ــس كلفة وم�ضــّقة. فمــا اأعظم اأن 

يجعــل اهلل تعالــى المالئكــة اأعواًنــا في رحلة ال�ضــير اإلى اهلل! ول يمكن اأن ت�ضــتمر هذه الحالة 

.
زِيَدنَُّكۡمۖ ﴾)3)

َ
وتزداد اإّل ب�ضكر هذه النعمة، لقوله تعالى: ﴿ لَئِن َشَكۡرُتۡم َل

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 156  - 157.
)2)  م.ن، �س 157.

)3)   �ضورة اإبراهيم، الآية 7.
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سرّهاهيم سرلئيسا

الحّيعالت دعوات اإلى ال�ضالة والفالح.  .1

تحمل كّل دعوة معها معاني جليلة.  .2

يقت�ضي الأدب التوّجه اإلى ما تدعو اإليه الحّيعالت.  .3

ال�ضالة هي ال�ضعادة المطلقة.  .4

ال�ضالة هي مقام القرب المطلق.  .5

ال�ضالة هي مظهر ال�ضم الجامع.  .6

ال�ضالة هي اأعظم ثناء على اهلل تعالى.  .7

ل يمكن الفرار من خطر المقام اإل بالعتراف بالعجز والتق�ضير.  .8



أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

الدرس التاسع والعشرون

سّر النية وآدابها

يبّين حقيقة النّية ودورها في التوّجه اإلى الغاية.    1

ي�ضــرح خطــورة الوقوع في الو�ضو�ضــة ال�ضــيطانّية،    2

ودورها في تخريب النّية.

ف اإلى معالم ال�ضــخ�ضية الو�ضوا�ضــية، واإلى    3 يتعــرَّ

كيفّية التخّل�س من الو�ضو�ضة. 





تّفيق
. ولأّن لي�ــس لالإن�ضــان اإّل ما �ضــعى، 

كّلنا �ضــمعنا الحديث القائل: »اإّنما الأعمال بالنّيات«)1)

فاإّن طريق اإ�ضالح ال�ضعي وجعله و�ضيلة للتكامل والو�ضول اإلى اهلل يبداأ من اإ�ضالح النية. فما 

هي النية؟ وماذا نحتاج من اأمور لإ�ضالحها؟

يقعد ال�ضيطان �ضراط اهلل الم�ضتقيم، وي�ضعى بكّل ما اأوتي من غواية اأن لمنع الإن�ضان من 

اإ�ضالح نّيته من خالل �ضّده عن التفّكر في معنى النوايا.

وبــدل اأن يهتــم مثل هذا الإن�ضــان بما هو مطلوب منه، ي�ضرف عمــره الّثمين فيما ل طائل 

وراءه. وهذا النوع من النا�ــس هو الذي يّت�ضف بال�ضــخ�ضية الو�ضوا�ضية في مجال النية. فتراه 

م�ضــغوًل طــوال الوقت في تح�ضيــل النية التي ل يمكن لأّي اإن�ضــان اأن يمتنع عنها في اأّي عمٍل، 

بدل اإ�ضالحها من خالل اإ�ضالح مقا�ضده واأهدافه. فما هي النية؟ وكيف نعمل على اإ�ضالحها 

دون اأن نقع بالو�ضو�ضة ال�ضيطانية؟

سرنيا ولالطلتفا رلعّل سالختياري
يقول الإمام الخميني }: »اعلم اأّن النّية عبارة عن الّت�ضميم والعزم على اإتيان �ضيء، 

واإجمــاع النف�ــس على اإتيانه بعد ت�ضــّوره والت�ضديق بفائدته والحكم بلــزوم اإتيانه. وهي حالة 

نف�ضانية ووجدانية تنبعث بعد هذه الأمور، ونعّبر عنها بالهّمة والعزم والإرادة والق�ضد، وهي 

موجودة في جميع الأفعال الختيارية، ول يمكن تخّلف فعل اختيارّي عنها. وهذا الأمر موجود 

في تمام العمل حقيقة من دون �ضائبة مجاز. 

)1)  الطو�ضي، محمد بن الح�ضن، تهذيب الأحكام في �ضرح المقنعة، تحقيق ح�ضن المو�ضوي الخر�ضان، طهران، دار الكتب 
الإ�ضالمية، 1365هـ.�س.، ط 4، ج1، �س 83.
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ول يلــزم اأن تكــون حا�ضلــة فــي الذهــن اأثناء العمــل اأو في بدايتــه تف�ضيــاًل، اأو اأن يت�ضّور 

الفاعــل هــذا الق�ضــد والت�ضميم بالتف�ضيــل، بل رّبما يحــدث اأن ياأتي الإن�ضــان بالعمل بذلك 

الت�ضميــم والعــزم وهــو ذاهل وغافــل بالكّلية عن ال�ضــورة التف�ضيلية للعمل وعــن الت�ضميم. 

ولكــن تلــك الحقيقــة موجودة، ويوجد العمل فــي الخارج بتحريكها كما هــو وا�ضح وجداًنا في 

.
(1(

الأفعال الختيارية«

فاأ�ضل النية في اأّي عمل هو اأمٌر قهرّي ل مفّر منه، والختيارّي فيها هو نوع الق�ضد ل اأ�ضل 

الق�ضد، اأو طبيعة المق�ضد والغاية التي توّلد فينا الدافع للقيام بالفعل.

ل بــّد لالإن�ضــان مــن ت�ضــّور لنتائــج الأفعــال الختياريــة التــي يقوم بهــا. وقــد ي�ضبح هذا 

ا اأو حا�ضًرا اإلى الدرجة التي ل يلتفت معها اإلى وجوده، لكّنه من الم�ضتحيل اأّل  الت�ضّور بديهيًّ

تتوّجــه النف�ــس اأثناء القيام باأّي فعــل اإلى مق�ضد ما من ورائه، يقــول الإمام الخميني }: 

»وبالجملــة، هــذا الت�ضميــم والعزم الذي هو عبارة عن النّية في ل�ضــان الفقهاء )ر�ضوان اهلل 

عليهــم( موجــود في كّل عمل بــال تخّلف، بحيث لو اأراد اأحد اأن يوجــد العمل الختياري بدونه 

 .
(2(

فهو غير ممكن«

وسوسا سرشيطان ودورها لي تخليب سرنيا
»ومع ذلك فاإّن و�ضو�ضــة ال�ضــيطان الخبيث ودعابة الواهمة ت�ضــيطران على العقل وتعميان 

هذا الأمر ال�ضرورّي على الإن�ضــان الم�ضــكين، وعو�ضًا عن اأن ي�ضرف عمره الثمين لتح�ضــين 

عملــه وتخلي�ضــه وتنقيته من المفا�ضــد الباطنية وق�ضائــه في معارف التوحيــد ومعرفة الحّق 

وطلبــه، يو�ضو�ــس لــه اإبلي�ــس الخبيــث، ويق�ضــي ن�ضــف عمره فــي اأمٍر �ضــرورّي و�ضــيء واجب 

.
(3(

الح�ضول«

وهــذه الحالــة هــي التي تجعل الإن�ضــان يفّكر فيمــا اإذا كان قد نوى لهذا الفعــل اأو ل. فعند 

وقوفــه لل�ضــالة مثــاًل، وكلما اأراد التكبيــر للبدء بال�ضالة يظّن اأّنه لم ينــِو لل�ضالة، فال يقدر 

على التكبير. اأو اأّنه اإذا كّبر يعود مجدًدا ويعتبر اأّن تكبيره كان فاقًدا للنية.

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 167 - 168.
)2)  م.ن، �س 168.

)3)  م.ن.
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وبالتاأكيد، اإّن هذه الحالة الالعقالنية نابعة من �ضعف النف�ــس المزمن و�ضــيطرة اإبلي�ــس 

على الإن�ضان يقول الإمام الخميني }:

»اإّن لل�ضــيطان حبائــل ومكائــد كثيرة؛ فيحمل البع�س علــى ترك العمل من الأ�ضا�ــس، والآخر 

على الرياء والعجب و�ضائر المفا�ضد اإذا يئ�س من اأّنه �ضيترك اأ�ضل العمل. واإذا لم ينجح في هذا 

الأمــر يبطــل عملــه من خالل التظاهر بالقدا�ضــة حينما يوهــن عبادات جميع النا�ــس في نظره، 

وي�ضف له النا�ــس بعدم المبالة )بالدين(، ثّم يلزمه اأن ي�ضرف كّل عمره في النّية، مثاًل، التي 

هــي اأمــر مالزم للعمل اأو فــي التكبيرة اأو في القراءة التي هي ّكلها مــن الأمور العادية ول تحتاج 

.
(1(

اإلى موؤونة، وفي النهاية ل ير�ضى عن الإن�ضان اإّل بعد اأن يبطل عمله باإحدى الطرق المذكورة«

فاأحد مبادئ الو�ضو�ضة هو الكبر الذي قد ين�ضاأ من �ضعور داخلي بالدونية.

سرشخصيا سروسوسسيا
هــذا الإن�ضــان المري�ــس، ولكــي يتعالــى على عبــاد اهلل، يوهــم نف�ضــه اأّنه �ضــديد الهتمام 

بالعبــادة، واأّن عبــادة الآخريــن لي�ــس لهــا قيمة. ولكــي يعّبر عن هــذا الهتمام ال�ضــديد، فاإّنه 

يت�ضــّدد بتح�ضيــل النيــة، فــي حيــن اأّن الآخرين يتهاونــون بها؛ لأّنهم لي�ضــوا من اأهــل العبادة 

والقلب، يقول الإمام الخميني }:

»اإّن للو�ضوا�س �ضوؤوًنا كثيرة وطرًقا ل ُتح�ضى، ل ن�ضتطيع الآن اأن نبحث فيها كّلها ون�ضتق�ضي 

جميــع �ضــوؤونها، ولكّن الو�ضو�ضــة في النية لعّلهــا الأكثر اأ�ضحوكة والأعجب؛ لأّنــه اإذا اأراد اأحد 

مــا اأن يقــوم بكّل قواه وفي جميع عمره باأداء اأمر واحد اختياري بدون نّية لن يتمّكن اأبدًا. ومع 

ذلك، ترى م�ضــكينًا مري�س النف�ــس و�ضعيف العقل يعّطل نف�ضــه في كّل �ضالة مّدة مديدة لكي 

تحّقق �ضالته النية والعزم! فمثل هذا ال�ضخ�س كمن يتفّكر مدة مديدة لكي يح�ضل على النية 

للذهاب اإلى ال�ضوق اأو تناول الغداء.

الة التي ينبغي اأن تكون لهذا الم�ضكين معراج قربه ومفتاح �ضعادته وبالتاأّدب باآدابها  فال�ضّ

القلبّيــة والّطالع على اأ�ضــرار هــذه اللطيفة الإلهّية يكمل ذاته ويدرك ن�ضــاأة حياته، فهو يغفل 

عن كّل هذه الأمور، بل ل يراها �ضرورية، ل بل يعّدها كّلها باطلة، وينفق راأ�ضماله العزيز في 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 168.
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خدمة ال�ضيطان واإطاعة الو�ضوا�س الخّنا�س، ويجعل عقله الذي هو هبة اهلل ونور هدايته تحت 

�ضيطرة اإبلي�س.

فعن عبداهلل بن �ضنان، قال: ذكرت لأبي عبداهلل Q رجاًل مبتلى بالو�ضوء وال�ضالة، 

وقلت: هو رجل عاقل، فقال اأبو عبداهلل Q: »واأّي عقل له وهو يطيع ال�صيطان«؟! فقلت 

له: وكيف يطيع ال�ضــيطان؟ فقال: »�ص��له: هذا الذي ياأتيه من اأّي �ص��يء هو؟ فاإنه يقول لك: 

 .
(2(

،
من عمل ال�صيطان«)1)

يقول الإمام الخميني }:

»فمــن الممكــن اأن تكــون عبادات الإن�ضــان لمّدة اأربعين �ضــنة غير �ضحيحة، حتى بح�ضــب 

ال�ضورة، وتكون فاقدة لأجزائها ال�ضورية الفقهية ف�ضاًل عن الآداب الباطنية وال�ضرعية.

 ومّما ي�ضحك الثكلى اأّن بع�س هوؤلء الأ�ضــخا�س المبتلين بالو�ضوا�ــس يعّدون اأعمال جميع 

النا�ــس باطلة ويح�ضــبونهم غير مبالين بدينهم. مع اأّن هذا الو�ضوا�ضــّي نف�ضــه، اإن كان مقّلًدا 

فمرجــع تقليــده هو اأحد هوؤلء النا�ــس؛ واإن كان من اأهل الف�ضــل )العلم( فليرجع اإلى الأخبار 

ا كانوا في هذه الأمور كمتعارف النا�س.  ليرى اأّن ر�ضول اهلل P واأئّمة الهدى R اأي�ضً

فهــذه الطائفــة الو�ضوا�ضــية هــي التي تعمل مــن بين جميع النا�ــس على خالف ر�ضــول اهلل 

والأئّمــة المع�ضوميــن R وفقهــاء المذهب وعلماء الدين، وتعّد اأعمال النا�ــس جميًعا كاًل 

.
(3(

�ضيء، واأّن عملها هي فقط موافق لالحتياط، واأّنها تبالي بالدين«

اإّن الم�ضــكلة الكبــرى فــي باب الو�ضو�ضــة هي اأّن ال�ضــخ�س المبتلى بهــذه الخ�ضلة ل يكون 

م�ضــتعًدا للتفّقه في الدين، وهو ل يدري اأّنه مخالف بال�ضراحة لالأحكام ال�ضــرعية، ولو تاأّمل 

قلياًل فيما يعنيه عمله، لما ا�ضــتمّر عليه لحظة واحدة، ويقول الإمام الخميني }: »فمثاًل 

 P وعلى الظاهر فاإّنه .P فــي بــاب الو�ضوء، تتواتر الأخبار التي بّينت و�ضوء ر�ضــول اهلل

ي�ضّب غرفة من الماء على وجهه وغرفة على يمينه وغرفة على �ضماله، وقد قام اإجماع فقهاء 

ا كذلك. وقد ا�ضت�ضكل  الإمامية على التحقيق باأّن هذا الو�ضوء �ضحيح، وظاهر كتاب اهلل اأي�ضً

)1)  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج1، �س 12.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 168 - 169.

)3)  م.ن، �س 169 - 170.
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ا ل  البع�ــس فــي الغ�ضــل الثاني، بل الَغرفــة الثانية، ولكّن الغرفة الثانية، بل الغ�ضــل الثاني اأي�ضً

باأ�ــس به واإن كان في ا�ضــتحبابه كالم، ولكّن الغ�ضــل الثالث بدعة، ومبطل للو�ضوء بال اإ�ضــكال 

روايًة وفتوى.

فالآن، انظر اإلى عمل الو�ضوا�ضــي الم�ضــكين، فهو ل يكتفي بع�ضــرين غرفة ت�ضــبغ كّل غرفة 

منهــا تمــام اليد، وُتعّد غ�ضــلة تاّمة، فو�ضووؤه حينئٍذ باطل بال اإ�ضــكال. فهذا ال�ضــقّي ال�ضعيف 

العقــل يرى هذا العمل الذي اأتى به طاعة لل�ضــيطان وو�ضو�ضــته، �ضحيًحــا وموافًقا لالحتياط، 

ويرى اأعمال �ضــائر النا�ــس باطلة. فمن هنا ُيعلم وجه �ضدق الحديث ال�ّضــريف الذي عّده بال 

عقــل. وُيعلــم اأّن مــن يــرى العمل الــذي يخالف عمــل ر�ضــول اهلل �ضحيًحا والعمل الــذي يكون 

موافًقا لعمله P باطاًل، فهو اإّما خارج عن الدين، اأو بال عقل. وحيث اإّن هذا الم�ضكين لي�س 

.
(1(

بخارج عن الدين، فهو �ضفيه ل عقل له ومطيع لل�ضيطان ومخالف للرحمن«

عالج سروسوسا
فمــن كان لالأطهــار معّظًمــا ولهم مّتبًعــا لكفاه معرفــة اأحوالهم اأن يقلع عن هذه الو�ضو�ضــة. 

وبالإ�ضافة اإلى ذلك يحتاج الو�ضوا�ضي اإلى اأن يعترف باأّنه في م�ضكلة. اأجل، اإّن اأكثر الم�ضابين 

بهذا المر�س ي�ضعرون بحجم الم�ضكلة التي يت�ضّبب بها له ولعياله ومن هم حوله. لكّن اأكثر هوؤلء 

يرون في ال�ضــتمرار بهذه المعاناة و�ضــيلة لجلب الأنظار وتح�ضيل التعاطف، وهم غير مدركين 

اأّن التعاطف الذي ين�ضــاأ من ال�ضــفقة ل يدوم، يقول الإمام }: »وبالجملة، ل بّد لالإن�ضان اأن 

يقتلع هذا الجذر بكّل ما تي�ّضر له من الريا�ضة والكلفة، فاإّنه يمنع الإن�ضان عن جميع ال�ضعادات 

. وهذا العالج بح�ضب كالم الإمام يتمركز في التفّكر، فيقول }:
(2(

والخيرات«

»ولي�س لهذه الم�ضيبة والداء الع�ضال عالج �ضوى:

 التفّكر في الأمور التي ذكرناها،  ومقارنة عمله بعمل المتدينين والعلماء والفقهاء ر�ضوان 

اهلل عليهم. فاإن راأى نف�ضه مخالفًا لهم، فليرغم اأنف ال�ضيطان ول يعتني بذاك الخبيث. 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 170.
)2)  م.ن، �س 169.
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فاإذا و�ضو�س له ال�ضيطان باأّن عملك باطل، يجيبه: اإذا كان عمل جميع فقهاء الأّمة باطاًل، 

ا باطاًل.  فليكن عملي اأي�ضً

فمن المرجّو اأّنه اإذا خالف ال�ضيطان مّدة، وا�ضتعاذ في �ضمن هذا عاجًزا محتاًجا بالحّق 

.
(1(

تعالى من �ضّره، اأن يزول هذا المر�س وتنقطع عين طمع ال�ضيطان عنه«

ا من اإلقاءات  »كما اأّنه في الروايات قد ُذكرت هذه الطريقة لدفع كثرة ال�ضّك الذي هو اأي�ضً

ال�ضــيطان. ففي الكافي ال�ضــريف باإ�ضــناده اإلى اأبي جعفر الباقر Q قال: »اإذا كثر عليك 

.
ال�صهو فام�ِس على �صالتك؛ فاإّنه يو�صك اأن يدعك، اإّنما هو من ال�صيطان«)2)

وفــي روايــة اأخــرى عن الباقر اأو ال�ضــادق L، قال: »ل تع��ّودوا الخبيث من اأنف�ص��كم 

نق�س ال�صالة فتطمعوه؛ فاإّن ال�ص��يطان خبيث معتاد لما عّود، فليم�ِس اأحدكم في الوهم 

ول يكثرّن نق�س ال�صالة؛ فاإّنه اإذا فعل ذلك مّرات لم يعد اإليه ال�صّك«، قال زرارة: ثّم قال: 

 .
»اإّنما يريد الخبيث اأن ُيطاع، فاذا ُع�صي لم يعد اإلى اأحدكم«)3)

وهذه من العالجات المهّمة في جميع الأمور التي تكون من اإلقاءات ال�ضيطان ومن دعابات 

ــا، فمن اأرادهــا فليراجع  الواهمــة ال�ضــيطانية، وفــي الأحاديــث ال�ضــريفة اأدعية منا�ضــبة اأي�ضً

.
(4(

الو�ضائل وم�ضتدركها في اأواخر كتاب الخلل«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 170 - 171.
)2)  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج3، �س 359.

)3)  م.ن، �س 358.
)4)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 171.
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سرّهاهيم سرلئيسا

اإ�ضالح النية يكون باإ�ضالح التوّجه اإلى الغاية.  .1

من كانت غايته غير الغاية التي عّينها اهلل، فال تنفعه �ضالته.  .2

يت�ضّلط ال�ضيطان على بع�س النا�س ليمنعهم من اإ�ضالح نواياهم.  .3

اإحدى و�ضائل ال�ضيطان هي في اإ�ضغال النا�س باإن�ضاء النية.  .4

ل يمكن اأن ل ينوي الإن�ضان في اأّي عمل اختياري يقوم به.  .5

ب�ضبب �ضعف العقل يظّن بع�ضهم اأّن عليهم ال�ضتغال في تح�ضيل النية.  .6

ي�ضّمى هذا المبتلى بالو�ضوا�ضي.   .7

توؤّدي الو�ضو�ضة اإلى تدمير روح الإن�ضان.  .8

تن�ضاأ الو�ضو�ضة من الكبر ومن اأمرا�س اأخرى.  .9

عالج الو�ضو�ضة اأن يعلم الإن�ضان اأّنه تحت �ضيطرة اإبلي�س.  .10





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

ف اإلى معنى الخال�س ويحّدد معياره.   1 يتعرَّ

ويمّيز بين الإخال�س الذاتّي والإخال�س العملّي.   2

يــدرك خطــورة اإنــكار المقامــات، ويتعــّرف اإلــى    3

اأ�ضناف المنكرين وعالماتهم.

 اإلخالص

الدرس الثالثون





تّفيق
لّمــا كان الهــدف الأ�ضــمى مــن وراء النية هو تخلي�ضهــا وت�ضفيتها، فالجديــر بمن كان له 

اّطالع على اأحواله القلبّية اأن ينه�س لإ�ضالح باطنه بدءا من اإ�ضالح نواياه.

فالنوايا هي مبداأ الأعمال قاطبة، وهي الموّجه لكّل حركة، وعلى اأ�ضا�ضها تكون الأعمال.

وكّل اأثــر لالأعمــال اإّنمــا يح�ضــل بح�ضــب النيــة. وبحكــم اأّن اهلل ينظــر اإلى قلوبكــم ل اإلى 

�ضوركم، فاإّن ما يعنيه تعالى هو باطن العمل ل ظاهره. 

وقد حّدد اهلل تعالى معنى �ضالح النية وح�ضــنها، باأن تكون الغاية من وراء العمل والدافع 

اإليه هو ذاته �ضبحانه وتعالى. 

واأّي �ضــيء اآخر �ضــوى ذاته ل قيمة له عند اهلل، مهما بلغ من الف�ضل، وهل هناك من قيمة 

لغير اهلل؟

.
(1(

ونحن نقول: »اإلهي، ماذا وجد من فقدك؟ بل ماذا فقد من وجدك؟«

اإّن معنــى »اأّن ذات اهلل هــي الغايــة« هــو اأمر عميــق، ل يمكن فهمه اإل علــى �ضوء المعارف 

التوحيدية الحّقة.

كمــا اأّن اإمكانيــة الو�ضــول اإلــى هذا المعنى والتحّقق به في النف�ــس موقوفــة على اأن يعرف 

الإن�ضان نف�ضه ويرجع اإلى فطرته. 

فالذيــن قالــوا با�ضــتحالة الإخال�س بذاك المعنى، لــم يلتفتوا اإلى اأّن هذا ال�ضــّر مودع في 

قلب الإن�ضان وفطرته، بل هو من اأهم لوازم ذاته، كالنطق والفكر واأمثالها.

اإّن عبــادة اهلل، لأّنــه اهلل بعيــًدا عن اأّية فائدة دنيوية اأو اأخرويــة، مادية اأو معنوية، اأمر قد 

)1) راجع: العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج95، �س226.



 اآلداب المعنوّية للصالة في ضوء فكر اإلمام الخمينّي}334

ا�ضــتودع في اأعماق الفطرة. ولي�ــس على عباد اهلل اإل اأن ي�ضــعوا لتطهير فطرتهم من �ضــوائب 

التوّجهات المنحرفة، حتى تظهر لهم هذه الحقيقة ويعي�ضوها بقلوبهم ووعيهم.

لعنى سإلخالص
وكــم هــو منا�ضــب اأن نتعــّرف اإلى معنــى الإخال�س مّمن �ضــار مثاًل لالإخال�ــس في وجوده 

وعمله وكالمه و�ضيرته، يقول الإمام الخميني }: »من مهّمات اآداب النية، وهو في الوقت 

نف�ضه من مهّمات جميع العبادات، ومن المقررات الكلية ال�ضاملة: الإخال�س.

 وحقيقته هي: 

ت�ضفية العمل من �ضائبة �ضوى اهلل،

وت�ضفيــة ال�ضــّر عن روؤيــة غير الحّق تعالى في جميع الأعمــال ال�ضورية واللّبية والظاهرية 

والباطنية.

 وكمــال الإخال�ــس تــرك الغيــر مطلقــًا، وجعــل الإّنّيــة والأنانيــة والغيــر والغيريــة تحــت 

.
(1(

القدمين«

سرهلق بين سإلخالص لي سرعّل وسإلخالص لي سرذسع
فذكــر الإمــام اإخال�س العمل واإخال�س الذات؛ فالأول يقت�ضــي اأن ل يعمل المخل�س عماًل 

اإل اإذا كان مطابقًا لما يريده اهلل ويحّدده في �س رعه واأحكامه، والثاني يعني اأن ُي�ضهد العبد 

رّبه تعالى في كّل �ضيء؛ لأّنه على كّل �ضيء �ضهيد )اأي م�ضهود(، وقال }:

»وقــد ن�ضــب الإخال�ــس ههنا اإلــى عين العبــد ل اإلى فعله، وهــذا مقام فــوق الإخال�س في 

العمــل. ولعــّل المراد مــن الحديث النبــوي المعروف: »م��ن اأخل���س هلل اأربعي��ن �صباحا جرت 

، هو الإخال�س بجميع مراتبــه، اأي الإخال�س العملي 
ينابي��ع الحكم��ة م��ن قلبه اإلى ل�ص��انه«)2)

وال�ضفتــي والذاتــي، ولعّله ظاهر فــي الإخال�س الذاتي، واأّما بقّيــة مراتب الإخال�س فهي من 

.
(3(

لوازمه«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 171.
)2) راجع: العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج67، �س242.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 173.
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هناك فرق بين الإخال�س العملي والإخال�س اأو الخلو�س الذاتي. ففي الأول يكون ال�ضالك 

فــي مقــام تخلي�ــس العمل من كّل �ضــوائب الهوى، ول يعمــل عمــاًل اإل اإذا كان موافقًا للتكليف 

ال�ضــرعي، ول يقــّدم في هــذا المجال ر�ضــا المخلوقين على ر�ضــا الخالق؛ اأّمــا في الإخال�س 

الذاتي، فاإّن اهلل تعالى هو الذي ي�ضــتخل�ضه لنف�ضــه ويجعله مراآًة لظهور اآياته. وهذا العبد ل 

يكون في وجوده نّية اأو اإرادة اأو طمع اإل ما اأراده اهلل واأحّبه.

ولهذا الإخال�س كمال يتمّثل في عدم بقاء اأّي حّظ لالأنانية وحّب الذات، بل عدم بقاء اأّية 

�ضــائبة من روؤية ال�ضــتقالل في الوجود وكمال الوجود، �ضواء في النف�س اأو الغير، يقول الإمام 

الخميني }:

؛ اأي اإّن اهلل تعالى قد اختار لنف�ضه الدين الخال�س، 
(1(﴾ ِ ٱدّلِيُن ٱۡلَالُِصۚ َل لِلَّ

َ
 »قال تعالى: ﴿ أ

ا، وما  فاإذا كان ل�ضــيء من الحظوظ النف�ضــانية وال�ضــيطانية دخل في الدين فال يكون خال�ضً

لي�ــس بخال�ــس فــاإّن اهلل لم يختــره، وما كانت فيه �ضــائبة الغيرية والنف�ضــانية فهــو خارج عن 

... وقال تعالى: 
َ ُمۡلِِصنَي َلُ ٱدّلِيَن ﴾)2) ِمُرٓواْ إِلَّ ِلَۡعُبُدواْ ٱللَّ

ُ
حــدود ديــن الحــّق، قال تعالــى: ﴿َوَمآ أ

 P وقال ر�ضــول اهلل .
ۡنَيا نُۡؤتِهِۦ ِمۡنَها َوَما َلُۥ ِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمن نَِّصيٍب﴾)3) ﴿َوَمــن َكَن يُرِيُد َحۡرَث ٱدلُّ

- علــى مــا نقــل -: »ل��كّل امرئ م��ا نوى، فم��ن كانت هجرت��ه اإل��ى اهلل ور�ص��وله فهجرته اإلى 

اهلل ور�ص��وله، ومن كانت هجرته اإلى دنيا ي�صيبها اأو امراأة ينكحها، فهجرته اإلى ما هاجر 

 .
اإليه«)4)

ۡجُرهُۥ 
َ
ِ َورَُســوِلِۦ ُثمَّ يُۡدرِۡكُه ٱلَۡمۡوُت َفَقۡد َوَقَع أ وقال تعالى: ﴿ َوَمن َيُۡرۡج ِمۢن بَۡيتِهِۦ ُمَهاِجًرا إَِل ٱللَّ

، ويمكن اأن تكون هذه الآية المباركة متكّفلة لجميع مراتب الإخال�س:
(5(﴾ ِۗ َعَ ٱللَّ

 اإحداهمــا: الهجــرة ال�ضوريــة التــي تقــع بالبدن، وهــذه الهجــرة اإذا لم تكــن خال�ضة هلل 

ور�ضــوله، بــل كانــت للحظوظ النف�ضــانية، فلي�ضــت هجــرة اإلى اهلل ور�ضــوله، وهــذه هي مرتبة 

الإخال�س ال�ضورّي الفقهّي.

)1)  �ضورة الزمر، الآية 3.

)2)  �ضورة البينة، الآية 5.
)3)  �ضورة ال�ضورى، الآية 20.

)4) راجع: الميرزا النوري، م�ضتدرك الو�ضائل. ج1، �س90.
)5)  �ضورة الن�ضاء، الآية 100.
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والثانيــة: الهجرة المعنوية، وال�ضــفر الباطنــي الذي مبدوؤه البيت المظلم للنف�ــس، وغايته 

ا؛ لأّن الر�ضــول بما هو ر�ضــول لي�ــس له  اهلل تعالــى ور�ضــوله والــذي يرجــع بدوره اإلى الحق اأي�ضً

ة اهلل هو حّب  ا�ضــتقالل، بــل هو اآية ومراآة وممّثل. فالهجرة اإليه هجــرة اإلى الحّق )حّب خا�ضّ

اهلل(.

فحا�ضل معنى الآية ال�ضــريفة بح�ضــب هذا الحتمال، هو اأّنه من هاجر بالهجرة المعنوية 

و�ضافر بال�ضفر القلبي العرفاني وخرج من بيت النف�س ومنزل الأنانية وهاجر اإلى اهلل من دون 

.
(1(

روؤية نف�ضه ونف�ضانيته وحيثّيته، فجزاوؤه على الحّق تعالى«

أهمم لانع رإلخالص
 وهنــا نت�ضــاءل عــن اأهــّم مانع لالإخال�ــس، والذي هو اأ�ضــل ومنبع جميــع الموانع، فيجيب 

الإمــام  } قائــاًل: »واإذا كان ال�ّضــالك فــي �ضــلوكه اإلــى اهلل طالًبــا لحــظٍّ مــن الحظــوظ 

النف�ضــانية، ولو كان الو�ضول اإلى المقامات بل ولو كان الو�ضول اإلى قرب الحّق بمعنى و�ضول 

نف�ضه اإلى الحّق، فلي�س هذا ال�ضلوك �ضلوًكا اإلى الحّق، بل ال�ضالك لم يخرج بعد من البيت، بل 

هو م�ضافر في جوف البيت من ركٍن اإلى ركن ومن زاوية اإلى زاوية. 

فال�ّضفر اإذا كان في مراتب الّنف�س وللو�ضول اإلى الكمالت النف�ضانّية فلي�س ب�ضفر اإلى اهلل، 

 .
(2(

بل هو �ضفٌر من النف�س اإلى النف�س«

اإّن اهلل تعالــى يحــّب لنــا ويريدنا اأن نطلــب منه كّل خير حتى لو كان فــي الدنيا. لكن طلب 

الخير منه �ضيء، وجعل هذا الخير هدًفا ومق�ضًدا من وراء العبادة �ضيء اآخر. الأول ممدوح، 

والثاني مذموم؛ لأّنه يبّدل وجهة ال�ضير.

 اإّن طلب الخيرات والكمالت والمقامات ينبغي اأن يكون امتثاًل لأمر اهلل تعالى، ولأّن اهلل 

عّز وجّل يحّبها لنا، ل لأجل تعظيم النف�س ورفعتها.

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 171 - 172.
)2)  م.ن، �س 172 - 173.
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إلكانيا حصول سإلخالص سرّديدي
عندما يتاأّمل الإن�ضــان في نف�ضــه اأثناء �ضعيه الحثيث لتحقيق الإخال�س في نّيته وتوّجهاته، 

غالًبا ما ي�ضــاهد اأّنه كّلما خرج من طلب حظٍّ من حظوظ النف�ــس، فاإّنه يكون قد وقع في اآخر. 

ولعّل هذا الأمر غالًبا ما يوؤّدي اإلى الياأ�ــس والقنوط. بينما ينبغي اأن يفهم ال�ضــالك عك�س هذه 

الحالــة، ويعلــم باأّنــه من الطبيعي اأّنه اأثناء �ضــيره المعراجّي و�ضــلوكه التكاملي البتالء بطلب 

حظوظ النف�ــس، والذي هو في الواقع عبارة عن م�ضــاهدة عمق الحتجاب؛ لهذا يقول الإمام 

الخمينــي }: »ولكــن ل بــّد لل�ضــالك مــن هذا ال�ضــفر اأثناء �ضــفره اإلــى اهلل، ول يقدر اأحد 

اأن ي�ضــافر ال�ضــفر الرباني من دون ال�ضــفر النف�ضــاني غير الكّمل من اأولياء اهلل، وهذا ال�ضــاأن 

، ت�ضــير اإلى هذه ال�ضالمة 
ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجرِ ﴾)1) للكّمل فقط، ولعّل الآية ال�ضــريفة: ﴿ َســَلٌٰم ِهَ َحتَّ

من الت�ضّرفات ال�ضيطانية والنف�ضانية في جميع مراتب ال�ضير، في الليالي المظلمة الطبيعية 

التــي هــي ليلة القــدر للكّمل حتى طلوع فجر يوم القيامة الذي هــو للكّمل روؤية جمال الأحدية، 

واأّما غيرهم فلي�ضــوا �ضــالمين في جميع مراتب ال�ضــير، بل في اأوائل الأمر ل يخرج اأّي �ضــالك 

من الت�ضّرفات ال�ضيطانية.

فقد ُعلم اأّن هذه المرتبة من الإخال�س؛ اأي ال�ضــالمة من اأول مراتب ال�ضــير اإلى اهلل اإلى 

اآخرهــا، وهــي ح�ضول الموت الحقيقي، بل اإلى ما بعد الحياة الثانوية الحّقانية، وهي ال�ضحو 

.
(2(

بعد المحو، ل تتي�ّضر لأهل ال�ضلوك العاديين من اأ�ضحاب المعرفة والريا�ضة«

ل يح�ضل الإخال�س الحقيقي بمجّرد ت�ضّوره وا�ضتح�ضار معناه في النف�س، واإن كان لهذا 

الت�ضــّور والت�ضديــق بــه مدخلية مهّمــة في هذا المجال، فــاإّن التحّقق بالإخال�ــس الذي يعني 

ا ومجاهدة، قد تتطّلب العمر كّله. اّتحاد النف�س بحقيقة التوحيد، يتطّلب �ضعًيا وجدًّ

ا اأثناء حالة الفراغ من البالءات  وكثيــًرا مــا يحدث عند التفّكر في هذه المعاني وخ�ضو�ضً

اأن يظّن ال�ضالك نف�ضه قد قطع مراحل الإخال�س، وهو ل يدري اأّنه واقع في الت�ضّور.

)1)  �ضورة القدر، الآية 5.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 173.
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عاللاع سإلخالص
لهذا، يجب اأن نتعّرف اإلى عالمات الإخال�س ونبحث عنها في اأنف�ضنا، فاإن كانت موجودة 

ا اأّن المطلوب النهائّي  فلن�ضــكر اهلل، واإّل فعلينا اأّل ندع المجاهدة مهما كّلف الأمر. وخ�ضو�ضً

هو اإخال�س الذات اأو تخلي�س القلب من التوّجه اإلى غير اهلل؛ لأّنه ال�ضــيء الوحيد الذي ينفع 

يوم ل ينفع مال ول بنون.

يقول الإمام الخميني }: 

»وعالمة هذا النحو من الخلو�س هي اأّنه ل �ضــبيل لغواية ال�ضــيطان اإليهم وطمع ال�ضــيطان 

تَِك  مقطــوع عنهــم تمامــا؛ كمــا قال تعالى فــي الآية ال�ضــريفة ناقاًل عــن ذاك الخبيــث: ﴿فَبِعِزَّ

.
(2(

»
ۡجَعِنَي ٨٢ إِلَّ ِعَباَدَك ِمۡنُهُم ٱلُۡمۡخلَِصنَي ﴾)1)

َ
ۡغوَِينَُّهۡم أ

ُ
َل

وعنــد التاأّمــل في الآيات التي ذكــرت المخل�ضين ب�ضيغة المفعــول ـ اأي بفتح الالم ـ يمكن 

اأن ن�ضــتنتج منها اأّن الو�ضول اإلى هذا المقام ل يكون بالمجاهدة، واإّنما ياأتي بعد المجاهدة. 

فــكاأّن ال�ضــالك المجاهــد بعــد اأن ي�ضــل اإلى الإخال�ــس العملي وي�ضــتقّر في هذا المقــام ياأتي 

الخلو�س من اهلل تعالى؛ اأي ي�ضتخل�ضه اهلل لنف�ضه.

فيكــون لــه الخال�ــس مــن غوايــة ال�ضــيطان؛ لأّنه �ضار فــي كنــف اهلل وح�ضنــه الح�ضين، 

 ِ وَن ١٢٧ إِلَّ ِعَباَد ٱللَّ ُهۡم لَُمۡحــَضُ ويعفــى مــن ال�ضــتح�ضار يــوم الح�ضــاب، كما قــال تعالــى: ﴿فَإِنَّ

. ول يكون ذلك اإل من جهة اأّن المخل�س قد اأنهى ح�ضاب نف�ضه قبل الح�ضاب.
ٱلُۡمۡخلَِصنَي  ﴾)3)

خطورل إنكار لدالاع سإلخالص
 لّمــا كان الإخال�ــس بهــذا المعنى عميًقا جــّدا ويتطّلب فهمــه اإدراك العديد من المفاهيم 

التوحيديــة الوجودية، فاإّن هناك اأقــوام ينكرونه لأّنهم ل يتكّيفون مع عمق المفاهيم الدينية، 

وي�ضّرون على اعتبار الدين مجموعة من الطقو�س وال�ضعائر والمفاهيم العرفية؛ ولهذا نه�س 

الإمــام الخمينــي لمواجهــة هذا الفكــر والتحذير مــن خطورته، فقــال }: »اإذا علمت من 

مراتــب الإخال�ــس ومقامــات العبادات �ضــيًئا، فتهّيــاأ لتح�ضيلها؛ فــاإّن العلم بــال عمل ل قيمة 

)1)   �ضورة �س، الآيتان 82 - 83.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 173.

)3) �ضورة ال�ضافات، الآيتان 128-127.
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لــه والحّجــة على العالم اأتّم ومحا�ضــبته اأكثر. ولالأ�ضــف، نحن محرومــون تماًما من المعارف 

.
(1(

الإلهّية والمقامات المعنوية لأهل اهلل والدرجات العليا لأ�ضحاب القلوب«

ا  »... ولعمر الحبيب لي�س لي غاية من هذا الكالم اإّل اأن ينتبه الإخوة الإيمانيون، وخ�ضو�ضً

اأهل العلم، فال ينكرون على الأقّل مقامات اأهل اهلل؛ لإّن هذا الإنكار من�ضاأ جميع ال�ضقاوات.

 ولي�س مق�ضودنا اأن نبّين من هم اأهل اهلل، بل مق�ضودنا اأّل ننكر المقامات؛ واأّما من هو �ضاحب 

.
(2(

هذه المقامات؟ فاهلل يعلم، وهذا اأمر ل يّطلع عليه اأحد )من كان عنده خبر فلي�س عنه خبر(«

أنوسع سرّنكلين وللضى سردلوب
يــوؤّدي التعامــل ال�ضــلبّي مع المقامات المعنوية اإلى حرمان الإن�ضــان مــن الحياة المعنوية. 

وتبداأ هذه الحالة ب�ضورة مر�س وتنتهي اإلى موت القلب وفقدان فر�ضة الحياة بعدها. فالذين 

ماتــت قلوبهــم ل يرجــى لهم اأّية حياة، بعــد اأن اأعطوا فر�ضة الحياة. وهنــاك من هو مري�س، 

لكّنــه ل يــدري اأّنه مري�ــس، وهناك من علم اأّنــه مري�س، لكّن حّبه لبطنه و�ضــهواته يمنعه من 

تنــاول الــدواء المــّر. ومنهم مــن هو مري�س، لكّنه يظّن نف�ضــه طبيبًا، ومنهــم المر�ضى الذين 

يرجعون اإلى الطبيب، لكّنهم يكتفون من و�ضفته بحفظ ا�ضم الدواء وتركيبته.

ــل الإمــام الخمينــي فــي الحديث عن هــذه الطوائف المنكــرة للمقامــات والحقائق  ويف�ضّ

المعنوية وما اأ�ضابهم جّراء ذلك من مر�س القلب، فيقول }:

1. الموتى:
 »فطائفــة مّنــا تنكر المقامات كّلهــا، وترى اأهلها على الخطاأ والباطل والبطالة، وتح�ضــب 

من يذكرهم ب�ضيء اأو يدعو اإلى مقاماتهم �ضاعرًا ودعوته �ضطحا. 

ول ُيرجى لهذه الطائفة اأن تلتفت اإلى نق�ضها وعيبها اأو ت�ضتيقظ من نومها الثقيل، ﴿ إِنََّك 

.
(5(

»
ن ِف ٱۡلُقُبورِ﴾)4) نَت بُِمۡسِمٖع مَّ

َ
، ﴿ َوَمآ أ

ۡحَبۡبَت﴾)3)
َ
َل َتۡهِدي َمۡن أ

فهوؤلء هم الموتى في عالم الحياة المعنوية.

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 177.
)2)  م.ن، �س 178.

)3) �ضورة الق�ض�س، الآية 56.
)4) �ضورة فاطر، الآية 22.

)5)  م.ن، �س 177.
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2.المؤّولون: 
»نعم، اإّن الذين هم كالكاتب الم�ضــكين لي�ــس عندهم خبر عن �ضــيء، ولي�ضــت قلوبهم حّية 

بحياة المعرفة والمحبة الإلهّية هم اأموات، غالف اأبدانهم هي قبورهم البالية، وقد حجبهم 

َّۡم  ، ﴿َوَمن ل
ٰ نُورٖۚ ﴾)1) غبار هذا الج�ضم وم�ضيقة البدن المظلم عن جميع عوالم النور، و ﴿ نُّوٌر َعَ

 هذه الطائفة، كّل ما يقراأ عليهم من الحديث والقراآن في 
ُ َلُۥ نُوٗرا َفَما َلُۥ ِمن نُّور﴾)2) َيَۡعِل ٱللَّ

المحّبة والع�ضــق الإلهين وحّب اللقاء والنقطاع اإلى الحّق يقومون بتاأويله وتوجيهه ويف�ّضــرونه 

طبق اآرائهم؛ فيوّجهون كّل اآيات اللقاء وحّب اهلل بلقاء اأ�ضجار الجّنة ون�ضائها الجميلة.

 ول اأدري ماذا يفعل هوؤلء بفقرات المناجاة ال�ضعبانية، حيث يقول: »اإلهي، هب لي كمال 

النقط��اع اإلي��ك، واأن��ر اأب�صار قلوبنا ب�صياء نظرها اإلي��ك، حتى تخرق اأب�صار القلوب حجب 

النور، فت�صل اإلى معدن العظمة، وت�صير اأرواحنا معّلقة بعّز قد�صك. الهي، واجعلني مّمن 

.
ناديته فاأجابك، ولحظته ف�صعق لجاللك«)3)

فمــا هــذه الحجب النورانية؟ وهل المــراد من النظر اإلى الحّق النظــر اإلى اإجا�س الجّنة؟ 

وهل معدن العظمة هو ق�ضور الجّنة؟ وهل تعّلق الأرواح بعّز القد�س هو التعّلق بذيل حور العين 

لق�ضــاء ال�ضــهوة؟... هــل هــذا ال�ضعق والمحو من الجــالل هو المحو في جمال ن�ضــاء الجنة؟ 

وتلك الجذبات والأغ�ضــية التي ح�ضلت لر�ضــول اهلل P في �ضالة المعراج وم�ضاهدته لأنوار 

العظمــة ومــا فوقها في محفٍل ما، كان اأعظم مالئكة اهلل الأمين جبرائيل محّرمًا ل�ضــّره، ولم 

يتجّراأ على التقّدم فيه قيد اأنملة، هل كانت م�ضاهدة جذبة اإحدى الن�ضاء الح�ضان في الجنة؟! 

اأو اأّنه P كان يرى اأنوارًا كنور ال�ضم�ــس والقمر اأو اأ�ضــّد منهما؟! والقلب ال�ضــليم الذي ذكره 

، وال�ضليم قلب لقي اهلل 
َ بَِقۡلٖب َسلِيٖم﴾)4) َت ٱللَّ

َ
المع�ضوم Q في ذيل قوله تعالى ﴿ إِلَّ َمۡن أ

ولي�ــس فيه �ضــواه، هل المق�ضود فيه من غير الحّق هو غير كرامة الحّق؟ اأي األ يكون فيه غير 

.
(5(

اأجا�س الجنة وم�ضم�ضها؟«

)1) �ضورة النور، الآية 35.

)2) �ضورة النور، الآية 40.
)3)  ابن طاوو�س، علي بن مو�ضى ، اإقبال الأعمال، طهران ، دار الكتب الإ�ضالمية،  1409 هـ، ط 2، ج2، �س 687.

)4)  �ضورة ال�ضعراء، الآية 89.
)5)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 177 - 178.
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»وهوؤلء كمر�ضى ل ي�ضّدقون وجود المر�س الكذائي والمري�س الكذائي، ومع اأّنهم مبتلون 

.
(1(

بالمر�س ينكرون اأ�ضل المر�س«

3. أهل الدنيا: 
 »وطائفــة اأخــرى هم الذين ل ينكرون مقامات اأهــل المعرفة، ول يعاندون اأهل اهلل، ولكّن 

ال�ضــتغال بالدنيا وتح�ضيلها والإخالد اإلى لذاتها الفانية منعهم من الك�ضــب العملي والعلمي 

والذوقي والحالي.

فمَثلهــم كمر�ضــى يعرفون مر�ضهم، ولكّن بطونهم ل تدعهم يقدمون على الحمية و�ضــرب 

 .
(2(

الدواء المّر«

4. أهل العلم االصطالحي:
 »وطائفة اأخرى هم الذين ا�ضــتغلوا بالك�ضــب العلمي، وا�ضــتغلوا بتح�ضيل المعارف علًما، 

ولكّنهــم اكتفوا مــن حقائق المعارف ومقامــات اأهل اهلل بال�ضطالحــات والألفاظ والعبارات 

المزرك�ضــة، فقّيــدوا اأنف�ضــهم وجمًعــا مــن الم�ضــاكين فــي �ضل�ضــلة الألفــاظ وال�ضطالحــات، 

واقتنعوا من جميع المقامات بالمقالت.

�ــس على عّدة م�ضــاكين   ويوجــد �ضمــن هــوؤلء زمرة يعرفــون اأنف�ضــهم، ولكّنهم لأجل التروؤّ

جعلــوا هــذه ال�ضطالحــات الفارغــة و�ضــيلة لك�ضــب المعي�ضــة، واأقبلــوا على ا�ضطيــاد القلوب 

ال�ضافيــة لعبــاد اهلل بالألفــاظ الخادعة والأقوال المنّمقة. هوؤلء �ضــياطين من الأن�ــس ولي�ــس 

�ضررهــم بعبــاد اهلل باأقــّل مــن اإبلي�ــس، هوؤلء الم�ضــاكين ل يــدرون اأّن قلوب عبــاد اهلل منازل 

الحّق تعالى ول يحّق لأحد الت�ضّرف فيها، فهم غا�ضبو منزل الحّق ومخّربو الكعبة الحقيقية، 

ينحتــون اأ�ضناًمــا وي�ضعونها في قلوب عباد اهلل التي هي الكعبة، بل هي البيت المعمور. هوؤلء 

مر�ضى، وقد اأظهروا اأنف�ضهم في زّي الطبيب، ويبتلون عباد اهلل بالأمرا�س العديدة المهلكة.

 وعالمــة هــذه الطائفــة اأّنهم يعتنــون باإر�ضــاد الأغنياء والأكابــر اأكثر من اإر�ضــاد الفقراء 

ا في زّي الغنياء  والم�ضــاكين، فاأكثــر مريديهم من اأربــاب الجاه والمال، وهم باأنف�ضــهم اأي�ضً

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 179.
)2)  م.ن، �س 178 - 179.
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واأربــاب الجــاه والمــال، ولهــوؤلء القوم كلمــات خّداعة، يطهرون اأنف�ضــهم عنــد مريديهم، مع 

اأّنهم في نف�ــس الوقت متلّوثون باآلف القذارات الدنيوية، ويرون اأنف�ضــهم في اأعينهم من اأهل 

ــون اأب�ضارهم عن جميع عيوبهم  ا يغ�ضّ اهلل. واأولئــك الم�ضــاكين البلهاء )اأي المريدون( اأي�ضً

.
(1(

المح�ضو�ضة، ويفرحون بال�ضطالحات والألفاظ الفارغة«

 »وهناك من هم في هذه الطائفة ولي�ضــوا بمخادعين، بل �ضــاّلك طريق الآخرة، وهم في 

�ضــدد تح�ضيــل المعــارف والمقامات، ولكن قــد ح�ضل اأّن ال�ضــيطان القاطــع للطريق غّرهم 

فاغتّروا وح�ضــبوا اأّن المعارف والمقامات فــي الحقيقة عبارة عن ال�ضطالحات العلمية التي 

ا قد اأنفقوا نقد �ضــبابهم واأّيام حياتهم  �ضنعوها اأو ا�ضــتفادوها من �ضناعة غيرهم، فهم اأي�ضً

اإلى اآخر عمرهم في تكثير ال�ضطالحات و�ضبط الكتب وال�ضحف، كطائفة من علماء تف�ضير 

القراآن الذين يرون اأّن ال�ضتفادة من القراآن منح�ضرة في �ضبط اختالفات القراءات ومعاني 

المفردات وت�ضاريف الكلمات والمح�ّضنات اللفظية والمعنوّية ووجوه اإعجاز القراآن والمعاني 

العرفيــة واختالف اأفهام النا�ــس فيهــا وجمعها، ويغفلــون بالكّلية عن دعوات القــراآن وجهاته 

الروحية ومعارفه الإلهّية.

ــا كمري�ــس رجــع اإلى الطبيــب واأخذ و�ضفة دوائــه، لكّنه راأى عالج نف�ضــه في   فهــوؤلء اأي�ضً

�ضبط الن�ضخة وحفظها وكيفية تركيباتها؛ فهوؤلء يقتلهم المر�س ول ينتج لهم العلم بالو�ضفة 

.
(2(

والرجوع اإلى الطبيب نتيجة اأ�ضاًل«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 179.
)2)  م.ن، �س 180 - 181.
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سرّهاهيم سرلئيسا

ال�ضرط الأول لقبول الأعمال هو الإخال�س.  .1

الإخال�س هو التوجه ال�ضحيح نحو الهدف المن�ضود.  .2

حّدد اهلل الهدف من وراء كّل عمل وعبادة، وهو ذاته.  .3

جبل اهلل النا�س على الإخال�س.  .4
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أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

مراتب اإلخالص 

يقطعهــا    1 التــي  الإخال�ــس  مراتــب  اإلــى  ف  يتعــرَّ

ال�ضالك للو�ضول اإلى مقام الخلو�س.

يذكر مراتب ال�ضرك ومن�ضاأه.   2

 يبّين كيفّية العالج في كّل مرتبة من مراتبه.   3

الدرس الواحد والثالثون





تّفيق
اإّن الو�ضــول دفعــة واحــدة اإلــى الإخال�ــس الكامل لمــن كان محجوًبــا اأمر نــادر الحدوث، 

ول ينبغــي التعويل وترك المجاهدة لتح�ضيله، كاأن يجل�ــس ال�ضــالك وي�ضــّر على الدعاء حتى 

يبلغــه؛ لهــذا يحتاج ال�ضــالك اإلى عبور مراتــب المجاهدة ومراحل الت�ضفية حتــى ي�ضل اإليه. 

ولأّن العمل هو اأول ما يظهر من باطن النف�ــس، فاإّن ت�ضفيته من �ضــوائب عدم الإخال�س تعّد 

المرحلة الأولى على هذا الطريق.

والعامل الذي ي�ضــّق طريق الحياة بال�ضــعي والجّد، ويرى العمل �ضبياًل للو�ضول اإلى مر�ضاة 

اهلل، عليه اأن يعلم اأن عمله لن يو�ضله اإلى الغاية النهائية ما لم يخل�ضه من الدوافع التي تن�ضاأ 

من حب النف�س والأنانية وطلب حظوظها.

مثــل هــذا الجهاد قد يتطّلب عبور مراتب عّدة؛ فمع كّل مرتبة يكت�ضــف ال�ضــالك اأن نف�ضــه 

كانت تخفي دوافع لم تكن تخطر على باله.

كثيــرة هــي الحظــوظ التــي تحلم بها النف�ــس. وكّل حــظ لــه اإغراءاته التي ت�ضــّكل تلك 

الدوافــع، ومــا لم يتمّكن ال�ضــالك من تحقيــق الخال�س التاّم من روؤية النف�ــس لن يكتب له 

الإخال�س.

واإّن جميــع الحجــب مجتمعة هي ك�ضخرة يريد الإن�ضــان اأن يحّطمها. فمــع كل �ضربة ـ اأي 

مرحلــةـ  يفّتــت منها �ضــيًئا ويت�ضّدع. فالذي ي�ضــير نحــو خرق الحجاب الأعظــم يزيل كّل مرة 

درجًة منه.
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للسحل سرسيل نّو سإلخالص
للو�ضول اإلى الإخال�س الحقيقّي، يجب ت�ضفية العمل من �ضوائب الدوافع التي ل تتمّح�س 

مع اإرادة اهلل تعالى. 

اإّن اهلل عّز وجّل اأراد لعبده اأن يكون مراآة �ضافية تنعك�س منها اأنوار اأ�ضمائه و�ضفاته. وعلى 

ا اأن يتوّجه اإلى هذه الحقيقة دوًما ويطلبها بالقلب والروح من  العبــد اإذا اأراد اأن يكــون مخل�ضً

خالل رف�س كّل ما �ضواها.

ول �ضــّك باأّن كّل �ضــالك على طريق الإخال�س، �ضوف يعبر المقامات. وفي كّل مقام �ضيكون 

له ن�ضيب وحّظ كبير من الكمال. فاإن اأعجبه ذلك ور�ضيه لنف�ضه وركن اإليه، فهذا يعني اأّنه لم 

يكن منذ البداية طالًبا لما اأراده اهلل، اأو اأّنه قد تخّلى عن مق�ضده الأ�ضمى ون�ضي ما كان عليه.

ما من �ضــالك اإّل و�ضــُيمتحن على طريق الإخال�س، ولن يكون اّطالعنا على بواطن اأنف�ضنا 

وما ن�ضمره في نوايانا اأمًرا �ضعًبا. 

فما هي مراتب الت�ضفية؟ وكيف يعبر ال�ضالك المراتب للو�ضول اإلى الإخال�س الحقيقّي؟

يقول الإمام الخميني }:

1. المرتبة األولى:
ــا كان اأم قالبيًّا، من �ضــائبة ر�ضــا المخلوق وجذب  »فاإحــدى مراتبــه: ت�ضفيــة العمل، قلبيًّ

قلــوب المخلوقيــن، �ضــواء كان للمحمــدة اأو المنفعــة اأو لغيرها، وفي مقابل هــذه المرتبة اأداء 

العمل رياًء، وهذا هو الّرياء الفقهّي، وهو اأحّط واأدنى مراتب الرياء، و�ضاحبه اأرذل المرائين 

.
(1(

واأخ�ّضهم«

الرياء الفقهي هو الذي يبطل العمل، وي�ضتلزم اإعادته. ومع هذا الرياء فاإّن العمل ل يكون 

مقبوًل عند اهلل، ول يرفع �ضاحبه اإلى اهلل. 

2. المرتبة الثانية:
»المرتبــة الثانية: ت�ضفية العمل عــن تح�ضيل المقا�ضد الدنيوّية والماآرب الزائلة الفانية، 

واإن كان الّداعي اأّن اهلل تعالى يعطيها بوا�ضطة هذا العمل، كاإتيان �ضالة الليل لتو�ضعة الرزق 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 174.
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واإتيــان �ضالة اأول ال�ضــهر لل�ضــالمة من الآفــات في ذلك ال�ضــهر واإعطاء ال�ضدقــات للعافية، 

و�ضائر المقا�ضد الدنيوية. وقد عّد بع�س الفقهاء )عليهم الرحمة( هذه المرتبة من الإخال�س 

�ضــرًطا ل�ضّحــة العبــادة، فيما اإذا كان اإتيــان العمل للو�ضول اإلى ذلــك المق�ضود. وهذا الراأي 

خالف التحقيق ح�ضب القواعد الفقهية، واإن كانت هذه ال�ضالة عند اأهل المعرفة ل قيمة لها 

.
(1(

ا« اأ�ضاًل وهي ك�ضائر المكا�ضب الم�ضروعة، بل لعّلها تكون اأقّل منها اأي�ضً

لكــي تكــون العبــادة خال�ضة هلل، ينبغي اأن يكــون المق�ضد الوحيد فيها هــو اهلل. فاإذا كان 

الدافــع منهــا هو تح�ضيل الفوائد الدنيوية، فال تكون هلل. لكّن هذا الدافع ل ي�ضــتوجب اإعادة 

ال�ضالة بح�ضب راأي الإمام }.

اأجــل، اإّن مــن يقــوم ببع�س العبادات امتثاًل لأمر اهلل تعالــى وتحّركًا نحو ما يريده اهلل له، 

فلي�ــس خارجًا عن الإخال�س. فمن تحرك في العبادة لنيل المقا�ضد الدنيوية، لأّن اهلل يريده 

اأن يتحّرك نحوها، وي�ضل اإليها، فهو المخل�س اإن �ضــاء اهلل. واإن كان للنف�ــس في هذا المجال 

ل عندها اإ�ضاءة الظّن وعدم الركون اإلى ما تقّدمه لنا من اأعذار البراءة. مكائد وحبائل يف�ضّ

وعالمة الإخال�س في هذا المجال اأّل يختلف ن�ضاط العابد في العبادة التي يوؤّديها امتثاًل 

لأمــر اهلل، �ضــواء اّطلع على فوائدهــا الدنيوية اأو لم يّطلع؛ لأّن المخل�ــس هدفه المتثال، وقد 

تحّقق المتثال عنده في ِكال الحالين.

3. المرتبة الثالثة:
»المرتبة الثالثة: ت�ضفيته عن الو�ضول اإلى الجّنات الج�ضــمانية والحور والق�ضور واأمثالها 

ا  جراء كما في الروايات ال�ضــريفة، وهذا اأي�ضً
ُ
مــن اللذات الج�ضــمانية، وفــي مقابلها عبادة الأ

في نظر اأهل اهلل ك�ضائر المكا�ضب؛ اإّل اأّن اأجرة عمل هذا الكا�ضب اأكثر واأعلى اإذا قام بالأمر 

.
(2(

وخّل�ضه من المف�ضدات ال�ضورية«

اإّن طلــب الحظــوظ الأخرويــة كدافع للنف�ــس، واإن كان فــي الت�ضّور ممكنــًا، لكّنه في مقام 

الواقــع بعيــد؛ فمن ال�ضعب اأن يكون المرء طالبا للحظوظ الأخروية وهو ل يوؤمن باهلل تعالى. 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 174.
)2)  م.ن، �س 175.
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ومثــل هــذا الرتبــاط بيــن خيرات الآخــرة ومعطيــه و�ضاحبها الأ�ضلــي اأمر ل مفــّر منه؛ لهذا 

ي�ضعب كثيرا اأن يندفع الإن�ضان نحو كمالت الآخرة بمعزل عن اهلل تعالى.

ولو كان الإن�ضــان طالبا لهذه الكمالت على م�ضــتوى الدافع، فاإّنه يو�ضــك اأن ي�ضــتبدل ذلك 

عما قريب بطلب �ضاحبها.

ول �ضــّك بــاأّن اهلل يريــد لنــا اأن نطلــب منه كّل خير، ول �ضــّك بــاأّن خيرات الآخــرة الدائمة 

الباقية اأعظم �ضاأنا عنده تعالى، فحرّي بنا اأن نطلبها منه ليل نهار.

4. المرتبة الرابعة:
»المرتبــة الرابعــة: اأن ي�ضّفي العمل من خوف العقاب والعذاب الج�ضــماني الموعود، وفي 

ا في نظر اأ�ضحاب القلوب ل قيمة  مقابلهــا عبــادة العبيد كما في الروايات، وهذه العبادة اأي�ضً

لها وخارجه عن نطاق العبودية هلل. 

ول فــرق فــي نظر اأهل المعرفة اأن يعمل الإن�ضــان عماًل من خــوف الحدود والتعزيرات في 

الدنيا اأو خوف العقاب والعذاب الأخروي، اأو للو�ضول اإلى ن�ضاء الدنيا اأو الح�ضول على ن�ضاء 

الجنة... فالعمل فيها كّلها لي�ــس هلل، والداعي لهذا الأمر ُيخرج العمل عن البطالن ال�ضوري 

.
(1(

طبقا للقواعد الفقهية؛ ولكن لي�س لهذا المتاع قيمة في �ضوق اأهل المعرفة«

ما دام الأمر نا�ضًئا من طلب حظوظ النف�س، فهو لي�س هلل تعالى، بمعزل عن بطالن العمل 

ووجوب اإعادته اأو ل.

5. المرتبة الخامسة:
»المرتبة الخام�ضــة: ت�ضفية العمل من الو�ضول اإلى ال�ضــعادات العقلية واللّذات الروحانية 

الدائمة الأزلية الأبدية، والن�ضالك في �ضلك الكروبيين، والنخراط في زمرة العقول القاد�ضة 

والمالئكــة المقّربيــن، وفــي مقابلهــا العمــل لهــذا المق�ضد. وهــذه الدرجــة، واإن كانت درجة 

عظيمة وهدفًا عاليًا ومهّمًا، والحكماء والمحّققون يهتّمون بهذه المرتبة من ال�ضعادة اهتمامًا 

ا هي من نق�ضان ال�ضلوك،  كبيرًا ويَرون لها قيمة، ولكن في م�ضلك اأهل اهلل هذه المرتبة اأي�ضً

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 175.
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.
(1(

ا يعّد كا�ضبًا ومن الأجراء، واإن كان يختلف عن غيره في المتجر والمك�ضب« و�ضالكها اأي�ضً

وهــذا يعنــي اأّن حظوظ النف�ــس ل تنح�ضــر في اإطار الماديات والم�ضــتهيات. فللنف�ــس في 

المقامات العالية حظوظ ل يمكن لأهل الدنيا اأن يعرفوا عنها �ضيًئا. 

6. المرتبة السادسة:
المرتبة ال�ضاد�ضــة: هي في اإزاء هذه المرتبة، وهي ت�ضفية العمل من خوف عدم الو�ضول 

اإلى هذه اللّذات والحرمان من هذه ال�ضعادات، وفي مقابلها العمل لهذه المرتبة من الخوف، 

ا  ــا واإن كانت مرتبة عالية وخارجة عن حّد ا�ضــتهاء اأمثال هذا الكاتب، ولكّنها اأي�ضً وهــذه اأي�ضً

.
(2(

في نظر اأهل اهلل عبادة العبيد. وهي عبادة عليلة«

7. المرتبة السابعة:
»المرتبــة ال�ضــابعة: ت�ضفية العمل من الو�ضول اإلى لــّذات جمال اهلل والو�ضول اإلى بهجات 

اأنوار ال�ضــبحات غير المتناهية، وهي جّنة اللقاء. وهذه المرتبة، اأي جنة اللقاء، هي من اأهّم 

مقا�ضــد اأهــل المعرفة واأ�ضحاب القلــوب واأيدي اآمال النوع عنها قا�ضــرة، والأوحدي من اأهل 

المعرفة يت�ضّرف ب�ضرف هذه ال�ضعادة، واأهل الحّب والجذبة من كّمل اأهل اهلل واأ�ضفياء اهلل. 

ولكن لي�ضــت هذه المرتبة هي كمال مرتبة الكّمل من اأهل اهلل، بل هي من مقاماتهم العادية، 

وما في الأدعية كالمناجاة ال�ضــعبانية من اأّن اأمير الموؤمنين واأولده الطاهرين ا�ضــتدعوا هذه 

المرتبة من اهلل اأو اأ�ضاروا بكونهم متحّققين بها، فلي�س من جهة اأّن مقاماتهم منح�ضرة بهذه 

المرتبة.

8. المرتبة الثامنة:
كمــا اأّن المرتبــة الثامنــة فــي اإزاء هذه المرتبة، وهــي عبارة عن ت�ضفيــة العمل من خوف 

ا لي�ضت من كمال مقامات الكّمل، وما قاله اأمير الموؤمنين Q: »فكيف اأ�صبر  الفراق اأي�ضً

 فمن مقاماته العادية ومقامات اأمثاله كذلك.
على فراقك...«)3)

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 175.
)2)  م.ن، �س 175.

)3)  ابن طاوو�س، علي بن مو�ضى ، اإقبال الأعمال، ج2، �س 708.
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ا لزمة عند اأهل اهلل، والعمل معها  وبالجملة، اإّن ت�ضفية العمل من هاتين المرتبتين اأي�ضً

.
(1(

عليل، ولي�ضت خارجة عن الحظوظ النف�ضانية، وهذا كمال الخلو�س«

بعض درجاع سإلخالص ولا يدابلفا
»فحيــث و�ضــل الــكالم اإلــى هنــا، ل بــّد اأن اأذكر بع�ــس الدرجــات الأخــرى لالإخال�س بما 

.
(2(

ينا�ضب المقام«

1. عدم رؤية استحقاق الثواب:
»فمــن درجات الإخال�س: ت�ضفية العمل من روؤية ا�ضــتحقاق الثــواب والأجر، وفي المقابل 

�ضــوبه بطلــب الأجــر وروؤية ا�ضــتحقاق الأجرة والثواب. وهــذا ل يخلو من درجــة من الإعجاب 

 .
(3(

بالعمل، ل بّد لل�ضالك من تخلي�س نف�ضه منه«

اأ. من اأين تن�صاأ روؤية ال�صتحقاق؟

ا من ال�ضــجرة  »وهذه الروؤية من نق�ضان معرفة حاله وحّق الخالق تعالى �ضــاأنه، وهذا اأي�ضً

ال�ضيطانية الخبيثة التي ترجع اإلى روؤية النف�س وفعلها والإّنّية والأنانية.

 فالإن�ضــان الم�ضــكين ما دام في حجاب روؤية اأعمال نف�ضــه ويراها من نف�ضــه ويرى نف�ضــه 

 .
(4(

مت�ضّرًفا في الأمر فلن ينجو من هذا المر�س، ول يحّقق هذه الت�ضفية والتخلي�س«

ا له اإل اإذا كان يرى العمل من نف�ضه، بمعنى  ل يطلب الإن�ضان الأجر ول يرى نف�ضه م�ضتحقًّ

�ضدوره على نحو ال�ضتقالل. واإّنما يطلب الثواب اإذا كان يرى لعمله قيمة، فهل هذا �ضحيح؟

ــل من اهلل تعالى، وعــرف اأّن كّل عمــل يقوم به ل  لــو عــرف العامــل العابــد اأّنه وعمله تف�ضّ

يمكن اأن يكون لئًقا بذات الحّق المتعال، فهل يمكن اأن يبقى ذلك ال�ضعور وهذا الطلب؟

فروؤيــة ال�ضــتحقاق تن�ضــاأ مــن عــدم اإدراك التوحيد، كمــا اأّن الفرح اأو الإعجــاب بالعمل ل 

يكون اإل اإذا ن�ضي العبد ما معنى �ضاأن اهلل تعالى.

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 176.
)2)  م.ن، �س 183.

)3)  م.ن.

)4)  م.ن.
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كيف يمكن لأّي عمل اأن يكون لئًقا بذات اهلل؟ واهلل تعالى اأعظم من اأن يدرك اأي مخلوق 

علّو �ضاأنه. 

ب. العالج:

يقول الإمام الخمينّي }: »فال�ضالك ل بّد له اأن يجهد ويفهم القلب بالريا�ضات القلبّية 

وال�ضــلوك العقلــّي والعرفانّي، اأّن جميع الأعمال من الهبــات الإلهّية والنعم التي اأجراها الحّق 

تعالى على يد العبد، فاإذا ا�ضــتقّر التوحيد الفعلّي في قلب ال�ّضــالك، فلن يرى العمل من نف�ضــه 

.
(1(

اًل والّنعم ابتداء« ول يطلب الثواب، بل يرى الثواب تف�ضّ

ج. �صواهد من الن�صو�س:

»وقــد ُذكــرت هــذه اللطيفة الإلهّيــة كثيرا في كلمــات الأئّمة والأطهــار R، وخ�ضو�ضًا 

ال�ضحيفــة ال�ضــجادية، هــذه ال�ضحيفــة النورانية التي نزلت من �ضــماء عرفــان العارف باهلل 

والعقــل النورانــي ل�ضــّيد ال�ضــاجدين لخال�ــس عبــاد اهلل مــن �ضــجن الطبيعــة وتفهيمهم اأدب 

العبوديــة والقيــام بخدمــة الربوبية. فقــد ذكرت هذه اللطيفــة الإلهّية كثيرا، كمــا في الدعاء 

الثانــي والثالثيــن يقول Q: »لك الحمد على ابتدائك بالنعم الج�ص��ام واإلهامك ال�ص��كر 

، وفي م�ضباح 
ل«)3) ، وفي مو�ضع اآخر يقول: »نعمك ابتداء واح�صانك التف�صّ

على الإح�صان«)2)

ال�ضــريعة يقــول: »واأدن��ى حّد الإخال�س بذل العبد طاقته، ث��ّم ل يجعل لعمله عند اهلل قدًرا 

.
(5(

،
فيوجب به على رّبه مكافاأة لعمله«)4)

2. عدم االستكثار والفرح بالعمل:
يقــول الإمام الخمينــّي }: »والدرجة الأخرى لالإخال�س ت�ضفية العمل من ال�ضــتكثار 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 183.
)2)  الإمام علي بن الح�ضــين Q، ال�ضحيفة ال�ضــجادية، قم، ن�ضــر الهادي، 1418هـ، ط 1، من دعائه Q بعد الفراغ 

من �ضالة الليل، �س 152.

)3)  م.ن، من دعائه Q في العتراف وطلب التوبة اإلى اهلل تعالى، �س 64.
)4)  المام جعفر ال�ضادق Q، م�ضباح ال�ضريعة، �س 37.

)5)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 183 - 184.
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ا من مهّمات �ضــلوك ال�ضــالك؛ لأّن ال�ضــتكثار ي�ضّد  والفرح به والعتماد والتعلق به. وهذا اأي�ضً

.
(1(

ال�ّضالك عن قافلة ال�ضالكين اإلى اهلل ويحب�ضه في �ضجن الطبيعة«

أ. من أين ينشأ االستكثار والفرح بالعمل؟
ا ينبت من ال�ضــجرة الخبيثة ال�ضــيطانية، وين�ضــاأ من حّب النف�ــس الذي هو اإرث   »وهو اأي�ضً

؛ وهو من جهل الإن�ضــان بمقامه 
ـارٖ وََخلَۡقَتُهۥ ِمن ِطنٖي﴾)2) ال�ضــيطان الــذي قــال: ﴿َخلَۡقَتِن ِمن نَـّ

.
(3(

ومقام معبوده جّلت عظمته«

ب. العالج:
»اإذا كان الم�ضــكين الممكــن يعرف مقــام نق�ضه وعجزه و�ضعفه وم�ضــكنته، ويعرف مقام 

عظمــة الحــّق ومجــده وكمالــه، فــال يرى عملــه عظيًمــا اأبًدا ول يح�ضــب نف�ضــه قائًمــا بالأمر؛ 

فالم�ضكين يتوّقع من ركعتين ل�ضالةـ  ل ت�ضاوي �ضنة منها في �ضوق اأهل الدنيا اأكثر من ثمانين 

ديناًرا، هذا اإذا كانت �ضحيحة ومجزية ـ توّقعات غير متناهية! 

وهذا هو الفرح وال�ضتكثار في العمل الذي هو مبداأ لكثير من المفا�ضد الأخالقية والفعلية، 

.
(4(

يطول ذكرها«

ج. شواهد من النصوص والسيرة:
 وقد اأ�ضاروا R في الأحاديث اإلى هذا المطلب، كما في الكافي ال�ضريف، باإ�ضناده اإلى 

مو�ضى بن جعفر L اأّنه قال لبع�س ولده: »يا بني، عليك بالجّد، ول تخرجّن نف�صك من 

، وقال Q في حديث اآخــر: »كّل عمل تريد به 
ح��ّد التق�صي��ر ف��ي عب��ادة اهلل ع��ّز وج��ّل«)5)

را عند نف�صك؛ فاإّن النا�س كّلهم في اأعمالهم فيما بينهم وبين اهلل  اهلل عّز وجّل فكن مق�صّ

.
رون، اإل من ع�صمه اهلل عّز وجّل«)6) مق�صّ

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، ن، �س 184.
)2)  �ضورة الأعراف، الآية 12، �ضورة �س، الآية 76.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 184.
)4)  م.ن، �س 184.

)5)  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج2، �س 72.
)6)  م.ن، �س 73.
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. وفــي ال�ضحيفة الكاملة فــي و�ضف مالئكة 
وعنــه Q: »ل ت�ص��تكثروا كثي��ر الخي��ر«)1)

اهلل، يقول Q: »الذين يقولون اإذا نظروا اإلى جهّنم تزفر اإلى اأهل مع�صيتك، �صبحانك 

.
ما عبدناك حّق عبادتك«)2)

فيــا اأيهــا ال�ضعيــف، ففــي الوقت الــذي يعترف فيــه ر�ضــول اهلل P بالعجــز والتق�ضير، 

 وهو اأعرف خلق اهلل، وعمله 
ويقول: »ما عرفناك حّق معرفتك، وما عبدناك حّق عبادتك«)3)

اأنــور مــن اأعمال جميع النا�ــس واأعظم مــن جميعها، وكــذا الأئّمة المع�ضومــون يظهرون ذاك 

النحو من الق�ضور والتق�ضير في المح�ضر المقد�س؛ فماذا يتاأّتى من بعو�ضة هزيلة؟! 

نعــم، اإّن مقــام معرفتهــم بعجــز الممكــن وعّزة الواجــب وعظمتــه - تعالى �ضــاأنه - كانت 

تقت�ضــي تلك الإظهارات والعترافات. واأّما نحن الم�ضــاكين، فمــن الجهل والحجب المتنّوعة 

التــي اأم�ضــكت برقابنــا قمنــا نتكّبر ونعجب باأنف�ضــنا ونتظاهــر باأعمالنا، فيا �ضــبحان اهلل، ما 

.
اأ�ضدق كالم اأمير الموؤمنين Q حيث يقول: »عجب المرء بنف�صه اأحد ح�ّصاد عقله«)4)

 األي�ــس من فقدان العقل اأن ال�ضــيطان يعّمي علينا اأمرًا �ضروريا ول نقوم بوزنه في ميزان 

العقل؟ اإّنا نعلم بال�ضرورة اأّن اأعمالنا واأعمال جميع الب�ضر العاديين، بل اأعمال جميع مالئكة 

اهلل والروحانييــن فــي ميــزان اأعمــال ر�ضــول اهلل P واأئّمــة الهــدى R لي�ــس لهــا قــدر 

مح�ضو�س، ول تعّد �ضيئًا، وفي الوقت نف�ضه فاإّن العتراف بالتق�ضير واإظهار العجز عن القيام 

بالأمر من اأولئك الأعاظم متواتر، بل فوق حد التواتر.

 وهاتان الق�ضيتان ال�ضروريتان تنتجان لنا األ نفرح ب�ضيء من اأعمالنا، بل علينا اإذا قمنا 

بالعبــادة والطاعــة طول عمر الدنيا اأن نكون خجلين وننّك�ــس روؤو�ضــنا فــي مح�ضره. ومع هذه 

الحال فقد تمّكن ال�ضــيطان في قلوبنا، و�ضــيطر على عقولنا وحوا�ضــنا، بحيث ل نخرج بنتيجة 

من هذه المقّدمات ال�ضرورية، بل تكون اأحوال قلوبنا على العك�س.

)1)  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج2، �س 287.
)2)  الإمام علي بن الح�ضين Q، ال�ضحيفة ال�ضجادية، �س 38.

)3)  العالمة المجل�ضي،  بحار الأنوار، ج68، �س 23.
)4)  ال�ضيد الر�ضي، نهج البالغة، �س 507.
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اإّن مولــًى كانــت �ضربــة واحدة منه يوم الخندق اأف�ضل من جميع عبادات الجّن والإن�ــس، 

بت�ضديــق ر�ضــول اهلل، يظهــر فــي عبادته وريا�ضاتهـ  التــي كان علي بن الح�ضــين، وهو اأعبد 

خلــق، اهلل ُيظهر العجــز اأن يكون مثله ـ العجز والتذّلل والعتراف بالق�ضور والتق�ضير اأكثر 

مّنا. 

ور�ضــول اهلل الــذي كان علــي المرت�ضــى وجميع ما �ضــوى اهلل عبيــدا لجنابــه، ومتّنعمين 

مــن �ضــقطات موائد نعمته في معارفه ومتعلمين بتعليمــه، بعدما خلع بخلعة النبّوة الختمية، 

الــذي كان نهاية م�ضــير دائرة الكمال واللبنــة الأخيرة للمعرفة والتوحيد يقوم بالأمر ع�ضــر 

�ضنوات في جبل حراء على قدميه، ويقوم بالطاعة حتى تتوّرم قدماه ال�ضريفتان، واأنزل اهلل 

، اأّيها الطاهر الهادي، ما اأنزلنا عليك 
(1(﴾ نَزنۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلُقۡرَءاَن لِتَۡشَقٰٓ

َ
تعالى عليه ﴿طه ١ َمآ أ

القــراآن لتقــع في الم�ضــّقة، فاإّنك طاهر وهاٍد، واإن كان النا�ــس ل يطيعونك فهو من نق�ضهم 

و�ضــقاوتهم، ل مــن نق�ضان �ضــلوكك اأو هدايتك، ومع ذلك يعلن )�ضلــوات اهلل عليه( عجزه 

وق�ضوره.

اإّن ال�ضيد ابن طاوو�س } ينقل حديثا عن علي بن الح�ضين Q، ونحن ُنبارك هذه 

الر�ضــالة بــه، واإن كان الحديث طويــال، ولكن بما اإّنه ذكر بع�س حالت المولى، تتعّطر �ضــامة 

الأرواح به. وتلتّذ ذائقة القلوب منه.

عنه } في فتح الأبواب، باإ�ضناده عن الزهري، قال: 

»دخلت مع عّلي بن الح�ضين R على عبد الملك بن مروان، قال: فا�ضتعظم عبد الملك 

ما راأى من اأثر ال�ضجود بين عيني علي بن الح�ضين R، فقال: يا اأبا محمد، لقد بّين عليك 

الجتهاد، ولقد �ضــبق لك من اهلل الح�ضــنى، فاأنت ب�ضعة من ر�ضــول اهلل P قريب الن�ضــب 

وكيــد ال�ضــبب، واإّنــك لذو ف�ضل عظيم على اأهل بيتك وذوي ع�ضــرك، ولقد اأوتيت من الف�ضل 

والعلــم والديــن والــورع ما لم يــوؤَت اأحد مثلك ول قبلــك اإّل من م�ضى من �ضــلفك، واأقبل يثني 

عليه ويطريه، فقال علي بن الح�ضين R: »كّل ما ذكرته وو�صفته من ف�صل اهلل �صبحانه 

وتاأيي��ده وتوفيق��ه، فاأي��ن �ص��كره على ما اأنعم يا اأمير الموؤمنين؟ كان ر�ص��ول اهلل P يقف 

)1)  �ضورة طه، الآيتان 1 - 2.
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ف��ي ال�ص��الة حت��ى تت��وّرم قدم��اه، ويظماأ ف��ي ال�صيام حتى يع�ص��ب فوه، فقيل له: يا ر�ص��ول 

اهلل، األم يغفر اهلل لك ما تقّدم من ذنبك وما تاأّخر؟ فيقول P: اأفال اأكون عبًدا �صكوًرا؛ 

الحمد هلل على ما اأولى واأبلى، وله الحمد في الآخرة والأولى... واهلل، ل ي�صغلني �صيء عن 

�صكره وذكره في ليل ول نهار، ول �صّر ول عالنية، ولول اأّن لأهلي علّي حّقا ول�صائر النا�س 

ه��م وعاّمه��م عل��ّي حقوق��اً، ل ي�ص��عني اإل القي��ام به��ا ح�ص��ب الو�ص��ع والطاقة حتى  م��ن خا�صّ

اأوؤّديها اإليهم، لرميت بطرفي اإلى ال�صماء وبقلبي اإلى اهلل، ثم لم اأرددهما حتى يق�صي اهلل 

.
(2(

 الخبر« 
على نف�صي، وهو خير الحاكمين... وبكى Q، وبكى عبد الملك«)1)

)1)  الميرزا النوري، م�ضتدرك الو�ضائل، ج1، �س 125.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 184 - 187.
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سرّهاهيم سرلئيسا

للو�ضول اإلى الإخال�س الحقيقي ل بّد من ت�ضفية العمل والذات.  .1

ت�ضفية العمل مقّدمة لت�ضفية الذات.  .2

ت�ضفية العمل تمّر بمراحل عّدة.  .3

اأول مراحل الت�ضفية هي من الرياء.  .4

المرحلة الثانية للت�ضفية هي من طلب الحظوظ الدنيوية كغاية.  .5

المرحلة الثالثة ت�ضفية العمل من طلب الكمالت المعنوية كغاية.  .6

المرحلة الرابعة هي ت�ضفية العمل من جعل النجاة من العذاب غاية.  .7

المرحلة الخام�ضة هي ت�ضفية العمل من جعل اللذات الأخروية غاية.  .8

المرحلة ال�ضاد�ضة هي ت�ضفية العمل من اللّذات العقلية وال�ضعادات الروحية.  .9

المرحلة ال�ضابعة هي ت�ضفية العمل من الو�ضول اإلى لّذات جمال اهلل.  .10

المرحلة الثامنة هي ت�ضفية العمل من خوف الفراق.  .11

جميع هذه المقامات المعنوية والنعم المادية والمعنوية مطلوبة، لكن ل كغاية.  .12

روؤية ا�ضتحقاق الثواب منافية لالإخال�س.  .13

ا�ضتكثار العمل والفرح به مناٍف لالإخال�س.  .14



أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

آداب القيام 
وأسراره

وعالقتــه    1 ــالة  ال�ضّ فــي  القيــام  حقيقــة  يــدرك 

بالّتوحيد.

ف اإلــى الآداب التــي ينبغــي مراعاتهــا اأثناء    2 يتعــرَّ

القيام، والآثار المختلفة لرعاية اآداب القيام.

يبّيــن اأهمّيــة ال�ضــتفادة مــن مقامات اأهــل البيت    3

R في ال�ّضفر المعنوّي.

الدرس الثاني والثالثون





تّفيق
لّمــا كان توحيــد الحّق تعالى قوًل وعماًل، قلًبا وقالًبا، هــو المق�ضد الأعلى لدعوة الأنبياء، 

وكانــت و�ضــيلتهم لبلوغ ذلك التوحيد هــي العبادة التي تذّكر بوحدانيته. فاإّن على ال�ضــالك اأن 

يكت�ضف مظاهر التوحيد في جميع العبادات القلبّية والقالبية. ومن خالل هذا التوّجه القلبي 

اإلــى المعاني والمظاهر، ومن خالل رعاية اآدابها المعنوية، تتحّقق درجات التوحيد في جميع 

مراتــب وجود الإن�ضــان. ول �ضــّك بــاأّن ال�ضالة هــي اأعظــم اأركان العبادة؛ فلهــذا تتجّلى فيها 

مراتب التوحيد باأبهى �ضورة.

يقول الإمام الخميني }:

»اإّن عمدة مق�ضد وهدف الأنبياء العظام وت�ضريع ال�ضرائع وتاأ�ضي�س الأحكام ونزول الكتب ال�ضماوّية، 

ا القراآن الجامع ال�ّضــريف الذي �ضاحبه ومكا�ضــفه نور الّر�ضــول الخاتم المطّهر  P، هي  وخ�ضو�ضً

ن�ضــر التوحيد والمعارف الإلهّية وقطع جذور الكفر وال�ضــرك والثانوية. و�ضــّر التوحيد والتجريد �ضــاٍر 

وجــاٍر فــي جميع العبــادات القلبّية والقالبيــة؛ بل اإّن العبادات، كما كان ال�ضــيخ العارف الكامل ال�ضــاه 

.
(1(

اآبادي - روحي فداه - يقول، هي اإجراء التوحيد من باطن القلب اإلى ملك البدن«

سرسلم سالجّاري رلديام   
لّما كانت ال�ضالة ع�ضارة ال�ضلوك اإلى اهلل، فهي عبادة جامعة لكّل المقامات المعنوّية. 

ولّمــا كانــت جميــع المقامــات المعنوية مخت�ضرة فــي معرفة اهلل والقرب منــه، فال يوجد 

تعبيــر عن هذه المعرفة اأجّل واأ�ضــمى من التوحيد؛ ولهــذا تخت�ضر مدارج معرفة اهلل بمدارج 

التوحيد ومراتبه، واأهّمها ثالث:

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 164 - 165.
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التوحيد الأفعالي الذي فيه يثبت رجوع كّل تاأثير في الوجود اإلى اهلل تعالى.

التوحيد ال�ضفاتي الذي يعني اأّن كّل كمال في الوجود هو كمال اهلل تعالى ومنه.

التوحيد الذاتي الذي يعني اأّن كّل وجود يرجع اإلى وجود اهلل ويقوم به.

يقول الإمام الخميني } في بيان عالقة القيام في ال�ضالة بالتوحيد الأفعالي: »اعلم 

اأّن اأهل المعرفة يرون القيام اإ�ضــارة اإلى التوحيد الأفعالي، كما اأّن الركوع عندهم اإ�ضــارة اإلى 

التوحيد ال�ضفاتي وال�ضجود اإلى التوحيد الذاتي، وياأتي بيانهما في محّلهما. 

واأّما الكالم باأّن القيام اإ�ضارة اإلى التوحيد الفعلّي، فهو اأّن في القيام نف�ِضه اإ�ضارًة اإلى هذا 

.
(1(

التوحيد و�ضًعا )اأي بح�ضب الو�ضعية(، وفي القراءة اإ�ضارة اإليه لفظا«

و»اأمــا اأّن القيــام فيــه اإ�ضــارة اإلى التوحيد الأفعالــي و�ضًعا، فهو اأّن القيام اإ�ضــارة اإلى قيام 

العبــد بالحــّق ومقــام قّيومّيــة الحّق وهــو التجّلي بالفي�ــس المقّد�ــس والتجّلي الفعلــي. وتظهر 

فــي هــذا المقام فاعلية الحّق وت�ضــتهلك جميع الموجودات في التجّلــي الفعلي وت�ضمحّل تحت 

.
(2(

كبريائه الظهوري«

اإّن و�ضعية القيام هي اأظهر و�ضعية يعّبر فيها الن�ضان عن ح�ضوره الفعلي. وذلك اإذا قارّنا 

جميع اأو�ضاعه به، كالجلو�ــس والّتكاء والركوع والنوم، ولهذا؛ فاإّن اأّول ما يفقده الإن�ضــان في 

عجــزه هــو القدرة عن القيــام. وعندما يقيم العبد نف�ضــه بين يدي رّبه خا�ضًعــا متذّلاًل، فاإّنه 

بذلك يقّدم كّل وجوده الفعلي هلل تعالى، ويكون ذلك مقّدمة للتوحيد الفعلي.

واأّول فنــاء للممكنــات والكائنــات هو فناء اأفعالها في فعل الحّق تعالى. هناك حيث ي�ضــهد 

العــارف المكا�ضــف اأّنه ما من فعل ول تاأثيــر اإل ويرجع اإلى فعل اهلل تعالى وتاأثيره. فقد ق�ضى 

اهلل و�ضــدر الفعــل الواحــد منه بالأمــر الواحــدة، وبعدها �ضــارت جميع الأفعــال ترجمة فعله 

المطلق. 

»واأّما اّن في القراءة اإ�ضــارة اإلى مقام التوحيد الفعلي لفظًا، ف�ضــياأتي تف�ضيله في تف�ضــير 

.
(3(

�ضورة الحمد المباركة، اإن �ضاء اهلل«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 159.
)2)  م.ن، �س 159  - 160.

)3)  م.ن
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جود   سرسم
م

لعنى سرنظل إرى لّل
وحيــث ُذكــر اأنــه ي�ضــتحب، بــل يلــزم، للم�ضّلــي اأن يق�ضــر النظــر فــي قيامه علــى مو�ضع 

�ضــجوده؛ فلهــذا هــذا الحكــم �ضــّر اآخــر، يك�ضــف الإمــام الخمينــي } عــن بع�ضــه قائــاًل: 

»كمــا اأّن فــي النظــر اإلــى محّل ال�ّضــجود اأثنــاء القيام وهــو التراب والن�ضــاأة الأ�ضلّيــة وخ�ضوع 

الإمكانــي  والفقــر  الــذّل  اإلــى  اإ�ضــارة  للخ�ضــوع،  لزم  هــو  الــذي  الراأ�ــس  وتنكي�ــس  الرقبــة 

ُ ُهَو ٱۡلَغِنُّ  ِۖ َوٱللَّ نُتــُم ٱۡلُفَقــَرآُء إَِل ٱللَّ
َ
َها ٱنلَّاُس أ يُّ

َ
أ  والفنــاء تحــت عــّز الكبريــاء و�ضــلطانه: ﴿ َيٰٓ

.
(2(

»
ٱۡلَِميُد﴾)1)

آدسب سرديام
اإذا كانــت حقيقــة القيــام ترجع اإلى التوحيد، فما هي الآداب التي ينبغي اأن يقوم ال�ضــالك 

برعايتها؟ هنا يذكر الإمام الخميني } الآداب الإجمالية في هذا المقام قائاًل: »والأدب 

العرفاني لل�ضالك في هذا المقام اأن:

يتذّكر بقلبه هذه اللطيفة الإلهّية،  .1

ويترك التعّينات النف�ضّية ما ا�ضتطاع،  .2

ويذّكر القلب بحقيقة الفي�س المقّد�س،  .3

.
(3(

ويو�ضل اإلى باطن القلب ن�ضبة قّيومية الحّق وتقّوم الخلق بالحّق«  .4

ولعّله ل يوجد ا�ضــم معّبر عن هذا التوحيد كالقّيوم؛ لأّن قيام كّل �ضــيء وفعلّيته اإّنما يكون 

بقّيومّية الحّق تعالى.

ل نن�ضــى اأّن الآداب المعنويــة القلبّيــة هــي عبــارة عــن توّجــه القلــب وا�ضــتح�ضار المعنــى 

المرمــوز فــي كّل فعــل اأو حركة اأثناء القيام بها. ففي القيام معــاٍن جليلة ُيعّد التوّجه اإليها من 

الآداب الالزمــة لتحقيــق الفوائــد والغايــات المرجّوة منه، حيث يقــول الإمام } في مورد 

ا�ضتعرا�ضه لالآداب نح تف�ضيلي:

)1)  �ضورة فاطر، الآية 15.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 160.

)3)  م.ن.
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»وهي:

1. اأن يرى ال�ّضالك نف�ضه حا�ضًرا في مح�ضر الحّق،

2. ويعّد العالم مح�ضر الّربوبّية،

ار المجل�س مقيًما بين يدي اهلل،  3. ويح�ضب نف�ضه من ح�ضّ

 4. ويو�ضل اإلى قلبه عظمة الحا�ضر والمح�ضر،

 5. ويفّهم القلَب اأهمية مناجاة الحّق تعالى وخطرها،

 6. ويهّيئ قلبه قبل الورود في ال�ضالة بالتفّكر والتدّبر،

 7. ويفهمه عظمة المطلب،

 8. ويلزمه بالخ�ضوع والخ�ضــوع والطماأنينة والخ�ضــية والخوف والرجاء والذّل والم�ضــكنة 

اإلى اآخر ال�ضالة. وي�ضارط القلب اأن يراقب هذه الأمور ويحافظ عليها،

 9. ويتفّكر ويتدّبر في اأحوال اأعاظم الدين وهداة ال�ضبل، كيف كانت حالتهم في ال�ضالة، 

وكيف كانوا يتعاملون مع مالك الملوك،

 10. ويّتخــذ مــن اأحــوال اأئّمة الهدى اأ�ضــوة لنف�ضــه، ويتاأ�ّضــى بهــوؤلء الأعاظــم، ول يكتفي 

مــن تاريــخ حياة اأعاظــم الديــن واأئّمته بتاريــخ ولداتهــم ووفياتهم ومقــدار اأعمارهم 

ال�ضريفة واأمثال هذه الأمور التي ل تترّتب عليها فائدة جليلة؛ بل يكون عمدة �ضيره في 

�ضيرهم و�ضلوكهم الإيماني والعرفاني، كيف كانت معامالتهم في العبودية، وكيف كان 

م�ضيهم في ال�ضير اإلى اهلل، وما هو مبلغ مقاماتهم العرفانية التي ت�ضتفاد من كلماتهم 

.
(1(

الإعجازية«

ل الإمام } فيهما، لما فيهما من تاأثير كبير  ونظًرا اإلى اأهمّية الأدبين الأخيرين، يف�ضّ

على تفعيل حياتنا المعنوّية. وكاأّن الإمام قد �ضعر ها هنا بفتورنا واإعرا�ضنا عن هذه المعاني، 

.R فاأراد اأن يذّكرنا انطالًقا من حّبنا وتعّلقنا باأئّمة الهدى

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س160 - 161.
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سرنتائج وسئثار
 ومــن الطبيعــّي اأن يكــون لرعايــة الأدب والمواظبــة عليــه اأثــر، بل اآثــار. وقد ذكــر الإمام 

الخميني بع�س هذه الآثار، فقال }: »فاإذا تمّكنت هذه الحقيقة في قلب ال�ضالك:

تقع قراءته بل�ضان الحّق، ويكون الذاكر والمذكور ذات الحّق،   .1

وينك�ضف بع�س اأ�ضرار القدر لقلب العارف،  .2

 ببع�س مراتبه، 
 و»اأعوذ بك منك«)2)

ومعنى »اأنت كما اأثنيت على نف�صك«)1)  .3

.
(3(

ويجد قلب العارف بع�س اأ�ضرار ال�ضالة«  .4

فاإذا فني ال�ضالك في توحيد الحّق الفعلّي، وتخّلى عن حوله وقّوته، �ضيجد معنى حول اهلل 

، فيجــري اهلل على يديه كّل 
(4(﴾ َ َرَمٰ وقّوتــه ويــدرك حقيقــة ﴿ َوَما َرَمۡيــَت إِۡذ َرَمۡيَت َوَلِٰكنَّ ٱللَّ

معاني الّتاأثير الإلهّي، وهو اأّول مراتب الولية. 

ولأّن العالم كّله يجري وفق م�ضيئة اهلل، ولأّن كّل ما يحدث فيه ويقّدر لي�س �ضوى ظّل الفعل 

الإلهــّي المطلــق والّتقديــر الرّبانــّي المحكم، فاإّن مــا يدركه العبد من الفناء فــي توحيد الحّق 

الأفعالي �ضينعك�س على اّطالعه على بع�س مراتب اأ�ضرار التقدير الإلهّي للعباد.

وهنــاك ي�ضــهد الموّحــد كيــف اأّنه ل ثنــاء على الــذات اإّل من الــذات؛ لأّن الثنــاء في بع�س 

مراتبه فعل، وكّل فعل هو فعل اهلل تعالى، ول يمكن للعبد اأن يلجاأ اإلى اهلل اإل به.

R ا سرفقى ّم سالستهادل لن لدالاع أئ
فقــال }: »فيــا اأ�ضــًفا علينــا، نحن اأهــل الغفلة و�ضــكر الطبيعة والمغــرورون بال مبرر، 

خلفــاء ال�ضــيطان الخبيث في جميع الأمور، ول ن�ضــتيقظ اأبدًا من النــوم الثقيل، ول نخرج من 

الن�ضــيان الدائم؛ واإّن ا�ضــتفادتنا من مقامات اأئّمة الهدى ومعارفهم قليلة اإلى الدرجة التي ل 

تعــّد �ضــيئًا. ها قــد اكتفينا من تاريخ حياتهم بالق�ضــر وال�ضورة، و�ضرفنا النظــر كليًا عّما هو 

غاية لبعثة الأنبياء R. وفي الحقيقة ينطبق علينا المثل المعروف: ا�ضت�ضمن ذا ورم.

)1) الإمام ال�ضادق Q، م�ضباح ال�ضريعة، �س56.
)2) ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج3، �س324.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 160.
)4)  �ضورة الأنفال، الآية 17.
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 ونحــن نذكر فــي هذا المقام بع�س الروايات الواردة في هذا الباب، فلعّله يح�ضل التذّكر 

لبع�س الإخوان الموؤمنين، والحمد هلل وله ال�ضكر.

 R  قال: »كان علي بن الح�صين ،Q عن محمد بن يعقوب، باإ�ضناده عن اأبي عبداهلل

.
اإذا قام اإلى ال�صالة تغّير لونه، فاإذا �صجد لم يرفع راأ�صه حتى يرف�ّس عرقا«)1)

وباإ�ضــناده عنه Q، قال: »كان اأبي يقول: كان علي بن الح�ص��ين اإذا قام اإلى ال�صالة 

.
كاأّنه �صاق �صجرة، ل يتحّرك منه �صيء اإّل ما حّركت الريح منه«)2)

وعــن محمد بن علي بن الح�ضــين في العلل، باإ�ضــناده عن اأبان بن تغلــب، قال: »قلت لأبي 

عبداهلل Q: اإّني راأيت علياً بن الح�صين اإذا قام اإلى ال�صالة غ�صي لونه لون اآخر، فقال 

.
لي: واهلل، اإّن عليًّا بن الح�صين كان يعرف الذي يقوم بين يديه«)3)

وعن ال�ضيد علي بن طاوو�س، في فالح ال�ضائل في حديث، فقال اأبو عبداهلل Q: »ل تتّم 

ال�ص��الة اإل ل��ذي طه��ٍر �ص��ابغ وتم��اٍم بالغ غي��ر نازغ ول زائغ، ع��رف فوقف، واأخب��ت فثبت، فهو 

واقف بين الياأ�س والطمع وال�صبر والجزع، كاأّن الوعد له �صنع، والوعيد به وقع، يذّل عر�صه 

ويمّثل عر�صه، وبذل في اهلل المهجة، وتنكّب اإليه المهجة، غير مرتغم بارتغام، يقطع عالئق 

الهتم��ام بعي��ن م��ن له ق�صد واإليه رفد ومنه ا�ص��ترفد، فاإذا اأت��ى بذلك كانت هي ال�صالة التي 

 الحديث. 
بها اأمر وعنها اأخبر، واإنها هي ال�صالة التي تنهى عن الفح�صاء والمنكر«)4)

وعــن محمد بن يعقوب، باإ�ضــناده اإلى مولنا زيــن العابدين Q، اأّنه قال: »واأّما حقوق 

ال�ص��الة، ف��اأن تعل��م اأّنه��ا وف��ادة اإل��ى اهلل، واأّن��ك فيه��ا قائ��م بي��ن ي��دي اهلل، ف��اإذا علم��ت ذلك 

كن��ت خليًق��ا اأن تق��وم فيه��ا مقام العب��د الذليل الراغ��ب الراهب الخائف الراجي الم�ص��كين 

المت�ص��ّرع المعّظ��م مق��ام م��ن يق��وم بي��ن يدي��ه بال�ص��كينة والوقار وخ�ص��وع الأط��راف ولين 

الجن��اح وح�ص��ن المناج��اة ل��ه ف��ي نف�ص��ه والطل��ب اإلي��ه ف��ي ف��كاك رقبت��ه الت��ي اأحاط��ت به��ا 

.
خطيئته وا�صتهلكتها ذنوبه، ول قّوة اإل باهلل«)5)

)1)  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج3، �س 300.
)2)  م.ن.

)3)  ال�ضيخ الحر العاملي، و�ضائل ال�ضيعة، ج5، �س 474.
)4)  الميرزا النوري، م�ضتدرك الو�ضائل، ج4، �س 92.

)5)  م.ن، �س 93.
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.
وعن النبّي P: »اعبد اهلل كاأّنك تراه، فاإن لم تكن تراه فاإّنه يراك«)1)

وعــن فقــه الر�ضــا Q: »فاإذا اأردت اأن تق��وم اإلى ال�صالة، فال تقم اإليها متكا�ص��اًل ول 

متناع�ًص��ا ول م�ص��تعجاًل ول متالهًي��ا، ولك��ن تاأتيه��ا على ال�ص��كون والوقار والت��وؤدة، وعليك 

الخ�ص��وع والخ�ص��وع، متوا�صًع��ا هلل ع��ّز وج��ّل متخا�ص��ًعا، علي��ك الخ�ص��ية و�ص��يماء الخ��وف، 

راجًي��ا خائًف��ا بالطماأنين��ة عل��ى الوجل والحذر، فق��ف بين يديه كالعبد الآب��ق المذنب بين 

يدي موله، ف�صّف قدميك، وان�صب نف�صك، ول تلتفت يميًنا و�صماًل، وتح�صب كاأّنك تراه، 

 الحديث.
فاإن لم تكن تراه فاإّنه يراك«)2)

وفــي عــّدة الداعي روى »اأّن اإبراهيم Q كان ُي�ص��مع تاأّوهه عل��ى حّد ميل حّتى مدحه 

اهلل بقول��ه: اإّن اإبراهي��م لحلي��ٌم اأّواه مني��ب، وكان في �صالته ُي�ص��مع له اأزيز كاأزيز المرجل، 

وكذلك ي�ص��مع من �صدر �ص��ّيدنا ر�ص��ول اهلل P مثل ذلك، وكانت فاطمة O تنهج في 

، اإلى غير ذلك من الأخبار.
ال�صالة من خيفة اهلل«)3)

والأخبــار ال�ضــريفة في هذه المو�ضوعات اأكثر من اأن ي�ضــعها هــذا المخت�ضر، وفي التفّكر 

فيمــا ذكــر منهــا كفاية لأهــل التذّكر والتفّكر، �ضــواء فيما يتعّلق بــالآداب ال�ضوريــة اأو الآداب 

القلبّية والمعنوية وكيفية القيام بين يدي اهلل.

وتفّكــر فــي حالت علّي بن الح�ضــين ومناجاته مع الحّق تعالى واأدعيتــه اللطيفة التي تعّلم 

عبــاد اهلل اآداب العبوديــة. ل اأقول اأّن مناجاتهم R كانــت لتعليم العباد، فاإّن هذا الكالم 

الأجوف الباطل ي�ضدر من الجهل بمقام الربوبية ومعارف اأهل البيت؛ فاإّن خوفهم وخ�ضيتهم 

كانت اأكثر من جميع النا�س، وقد تجّلت عظمة الحّق وجالله في قلوبهم اأكثر من الكّل، ولكّني 

اأقــول: ل بــّد اأن يتعّلــم عبــاد اهلل منهــم كيفّيــة العبودية وال�ّضــلوك اإلى اهلل تعالى. فــاإذا قروؤوا 

اأدعيتهــم ومناجاتهــم فال تكون القراءة لقلقة ل�ضــان، بل يتفّكروا فــي كيفية تعاملهم مع الحّق 

واإظهارهم التذّلل والعجز والحاجة للّذات المقّد�ضة.

)1)  المام جعفر ال�ضادق Q، م�ضباح ال�ضريعة، �س 8.
)2)  الميرزا النوري، م�ضتدرك الو�ضائل، ج4، �س 87 - 88.

)3)  م.ن، �س 100.
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ولعمر الحبيب، اأّن علّي بن الح�ضين من اأعظم الّنعم التي مّن بها ذات الحّق المقّد�س على 

عبــاده، واأنزلــه من عالم القرب والقد�ــس لأجل تفهيــم عباده طرق العبودّية، ولت�ضــاألّن يومئذ 

عن النعيم... واإذا �ضــئلنا لماذا لم نقّدر هذه النعمة ولم ن�ضــتفد من هذا الرجل العظيم؟ فال 

.
(1(

نحير جواًبا، اإّل اأّن ننّك�س روؤو�ضنا ونحترق بنار الندامة والأ�ضف، ول ينفع حينذاك الندم«

سكتشف سرّيال سرّديديا)2)
 اأّيهــا العزيــز، الآن فر�ضتــك والعمــر العزيــز الذي هو راأ�ضــمالك بيدك، وطريق ال�ضــلوك 

اإلــى اهلل مفتــوح واأبواب رحمة الحّق مفتوحة وال�ضــالمة متحّققة وقــّوة الأع�ضاء والقوى، ودار 

ل  زرع عالــم الملــك قائمــة؛ فاجمع هّمتك واعرف قدر هذه النعم الإلهّية وا�ضــتفد منها وح�ضّ

الكمالت الروحانية وال�ضــعادات الأزلية والأبدية، وخذ ن�ضيًبا من هذه المعارف الكثيرة التي 

ب�ضــطها القــراآن ال�ضــريف ال�ضــماوي واأهل بيــت الع�ضمة R على ب�ضــيطة اأر�ــس الطبيعة 

المظلمة، ونّوروا العالم بالأنوار الإلهّية ال�ضاطعة، ونّور اأر�س طبيعتك المظلمة بالنور الإلهّي، 

ونّور بنور الحّق تعالى ب�ضرك و�ضــمعك ول�ضــانك و�ضــائر القوى الظاهرة والباطنة، وبّدل هذه 

 ،
ۡرِض  ﴾)3)

َ
ۡرُض َغۡيَ ٱۡل

َ
ُل ٱۡل الأر�س الظلمانية اإلى اأر�س نورانية، بل اإلى �ضماء عقالنية: ﴿ يَۡوَم ُتَبدَّ

. ففي ذلك اليوم اإن لم تتبّدل اأر�ضك غير الأر�س، ولم تتنّور 
ۡرُض بُِنورِ َرّبَِها ﴾)4)

َ
قَــِت ٱۡل ۡشَ

َ
﴿ َوأ

بنور الرّب فلك ظلمات وم�ضّقات واأنواع من الوح�ضة والظلمة والذّلة والعذاب.

فاليــوم، اإّن قوانــا الظاهرة والباطنة مظلمة بالظلمات ال�ضــيطانية، واأنا اأخ�ضــى اإذا بقينا 

ا �ضــّجينّية  علــى هــذه الحــال فبالتدريج تتبــّدل الأر�س الهيولنيــة التي فيها نــور الفطرة اأر�ضً

مظلمة خالية من نور الفطرة ومحجوبة عن جميع اأحكام فطرة اهلل. وتلك �ضقاوة لي�س بعدها 

�ضــعادة، وظلمة ل يعقبها نور ووح�ضــة، ل ترى وجه الطمئنان، وعذاب لي�ــس وراءه راحة. فمن 

لم يجعل اهلل له نوًرا فما له من نور... اأعوذ باهلل من غرور ال�ضيطان والنف�س الأّمارة بال�ضوء.

اإّن عمدة مق�ضد وهدف الأنبياء العظام وت�ضــريع ال�ضــرائع وتاأ�ضي�س الأحكام ونزول الكتب 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 161  - 162.
)2)  م.ن، �س 164 - 165.

)3)  �ضورة ابراهيم، الآية 48.
)4)  �ضورة الزمر، الآية 69.
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ا القراآن الجامع ال�ّضــريف الذي �ضاحبه ومكا�ضــفه نور الّر�ضــول الخاتم  ال�ضــماوية، وخ�ضو�ضً

المطّهــر P، هي ن�ضــر التوحيــد والمعارف الإلهّيــة، وقطع جذور الكفر وال�ّضــرك والثانوية. 

و�ضــّر الّتوحيد والّتجريد �ضــاٍر وجاٍر في جميع العبادات القلبّية والقالبية، بل اإّن العبادات كما 

كان ال�ضــيخ العارف الكامل ال�ضــاه اآبادي - روحي فداه - يقول، هي اإجراء التوحيد من باطن 

القلب اإلى ملك البدن.

وبالجملــة، النتيجة المطلوبة من العبادات هي تح�ضيل المعارف وتمكين التوحيد و�ضــائر 

المعــارف فــي القلــب، وهــذا المق�ضد ل يح�ضــل اإّل باأن ي�ضــتوفي ال�ضــالك الحظــوظ القلبّية 

ورة والقالب اإلى الحقيقة واللّب، ول يتوّقف في الدنيا والق�ضــر؛ فاإّن  للعبــادات ويعّبــر من ال�ضّ

الوقوف عند هذه الأمور اأ�ضواك طريق �ضلوك الإن�ضانية.

اع سرطلق)1)
م

سرتّذيل لن قط
 والذيــن يدعــون اإلــى ال�ضــورة فقط وينهــون النا�ــس عــن الآداب الباطنية، ويقولــون: اإّنه 

ل معنــى لل�ضــريعة ول حقيقــة لها �ضــوى هذه ال�ضورة والق�ضــر هم �ضــياطين الطريــق اإلى اهلل 

واأ�ضواك �ضبيل الإن�ضانية، ول بّد اأن ُي�ضتعاذ من �ضّرهم باهلل، فاإّنهم يطفئون نور فطرة اهلل في 

الإن�ضــان، وهو نور المعرفة والتوحيد والولية و�ضــائر المعارف، وي�ضــدلون عليه حجب التقليد 

والجهالــة والعــادات والأوهــام، ويمنعــون عباد اهلل عن العكــوف بجنابه والو�ضــول اإلى جماله 

الجميل وي�ضّدون طريق المعارف ويوّجهون اإلى الدنيا وزخارفها وجهاتها المادية والج�ضمانية 

وعوار�ضهــا القلــوب ال�ضافيــة الطاهــرة لعبــاد اهلل التي اأودع الحــّق تعالى  فــي خميرتها بذر 

المعرفــة بيــدي جماله وجالله، واأر�ضــل الأنبيــاء العظام واأنــزل الكتب ال�ضــماوية لتربية ذاك 

البــذر وتنميتــه، وي�ضرفــون تلــك القلوب عــن الروحانيــات وال�ضــعادات العقليــة، ويح�ضرون 

العوالم الغيبية والجّنات الموعودة في الماأكولت الحيوانية والم�ضروبات والمنكوحات و�ضائر 

الم�ضتهيات الحيوانية.

هــوؤلء يظّنــون اأّن الحّق تعالى قد ب�ضــط كّل هذه الرحمة واأنزل كتبها واأنزل مالئكته وبعث 

الأنبيــاء العظــام لإدارة البطــن والفرج، وغايــة معارفهم اأّنك اإذا حفظــت بطنك وفرجك في 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 165 - 166.
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الدنيا ت�ضل اإلى �ضــهواتها في الآخرة، فهوؤلء ل يهتّمون بالتوحيد والنبّوات بمقدار ما يهّمهم 

الجمــاع الــذي يطــول لمّدة خم�ضــمئة عام! ويح�ضــبون جميع المعــارف مقّدمة لعمــارة البطن 

والفــرج، واإذا اأراد حكيــٌم اإلهّي اأو عارف رّباني اأن يفتح على عباد اهلل باًبا من الّرحمة، ويقراأ 

لهم �ضفحة من الحكمة الإلهّية ل يمتنعون عن اإل�ضاق اأّي تهمة وغيبة اأو �ضّب وتكفير به. فقد 

انغم�ضــوا فــي الدنيا اإلى حّد، واهتّموا ب�ضــهوات بطونهم وفروجهم اإلــى حيث ل يرغبون معه ، 

من حيث ل ي�ضــعرون ، اأن تكون في دار التحّقق �ضــعادة �ضــوى ال�ّضــهوات الحيوانّية؛ مع اأّنه لو 

كانت في العالم �ضعادة عقلية فلن ت�ضّر بطنهم وفرجهم.

فاأمثالنا مّمن لم يتجاوزوا حّد الحيوانية، لي�ــس لهم غير الجّنة الج�ضــمانية وتدبير البطن 

ل اهلل �ضبحانه، ولكن ل ينبغي اأن نظّن اأّن ال�ضعادة منح�ضرة  ا ناأملها بتف�ضّ والفرج، وهي اأي�ضً

فيهــا، واأّن جّنــة الحــّق تعالــى مح�ضورة بهذه الجّنــة الحيوانية، بل للحّق تعالــى عوالم ل عيٌن 

راأت ول اأذٌن �ضــمعت ول خطرت على قلب اأحد، واإّن اأهل المحّبة الإلهّية ومعرفة اهلل �ضــبحانه 

ل يعتنون ب�ضيء من تلك الجّنات ول يتوّجهون اإلى عالم الغيب وال�ضهادة، فاإّن لهم جّنة اللقاء.

ولــو اأردنــا اأن نذكــر الآيــات القراآنيــة والأحاديث الــواردة عن اأهــل بيت الع�ضمــة في هذا 

ــا كان من طغيان القلم. وهدفنا  البــاب لكان مخالًفا لو�ضع هذه الر�ضــالة. وهذا المقدار اأي�ضً

الأ�ضا�ضــّي هــو توجيــه قلــوب عباد اهلل لمــا خلقوا لــه، وهو معرفة اهلل �ضــبحانه التــي هي فوق 

جميع ال�ضعادات، وكّل �ضيء مقّدمة لها. ولي�س مق�ضودنا من الذين هم اأ�ضواك �ضلوك الطريق 

علمــاء الإ�ضــالم العظام وفقهــاء المذهب الجعفري الكــرام )عليهم ر�ضــوان اهلل(؛ بل بع�س 

الجهلة والمنتحلين للعلم، فاإّنهم من جهة الق�ضور والجهل ل التق�ضير والعناد، �ضاروا قّطاع 

طريق عباد اهلل، واأعوذ باهلل من �ضــّر طغيان القلم والنّية الفا�ضــدة والهدف الباطل. والحمد 

هلل اأّوًل واآخًرا وظاهًرا وباطًنا.
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أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

ف اإلى حقيقة الّركوع، وعالقته بالتوحيد.   1 يتعرَّ

يتعّرف اإلى اأركان الركوع واأ�ضراره التوحيدية.   2

يبّيــن كيف ي�ضــاهم الركــوع في الخروج مــن روؤية    3

النف�س والأنا.

 آداب الركوع 
وأسراره

الدرس الثالث والثالثون





تّفيق
قد ورد في معنى الّركوع اأّنه تعبيٌر عن ت�ضــليم الّراأ�ــس هلل تعالى، كما يكون حال من يقّدم 

ا تقديم مركز القرار. والراأ�ــس هو اأهّم اأجزاء  ليقطع راأ�ضــه. ومن معاني تقديم الراأ�ــس اأي�ضً

البدن؛ ولهذا فاإّن تقديمه يعّبر عن تقديم اأهّم ما في الّنف�س عند تعاملها مع عالم الطبيعة.

ا للت�ضحية ببدنه وبذل مهجته من اأجل اهلل  يتعّلــم الم�ضّلــي بهذه الحركة اأن يكون م�ضــتعدًّ

وفي �ضبيله.

ويــدرك اأ�ضحــاب الركوع في توّجهاتهم القلبّية اأ�ضــراًرا عظيمة تجعل الّركوع عندهم حلًوا 

عذًبا موؤن�ًضا ل يطيقون الخروج منه.

ولهذا اأفا�س اهلل على اأعظم الراكعين ذكًرا من عنده لي�س له مثيل.

فاإلى ماذا يرمز الركوع في ال�ضالة؟ وما هي الآداب المعنوية التي ت�ضاعدنا على التحّقق 

بمعانيه؟

كوع لعنى سرتكبيل قبل سرلم
للركــوع بدايــة اأو تهيئــة، واأعظــم تهيئة هي التكبيــر الذي هو عبارة عن اإعــالن العجز عن 

الإحاطــة ب�ضفــات اهلل تعالى. وهنا يذكر الإمام الخميني بع�ــس اآداب هذا التكبير الركوعي، 

فيقــول }: »والظاهــر اأّن هــذا التكبير من متعّلقات الّركوع، ولأجــل تهّيوؤ الم�ضّلي للّدخول 

 .
(1(

اإلى منزل الّركوع«

وتكبير الّركوع متقّوٌم برفع اليدين، وبذكر اهلل اأكبر.

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 346.
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آدسب سرتكبيل قبل سرلكوع
»واأدبه اأن ينظر الم�ضّلي اإلى مقام عظمة الحّق وجالله وعّزة الربوبّية و�ضــلطنتها ويجعل 

�ضعف العبودّية وعجزها وفقرها وذّلها ن�ضب عينه. 

وفــي هــذا الحــال يكّبــر الحــّق تعالــى عــن التو�ضيــف بمقــدار معرفته بعــّز الربوبيــة وذّل 

 .
(1(

العبودية«

فهــا هــو الم�ضلي ي�ضــتعّد للركوع الــذي هو مقام عظيم عند اهلل يعترف فيــه اأولياوؤه باأّن ل 

كامــل اأو كمــال في الوجــود اإل اهلل تعالى. واإذا كان الم�ضّلي غافاًل عن هذه الحقيقة وين�ضــب 

الكمــال اإلــى المخلوقات ويراها م�ضــتقّلة في كمالتها، ويرى نف�ضــه عالًمــا واأّن علمه قد تحّقق 

مر بالّتكبير من اأجل العتراف باأّن اهلل اأكبر 
ُ
بذكائه و�ضعيه، فلن يكون ركوعه �ضادًقا؛ ولهذا اأ

من و�ضفه واأكبر مّما يحمله في نف�ضه. ولهذا يقول الإمام }:

»ويلــزم اأن يكــون تو�ضيــف العبد ال�ضــالك للحــّق تعالى وت�ضــبيحه وتقدي�ضــه لمح�س طاعة 

الأمــر، ولأّن الحــّق تعالــى اأذن له في الو�ضف والعبادة. واإل فلي�ــس له اأن يتجا�ضــر على التلّفظ 

بالتو�ضيف والتعظيم في المح�ضر الربوبّي، وهو عبٌد �ضعيف، وفي الحقيقة ل �ضيء. وما لديه 

ا من المعبود العظيم ال�ضاأن.  فهو اأي�ضً

وفي حين يقول مثل علي بن الح�ضــينQ بل�ضــانه الولئّي الأحلى الذي هو ل�ضــان اهلل: 

.
(3(

.  فماذا يتاأّتى من بعو�ضة �ضئيلة؟«
»اأفبل�صاني هذا الكاّل اأ�صكرك؟«)2)

لعنى رلع سريقين أثناء سرتكبيل
بالن�ضبة لمعنى رفع اليدين هذا يقول الإمام الخميني }:

»ولعّل رفع اليدين بهذه الكيفية )اأثناء التكبير( هو:

ترك لمقام القيام.  .1

وترك الوقوف عند ذاك الحّد.  .2

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 346.
)2)  الطو�ضي، م�ضباح المتهجد، ج2،�س591.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 346.
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 .
(1(

واإ�ضارة اإلى عدم التزّود من منزل القيام«  .3

فاأّمــا تــرك القيــام فهو وا�ضح، واأّما ترك الوقوف عند ذاك الحــّد؛ لأّن العبد ما لم يتحّقق 

بمقــام التوحيــد الذاتــّي فال يكون قد اأدرك من التوحيد �ضــيًئا؛ لأّن التوحيدين الآخرين لي�ضــا 

�ضــوى تجــلٍّ للتوحيــد الذاتــي. واإّن ال�ضفات الأفعال كّلهــا ترجع اإلى الوجود، حيــث اإّن الوجود 

منبع كّل �ضرف، ول كمال اإل بالوجود. ول فعل ول تاأثير اإل بالكمال الوجودي.

واأّما الإ�ضــارة اإلى عدم التزّود؛ فذلك لأّن اأولياء اهلل تعالى ل يرون لعملهم قيمة مهما بلغ 

في جنب اهلل تعالى؛ لأّن العبادة للمعبود، ول يمكن لعابد اأن يدرك حّق المعبود عّز وجل مهما 

جهد.

يقول الإمام الخميني }:

»والتكبير اإ�ضارة اإلى التعظيم والتكبير عن التو�ضيفات التي �ضدرت في منزل القيام.

 وعنــد اأهــل المعرفة حيث اإّن الركــوع منزل توحيد ال�ضفات فتكبير الركوع تكبير عن هذا 

 .
(2(

التوحيد، ورفع اليد اإ�ضارة اإلى رف�س �ضفات الخلق«

لعنى ذكل سرلكوع
يقــول الإمــام الخمينــي }: »ولُيعلــم اأّن الركــوع م�ضــتمل علــى ت�ضــبيح الــرّب جّل وعال 

وتعظيمه وتحميده. 

فالت�ضبيح تنزيه عن الّتو�ضيف وتقدي�س عن الّتعريف..

 واإّن التعظيم والتحميد خروج عن حّدي الت�ضبيه والتعطيل؛ لأّن التحميد يفيد الظهور في 

المرائي الخلقية والتعظيم عر�س �ضلب التحديد.

 .
(3(

 فهو الظاهر ولي�س في العالم اأظهر منه، وننفي عنه التلّب�س بلبا�س التعّينات الخلقية«

وقوله } اأّن التحميد يفيد الظهور في المرائي الخلقية اأي في مرائي الخلق لأّن الخلق هم 

مــراآة الحــّق تعالى. ولكــن نظًرا لتقّيد مرائيهم ومحدوديتها، فيمكــن اأن يحّدوا من ظهور كمالت 

الحّق، لهذا وجب في عين �ضهود الكمالت في الخلق تعظيُم الحّق تعالى عنها وتنزيُهه منها. 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 347.
)2)  م.ن، �س 347.
)3)  م.ن، �س 349.
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وقــول العابــد الحمــد اإ�ضــارة اإلى �ضــهوده للكمالت وللمحامــد في الخلق، ولكــي يخرج من 

الحتجاب بقيود التعّينات الخلقّية، لزم اأن ينّزه اهلل عن المحدودية ويعّظمه.

كوع رلع سرلأا لن سرلم
الة ول غاية التوحيدات،  ولأّن تمام الّركوع برفع الراأ�ــس منه، ولأّن الّركوع لي�ــس نهاية ال�ضّ

كان ل بّد اأن ُي�ضــتكمل برفع الراأ�ــس، وهنا يقول الإمام }: »و�ضــّره هو الرجوع عن الوقوف 

؛ لأّن العبد 
فــي الكثرات الأ�ضــمائية، كما قال Q: »وكمال التوحيد نفي ال�صف��ات عنه«)1)

ال�ّضــالك بعدمــا ح�ضلــت له حالــة ال�ضحو من الفناء الأ�ضــمائي، ي�ضــاهد ق�ضــوره وتق�ضيره؛ 

وذلــك لأّن مبــداأ الخطيئــة الآدمية )التي على ذّريتــه اأن تكّفر عنها( هو التوّجــه اإلى الكثرات 

.
(2(

الأ�ضمائية التي هي باطن ال�ضجرة«

فات؛ اأي فناء العبد عن �ضفاته وعن �ضــهوده  لأّن الركــوع فــي حقيقته مقام الفناء في ال�ضّ

ل�ضفــات الحــّق تعالــى، فمن الممكن اأن ي�ضــتغرق في �ضفــات اهلل تعالى على نحــو الكثرة، ول 

ي�ضــهد المقــام الأعلى مــن التوحيد ال�ضفاتي الذي هــو اجتماع كل ال�ضفات فــي عين الذات. 

وهذا ال�ضــتغراق ُي�ضــّمى بالكثرة الأ�ضــمائية، وهو بحــّد ذاته خطيئة اأو ذنــب؛ لأّنه حا�ضل من 

بقاء �ضيء من الإنّية، ول بّد للعبد من الخروج منه، وهو يح�ضل برفع الراأ�س من الركوع.

ولهذه الحقيقة اأدب ينبغي مراعاته، وهنا يقول الإمام }: »فاإذا عرف العبد، وهو من 

 ونق�ضانه، ويتهّياأ لرفع 
ّ

الذرّيــة، خطيئتــه وعرف خطيئــة اآدم وهو الأ�ضل، فيدرك مقام تــذهلل

الخطيئــة الــذي يح�ضــل بخف�س الجناح فــي ح�ضرة الكبريــاء، ويقيم �ضلبه من هــذا المقام 

ويرفــع الكثــرات الأ�ضــمائّية بعــد الركــوع بالتكبير ويتوّجــه اإلى منــزل الذّلة والم�ضــكنة واأ�ضل 

الترابية �ضفر اليد، واآدابه المهّمة هي:

اإدراك عظم خطر المقام واإذاقته القلب بالتذّكر التام،

 والمجاهدة في التوّجه اإلى ح�ضرة الذات،

)1)  ابــن بابويــه، محمــد بــن علــي، التوحيــد، تحقيق وت�ضحيح ها�ضــم الح�ضــيني،  قــم ، اإيران، ن�ضــر جماعة المدر�ضــين ، 
1398هـ.، ط 1 ، �س 57.

)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 351.
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.
(1(

 وترك التوّجه اإلى النف�س حّتى اإلى مقام ذّلة نف�ضه«

الة واآخر اأفعالها. لكّنه مرحلة متو�ّضطة وينبغي عبوره  لو كان الركوع غاية لكان نهاية ال�ضّ

والخروج منه. واأّول الخروج هو رفع الراأ�ــس منه وال�ضــتعداد لل�ضــجود الذي يمّثل اآخر مراحل 

العــروج. واأعظم معاني التهّيوؤ لل�ّضــجود هو التوّجه اإلى ح�ضــرة الّذات الذي هو معنى التوحيد 

الذاتّي، ول يح�ضل ذلك اإّل بترك النف�س والنظر اإليها ولو كانت في مقام التذّلل والفقر. 

»واعلم اأّيها العزيز، اأّن التذّكر التاّم لح�ضرة الحّق والتوّجه المطلق بباطن القلب اإلى تلك 

الــذات المقّد�ضــة موجب لفتح العيــن الباطنّية للقلب الذي به يح�ضل لقــاء اهلل وهو قّرة عين 

 .
(3(

»
ِيَن َجَٰهُدواْ فِيَنا نَلَۡهِدَينَُّهۡم ُسُبلََناۚ ﴾)2) الأولياء ﴿ َوٱلَّ

ا رللكوع سئدسب سرعالم
اأّول خطــوة نحــو التبــّروؤ مــن التجا�ضــر والخــروج من التعــّدي على الحــّد اأن يرى ال�ضــالك 

نف�ضــه في ركوعه ممتثاًل اأمر اهلل تعالى، عالًما معترًفا باأّنه لي�ــس اأهل هذا المقام، وهنا يقول 

الإمام  }:

»فــاإذا اأراد العبــد ال�ضــالك اأن يرد منزل الركوع الخطر فال بّد لــه من التهّيوؤ لذاك المقام 

واأن يرمــي وراء ظهــره تو�ضيفه وتعظيمه وعبادته و�ضــلوكه، ويرفع يــده اإلى حذاء الأذن ويرفع 

كّفيه الخاليتين باّتجاه القبلة ويرد منزل الّركوع �ضفر اليدين وبقلٍب مملوٍء بالخوف والرجاء:

خوف التق�ضير من القيام بمقام العبودية.  .1

والرجاء الواثق بمقام الحّق المقّد�س، حيث �ضّرفه واأذن له بالدخول اإلى هذه المقامات   .2

.
(4(

التي هي لخّل�س الأولياء وكّمل الأحّباء«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 351.
)2)  �ضورة العنكبوت، الآية 69.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 351.
)4)  م.ن، �س 346.
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شوسهق لن سرنصوص
»عن م�ضباح ال�ضــريعة، قال ال�ضادق Q: »ل يركع عبد هلل ركوًعا على الحقيقة اإّل 

زّينه اهلل بنور بهائه واأظّله في ظالل كبريائه وك�صاه ك�صوة اأ�صفيائه،

والركوع اأّول وال�ّصجود ثاٍن؛ فمن اأتى بمعنى الأّول �صُلح للثاني، 

وفي الركوع اأدب وفي ال�صجود قرب؛ ومن ل ُيح�صن الأدب ل ي�صلح للقرب.

 فارك��ع رك��وع خا�ص��ع هلل بقلبه متذّلل وِجٍل تحت �ص��لطانه، خاف���س هلل جوارحه خف�س 

خائف حزن على ما يفوته من فائدة الراكعين. 

َبَح  �صْ
َ
ِبيِع ْبِن َخْيَثٍم، َكاَن َي�ْصَهُر اللَّْيَل اإَِلى اْلَفْجِر ِفي َرْكَعٍة َواِحَدٍة، َفاإَِذا ُهَو اأ ُيْحَكى َعِن الرَّ

وَن َوُقِطَع ِبَنا؛ َوا�ْصَتْوِف ُرُكوَعَك ِبا�ْصِتَواِء َظْهِرَك َواْنَحطَّ َعْن  َيْزِفُر، َوَقاَل: اآٍه، �َصَبَق اْلُمْخِل�صُ

ْيَطاِن َوَخَداِئِعِه َوَمَكاِيِدِه؛  ِتَك ِفي اْلِقَياِم ِبِخْدَمِتِه اإِلَّ ِبَعْوِنِه َوِفرِّ ِباْلَقْلِب ِمْن َو�َصاِو�ِس ال�صَّ ِهمَّ

وِع  ��ِع َواْلُخ�صُ وِل التََّوا�صُ �صُ
ُ
ِعِه��ْم َل��ُه َوَيْهِديِهْم اإَِل��ى اأ  َتَعاَل��ى َيْرَف��ُع ِعَب��اَدُه ِبَق��ْدِر َتَوا�صُ

َ َّ
َف��اإِنَّ اهلل

 .
(2(

»
اَلِع َعَظَمِتِه َعلَى �َصَراِئِرِهْم«)1) َواْلُخ�ُصوِع ِبَقْدِر اطِّ

يقول الإمام الخميني }:

»وفي هذا الحديث ال�ضــريف اإ�ضــارات وب�ضــارات واآداب ووظائف؛ كما اإّن التزّين بنور بهاء 

اهلل والتظّلل بظّل كبرياء اهلل، والتك�ّضي بك�ضوة اأ�ضفياء اهلل هي ب�ضارات:

 ،
ۡسَمآَء ُكََّها ﴾)3)

َ
1.  الو�ضول اإلى مقام التعلم الأ�ضمائي: ﴿ وََعلََّم َءاَدَم ٱۡل

فاتي. والتحّقق بمقام الفناء ال�ضّ  .2

حو من ذلك المقام. وح�ضول حالة ال�ضّ  .3

 لأّن تزيين الحّق تعالى العبد بمقام نور البهاء هو تحقيق اهلل للعبد بمقام الأ�ضــماء الذي 

هو حقيقة التعليم الآدمّي. 

ولأّن اإظاللــه فــي ظــّل الكبريــاء، وهو من الأ�ضــماء القهرّية، وتمكين اهلل للعبــد في فنائها 

اإفناء العبد عن نف�ضه؛ 

)1)  المام جعفر ال�ضادق Q، م�ضباح ال�ضريعة، �س 89.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 349 - 350.

)3)   �ضورة البقرة، الآية 31.
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وبعد هذا المقام اإك�ضاوؤه بك�ضوة الأ�ضفياء واإبقاوؤه بعد الإفناء. 

ومن هنا ُيعلم اأّن ال�ضجود فناء ذاتّي، كما قال اأهل المعرفة؛ لأّن الركوع اأّول هذه المقامات، 

وال�ّضجود ثاٍن. فلي�س هو اإّل مقام الفناء في الذات.

ا اأّن القرب المطلق الذي يح�ضل في ال�ضجود ل يتي�ّضر اإل بح�ضول الركوع على  وُيعلم اأي�ضً

الحقيقة، ومن اأراد اأن ي�ضلح للثاني ل بّد اأن ينال القرب الركوعي واأدب الركوع.

ثــّم اإّنــه Q اأ�ضــار بعــد بيان لطائــف الركوع وال�ضــجود و�ضــرائرهما اإلى اآدابــه القلبّية 

للمتو�ّضــطين، وهــي اأمــور بع�ضها مــن الأمور العاّمــة ذكرناها فــي المقّدمــات وبع�ضها خا�س 

 .
(1(

بالّركوع، وحيث اإّنا بّيّنا اأكثر هذه الأمور اأغم�ضنا النظر عن تف�ضيلها«

الزينــة هــي الكمــال الم�ضاف، ول كمــال ُي�ضاف اإلى الإن�ضــان اأعظم مــن الكمال المطلق. 

والكمال المطلق هو الذي يتجّلى في اأ�ضماء اهلل الح�ضنى. فاإذا اأراد اهلل لعبده الزينة الحقيقية 

زّينــه بزينــة اأ�ضــمائه. ول يمكن للعبد اأن يتمّكن في هذا المقام الأ�ضــنى وي�ضــتقّر فيه مع بقاء 

الإنّيــة وروؤيــة النف�ــس. فاإذا اأراد اهلل تعالى لعبده هذا المقــام جعله تحت ظّل كبريائه، فيفنيه 

عن نف�ضه؛ لأّنه ل وجود لأحد في ظّل الكبرياء. وهناك ي�ضبح العبد جاهًزا ليكون مراآة كمال 

الحّق، من نظر اإليه من اأهل القلوب لم يَر اإّل اهلل تعالى.

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 350 - 351.
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سرّهاهيم سرلئيسا

ي�ضــير الركــوع اإلى التوحيــد ال�ضفاتي )العتراف باأّن ل كمــال ول كامل في الوجود اإّل   .1

اهلل(.

للّركوع اأركان اأربعة هي التكبير والنحناء والذكر والقيام.  .2

كّل ركن ي�ضير اإلى اأ�ضرار في المعارف والتوحيد.  .3

الّركــوع تعبيٌر عن ت�ضــليم الّراأ�ــس هلل تعالى وال�ضــتعداد للت�ضحية بالنف�ــس والبدن في   .4

�ضبيل اهلل.

الّتكبير هو من اأجل العتراف باأّن اهلل اأكبر من و�ضف ال�ّضالك له واأكبر مّما يحمله في   .5

نف�ضه، واأدبه اأن ينظر الم�ضّلي اإلى مقام ذّل العبودّية وعّز الربوبّية.

اإّن �ضهود فقر الّنف�س وعجزها يح�ضل من خالل التقوى.  .6

فــي الركــوع ترك لروؤية النف�ــس بح�ضــب مقــام ال�ضفات والأ�ضــماء وروؤية مقام اأ�ضــماء   .7

الحّق و�ضفاته.

في الذكر، قول العابد الحمد اإ�ضــارة اإلى �ضــهوده للكمالت والمحامد في الخلق، ولكي   .8

يخرج من الحتجاب بقيود التعّينات الخلقية، لزم اأن يعظم اهلل عن المحدودية.

رفــع الراأ�ــس و�ضــّره الرجوع عن ال�ضــتغراق فــي الكثرات الأ�ضــمائّية وروؤيــة اجتماع كّل   .9

ال�ضفــات فــي عيــن الــّذات. واأدبه اإدراك عظــم خطر المقــام واإذاقته القلــب بالتذّكر 

التــام، والمجاهــدة في التوّجه اإلــى ح�ضرة الذات، وترك التوّجه اإلى الّنف�ــس حّتى اإلى 

مقام ذّلة نف�ضه.



أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

أسرار السجود 
وآدابه

ف اإلــى حقيقــة ال�ّضــجود واأ�ضــراره، واآدابــه    1 يتعــرَّ

القلبّية.

يبّيــن اختالف معاني ال�ّضــجود باختالف مقامات    2

ال�ضاجدين.

ي�ضــرح العالقــة بين ال�ضــجود والخروج مــن الإّنية    3

والأنانية.

الّدرس الرابع والثالثون





تّفيق
فــة الحا�ضلــة مــن مقارنته مع الكمــال الحقيقــّي. ولأّن  اإّن اأرفــع �ضفــة لالإن�ضــان هــي ال�ضّ

الكمال الحقيقّي لي�س �ضوى اهلل، فاإّن ح�ضيلة المقارنة بين العبد والحّق عّز وجّل لي�ضت �ضوى 

العبودية؛ ولهذا كانت العبودّية اأجمل ما يّت�ضف به الإن�ضان.

واإّن اأجمل واأ�ضدق تعبير عن العبودّية بين يدي اهلل تعالى هو ال�ّضجود له.

فماذا يحمل ال�ضجود من معاٍن للعبودية مّما ل يحمله الركوع اأو اأّي فعل اآخر؟

وكيف يمكن ل�ضجودنا اأن ي�ضبح �ضجوًدا حقيقيًّا، نعرج به اإلى مراتب القرب؟

جود أسلسر سرسم
يقول الإمام الخميني }: »وال�ّضجود عند اأ�ضحاب العرفان واأرباب القلوب هو:

ترك النف�س وغم�س العين عّما �ضوى الحق.  .1
والّتحّقــق بالمعراج اليون�ضــّي الذي ح�ضل بالغو�س في بطــن الحوت بالتوّجه اإلى اأ�ضله   .2

بال روؤية الحجاب، 

وفــي و�ضع الراأ�ــس على الّتراب اإ�ضــارة اإلى روؤيــة جمال الجميل في باطــن قلب التراب   .3
.

(1(
واأ�ضل عالم الطبيعة«

لأّن روؤيــة الّنف�ــس اأ�ضــل جميــع الحجــب. والمــراد بروؤيــة النف�ــس كمــا مّر كــراًرا هــو روؤية 

ال�ضــتقالل لهــا فــي الوجود. وهــو الذنب الأعظم الــذي ل ي�ضاهيــه ذنب؛ لأّن روؤيــة ال�ضفات 

الم�ضتقّلة والأفعال المنف�ضلة ترجع جميًعا اإلى تلك الروؤية، ولأّن كّل المعا�ضي ترجع اإلى روؤية 

ال�ضتقالل في الفعل. 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 354.
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ولعّل بطن الحوت اإ�ضارة اإلى الحتجاب الأكبر وال�ضير فيه خروج من هذا الحتجاب وطلب 

القرب والو�ضال بتبديل الكثرات واإرجاعها اإلى اأ�ضلها وهو الّتوحيد. فهذا يون�ــس Q وهو 

فــي بطــن الحوت، لم يمنعه ما كان عليه من اأن ي�ضــّبح اهلل تعالى وينفي عنه كّل اأنواع الأوهام 

والعيوب والقبائح والنقائ�س التي هي �ضمات الغيرّية، فعرج بذلك اإلى اأعلى مقامات القرب.

 ومــع مــن اأّن التراب هــو التعبير عن اأدنى مراتب الطبيعة التي هي اأخ�ــّس مراتب الوجود، 

فــاإّن علــى العبــد في �ضــجوده اأن ل ين�ضــى ذكر رّبــه الأعلى، في�ضــبح بذلك نحــو عوالم القرب 

والو�ضال.

آدسب سرسجود
يقول الإمام الخميني }: »والآداب القلبّية لل�ضجود هي:

1.  عرفان حقيقة النف�س واأ�ضل جذر وجوده.

وو�ضع اأّم الدماغ وهي مركز �ضلطان النف�س وعر�س الّروح على اأدنى عتبة مقام القد�س.  .2

.
(1(

وروؤية عالم التراب عتبة لمالك الملوك«  .3

لي�ــس الأدب في معناه �ضــوى ا�ضــتح�ضار الحقيقة في مورده. وفي مورد ال�ّضجود فاإّن اأعظم 

عف  الحقائــق التــي ينبغــي ا�ضــتح�ضارها هــي عرفــان حقيقة النف�ــس باأّنها عيــن الفقــر وال�ضّ

والم�ضكنة والحتياج، واأّن اأ�ضل وجودها و�ضّر بقائها هو قيامها باهلل. وكي ل يبقى في النف�س 

�ضــائبة مــن الباطــل والتوّهــم، يمّرغ اأعلى واأعّز ما في الإن�ضــان على اأدنى ما فــي الطبيعة وهو 

التراب؛ لهذا يقول الإمام الخميني }:

»ف�ضــّر الو�ضع ال�ضــجودّي غم�س العين عن النف�س، واأدب و�ضع الراأ�س على التراب اإ�ضقاط 

.
(2(

اأعلى مقامات نف�ضه من العين وروؤيتها اأقّل من التراب«

Q آدسب سرسجود عنق سإللام سرصادق
يذكــر الإمــام الخمينــي } حديًثــا عــن الإمــام ال�ضــادق في م�ضبــاح ال�ضــريعة، حيث 

يقول Q: »ما خ�ضر واهلل من اأتى بحقيقة ال�ّضجود، ولو كان في العمر مّرة واحدة.

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 354.
)2)  م.ن.
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 وما اأفلح من خال برّبه في مثل ذلك الحال ت�ضــبيًها بمخادع نف�ضــه غافاًل لهًيا عّما اأعّده 

اهلل لل�ّضاجدين من اأن�س العاجل وراحة الآجل. 

ول بُعد عن اهلل اأبًدا من اأح�ضن تقّربه في ال�ضجود.

 ول قُرب اإليه اأبًدا من اأ�ضاء اأدبه و�ضّيع حرمته بتعّلق قلبه ب�ضواه في حال �ضجوده.

 فا�ضجد �ضجود متوا�ضٍع هلل تعالى ذليل، علم اأّنه ُخلق من تراب يطوؤه الخلق، واأّنه اّتخذك 

)ركب( من نطفة ي�ضتقذرها كّل اأحد، وُكّون ولم يكن.

 وقــد جعــل اهلل معنــى ال�ضــجود �ضــبب التقّرب اإليــه بالقلب وال�ضــّر والّروح فمــن قُرب منه 

بُعد من غيره، األ ترى في الظاهر اأّنه ل ي�ضــتوي حال ال�ّضــجود اإّل بالتواري عن جميع الأ�ضــياء 

والحتجاب عن كّل ما تراه العيون، كذلك اأمر الباطن فمن كان قلبه متعّلًقا في �ضالته ب�ضيء 

دون اهلل تعالــى فهو قريب من ذلك ال�ضــيء بعيد عــن حقيقة ما اأراد اهلل منه في �ضالته، قال 

.
ُ لِرَُجٖل ّمِن قَۡلَبنۡيِ ِف َجۡوفِهۦِۚ ﴾)1) ا َجَعَل ٱللَّ عّز وجّل: ﴿مَّ

 وقال ر�ضول اهلل P: قال اهلل تعالى: »ل اأّطلع على قلب عبٍد فاأعلم فيه حّب الإخال�س 

لطاعت��ي لوجه��ي وابتغ��اء مر�صات��ي اإّل توّلي��ت تقويمه و�صيا�ص��ته، ومن ا�ص��تغل بغيري فهو 

 .
(3(

»
من الم�صتهزئين بنف�صه ومكتوب ا�صمه في ديوان الخا�صرين«)2)

ثّم يقول }: »ففي هذا الحديث ال�ّضــريف قد جمع Q بين الأ�ضــرار والآداب، والتفّكر 

فيه يفتح لل�ضالك اإلى اهلل طرًقا من المعرفة ويق�ضم اإباء المنكرين وجحودهم ويوؤّيد وي�ضيد اأولياء 

.
(4(

العرفان واأ�ضحاب الإيقان ويقرع ال�ّضمع بحقيقة الأن�س والخلوة مع الحّق وترك غير الحّق«

 بعض أسلسر سالسم سرعليم
يقول الإمام الخميني }: »في الحديث اأّنه لما نزلت ﴿فََســّبِۡح بِٱۡسِم َرّبَِك ٱۡلَعِظيِم ﴾)5)« 

، قال 
(6(﴾

ۡعَ
َ
قال ر�ضــول اهلل P: »اجعلوها في ركوعكم«، فلّما نزلت: ﴿َســّبِِح ٱۡسَم َرّبَِك ٱۡل

)1)  �ضورة الأحزاب، الآية4.
)2)  الميرزا النوري، م�ضتدرك الو�ضائل، ج4، �س 482 - 483.
)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 355.

)4)  م.ن، �س 355 - 356.
)5) �ضورة الواقعة، الآية 74.

)6) �ضورة الأعلى، الآية 1.
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 .
(1(

ر�ضول اهلل  P: »اجعلوها في �صجودكم« 

وفــي الحديــث ال�ضــريف في الكافي: »ف��اأّول ما اختار لنف�ص��ه العّل��ي العظي��م)2)« الحديث. 

 .
(3(

ولعّل العّلي هو الأّول من الأ�ضماء الذاتية، والعظيم الأّول في الأ�ضماء ال�ضفاتية«

طين لعاني سجود سرّتوسم
يختلف �ضــجود كّل اإن�ضــان بح�ضب عرفانه وتوّجهه؛ ولهذا كان ال�ضجود على مراتب بح�ضب 

مراتــب ال�ّضــالكين. ول �ضــّك بــاأّن �ضــجود الكاملين هــو الأعلى، وهو ال�ّضــجود الــذي ينبغي اأن 

نجعله هدف �ضــيرنا ال�ضــجودّي، وحيث اإّن معرفة اأ�ضــرار �ضــجود هوؤلء الكّمل مقروٌن باإدراك 

عرفانهم، وهو اأمر غير متي�ّضــر لنا، يكتفى بذكر بع�س اأ�ضــرار �ضــجود المتو�ّضــطين، ع�ضى اأن 

يكون هذا الذكر محّفًزا لنكون من اأهل البدايات ببركة ال�ّضوق اإليهم، فُنح�ضر في النهاية مع 

الكاملين بف�ضل خدمتنا لهم.

يقول الإمام الخميني }:

ا.  »واعلم اأّن في ال�ّضجود ك�ضائر الأو�ضاع ال�ضالتّية هيئة وحالة وذكًرا و�ضرًّ

وهذه الأمور للكّمل على نحو قد ُبّينت في هذه الّر�ضــالة اإ�ضــارًة، واأّما بيانها تف�ضياًل فغير 

منا�ضب. 

واأّما للمتو�ّضطين فهيئته:

اإراءة المتربة.  .1

وترك ال�ضتكبار والعجب.  .2

 ج. واإرغام الأنف )الذي هو من الم�ضتحّبات الموؤّكدة، بل تركه خالف الحتياط(، اإظهاًرا 

.
(4(

ا هو التوّجه اإلى اأ�ضله والتذّكر لن�ضاأته« ع والتذّلل والّتوا�ضع، واأي�ضً لكمال التخ�ضّ

فالمتو�ّضطون هم الذين عبروا مرتبة تهذيب الأخالق و�ضارت عبادتهم تعبيًرا عن �ضفاء 

نفو�ضهم، ثّم يقول الإمام }:

)1)  ال�ضيخ الحر العاملي، و�ضائل ال�ضيعة، ج6، �س 328.
)2)  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج1، �س 113.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 356.
)4)  م.ن، �س 356.
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 »وُو�ضــع روؤ�ضــاء الأع�ضــاء الّظاهرة ـ التي هي محــال الإدراك وظهــور الّتحريك والقدرة، 

)وهي الأع�ضاء ال�ضبعة اأو الثمانية( ـ على اأر�س الذّلة والم�ضكنة عالمة:

الت�ضليم التام.  .1

وتقديم جميع قواه.  .2

.
(1(

 ج. والخروج من الخطيئة الآدمية«

فاإذا كان الإن�ضان عندما يريد اأن يعتّز بنف�ضه ي�ضمخ باأنفه اأو يرفع جبينه، ويحّرك يده عندما 

يريــد اأن يعّبــر عــن موؤّثريته، ويتقّدم برجله لأجــل التذكير باقتداره، فاإّن عبــاد اهلل ال�ضالحين 

ي�ضعون كّل هذه الأع�ضاء على اأر�س المذّلة تعبيًرا عن �ضعفهم ول حولهم ول قّوتهم.

اإّن عالم الّطبيعة هو و�ضــيلة ل�ضــهود عالم الملكوت، ولي�س عالم الملكوت �ضوى محّل �ضهود 

عظمة اهلل تعالى. فمن نظر اإلى الّطبيعة اأو النا�ضوت على اأّنه غاية وقع في هذه الخطيئة وهوى. 

وفي ال�ضجود اإغما�س عنها وغ�ّس الب�ضر عن النظر اإليها، يقول الإمام الخميني  }:

»فاإذا قوي تذّكر هذه المعاني في القلب ينفعل القلب بها تدريجيًّا، وتح�ضل له حالة الفرار 

من النف�س وترك روؤية النف�س، ونتيجة هذه الحالة ح�ضول حالة الأن�س، وتعقبها الخلوة التاّمة 

وانبعاث المحّبة الكّلّية.

واأّما ذكر ال�ّضجدة فمتقّوم بالت�ضبيح، وهو:

 التنزيه عن التو�ضيف وعن القيام بالأمر،

 اأو التنزيه عن التكثير الأ�ضمائي،

 اأو التنزيــه عــن التوحيــد؛ لأّن التوحيد تفعيل وهو الّذهاب من الكثرة اإلى الوحدة، وهذا ل 

ا ل يخلو  يخلــو من �ضــائبة التكثير والت�ضــريك، كمــا اأّن التو�ضيف بالعلّو الذاتّي والّتحميــد اأي�ضً

من �ضائبة هذه المعاني.

والعّلي من الأ�ضــماء الذاتّية وبح�ضــب رواية الكافي هو اأّول ا�ضــم اّتخذه اهلل لنف�ضه؛ اأي هو 

اأّول تجلٍّ للّذات، والعبد ال�ضالك اإذا فني عن نف�ضه في هذا المقام وترك العالم وما فيه فينال 

 .
(2(

فخر هذا التجّلي الذاتّي«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 356.
)2)  م.ن، �س 356 - 357.
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سجود سألورياء
كّل فعــل عبــادّي عند اأولياء اهلل هو تعبيٌر �ضادق عّما في قلوبهم، وكّل ما في قلوب الأولياء 

هــو انفعــاٌل �ضادق مقابل تجّليــات اهلل تعالى، وكّل تجّليات اهلل على قلوب الأولياء هي تجّليات 

اإطالقّية لي�س لها حّد، وذلك ل�ضعة قلوبهم، وكّل تجلٍّ اإطالقّي ل يمكن اأن تطيقه القلوب مهما 

ا وََخرَّ ُموَسٰ  ٰ َربُُّهۥ لِۡلَجَبِل َجَعلَُهۥ َدّكٗ ا َتَلَّ اّت�ضعت، لأّن نور عظمة اهلل تعالى فوق اأي حّد، ﴿ فَلَمَّ

.
َصعِٗقاۚ ﴾)1)

 مــن اأوليــاء اهلل نتعّلم العبادة وندرك حقائقها ع�ضــى اأن ن�ضل اإليهــا يوًما، وهذه الحقائق 

ــالة المعنوّية. ولولهم لمــا كان لنا من  هــي التــي تمّثــل لنا بو�ضلة الّطريق تر�ضــدنا اإلــى ال�ضّ

العبادة حّظ اأو ن�ضيب �ضوى الّتعب والماللة والجهد والعناء.

يحّدثنــا الإمــام الخميني } بعبــاراٍت وجيزة عن عروج الكامليــن في �ضالتهم، وكيف 

يعبرون مراتب الو�ضال، فيقول: 

»�ضــجدة الغ�ضــي وال�ضعق كما في حديث المعراج هي نتيجة م�ضــاهدة اأنوار عظمة الحّق. 

فــاإذا �ضار العبد مغ�ضــيًّا عن نف�ضــه وح�ضلت له حالــة المحو وال�ضعق فت�ضــمله العناية الأزلية 

وُيلهم بالإلهام الغيبّي.

وذكر ال�ضجود وتكراره لأجل ح�ضول حالة ال�ضحو والإفاقة. 

فاإذا اأفاق ت�ضتعل في قلبه نار ال�ضوق لم�ضاهدة نور الحّق ويرفع الراأ�س عن ال�ضجدة.

 فاإذا راأى في نف�ضه بقايا من الأنانية في�ضير باليد اإلى رف�ضها؛ فيتجّلى له نور العظمة ثانًيا 

عق التام  ويحــرق بقيــة الأنانية ويفنى من الفنــاء، وتح�ضل له حالة المحو الكّلّي المطلق وال�ضّ

الحقيقّي وهو يكّبر.

حو في هذا   فالم�ضــاعدة الغيبيــة باإلهــام الأذكار تمّكنه فــي المقام وتعر�س له حالــة ال�ضّ

المقام، وهو �ضحو مقام الولية، وهو مقام منّزه عن كّل احتجاب و�ضائبٍة ُخلقية. 

وتح�ضــل بعدها حالة الت�ضــّهد وال�ضــالم، وهما من اأحكام الكثرة. وعنــد الو�ضول اإلى هنا 

 .
(2(

تتّم دائرة ال�ّضير الإن�ضاني وتكتمل«

)1)   �ضورة الأعراف، الآية 143.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 357 - 358.
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فــاأّول مــا يح�ضــل لالأولياء هــو تجّلي عظمــة الحّق تعالى علــى قلوبهم لما فيهــا من �ضفاء 

وا�ضــتعداد منذ البداية، ولأّنهم لم يتلّوثوا بما يحجبهم عن رّبهم من بداية حياتهم. فالبداية 

عندهم قد تكون نهاية بالن�ضبة لغيرهم؛ ولهذا ا�ضتحّقوا مقام الهداية.

ويح�ضــل مــن جّراء هذا التجّلي ما ي�ضــبه الغ�ضــي وال�ضعق لقّوة جــالل عظمة الجمال. 

ولي�ــس هــذا ال�ضعــق �ضــوى اإزالــة كل ما يمكــن اأن يحجب وهــو الأنــا، وبعدها يبــداأ الإلهام 

والتعليم الإلهّي. 

اأّما تكرار ال�ّضجود فالأّن الفناء فناءان، الأّول فناء عن النف�س التي هي رمز الغيرّية وروؤية 

ال�ضــتقالل لغير اهلل تعالى. والفناء الثاني هو فناء عن الفناء؛ لأّن في الفناء الأّول �ضــائبة اأنا 

الفاني. وبعد كّل فناء اأو محو يوجد �ضحو. والتكبير بعد ال�ضجود اإعانة على رف�س بقايا الأنا. 

ومع كّل رف�س وفناء ا�ضتعداد اأكبر ل�ضتقبال التجّليات الإلهّية. وفي التجّليات ذكر للحّق تعالى 

بح�ضب مراتب التوحيد.

وهنــاك ُينــال مقام الولية الذي هو القــرب المطلق، وهو عبارة عن قرب الفرائ�س، الذي 

يكون العبد فيه مظهر اإّن هلل عباًدا اإذا اأرادوا اأراد.

بم لي سرلكوع وسرسجود سرهلق بين تسبيح سرلم
فلُيعلــم اأّن كلمــة �ضــبحان ل يمكــن اأن تختلف من حيث اللفظ في اأّي مقــام من المقامات، 

ا. اأّما الختالف الذي يتحّدث عنه العارفون فهو  وكذلك معناها اللغوّي، بل وال�ضطالحي اأي�ضً

في تجّلي حقيقة الّربوبّية على قلوبهم بح�ضب اختالف اأحوالهم القلبّية وتوّجهاتهم ال�ضّرّية...

حّتــى اإذا قامــوا بحّق الّركوع الذي هو اأف�ضل تعبير عــن التوحيد ال�ضفاتّي، واأن ل كمال اأو 

كامل في الوجود اإّل اهلل تعالى، �ضهدوا حقيقة التربية الإلهّية في ال�ضفات.

وحيــث اإّن ال�ّضــجود هــو الّتعبير عن الفناء المطلق الذي يعقبه �ضــهود توحيــد الّذات، واأّنه 

ل موجــود اإل اهلل، واأّن كّل موجــود اإّنما يكون وجوده �ضــعاع وجــود اهلل، فاإّن معنى رّبي في حال 

ال�ّضجود هو تجّلي التوحيد الذاتي للحّق المتعال.

يقول الإمام الخميني }: 

»واعلم اأّن الركوع حيث اإّنه اأّول وال�ّضجود ثاٍن، فيفترق الت�ضبيح والتحميد فيهما بفروق. 
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ــا يفــرق الــّرّب في المقاميــن؛ لأّن الّرّب كما قال اأهــل المعرفة من الأ�ضــماء الذاتية  واأي�ضً

فاتّية والأفعالّية بالعتبارات الثالثة. وال�ضّ

فبناًء على ذلك فالرّب في الحمد هلل رّب العالمين لعّله من الأ�ضماء الفعلّية بمنا�ضبة مقام 

فاتية بمنا�ضــبة اأّن الركوع  القيــام وهــو مقــام الّتوحيد الأفعالــّي وفي الّركوع من الأ�ضــماء ال�ضّ

مقام توحيد ال�ضفات وفي ال�ضــجود من الأ�ضــماء الذاتية، من حيث اإّن ال�ضــجود مقام توحيد 

 .
(1(

الذات. والت�ضبيح والتحميد الواقعان في كّل مقام يرتبطان بذلك المقام«

سرعالقا بين سرتوحيق وألعال سرصالل سرثالث
ثــّم ياأتــي دور الركــوع، واأظهــر ما فيه هــو هذا النحنــاء الذي اعتنــى الدين بو�ضعه اأ�ضــّد 

الهتمــام، وهنــا يقول الإمام الخمينــي }: »اعلم اأّن عمدة اأحوال ال�ضالة ثالثة، و�ضــائر 

الأعمــال والأفعــال مقّدماتهــا ومعّدات لها؛ الحــال الأول: القيــام، والثاني: الركــوع، والثالث: 

ال�ضجود.

 واأهل المعرفة يَرون هذه الأحوال الثالثة اإ�ضــارة اإلى التوحيدات الثالثة. ونحن قد ذكرنا 

الة على ح�ضــب الذوق العرفانــّي، والآن نبّين هذه المنازل  تلــك المقامــات في كتاب �ضــر ال�ضّ

بل�ضان اآخر ينا�ضب العاّمة، فنقول: 

الة معراج كمالي للموؤمن ومقّرب لأهل التقوى فهي متقّومة باأمرين، اأحدهما  بما اأّن ال�ضّ

مقّدمة لالآخر: 

الأّول: ترك روؤية النف�س واإرادتها الذي هو باطن الّتقوى. 

الثاني: اإرادة اهلل وطلب الحّق، وهو حقيقة المعراج والقرب.

ا نور  ، كما اأّن القراآن اأي�ضً
الة قربان كّل تق��ّي«)2)  ولهــذا ورد فــي الّروايات ال�ّضــريفة: »ال�صّ

 .
(4(

»
الهداية، ولكن للمتّقين: ﴿ َذٰلَِك ٱۡلِكَتُٰب َل َرۡيَبۛ فِيهِۛ ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقِنَي ﴾)3)

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 357.
)2) ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج3، �س265.

)3)  �ضورة البقرة، الآية 2.
)4)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 347.
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لي�ــس التوحيد �ضــوى تعبير دقيق عن معرفة اهلل حًقا. فكّل ما نعرفه عن اهلل تعالى اإذا لم 

فات الكمالّية  يكن مّت�ضًفا بالتوحيد فلي�ــس �ضــوى الجهل؛ لأّن العلم والقدرة والحياة وكّل ال�ضّ

ل تكــون �ضفــات اإلهّيــة اإّل اإذا كانت منح�ضرة باهلل تعالى. كما اإّن تحديد الفعل الإلهّي باأفعال 

العبــاد، لي�ــس �ضــوى ت�ضييــق لقدرته وت�ضييــع لحكمته؛ ولهذا ي�ضــتلزم التوحيــد الذاتّي توحيد 

فات وتوحيد الأفعال. ال�ضّ

 Q  فاإذا كانت الغاية من العبادة هي المعرفة كما جاء في الحديث عن الإمام ال�ضادق

، حيث قــال Q: »اأي 
نَس إِلَّ ِلَۡعُبــُدوِن ﴾)1) ــنَّ َوٱۡلِ فــي قــول اهلل تعالــى ﴿ َوَمــا َخلَۡقُت ٱۡلِ

، فاإّن هذه المعرفة ل تتّم اإّل في ظّل عبور التوحيدات الثالثة. فكيف تح�ضل هذه 
ليعرفون«)2)

المعرفة من خالل العبادة؟ وما هي عالقة العبادة بهذه التوحيدات؟

يقول الإمام الخميني }:

»وبالجملــة هــذان المقامان، يح�ضــالن في هذه المقامــات التوحيدية الثالثــة بالتدريج، 

ففي حال القيام ترك لروؤية النف�ــس بح�ضــب مقام الفاعلية وروؤية فاعلية الحق وقّيومية الحق 

المطلق،  وفي الركوع ترك لروؤية النف�ــس بح�ضــب مقام ال�ضفات والأ�ضماء وروؤية مقام اأ�ضماء 

الحق و�ضفاته،  وفي ال�ضجود ترك روؤية النف�س مطلقا، وحب اهلل وطلبه مطلقًا. 

وجميع منازل ال�ضالكين من �ضوؤون هذه المقامات الثالثة كما هو وا�ضح لأ�ضحاب الب�ضيرة 

.
(3(

ولأهل العرفان وال�ضلوك«

فالتقوى التي تعني �ضبط قوى النف�ــس هي و�ضــيلة ل�ضــهود فقرها وعجزها. وفي ظل �ضهود 

العجز المطلق يدرك الم�ضلي حقيقة الغنى المطلق للحق المتعال.

ولي�ضــت التقــوى فــي حقيقة اأمرها �ضــوى فر�ضة لمنع قوى النف�ــس الظاهــرة والباطنة من 

الت�ضتت فيت�ضتت معها اأمر الإن�ضان وتغيب عنه الحقيقة.

)1)  �ضورة الذاريات، الآية 56.
)2) ال�ضيرازي، �ضدر الدين، �ضرح اأ�ضول الكافي، طهران، موؤ�ض�ضة الأبحاث الثقافية، 1425 هـ، ط1، ج1،�س182.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 347 - 348.
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ضلورل سرّلسقبا سرشقيقل
الة تعّبر عن حقائق عظيمة. فاإذا لم يكن الم�ضّلي من اأهل هذه  وقد علمت اأّن اأو�ضاع ال�ضّ

الحقائق، يكون قد اّدعى اأمًرا عظيًما وعليه اأن ينجي نف�ضه من هذا الخطر برعاية ما يذكره 

الإمام }: »فاإذا توّجه ال�ضالك في هذه المقامات اإلى اأّن �ضّر هذه الأعمال هو التوحيدات 

الثالثة، �ضارت مراقبته اأكثر �ضرورة لكّل مقام كّلما ازداد دّقة ولطًفا. لأّن خطر المقام اأ�ضّد 

والّزلل فيه اأكثر. 

ففي مقام الّركوع حيث اأّن لل�ّضــالك دعوى اأّنه لي�ــس في دار الوجود علم ول قدرة ول حياة 

ول اإرادة اإل مــن الحــّق تعالــى، وهــذا الّدعــاء عظيــم والمقام دقيــق للغايــة ول ينبغي �ضدور 

هــذه الدعــاوى من اأمثالنا، فال بّد اأن نتوّجه بباطن ذاتنا اإلى جناب الحّق المقّد�ــس بالت�ضّرع 

والم�ضكنة والذّلة ونعتذر عن الق�ضور والتق�ضير ونجد نق�ضاننا بعين العيان و�ضهود الوجدان، 

فلعّله ي�ضدر عن هذا المقام المقّد�س توّجه وعناية وي�ضير حال ال�ضطرار �ضبًبا لالإجابة من 

 .
(1(

طر اإذا دعاه ويك�ضف ال�ضوء« الّذات المقّد�ضة: اأّمن يجيب الم�ضّ

ويقول }في مقام التنبيه والتعظيم:

»قــد ورد فــي �ضالة المعراج لر�ضــول اهلل P بعد الركوع اأّن العزيــز خاطبه »فانظر اإلى 

لهمت اأّن 
ُ
عر�صي«. قال ر�ضول اهلل P: »فنظرت اإلى عظمٍة ذهبت لها نف�صي وغ�صي علّي فاأ

قلت �ص��بحان رّبي العظيم وبحمده لعظم ما راأيت. فلّما قلت ذلك تجّلى الغ�ص��ي عني حتى 

 :
لهم ذلك فرجعت اإلّي نف�صي كما كانت«)2)

ُ
قلتها �صبعا اأ

فانظر اأيها العزيز اإلى مقام عظمة �ضلوك �ضيد الكّل وهادي ال�ضبل P اأنه راأى في حال 

الركوع ـ وهو حال النظر اإلى ما دون نف�ضه ـ نور العر�س، وحيث اأّن نور العر�س في نظر الأولياء 

عبارة عن تجّلي الذات بال مراآة، فالتعّين النف�ضّي يزول وتح�ضل حالة الغ�ضي وال�ضعق.

فاأدركت الذاُت المقّد�ضــة بالعنايات الأزلية وجوَده ال�ضــريف ولّقن �ضــبحانه الذات النبوية 

المقّد�ضــة الت�ضــبيح والتعظيــم والتحميــد بالإلهام الحّبي حتــى اأفاق بعدما قالها �ضــبًعاـ  بعدد 

الحجب وعدد مراتب الإن�ضان ـ وح�ضلت له حالة ال�ضحو. 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 348.
)2)  ال�ضيخ الحر العاملي، و�ضائل ال�ضيعة، ج5، �س 467.
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وهذه الأحوال كانت تداومه في �ضالة المعراج كّلها. 

وحيث اأّنه ل �ضــبيل لنا اإلى خلوة الأن�ــس ول مكان لنا في مقام القّد�ــس، فالجدير اأن نجعل 

راأ�ضــمالنا للو�ضــول اإلــى المق�ضد وعروتنا لح�ضــول المطلوب عجزنا وذّلتنا ول ندع التم�ّضــك 

بذيل المق�ضود حّتى يرتوي القلب.

 واإذا لم نكن من رجال هذا الميدان فعلى الأقل نطلب الهداية من اأهله ون�ضتعين بروحانية 

الكّمل، فلعّل رائحة من المعارف ت�ضل اإلى م�ضاّمنا ويهّب ن�ضيم لطف على قالبنا المّيت وذلك 

.
(1(

ل والإنعام« لأّن عادة الحّق تعالى الإح�ضان و�ضيمته التف�ضّ

عاء سرتّذيل لن خطل سالدم
يحــّذر الإمــام } مــن مخاطر الوقوف فــي المقامات العظيمــة دون اأن يكون في القلب 

حقيقــة منهــا، فيقــول: »واإذا كان فــي القلــب �ضــائبة فــي هــذه الدعــاوى التــي تكــون الأو�ضاع 

ال�ضالتية اإ�ضارة اإليها فهو نفاق عند اأرباب المعرفة.

 وحيــث اإّن خطــر هــذا المقــام اأعظم الأخطــار، فيلزم لل�ضــالك اإلى اهلل اأن يتم�ّضــك بذيل 

عنايــة الحــّق جّل وعــال بجبّلته الذاتّية وفطرته القلبّية وي�ضــاأله العفو عــن الّتق�ضيرات بالذّلة 

والم�ضكنة؛ لأّن هذا المقام مقاٌم خطير خارج عن عهدة اأمثالنا.

الة بالّتف�ضيل فنكّف عنه هنا، ونكتفي في  وحيث ذكرنا هذه المقامات في ر�ضالة �ضّر ال�ضّ

.
(2(

اآدابه بالرواية ال�ضريفة من م�ضباح ال�ضريعة«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 348 - 349.
)2)  م.ن، �س 354.
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سرّهاهيم سرلئيسا

باطن ال�ضجود هو التوحيد الذاتي.  .1

ال�ضجود هو اأق�ضى ما ي�ضل اإليه العبد في الفناء.  .2

اأدبه ا�ضتح�ضار حقيقة النف�س باأّنها عين الفقر واأّن اأ�ضل وجودها قائٌم باهلل.  .3

فــي و�ضــع الراأ�ــس الــذي هو مركز �ضــلطان النف�ــس على التــراب الذي هو اأدنــى ما في   .4

الطبيعة اإ�ضــقاًطا لأعلى مقامات النف�ــس، وهو من اأجل اأن ل يبقى في النف�س �ضيء من 

الباطل اأو التوّهم.

و�ضــع روؤ�ضــاء الأع�ضاء على اأر�س الذّلة تعبير عن الت�ضــليم التــام وتقديم جميع القوى   .5

والخروج من الخطيئة الآدمّية.



أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

ف اإلى حقيقة ال�ضــهادة بالألوهية والر�ضــالة    1 يتعــرَّ

واأ�ضرارها

يمّيــز بيــن معنــى ال�ضــهادة فــي بدايــة ال�ضــالة    2

الة. )الأذان والإقامة( وبين اآخر ال�ضّ

ف اإلى اآداب الت�ضــّهد مــن خالل كالم الإمام    3 يتعرَّ

.Q ال�ضادق

ـد آداب التشهُّ

الدرس الخامس والثالثون





تّفيق
ل ت�ضــّح ال�ّضــهادة اإّل عــن عيــان؛ فمــن قال: �ضــمعت اأو �ضــعرت اأو ظننت، فال �ضــهادة له. 

والأ�ضواأ من هذا اأّن تكون ال�ّضهادة مجّرد كلمات ل يعي قائلها ما يقول.

فمــا معنــى اأن نت�ضــّهد فــي �ضالتنــا باأّن اهلل هــو الإله الأوحد الذي ل �ضــريك لــه. وهل كّنا 

�ضاهدين اأو حا�ضرين في زمن النبّي P حّتى يحّق لنا اأن ن�ضهد على ر�ضالته؟!

ــالة هــي و�ضــيلة العــروج اإلى الحقائــق، فمن �ضّلــى ال�ضالة الحقيقّية ا�ضــتطاع اأن  اإّن ال�ضّ

ي�ضهد اأعظم حقائق العالم وهي الّتوحيد، وتمّكن من طّي عوالم الّزمان وموانعه ليدرك معنى 

.P الر�ضالة الحّقة في النبّي الأكرم

الة اأن تقول لنا: اإّن من �ضلك طريقتي اأو�ضلته اإلى حقائق هذه المعاني، وتحّقق  تريد ال�ضّ

بها على نحو ال�ّضهادة والم�ضاهدة.

ومن لم يقدر على �ضلوك �ضبيلها الذي هو الأي�ضر، فليعلم مدى تق�ضيره واحتجابه. ولي�س 

لــه حينها �ضــوى العتــراف بالعجز والمذّلة والخطاأ. ع�ضــى اأن يجبر اهلل تعالــى ق�ضوره بفعل 

العتراف بتق�ضيره، ويخرجه من الحتجاب عن اأعظم الحقائق واأجالها.

لعنى سرشفادل بأن ال إره إال سرله
يكــون الت�ضــّهد فــي موا�ضع ثالثة، كما يقول الإمام }: »فــي الأذان والإقامة، وهما من 

الة ومهّيئات الورود فيها، وفي الت�ضّهد، وهو الخروج من الفناء اإلى البقاء ومن  متعّلقات ال�ضّ

.
(1(

الوحدة اإلى الكثرة، وفي اآخر ال�ضالة«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 360.
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فما هي حقيقة ال�ضهادة بالوحدانية؟ هنا يقول الإمام }: »اعلم اأّن ال�ضهادة بالوحدانية 

تذّكر العبد ال�ضــالك اأّن حقيقة ال�ضالة هي ح�ضول التوحيد الحقيقّي، وال�ضــهادة بالوحدانية 

من مقاماته ال�ضاملة التي تكون مع ال�ّضالك من اأّول ال�ضالة اإلى اآخرها. 

ا �ضّر اأولية الحّق جّل وعال واآخريته،  وفيها اأي�ضً

 .
ُكۡم َتُعوُدوَن﴾)1)))2)

َ
ا �ضّر عظيم، وهو اأّن �ضفر ال�ضالك من اهلل واإلى اهلل: ﴿ َكَما بََدأ وفيها اأي�ضً

الة، فاإّن هذا يعني اأّن غاية ال�ضالة هي الو�ضول  لأّن الت�ضّهد بالوحدانّية يكون في اآخر ال�ضّ

اإلــى التوحيــد. ولأّن الت�ضــّهد يكون فــي الأذان الذي هو �ضــروع في ال�ضالة، فاإّن هــذا يعني اأّن 

البدء يكون من التوحيد. وهذا يعني اأن ال�ّضفر يكون من اهلل تعالى واإلى اهلل.

ن�ضرع بالتوحيد وننتهي عنده، فال�ضير كّله على �ضراط التوحيد. 

والتوحيد هو اأّل نرى موؤّثًرا اإّل اهلل، ونخرج من حالة التعّلق بما �ضواه.

ولكي تثبت هذه الحالة في القلب يو�ضي الإمام الخميني } برعاية هذا الأدب قائاًل: 

»فعلى ال�ضالك اأن يتوّجه في جميع المقامات اإلى هذا المق�ضد، ويو�ضل اإلى القلب حقيقة 

وحدانية الحّق واألوهّيته، ويجعل القلب اإلهًيا في هذا ال�ضفر المعراجّي، لتكون �ضهادته حقيقية 

.
(3(

وتتنّزه من النفاق وال�ضرك«

سرشفادل بأنم لًّّقس رسول سرله
ا لعّلها اإ�ضارة اإلى:  ويقول } ب�ضاأن الّر�ضالة: »وفي ال�ّضهادة بالّر�ضالة اأي�ضً

 اأّن م�ضاعدة الولّي المطلق والنبّي الخاتم في هذا المعراج ال�ضلوكّي من المقامات ال�ضاملة 

التي ل بّد لل�ضالك اأن يتوّجه اإليها في جميع المقامات،

.
(4(

 ويّت�ضح �ضّر الأّولية والآخرية الذي هو من مقامات الولية لأهلها«

فال يمكن �ضلوك طريق التوحيد اإل بمعونة من جعله اهلل مظهر اأّوليته واآخريته في هذا العالم. 

.
ا: »واإياب الخلق اإليكم«)6) ، ونقول اأي�ضً

ونحن نقراأ في الزيارة الجامعة: »من اأراد اهلل بداأ بكم«)5)

)1) �ضورة الأعراف، الآية 29.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 360.

)3)  م.ن.

)4)  م.ن.
)5) ال�ضدوق، من ليح�ضره الفقيه، ج2، �س615.

)6) م.ن، �س612.
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فالرجوع اإلى الولّي هو رجوع اإلى اهلل تعالى.

اأّما الغفلة عن مقامهم فهي غيبة عن ال�ضــلوك؛ لأّن التوّجه اإلى دورهم ُيعّد من المقامات 

ال�ضــاملة لجميــع مراتــب ال�ّضــلوك ودرجاتــه، ول يمكــن لل�ّضــالك اأن يعبــر مقاًمــا اإّل باإعانتهم 

وم�ضاعدتهم؛ ولهذا كان الت�ضّهد بالر�ضالة قرين ال�ضهادة بالوحدانية في البدء وفي العود.

سرهلق بين سرشفادتين
 يقول الإمام الخميني }: »ولُيعلم اأّن ثّمة فرًقا بين ال�ضهادة في اأّول ال�ضالة وال�ضهادة 

في الت�ضــّهد؛ لأّن ال�ضــهادة في اأّولها �ضــهادة قبل ال�ضــلوك وهي �ضــهادة تعّبدية اأو تعقلية، وفي 

 .
(1(

اآخرها بعد الرجوع وهي �ضهادة تحّققية اأو تمّكنّية«

فــالأّن ال�ضــالة معراج و�ضــفر، ولل�ضــفر بداية ونهايــة، ففي بدايــة ال�ضالة يكون ال�ضــالك 

غيــر متحّقــق بالحقائق، واإّنما تكون عالقته بها عالقة تعّبدية اأو تعّقلية، وي�ضــعى بذلك لتكون 

�ضــهودّية وقلبّيــة. فبعــد اأن يعرف معنى التوحيد ويثبته بالبرهــان، يّتجه اإلى ال�ضالة من اأجل 

اأن يحّقق �ضــهود ما عرفه بالتعّبد والدليل. وينبغي، والحال هذا، اأن ت�ضبح �ضــهادته في نهاية 

الة عن اإيقان وعرفان، واإّل ل يكون قد �ضّلى ال�ضالة الحقيقية! ال�ضّ

خطل سرشفادل
 يقول الإمام الخميني }: »فلل�ضهادة في الت�ضّهد خطٌر عظيم؛ لأّن فيها دعوى التحّقق 

.
(2(

والتمّكن، ودعوى الّرجوع اإلى الكثرة بال احتجاب«

لطالمــا ذكــر الإمام الفرق بين الدعوى والحقيقة. وبّين خطورة الّدعاء في مح�ضر مالك 

الملــوك عــّز وجّل. واإّن اأ�ضــواأ ما يعي�ضــه العبد بين يــدي الحّق تعالى هو الّدعــاء، بحيث اإّنه لو 

جــاءه ببــّر الثقليــن وهــو على حــال الّدعاء لكان و�ضعه اأ�ضــواأ مّمــن جاءه بذنــوب الثقلين وهو 

مطاأطئ الراأ�س المعترف بتق�ضيره وذنوبه.

اإّن الّدعاء في مح�ضر من له العلم بال�ّضــرائر لي�ــس �ضــوى ا�ضتخفاف به، وهل يوجد ما هو 

اأ�ضواأ من ال�ضتخفاف برّب العالمين؟!

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 360.
)2)  م.ن.



 اآلداب المعنوّية للصالة في ضوء فكر اإلمام الخمينّي}402

عندمــا نع�ضــي اهلل تعالى، نقول: اإلهــي، ما ع�ضيتك حين ع�ضيتك واأنــا بربوبّيتك جاحد 

ول بحرمتك م�ضتخف.

ونقول كذلك: ما ع�ضيتك لأّنك اأهون الناظرين اإلّي.

لأّن ال�ضتخفاف برّب العالمين ذنٌب ل ي�ضاهيه ذنب.

كيف ننجو لن هذس سرخطل؟
 يقــول الإمــام الخمينــي }: »وحيــث اإّن هذا المقام ال�ضــامخ غير حا�ضــل لأمثالنا، بل 

ا ونحن في هذه الحال، فالأدب في ح�ضرة الباري اأن ننظر اإلى ق�ضورنا  لي�س من المتوّقع اأي�ضً

وذّلتنا ونق�ضنا وعجزنا وم�ضكنتنا ونتوّجه اإلى جنابه المقّد�س بحالة من الحياء، ونقول: 

اإلهنا، لي�س لنا من مقامات الأولياء ومدارج الأ�ضفياء وكمال المخل�ضين و�ضلوك ال�ّضالكين 

حّظ �ضوى األفاظ معدودة، وقد اقتنعنا من جميع المقامات بالقيل والقال الذي ل تح�ضل منه 

كيفية ول حال.

 اإلهنــا، اإّن حــّب الدنيــا وتعّلقاتها حجبنا عن ح�ضرة قد�ضــك ومحفل اأن�ضــك. اللهم، اإل اأن 

تدركنا نحن الهالكين بلطفك الخفّي وتجبر ما �ضبق مّنا، فلعّلنا ن�ضتيقظ من نوم الغفلة ونجد 

 .
(1(

طريًقا اإلى مح�ضر القد�س!«

Q ق لي حقيث سإللام سرصادق آدسب سرتشفم
:Q يقول الإمام الخميني }: »عن م�ضباح ال�ضريعة: قال ال�ضادق

 »الت�ص��ّهد ثن��اء عل��ى اهلل. فك��ن عبًدا له في ال�ص��ّر خا�صًعا له ف��ي الفعل، كما اأّنك عبٌد له 

بالقول والدعوى و�صل �صدق ل�صانك ب�صفاء �صّرك.

 فاإّن��ه خلق��ك عب��داً واأمرك اأن تعبده بقلبك ول�ص��انك وجوارحك واأن تحّقق عبودّيتك له 

بربوبيته لك. وتعلم اأن نوا�صي الخلق بيده، فلي�س لهم نف�س ول لحظ اإّل بقدرته وم�صيئته 

وه��م عاج��زون ع��ن اإتيان اأقّل �ص��يء في مملكته اإّل باإذنه واإرادت��ه، قال اهلل عز وجل: ﴿ َوَربَُّك 

.
ُكوَن ﴾)3) ا يُۡشِ  من اأمرهم ﴿ ُسۡبَحَٰن ٱللَِّ َوتََعَٰلٰ َعمَّ

َيۡلُُق َما يََشآُء َوَيۡخَتاُرۗ َما َكَن لَُهُم ٱۡلَِيَةُۚ ﴾)2)

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 360 - 361.
)2)  �ضورة الق�ض�س، الآية 68.
)3)  �ضورة الق�ض�س، الآية 68.
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 عب��داً ذاك��ًرا بالفع��ل كم��ا اأّنك عبد ذاك��ر بالقول والدعوى و�صل �صدق ل�ص��انك 
ّ

 فك��ن هلل

ب�صفاء �صّرك، فاإّنه خلقك فعّز وجّل اأن تكون اإرادة وم�صيئة لأحد اإّل ب�صابق اإرادته وم�صيئته.

 فا�صتعمل العبودية في الر�صا بحكمه وبالعبادة في اأداء اأوامره وقد اأمر بال�صالة على 

حبيبه النبّي محّمد P، فاأو�صل �صالته ب�صلواته وطاعته بطاعته و�صهادته ب�صهادته.

 وانظ��ر، ل يفوت��ك ب��ركات معرفة حرمته فتحرم فائدة �صالته، واأمره بال�ص��تغفار لك 

وال�ص��فاعة فيك اإن اأتيت بالواجب في الأمر والنهي وال�ص��نن والآداب، وتعّلم جليل مرتبته 

.
(2(

»
عند اهلل عّز وجّل«)1)

ثّم ي�ضرح الإمام الخمينّي } هذا الحديث قائاًل:

»وفي هذا الحديث ال�ّضــريف اإ�ضــارات اإلى الآداب القلبّية للعبادات وحقائقها واأ�ضــرارها، 

ا اأّن مطلق العبادات ثناء  حيث يقول: الت�ضّهد ثناء على الحّق جّل وعال. وقد اأ�ضرنا �ضابًقا اأي�ضً

على الحّق، اإّما با�ضم اأو باأ�ضماء اأو بتجلٍّ من التجّليات، واإّما باأ�ضل الهوية.

وي�ضــير Q اإلــى عمــدة الآداب، وهي: كما اأّنــك تعبد اهلل في الّظاهــر وتّدعي العبودية 

ا  ا حّتى ت�ضــري العبودّية ال�ضــرّية القلبّية اإلى الأعمــال الجوارحّية اأي�ضً فاعبــده فــي ال�ضــّر اأي�ضً

ويكــون العمــل والقول نق�ًضــا على الباطن وال�ضــّر، وت�ضــري حقيقــة العبودّية اإلــى جميع اأجزاء 

الوجود الظاهرّي منها والباطنّي، ويحظى كلٌّ من الأع�ضاء بحّظ من التوحيد ويو�ضل الل�ضان 

الذاكــر الذكــر اإلــى القلــب وينقل القلــب الموّحد المخل�ــس التوحيــَد والإخال�َس اإلى الل�ضــان 

ويطلــب العبــد الربوبيــة من حقيقــة العبودية  ويخرج من عبادة النف�ــس ويو�ضــل األوهية الحّق 

اإلى القلب.

 وليعلم اأّن نا�ضية العباد بيد الحّق تعالى، ول يقدرون على التنّف�س والنظر اإل بقدرة الحّق 

تعالى وم�ضيئته وهم عاجزون عن الت�ضّرف في مملكة الحّق بجميع اأنواع الت�ضّرفات، واإن كان 

ت�ضّرًفا تافًها، اإّل باإذن واإرادة ذاته المقّد�ضــة كما قال تعالى: ﴿َوَربَُّك َيۡلُُق َما يََشآُء َوَيۡخَتاُرۗ َما 

.
ا يُۡشُِكوَن ﴾)3) ِ َوتََعَٰلٰ َعمَّ َكَن لَُهُم ٱۡلَِيَةُۚ ُسۡبَحَٰن ٱللَّ

)1)  المام جعفر ال�ضادق Q، م�ضباح ال�ضريعة، �س 93 - 94.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 361 - 362.

)3)  �ضورة الق�ض�س، الآية 68.
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 فاإذا اأو�ضلت هذه اللطيفة اإلى القلب يكون �ضكرك للحّق على الحقيقة وي�ضري ال�ّضكر اإلى 

اأع�ضائك واأعمالك.

 فكمــا اأّن الل�ضــان والقلــب ل بــّد اأن يكونــا مترافقيــن فــي طريــق العبودّيــة، ففــي هــذا 

ا ل بّد اأن يكون �ضدق الل�ضــان مو�ضوًل ب�ضفاء �ضــّر القلب؛ لأّن الحّق  التوحيــد الفعلــّي اأي�ضً

جــّل وعــال هو الخالــق ول موؤّثر غيــره. وجميــع الإرادات والم�ضــيئات ظّل اإرادته وم�ضــيئته 

.
(1(

ال�ضابقة« الأزلية 

وباخت�ضــار، فاإّن الت�ضــّهد الل�ضــاني مــع التوّجه القلبّي اإلــى حقيقة ما يقوله حــول التوحيد 

والر�ضــالة مــن �ضــاأنه اأن ينقل هذه الحالــة الظاهرّية اإلــى القلب. حّتى اإذا �ضــار القلب ذاكًرا 

بذكر الل�ضــان انتقل من مرحلة التبعّية اإلى مرحلة القيادة، فال يذكر الل�ضــان بعدها �ضــيًئا اإّل 

باأمر القلب.

اإّن الت�ضــّهد الل�ضــاني هو تلقين وتفهيم للقلب في المرحلة الأولى. ومع ح�ضور القلب ورفع 

الموانع �ضرعان ما ت�ضري الحقيقة الظاهرة اإلى الباطن.

يقول الإمام الخميني }: 

»ثم اإّن العبد بعد اآداب ال�ضهادة بوحدانية الحّق واألوهيته يتوّجه اإلى المقام المقّد�س للعبد 

المطلــق والر�ضــول الخاتــم. وعليــه اأن ينتبه اإلى تقّدم مقــام العبودية على الر�ضــالة؛ لأّن قدم 

العبودية مقّدمة لجميع مقامات ال�ضــالكين، والر�ضــالة �ضــعبة من العبودّية، وبما اأّن الر�ضــول 

الخاتــم عبــٌد حقيقــّي فــاٍن فــي الحــّق، فاإطاعته اإطاعــة الحــّق وال�ّضــهادة بالّر�ضــالة مو�ضولة 

ر في طاعة الر�ضول التي  بال�ّضهادة بالوحدانّية، والعبد ال�ّضالك ل بّد اأن يراقب نف�ضه اأّل يق�ضّ

هي طاعة اهلل لئال ُيحرم من بركات العبادة، وهي الو�ضول اإلى جناب القد�ــس ومحّل الأن�ــس 

بم�ضــاعدة الولــّي المطلق، وليعلم اأّنه لن يطاأ المحفل المقّد�ــس ومقّر الأن�ــس بــدون اإعانة ولّي 

 .
(2(

»P النعم والر�ضول الأكرم

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 362.
)2)  م.ن، �س 363.
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ول نن�ضــى باأّن ال�ضهادة بالر�ضالة في الت�ضــّهد ال�ضالتي تكون م�ضبوقة بال�ضهادة بالعبودية 

لأعظــم خلــق اهلل تعالــى. كّل ذلــك تاأكيد علــى اأّن اأعلى المقامات ل يمكن بلوغها دون �ضــلوك 

طريق العبودية الحّقة هلل تعالى.

كما اإن اإعانة الر�ضول الأكرم P م�ضروطة بطاعته، كما قال عز من قائل: ﴿قُۡل إِن ُكنُتۡم 

. فالذين يمنون الّنف�ــس بالح�ضول على �ضــفاعته و�ضفاعة 
(1(﴾ ُ َ فَٱتَّبُِعوِن ُيۡبِۡبُكُم ٱللَّ ُتِبُّوَن ٱللَّ

اأهل بيته دون اأن ي�ضلكوا طريق طاعته اأو ي�ضيروا على درب تبعّيته، اإّنما يعي�ضون الوهم والظّن 

الذي ل يغنيهم عن الحّق �ضيًئا.

)1)   �ضورة اآل عمران، الآية 31.
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سرّهاهيم سرلئيسا

الت�ضّهد في ثالث موا�ضع: الأذان والإقامة والت�ضّهد.  .1

ال�ّضهادة بالوحدانّية هي تذّكر العبد اأّن حقيقة ال�ضالة هي ح�ضول التوحيد الحقيقي.  .2

الة معناه اأّن ال�ّضــفر يكون من اهلل  الت�ضــّهد في بداية ال�ضالة )الأذان( وفي اآخر ال�ضّ  .3

واإلى اهلل )فال�ّضير كّله هو �ضير في مدارج الّتوحيد(.

ال�ضهادة في اأّول ال�ضالة تعبّدية وفي اآخرها تحّققّية.  .4

التّوحيد هو عدم روؤية موؤّثر في الوجود اإّل اهلل، والخروج من التعّلق بما �ضواه.  .5

تثبيت حالة الّتوحيد في القلب يح�ضل بالتوّجه في جميع المقامات اإلى هذا المق�ضد.  .6

ال�ّضــهادة بالّر�ضــالة اإ�ضــارة اإلــى اأّنــه ل يمكــن �ضــلوك طريق الّتوحيــد اإّل بمعونــة الولّي   .7

الكامــل، وينبغــي لهذا التوّجه اأن يكون حا�ضًرا في جميع المقامات، ول ُتنال معونته اإّل 

بطاعته.

الرجوع اإلى الولّي هو رجوع اإلى اهلل.  .8

في الت�ضّهد خطورة اّدعاء التحّقق والرجوع اإلى الكثرة بال احتجاب.  .9

الّنجــاة مــن هــذا الخطــر يكــون بنظــر ال�ّضــالك اإلــى ذّل نف�ضــه واعترافــه بق�ضــوره   .10

وتق�ضيره.



أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

ف اإلى معنى ال�ّضالم وحقيقته.   1 يتعرَّ

ح العالقة بين ال�ضــالم ومظهرية الوحدة في    2 يو�ضّ

الكثرة.

يبّين عالمات ال�ّضالم الحقيقّي وكيفية تحّققه.     3

آداب السالم

الدرس السادس والثالثون





تّفيق
ال�ضالم ا�ضم من اأ�ضماء اهلل تعالى، يدّل على في�ضه الذي به ت�ضلم الموجودات من اأرجا�س 

اإبلي�س، هذا العدّو المبين الذي ل هّم له �ضوى منع تحّقق اإرادة اهلل في كّل العوالم.

وقد جعل اهلل �ضــبحانه ال�ضالة و�ضــيلة لن�ضر ال�ضالم واإف�ضائه، بدًءا من النف�س، وانطالًقا 

من اأولياء اهلل تعالى وانتهاًء بجميع الخلق.

ال�ضــالم اأكبــر اأعداء اإبلي�ــس اللعين. هذا العدّو المبين الذي ي�ضــعى لإثبــات مقولة ﴿ُيۡفِسُد 

، ليوؤّكد اأّن الإن�ضان ل يمكن اأن ي�ضتحّق مقام الخالفة الإلهّية.
فِيَها َويَۡسفُِك ٱدّلَِمآَء﴾)1)

بوا�ضــطة ال�ّضــالم تتاأّمن كّل مقّومات انطالقة الإن�ضان نحو جميع مراتب الكمال والأ�ضماء 

الح�ضنى. 

فعندما ياأمن الإن�ضــان من اأخيه الإن�ضــان ي�ضــتطيع اأن يتعاون معه، فتت�ضافر جهود الجميع 

ويت�ضاركون في رحلة البحث عن الحقيقة واإقامة الق�ضط والعدل في العالم كّله.

الة لن�ضنع حياة مليئة  الة اأعظم معاني الحياة، وهكذا نبداأ من ال�ضّ هكذا نتعّلم من ال�ضّ

بالمعاني الروحية والإن�ضانية ال�ضامية.

حديدا سرسالم
الة معراًجا لنف�ضه، واأتّم فيها ما ينبغي من معاني  اإذا ا�ضتطاع ال�ّضالك اأن ي�ضنع من ال�ضّ

ــالة �ضــتكون رحلة يعبــر فيها الأ�ضــفار الأربعة: مــن الخلق اإلى  الو�ضــال والّت�ضــال، فــاإّن ال�ضّ

الحّق، ومن الحّق اإلى الحّق، ومن الحّق اإلى الخلق في رحلة العود من مبداأ الوجود، ثّم بالخلق 

اإلى الحّق اآخًذا باأيدي من ي�ضاء اإلى الحّق.

)1)   �ضورة البقرة، الآية 30.
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تعّلمنا ال�ضالة كيف يكون الرجوع اإلى الخلق. فما لم يتحّقق ال�ضالم بيننا وبين العباد، ل 

يمكن اأن يقبلوا ب�ضحبتنا؛ لأّن قلوب العباد وح�ضــّية، تنفر ب�ضــرعة لما فيها من �ضح. »والنا�س 

.
(1(

 Q اأعداء ما جهلوا«، كما قال اأمير الموؤمنين

ول يح�ضل الّرجوع اإلى الخلق بحّق اإّل بعد ال�ّضالم المطلق مع رّب الخلق؛ لأّن في الو�ضول اإلى 

الحّق المتعال فر�ضة معرفة حاجات الخلق وا�ضــتعداداتهم ورغباتهم وما ي�ضلحهم ويف�ضدهم. 

فمن عرف اهلل عرف كّل �ضيء. ومن �ضار عالًما بالعّلة اأ�ضبح عالًما بالمعلول حكًما.

ول �ضــّك بــاأّن غايــة المعرفــة باهلل اإّنمــا تتحّقق في ظــّل الفناء عــن الــّذات واإدراك العجز 

والفقــر المطلــق الــذي هو معرفة النف�ــس. وفي ال�ضــجود تعبيــر اأكبر عن هــذه الحقيقة، بل ل 

يوجد ما يعّبر عن حقيقة الخلق مقابل الحّق مثل ال�ضجود.

فمن كان له ال�ضــجود بالحقيقة، ح�ضل له الفناء الذي هو مقّدمة المعرفة وروحها. وهذا 

الحين، ومن ثّم بقية الخلق  هو العبد الذي يقدر على اأن يكون م�ضالًما لأولياء اهلل وعباده ال�ضّ

اأجمعين.

يقــول الإمــام الخمينــي }: »اعلم اأّن العبد ال�ّضــالك اإذا رجع عن مقام ال�ّضــجود الذي 

يكــون الفنــاء �ضــّره، وح�ضلت له حالة ال�ضحو والنتباه، ورجع من حالــة الغيبة عن الخلق اإلى 

.
(2(

حال الح�ضور، في�ضّلم على الموجودات �ضالم من رجع من ال�ضفر والغيبة«

سرسالم ولظفليا سروحقل لي سركثلل
يقول الإمام الخميني }: »ففي ابتداء الّرجوع من ال�ّضفر ي�ضّلم على النبّي الأكرم  P؛ 

لأّنه بعد الّرجوع من الوحدة اإلى الكثرة، فاأّول حقيقة هي تجّلي حقيقة الولية »نحن الأّولون 

.
(4(

، ثّم يتوّجه اإلى اأعيان �ضائر الموجودات بطريق التف�ضيل والجمع«
ال�ّصابقون«)3)

اإذا اأدرك ال�ّضالك حقيقة الوحدة والّتوحيد، فال يرى بعدها موجوًدا اإّل في مظهرّية الحّق؛ 

لأّن كّل كائن اإّنما هو ظهور عظمة اهلل واأ�ضمائه.

)1)  ال�ضيد الر�ضي، نهج البالغة، �س 501.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 366.

)3) راجع:  العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج15،�س15.
)4)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 366.
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جميع الكائنات هي مظاهر الأ�ضــماء الإلهّية، ول يمكن اأن يكون ثّمة موجود ول ينطق عن 

هذه الحقيقة.

ل يتحّقق �ضــهود هذا المعنى اإّل بعد م�ضــاهدة التوحيد التي تح�ضل بالفناء في اهلل ونفي 

الغيرّية وال�ضوى.

فاإذا كانت الموجودات اآيات الحّق المتعال، فال�ّضــالك �ضــيرى ال�ّضــعاع �ضــعاًعا اإذا �ضــاهد 

�ضم�ــس الحقيقة. ومن لم يَر ال�ّضم�ــس �ضيح�ضــب ال�ّضــعاع م�ضــتقالًّ وقائًما بذاته، بل �ضــيرى كّل 

موجود ظاهًرا بذاته ويظّن اأّن نوره ينبع من نف�ضه!

عندمــا نلتفت اإلى ال�ّضم�ــس بغيبة الكائنات نــدرك اأّن كّل �ضياء اإّنما كان منها؛ ولولها لما 

ظهر اأحد.

ول �ضــّك بــاأّن اأّول مــن يظهر بهــذا المعنى هو من كان لــه المظهرّية الأتــّم؛ اأي من كان له 

 ،P ضرف انعكا�س النور الأعظم فيه، وهو ر�ضول اهلل�

ثّم عباد اهلل ال�ضالحون،

ثّم بقّية الكائنات،

سرسالم سرّديدي
يقــول الإمــام الخمينــي }: »ومن لم يكن في �ضالته غائًبا عن الخلق، ولم ي�ضــافر اإلى 

.
(1(

اهلل، فال�ضالم بالن�ضبة اإليه بال حقيقة، ولي�س اإّل لقلقة ل�ضان«

تكــون ال�ضالة بالن�ضــبة للمحجوبين اّدعــاء، ويجب عليهم اأن يبّدلــوا الدعوى اإلى حقيقة، 

وهــذا مــا ل يح�ضــل اإّل بجعلها �ضــفًرا ومعراًجا من خــالل مراعاة اآدابها التي هي �ضــواخ�س 

ال�ّضفر وعالماته، بل وقود الّرحلة ومطّيتها.

دور ال�ضــالة المعنويــة اأن تخرجنــا مــن الحتجــاب الــذي ح�ضل ب�ضــبب ظّننا بــاأّن الخلق 

م�ضتقّلون باأفعالهم وذواتهم ووجودهم.

اأعظم الحتجابات هي التي تح�ضل ب�ضبب حاجتنا اإلى النا�س واعتبارنا اأّنهم يغنوننا. 

وال�ضالة ترينا حقيقة فقر الكائنات و�ضعفها واحتياجها، بل قيامها باهلل تعالى.

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 366.
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هذا هو الفناء عن الخلق، وهذا هو معنى الغيبة عنهم، وبه يتحّقق ال�ضفر اإلى اهلل تعالى، 

وهنــاك يح�ضــل الح�ضــور الأعظــم، وفــي المح�ضر المقّد�ــس نتعّرف اإلــى الحقيقــة التي هي 

�ضريان التوحيد في كّل �ضيء، ونرى الخلق هذه المّرة في لبا�س الحّق ومظاهره، فنعي�س معهم 

في �ضالم!

يقــول الإمــام الخميني }: »فالأدب القلبي لل�ضــالم مرتبط بالأدب في جميع ال�ضالة. 

واإذا لــم يح�ضــل لــه في هذه ال�ضــالة ، التي هي حقيقة المعراج ، عــروج، ولم يخرج من بيت 

.
(1(

النف�س، فال �ضالم له«

وعالمة ح�ضول ال�ضــالم هي ال�ضــالمة من تاأثير ال�ضــيطان والنف�ــس الأّمــارة، اللذين هما 

من�ضــاأ جميــع الأوهــام والأباطيــل. واأ�ضــواأ اآفاتهمــا توّهــم اأّن الخلــق قائمــون بذواتهــم، واأّنهم 

موؤّثــرون دون اهلل. الأمــر الــذي يح�ضــل منه الّطمــع والحتيــاج اإليهم اأو الخــوف منهم. فمن 

قال في �ضالته ال�ّضــالم علينا، ولم يكن اآمًنا من ت�ضّرفات ال�ضــيطان اللعين والنف�ــس الأّمارة 

فهو مّدع. واإذا لم يدرك قبح اّدعائه لي�ضــتره بال�ضــتغفار والعتراف بالعجز والتق�ضير وطلب 

ــالة ومح�ضرها العظيم؛ لهذا يقول  �ضــّتارية الحــّق تعالى، فهو كاذب اأو م�ضــتخّف بحرمة ال�ضّ

ا اإذا ح�ضلت له ال�ّضــالمة من ت�ضّرفات ال�ضــيطان وت�ضّرفات  الإمــام الخميني }: »واأي�ضً

النف�ــس الأّمارة في هذا ال�ّضــفر ولم يكن القلب علياًل طوال هذا المعراج الحقيقّي، ف�ضــالمه 

 .
(2(

حقيقّي، واإّل فال �ضالم له«

اأجل، من يمكن اأّل يكون ال�ّضالم بحّقه اّدعاء فهو ر�ضول اهلل P؛ لأّنه حّقق جميع مراتب 

ا لال�ضم ال�ّضالم، فيقول الإمام }: ال�ّضالمة، و�ضار مظهًرا تامًّ

»نعــم، ال�ضــالم علــى النبّي P بنــاء على ذلك �ضــالٌم حقيقّي؛ لأّنه P في هذا ال�ّضــفر 

المعراجّي وفي هذا ال�ّضــير اإلى اهلل �ضعوًدا ونزوًل مّت�ضف بال�ّضــالمة، وفي جميع ال�ّضــير خاٍل 

 .
(4(

»
نَزۡلَنُٰه﴾)3)

َ
آ أ وبريء من ت�ضّرفات غير الحّق كما، اأ�ضرنا اإليه في ال�ضورة المباركة ﴿إِنَّ

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 366.
)2)  م.ن.

)3)  �ضورة القدر، الآية 1.
)4)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 366.
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الم وللستبه حقيث لي لعنى سرسم
»عن م�ضباح ال�ضريعة، قال ال�ضادق Q: »معنى ال�ّصالم في دبر كّل �صالة الأمان. 

اأي م��ن اأّدى اأم��ر اهلل و�ص��ّنة نبّي��ه P خا�ص��ًعا من��ه قلب��ه، فل��ه الأم��ان م��ن ب��الء الدني��ا 

وبراءة من عذاب الآخرة. 

وال�ص��الم ا�ص��م م��ن اأ�ص��ماء اهلل تعال��ى، اأودع��ه خلق��ه لي�ص��تعملوا معن��اه ف��ي المعام��الت 

والأمانات والإ�صافات وت�صديق م�صاحبتهم فيما بينهم و�صّحة معا�صرتهم،

 واإذا اأردت اأن ت�صع ال�صالم مو�صعه، وتوؤّدي معناه فلتتقِّ اهلل.

 ولي�صلم منك دينك وقلبك وعقلك، ول تدّن�صها بظلمة المعا�صي.

 ولت�ص��لم حفظت��ك م��ن اأن تبرمه��م )تبُرمه��م: ت�صجرهم(، ول تمّلهم وتوح�ص��هم منك 

ب�ص��وء معاملتك معهم. ثّم �صديقك ثّم عدوّك. فاإّن من لم ي�ص��لم منه من هو الأقرب اإليه 

فالأبع��د اأول��ى. وم��ن ل ي�صع ال�ّص��الم موا�صعه هذه، فال �ص��الم له ول ت�ص��ليم )�ص��ّلم( وكان 

 .
(2(

،
كاذًبا في �صالمه واإن اأف�صاه في الخلق«)1)

ي�ضرح الإمام الخميني } هذا الحديث قائاًل: 

»يقول الإمام ال�ضادق Q: معنى ال�ضالم عقيب ال�ضالة هو الأمان؛ بمعنى اأّن من اأّدى 

الأوامــر الإلهّية وال�ّضــنن النبوية بالخ�ضــوع القلبــّي فياأمن من بالء الدنيا وعــذاب الآخرة؛ اأي 

ياأمن من الت�ضّرفات ال�ضــيطانية في الدنيا؛ لأّن اأداء الأوامر الإلهّية بالخ�ضــوع القلبّي موجب 

لقطــع ت�ضــّرف ال�ضــيطان: اإّن ال�ضالة تنهــى عن الفح�ضــاء والمنكر... ثّم ي�ضــير Q اإلى 

�ضــّر من اأ�ضــرار ال�ّضالم، ويقول: ال�ّضالم ا�ضــم من اأ�ضماء اهلل تعالى اأودعه الموجودات، وهذه 

اإ�ضارة اإلى مظهرّية الموجودات لالأ�ضماء الإلهّية...

 ول بــّد للعبــد ال�ضــالك اأن يظهر هذه اللطيفة الإلهّية التــي اأودعت واختفت في باطن ذاته 

وخميرته وي�ضتعملها في جميع المعامالت والمعا�ضرات والأمانات والرتباطات وي�ضير بها اإلى 

مملكة باطنه وظاهره وي�ضتعملها في المعامالت مع الحّق ودين الحّق تعالى لئاّل يخون الوديعة 

)1)  الميرزا النوري، م�ضتدرك الو�ضائل، ج5، �س 25 - 26.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 366 - 367.
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الإلهّية، فت�ضري حقيقة ال�ّضالم اإلى جميع قواه الملكّية والملكوتّية، وفي جميع عاداته وعقائده 

واأخالقه واأعماله لت�ضلم نف�ضه من جميع الت�ضّرفات. وعّرف Q التقوى طريًقا لتح�ضيل 

هذه ال�ضالمة. ولُيعلم اأّن للتقوى مراتب ومنازل:

فتقــوى الظاهــر هي حفظ الظاهر من القذارات وظلمــة المعا�ضي القالبية، وهذه هي   .1

تقوى العاّمة...  

وتقــوى الباطــن هــي حفظــه وتطهيره عــن الإفــراط والتفريط وعــن التجــاوز عن حّد   .2

العتدال في الأخالق والغرائز الروحية، وهذه تقوى الخا�ضة.

وتقوى العقل حفظه وتطهيره عن ا�ضتعماله في العلوم غير الإلهّية، )والمراد من العلوم   .3

الإلهّية ما يكون مرتبًطا بال�ضرائع والأديان الإلهّية وجميع العلوم الطبيعّية وغيرها من 

اأجل معرفة مظاهر الحّق تكون اإلهّية، واإن لم تكن لأجل ذلك فلي�ضت كذلك، واإن كانت 

من مباحث المبداأ والمعاد(؛ وهذه تقوى اأخ�ّس الخوا�س.

.
(1(

4.  وتقوى القلب حفظه عن م�ضاهدة وذكر غير الحّق، وهذه تقوى الأولياء«

وُيفهم من �ضــرح الإمام الخمينّي } لمراتب التقوى اأّن اآفات ال�ضــيطان الكبرى والتي 

تمنع الإن�ضان من تحقيق ال�ّضالم في نف�ضه مع اهلل ومع الخلق هي:

الذنوب والمعا�ضي التي تمّثل اعتداًء وا�ضًحا على الجوارح.

والأخالق الّرذيلة التي توؤّدي اإلى مر�س الّن�ضاأة البرزخية.

والأوهام والأباطيل التي تتلّب�س لبو�س الحقيقة، وت�ضفي على نف�ضها �ضبغة العلوم.

وروؤية الغير مقابل الحّق تعالى. وهو معنى �ضهودها في ال�ضتقالل ل في ال�ضتظالل. فاإذا 

لم يبَق في القلب �ضوى الحّق تعالى، و�ضار �ضهوده لكّل �ضيء في عين �ضهود الحّق، وراأى الخلق 

بنور الحّق ومظهرّيته، فقد حّقق الخلوة مع اهلل وهي مجال�ضة الحّق تعالى؛ ولهذا يقول الإمام 

الخمينــي }: »والمق�ضــود من الحديث ال�ضــريف الذي يقول الحّق تعالى فيه: »اأنا جلي���س 

، هو هذه الخلوة القلبّية. وهــذه الخلوة هي اأف�ضل الخلوات، والخلوات الأخر 
م��ن جال�ص��ني«)2)

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 367 - 368.
)2) العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج95، �س 377.
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 .
(1(

مقّدمة لح�ضول هذه الخلوة«

فــاإّن تفريــغ القلب مــن هّم الدنيا الذي ين�ضــاأ منــه جميــع المعا�ضي القالبيــة والظاهرية، 

�ضــيكون مقّدمــة لتفريغــه وتخليتــه من رذائــل الأخالق ومفا�ضــدها. ومن �ضــُلم قلبــه من هذه 

الهموم �ضــيرى الّدنيا في وجهها الأر�ضّي ل التمّلكّي، فيعرف حينها م�ضــوؤولّياته تجاهها. ولن 

تكــون علومــه لأجل ال�ّضــيطرة عليها وت�ضــخيرها لماآربــه واأغرا�ضهــا الدنّية. فــاإذا تحّقق هذا 

ال�ضالم في العالم �ضارت الأر�س م�ضرقة بنور رّبها تعطي اأهلها في كّل �ضيء علًما �ضحيًحا.

يقول الإمام الخميني }:

»فمــن اّت�ضف بجميع مراتب الّتقوى ي�ضــلم دينه وعقلــه وروحه وقلبه وجميع قواه الظاهرة 

والباطنة، وت�ضلم حفظته الموكلة به، ول تمّل ول ت�ضجر ول ت�ضتوح�س منه.

 ومن كان بهذه ال�ضفة تكون معامالته ومعا�ضــرته مع �ضديقه وعدّوه بطريق ال�ضــالمة، بل 

ينقطع جذر العداوة من باطن قلبه، واإن كان النا�س يعادونه.

 ومــن لــم يكــن �ضــالًما في جميــع المراتــب، فهو محــروم من في�س ال�ّضــالم بمقــدار عدم 

.
(2(

�ضالمته وقريب من اأفق النفاق بمقدار ذلك، نعوذ باهلل منه، وال�ضالم«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 368.
)2)  م.ن، �س 368.
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سرّهاهيم سرلئيسا

ال�ضــالة معــراج الموؤمــن اإلــى اهلل: من الخلــق اإلى الحــّق، ومن الحّق اإلــى الحّق، ومن   .1

الحّق اإلى الخلق، وبالخلق اإلى الحّق.

حتــى يتــّم ال�ضــفر الرابــع ينبغــي اأن يكون الإن�ضــان في �ضــالم مع خلق اهلل حتــى يقبلوا   .2

ب�ضحبته.

الرجوع اإلى الخلق بحّق يح�ضل بعد ال�ضالم المطلق مع رّب الخلق.  .3

ال�ّضالم المطلق مع الحّق يح�ضل بالفناء عن الذات.  .4

الفناء عن الذات يتحّقق بال�ضجود.  .5

اإذا مــا تــّم ال�ضــجود الحقيقــي ح�ضل الفنــاء، فيتحّقق ال�ضــالم مع اأوليــاء اهلل وعباده   .6

ال�ضالحين.

مــع ح�ضــول الفنــاء تح�ضــل م�ضــاهدة التوحيــد )اأّن جميــع الخلق مظاهــر عظمة اهلل   .7

واأ�ضمائه(.

فــي ابتــداء الّرجــوع من ال�ّضــفر اأول من يتّم ال�ّضــالم عليه هو النبّي الأكــرم P؛ لأّنه   .8

المظهــر الأتّم لعظمة اهلل واأ�ضــمائه، ومن ثّم على عبــاد اهلل ال�ضالحين، ومن ثّم على 

باقي الموجودات.

ما دام الإن�ضان محتجًبا لن يرى الموجودات ظّل اأ�ضماء اهلل و�ضفاته.  .9

تاأديــة ال�ضــالة مع مراعاة اآدابها، من �ضــاأنه اأن يخرجنا من هــذا الحتجاب ويرينا   .10

فقر الكائنات.

عندما يرى ال�ّضــالك فقر الموجودات يفنى عنها، ويح�ضل ال�ضــفر الحقيقّي اإلى اهلل   .11

تعالى والح�ضور الأعظم في المح�ضر المقّد�س، فنرى الخلق في لبا�س الحّق ويح�ضل 

ال�ضالم.

عالمة ح�ضول ال�ضالم الخروج من تاأثير ال�ضيطان والنف�س الأمارة.  .12
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الخروج من �ضلطة ال�ضيطان والنف�س الأّمارة يكون بالتزام التّقوى في جميع مراتبها:   .13

تقــوى الجــوارح وحفظها عن ارتــكاب المعا�ضي، تقوى الباطن بحفظــه عن تجاوز حّد 

العتدال، تقوى العقل بحفظه عن ا�ضتعماله بالعلوم غير الإلهّية، وتقوى القلب بحفظه 

عن م�ضاهدة غير الحّق.

الر�ضــول الأكــرم P هــو الوحيد الــذي ا�ضــتطاع اأن يحّقق جميع مراتب ال�ضــالمة،   .14

ا لال�ضم ال�ّضالم. فاأ�ضبح مظهًرا تامًّ





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

 التسبيحات األربعة 
وأسرارها وآدابها 

ف اإلــى معنــى كّل ركــن مــن الأركان الأربعة    1 يتعــرَّ

للت�ضبيح واأ�ضراره واآدابه.

يبّين اأهمّية القنوت ودوره واآدابه.   2

ــح معنــى التعقيب ودوره في جبــران نق�ضننا    3 يو�ضّ

وتق�ضيرنا. 

الدرس السابع والثالثون





تّفيق
الة اإل ويت�ضّمن اأدًبا من اآداب العبودّية التي هي روح ال�ّضــلوك  مــا مــن فعل اأو قول في ال�ضّ

اإلى اهلل تعالى.

كّل اأعمالنا، ما لم تنطلق من دافع تحقيق العبودية، ولم توؤدِّ اإلى العبودية، فال قيمة لها. 

لي�ضــت العبودية في جوهرها �ضــوى الن�ضجام النف�ضــّي والعملّي التاّم مع اأعظم حقيقة في 

الوجود وهي حقيقة الربوبية.

ا ويت�ضّرف ويعتّز بعبودّيته له �ضدًقا. من عرف رّبه حًقا، ل يمكن اإّل اأن يّتخذه ربًّ

ال�ضالة عبادة جامعة؛ لأّنها �ضملت كّل مفردات العبودية ب�ضورة فريدة ومذهلة.

من اّتخذ ال�ضالة معراًجا للو�ضول اإلى اهلل تعالى، اأو�ضلته باأ�ضــرع الّطرق واأي�ضــرها؛ فهي 

قربان كّل تقّي. 

الة اأذكار اأربع ُتعرف بالت�ضــبيحات؛ لأّنها في مقام التنزيه. وكّل ذكر فيها يوؤّدي  وفي ال�ضّ

دوًرا عظيًمــا فــي تثبيت روح العبودية فــي القلب، من خالل تثبيت عجز الممكن وذّل المخلوق 

و�ضعفه ول �ضيئّيته مقابل عظمة الخالق ومجد الإله وكبريائه. 

مثل هذا الذكر التنزيهّي له اأربعة اأركان بح�ضب كالم الإمام الخميني }، وهي:

سبيح
م

سرت
.

(1(
»الت�ضبيح هو التنزيه عن التو�ضيف بالتحميد والتهليل«

»ولُيعلم اأّن الّتحميد والّتهليل، حيث اإّنهما مت�ضّمنان للّتوحيد الفعلّي وفيهما �ضائبة الّتحديد 

والتنقي�ــس، بــل �ضــائبة الت�ضــبيه والتخليــط، فيلزم العبد ال�ضــالك اأن يجعل نف�ضــه في ح�ضن 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 370.
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الت�ضبيح والتنزيه الح�ضين، ليتهّياأ للورود فيه؛ ويفّهم باطن قلبه اأّن الحّق جّلت عظمته منّزه 

عــن التعّينــات الخلقية والتلّب�ــس بمالب�ــس الكثــرات، كي يتنــّزه وروده في الّتحميد عن �ضــائبة 

.
(1(

التكثير«

كّل من يحمد اهلل قد يقع في �ضائبة الّتحديد حين يقارن محامد اهلل بمحامد الخلق، واإن 

كان فــي مقــام نفي التحديد. ولأّن العبد في موقع حمد اهلل تعالى قد يرى نف�ضــه حامًدا بينما 

ا. الحمد في الفعل لي�س اإّل هلل تعالى؛ لهذا ل بّد اأن ينّزه حمده عن هذا والّت�ضبيه اأي�ضً

ولأّن العبد قد ي�ضبه محامد اهلل وكمالته بكمالت خلقه، فيحتاج اإلى الّت�ضبيح كذلك. 

ا. ولأّن العبد قد ين�ضب العيوب اإلى اهلل في مقام التوحيد احتاج اإلى الت�ضبيح اأي�ضً

فــكّل �ضــيء يرجــع اإلــى اهلل تعالــى دون عيب اأو �ضــوب نق�ــس. واإّنمــا النقائ�س مــن مرتبة 

التعّينات الخلقّية ومن عالم الخلق، ثّم يقول الإمام }:

 »وهــو مــن المقامــات ال�ضــاملة، والعبد ال�ّضــالك ل بــّد اأن يتوّجــه اإليه في جميــع العبادات 

ويحفــظ قلبــه عن دعــوى التو�ضيف والثنــاء على الحّق. ول يظّنــن اأّن في اإمــكان العبد القيام 

بحــّق العبودّيــة ف�ضــاًل عن القيام بحــّق الربوبية الذي انقطعــت عنه اأعين اآمــال كّمل الأولياء 

وتقا�ضــرت عــن ذيلــه اأيدي الأعاظم من اأ�ضحــاب المعرفة )خذ اأفخاخــك واذهب، فالعنقاء 

.
(2(

ل ي�ضطادها اأحد(، فلهذه الجهة قالوا اإّن كمال المعرفة لأهل المعارف عرفان عجزهم«

ل يقت�ضر الت�ضبيح على مو�ضع اأو مقام خا�س، بل ينبغي اأن يكون حال العبد في كّل اأحواله. 

ومن ترك الت�ضــبيح �ضــقط، وكّل �ضــيء اإّنما ي�ضــير بهذه الحقيقة. واإذا كان لنا من بقاء فذلك 

له. ومــن مظاهر رحمــة اهلل تعالى اأّنــه اأجاز لنا بالــورود اإلى هذه  مــن �ضــعة رحمــة اهلل وتف�ضّ

المقامات رغم ق�ضورنا وعجزنا عن القيام بحقيقة الأمر؛ لهذا يقول الإمام }:

»نعم، حيث اإّن الرحمة الوا�ضــعة للحّق جل وعال �ضــاملة لنا نحن العباد ال�ضعاف، فرّخ�س 

ل باإجازة الورود في مثل  لنا نحن الم�ضــاكين بالّدخول اإلى جناب خدمته ب�ضــعة رحمته. وتف�ضّ

هذا المقام المقّد�س المنّزه الذي انق�ضمت ظهور الكروبيين عن الدّنو منه.

ــالت واأيادي الذات المقّد�ضــة لولّي النعمة على عبــاده يعرف قدره   وهــذا مــن اأعظم تف�ضّ

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 371.
)2)  م.ن، �س 370.
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اأهل المعرفة والأولياء الكّمل واأهل اهلل على قدر معرفتهم.

 واأّمــا نحــن المحجوبــون المتاأّخرون عن كّل مقام ومنزلــة، والمحرومون البعيدون عن كّل 

كمــال ومعرفــة فعنه غافلون كّلّيــا. والأوامر الإلهّية - وهي في الحقيقــة اأف�ضل النعم العظيمة 

غير المتناهية - نح�ضبها من التكّلف والكلفة ونقوم بها بال�ضجر والك�ضالة. 

 .
(1(

ومن هذه الجهة حرمنا وحجبنا عن نورانّيتها بالكّلية«

سرتّّيق   
ا؛ فلهذا كانت  »وهو مقام التوحيد الفعلي الذي ينا�ضــب حال القيام وينا�ضــب القراءة اأي�ضً

هذه الت�ضبيحات في الركعتين الأخيرتين قائمة مقام الحمد، والم�ضّلي مختار اأن يقراأ الحمد 

مكانها. 

ون�ضتفيد التوحيد الفعلّي كما ذكرنا في الحمد من ح�ضر الحمد بالحّق تعالى،

 وتق�ضر يد العبد عن المحامد بالكلية

،
ِٰهُر َوٱۡلَاِطُنۖ ﴾)2) ُل َوٱٓأۡلِخُر َوٱلظَّ وَّ

َ
 ونو�ضل اإلى �ضامعة القلب: ﴿ ُهَو ٱۡل

 .
َ َرَمٰ ﴾)3)  ونذيق ذائقة الروح حقيقة ﴿َوَما َرَمۡيَت إِۡذ َرَمۡيَت َوَلِٰكنَّ ٱللَّ

ون�ضــع روؤيــة النف�ــس وحّبها تحــت قدمي ال�ّضــلوك، كي ن�ضل اإلــى مقام الّتحميــد ونخّل�س 

.
(4(

القلب من م�ضّقة تحمل ثقل مّنة الخلق«

عندمــا نحمــد اأو نمــدح فنحن نثني، وهذا فعل مــن الأفعال. لكّن التحميــد الحقيقي يعني 

اأّل نن�ضب اأّي فعل للمخلوقين؛ لأّن كل فعل اإّنما هو فعل اهلل تعالى، فعلينا اأن ننّزه الحّق تعالى 

ا! عن تحميدنا اأي�ضً

سرتفليل
»وله مقامات، اأحدها: مقام نفي الألوهية الفعلّية عن كّل ما �ضــوى اهلل، وهو عبارة اأخرى 

عــن ل موؤّثــر في الوجود اإل اهلل، وهــذا يوؤّكد ح�ضر التحميد، بل يوجب الح�ضر وي�ضــّببه؛ لأّن 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 370.
)2)  �ضورة الحديد، الآية 3.

)3)  �ضورة الأنفال، الآية 17.
)4)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 371.
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مراتــب الوجــود الإمكانية ظــّل حقيقة وجود الحّق جّلــت قدرته، وهي الربط المح�س، ولي�ــس 

ل�ضــيٍء منها وجه من ال�ضــتقالل والقيام بنف�ضــه؛ فلهذا ل ي�ضّح اأن ُين�ضــب التاأثير الإيجادّي 

اإليهــا بوجــه؛ لأّن الالزم في التاأثير ال�ضــتقالل في الإيجاد وال�ضــتقالل في الإيجاد م�ضــتلزم 

لال�ضتقالل في الوجود.

 وبعبــارة اأهــل الــذوق حقيقة الوجــودات الظّليــة ظهور قدرة الحــّق في المرائــي الخلقّية. 

ومعنــى ل اإلــه اإل اهلل م�ضــاهدة فاعلّية الحّق وقدرته في الخلق ونفــي التعّينات الخلقّية واإفناء 

.
(1(

مقام فاعلية وتاأثير الخلق في الحّق«

كّل تاأثير يرجع اإلى القدرة، والقدرة ترجع اإلى الوجود. فما لم يكن الموجود م�ضــتقالًّ في 

وجوده، ل يمكن اأن يكون م�ضتقالًّ في تاأثيره، لهذا يقول الإمام الخميني }:

»ومــن مقامــات التهليــل نفي المعبــود غير الحّق، فال اإلــه اإل اهلل، اأي ل معبود �ضــوى اهلل. 

وبنــاًء علــى هــذا يكون مقام التهليــل نتيجًة لمقام التحميــد؛ لأّنه اإذا انح�ضــرت المحمدة في 

ــا تنــزل ِحملها في ذلــك المقام المقّد�ــس وتنتفي جميع  ذات الحــّق المقّد�ضــة فالعبودّيــة اأي�ضً

عبوديــات الخلــق للخلــق، وكّلهــا لروؤيــة المحمدة. فــكاأّن ال�ّضــالك يقــول: لأّن جميــع المحامد 

ا، وهو المعبود؛ وتتحّطم الأ�ضنام باأجمعها.  منح�ضرة بالحّق فالعبودّية تنح�ضر به اأي�ضً

 .
(2(

خر ل تنا�ضب هذا المقام«
ُ
وللتهليل مقامات اأ

فــال ي�ضــتحّق العبــادة اإّل مــن كان بالحمــد مو�ضوًفــا؛ ول محمــود فــي الوجــود علــى نحــو 

ا  ال�ضتقالل اإل اهلل، فال معبود �ضواه، وكّل محمود غيره فِبه، ولول ن�ضبته اإليه لما كان م�ضتحقًّ

لأي محمدة.

سرتكبيل
ــا التكبيــر عن الّتو�ضيف، فــكاأّن العبد في بدء وروده في التحميــد والتهليل ينّزه  »وهــو اأي�ضً

ــا ينزّهه ويكّبره عنــه، حّتى يكون تحميــده وتهليله  اهلل عــن التو�ضيــف، وبعــد الفــراغ منه اأي�ضً

محفوًفا بالعتراف بالتق�ضير والتذّلل.

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 371.
)2)  م.ن، �س 372.
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 ولعّل التكبير في هذا المقام هو التكبير عن التحميد والتهليل؛ لأّن فيه �ضائبة الكثرة كما 

ذكر. 

ولعّل في الت�ضبيح تنزيًها عن التكبير، وفي التكبير تكبيًرا عن التنزيه لت�ضقط دعاوى العبد 

تماًمــا، ويتمّكــن فــي التوحيد الفعلّي، وي�ضبح مقــام القيام بالحّق ملكة فــي قلبه، ويخرج عن 

 .
(1(

التلوين، وتح�ضل له حالة التمكين«

يدور ذكر اهلل حول المعرفة. وتدور المعرفة حول الو�ضف. ولّما كان الو�ضف عنه ممتنًعا، 

فــات عنه. وكانت غاية  ل�ضــتحالة اإحاطــة الممكن بالواجب كان كمــال الإخال�س له نفي ال�ضّ

المعرفــة العجــز عــن المعرفــة. فحقيقة الذكر هي التوّجــه اإلى هذه الحقائــق التي تجتمع في 

الت�ضبيح والتكبير لتعين ال�ضالك على عدم تجاوز حّد العبودية.

ا للقيام  وبمعرفة بع�س معاني الت�ضبيح والتحميد والتهليل والتكبير ي�ضبح ال�ضالك م�ضتعدًّ

باآدابها، وهي كما يقول الإمام الخميني }:

ــل فــي قلبــه مــن هــذه الأذكار ال�ضــريفة )التــي هــي روح  »والعبــد ال�ضــالك ل بــّد اأن يح�ضّ

المعارف(:

1. حالة التبّتل والت�ضّرع والنقطاع والتذّلل،

 2. ويعطى لباطن القلب �ضورة الذكر بكثرة المداومة، 

3. ويمّكن في باطن القلب حقيقة الذكر،

 حّتى يكون القلب متلّب�ًضا بلبا�س الذكر وينزع عن نف�ضه لبا�ضه وهو لبا�س البعد. 

ٰى ِمَن  َ ٱۡشــَتَ ــا، وتتحّقــق فيــه حقيقة وروح هذه الآية: ﴿إِنَّ ٱللَّ ــا حّقانيًّ في�ضيــر القلــب اإلهيًّ

.
(3(

»
نُفَسُهۡم﴾)2)

َ
ٱلُۡمۡؤِمننَِي أ

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 372.
)2)  �ضورة التوبة، الآية 111.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 372.
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ا رلدنوع وسرقعاء سئدسب سردلبيم

1. معنى القنوت وحقيقة الباطنية:
يقــول الإمــام الخمينــي }: »القنــوت، وهــو حــال المناجــاة والنقطــاع اإلــى الحــّق في 

خ�ضو�س ال�ضالة التي كّلها اإظهار العبودية والثناء. وفي هذه الحالة، فاإّن ذات الحّق المقّد�ضة 

.
(1(

جّل وعال فتحت باب المناجاة والدعاء على العبد خا�ضة، و�ضّرفه بهذا الت�ضريف«

ويقــول }: »وبالجملــة، مقــام القنــوت في نظــر الكاتب كمقام ال�ضــجود، فــذاك توّجه 

واإقبال على ذّل العبودية وتذّكر مقام عّز الربوبية، وهذا اإقبال على عّز الربوبية وتذّكر عجز 

العبودية وذّلها.

 وهــذا بح�ضــب مقام المتو�ّضــطين، واأّما بح�ضــب مقــام الكّمل فكما اإّن ال�ضــجود مقام فناء 

العبــد وتــرك الغير والغيريــة، فالقنوت مقام النقطــاع اإلى الحّق وترك العتمــاد على الغير، 

وهو روح مقام التوّكل. 

وبالجملة، حيث اإّن القيام مقام التوحيد الأفعالي وهذا التوحيد يتمّكن في الركعة الثانية ففي 

 .
(2(

القنوت تظهر نتيجته فيقدم العبد ك�ضكول الت�ضّول اإلى الحّق وينقطع عن الخلق ويفّر منهـم«

فتارة يكون القنوت توّجًها، واأخرى يكون تعبيًرا. ول �ضّك باأّن من تحّقق بالمقامات ت�ضبح 

الأفعال عند ظهور ما في باطنه من حقيقة المقام.

»اأّيهــا العزيــز، اإّن القنــوت هو غ�ضــل اليد من غير الحــّق، والإقبال التاّم علــى عّز الربوبية 

ومّد اليد الخالية و�ضوؤال الغني المطلق، وفي هذه الحالة من النقطاع فاإّن الكالم عن البطن 

 .
(3(

والفرج وذكر الدنيا منتهى النق�ضان وتمام الخ�ضران«

اإذا ا�ضتح�ضر العبد ال�ضالك مقام رّبه، وراأى ذّل نف�ضه وفقره، فال يمكن اأن يطلب من اهلل 

تعالى ما ل يليق بهذا المح�ضر المقّد�س. فافر�س اأّنك وفدت على غنيٍّ كريم ذي ثروة هائلة، 

فهل ي�ضّح في منطق الأدب اأن تطلب منه القليل اأو الحقير، وهل يقبل هذا الكريم اأن ت�ضــاأله 

ما ل يليق ب�ضاأنه.

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 374.
)2)  م.ن، �س 375.
)3)  م.ن، �س 374.
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وافر�ــس اأّنــك وفــدت علــى عالم جليل ذي وفــرة في العلــم والتحقيق، فهل يليق اأن ت�ضــاأله 

م�ضاألة �ضرعية يمكنك تح�ضيل الإجابة عنها من اأّي اأحد؟

األ ُيعــّد هــذا ال�ضــوؤال مــن �ضــوء الأدب و�ضعــف الوجــدان؟! لهــذا كان اأعظــم الآداب فــي 

الّدعــاء اأن تبــداأ بالثنــاء علــى اهلل، واأن تدعو كمــا كان اأولياء اهلل تعالى يدعــون، يقول الإمام 

الخميني  }:

»اأيا روحي، حيث اإّنك الآن بعدت عن وطنك وهجرت مجاورة الأحرار وابُتليت بهذه الدار 

المظلمة ذات التعب والمحن الكثيرة، فال تن�ضج حول نف�ضك كدود القّز. 

اأيــا عزيــزي، اإّن اهلل الرحمــن قد خّمر فطرتك بنــور المعرفة ونار الع�ضــق، واأّيدها باأنوار 

كالأنبيــاء والأوليــاء، فال تطفئ هــذه النار بتراب الدنيا الدنّية ورمادهــا، ول تكّدر ذاك النور 

بكــدورة التوّجــه اإلــى الدنيا وظلمتها، وهــي دار الغربة، فاإّنك اإذا توّجهت اإلــى الوطن الأ�ضلي 

وطلبــت النقطــاع اإلــى الحّق مــن الحّق وعر�ضت عليــه حالة هجرانك وحرمانــك بقلٍب موجع 

واأظهــرت حــال م�ضــكنتك وا�ضطــرارك وابتالئك، فيدركك الإمــداد الغيبّي وتنال الم�ضــاعدة 

الباطنية وتجبر النقائ�س؛ اإذ من عادته الإح�ضان ومن �ضيمته التف�ضّل.

 واإذا قــراأت فــي القنــوت من فقــرات المناجاة ال�ضــعبانية لإمام المّتقين واأميــر الموؤمنين 

ا قوله Q: »اإلهي،  واأولده المع�ضوميــن R، وهــم اأئّمة المعارف والحقائق، وخ�ضو�ضً

 اإلى اآخره، فاقراأه بحــال ال�ضطرار والتبّتل والت�ضّرع، ل 
ه��ب ل��ي كم��ال النقط��اع اإليك...«)1)

.
(2(

بقلٍب مّيت كقلب الكاتب، فهو اأن�ضب كثيًرا لهذه الحال«

2. أحكام القنوت:
يقــول الإمــام الخمينــي }: »اعلــم اأّن القنوت من الم�ضــتحبات الموؤّكــدة التي ل ينبغي 

ا  تركهــا بــل الأحوط الإتيان به؛ لأّن بع�ــس الأ�ضحاب قال بوجوبه، وظاهر بع�س الروايات اأي�ضً

الوجــوب، واإن كان الأقــوى فــي ال�ضناعــة الفقهية، عــدم الوجوب كما هو م�ضــهور بين العلماء 

الأعالم.

)1)  ابن طاوو�س، علي بن مو�ضى ، اقبال الأعمال، ج2، �س 687.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 374 - 375.
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ــة المتعارفة بين الإماميــة )ر�ضوان اهلل عليهــم(؛ بمعنى   وهــو علــى هذه الكيفيــة الخا�ضّ

اأّنه متقّوم برفع اليد حذاء الوجه وب�ضــط باطن الكّفين نحو ال�ّضــماء والّدعاء بالماأثور اأو غير 

الماأثور.

.
(1(

 ويجوز الّدعاء بكّل ل�ضان، عربيًّا كان اأم غير عربّي، والعربّي اأحوط واأف�ضل«

3. أفضل قنوت في الصالة:
 يقول الإمام الخميني }: »وقال الفقهاء: اأف�ضل الأدعية فيه دعاء الفرج، ولم يَر الكاتب 

ا بــه لالأف�ضلية، ولكن م�ضمون الّدعاء داّل على اأف�ضليته التاّمة؛ لأّنه م�ضــتمل  ــا معتدًّ دليــاًل فقهيًّ

ا على الأ�ضــماء  على التهليل والت�ضــبيح والتحميد، وهي روح التوحيد كما بّينا. وهو م�ضــتمل اأي�ضً

ا م�ضــتمل على ذكر  الإلهّيــة العظمــى كاهلل والحليــم والكريــم والعلّي والعظيم والــرّب، وهو اأي�ضً

ا  فات والأفعال، وهو م�ضتمل اأي�ضً ا على اأ�ضــماء الذات وال�ضّ الّركوع وال�ّضــجود، وهو م�ضــتمل اأي�ضً

ا على ال�ضــالم على المر�ضــلين، واإن كان  على مراتب تجّليات الحّق جّل وعال، وهو م�ضــتمل اأي�ضً

 .R  ا على ال�ضالة علــى النبّي واآله الأحــوط تركــه، ولكن الأقــوى جوازه، وهو م�ضــتمل اأي�ضً

الة، ويمكــن اإثبات  فــكاأّن هــذا الّدعــاء باخت�ضاره م�ضــتمل علــى جميــع الوظائف الذكرّيــة لل�ضّ

اأف�ضلّيته بقول الفقهاء ر�ضوان اهلل عليهم، اإّما بالت�ضــامح في اأدّلة ال�ضــنن، واإن كان للكاتب فيه 

تاأّمل، واإّما بالك�ضف عن دليٍل معتبر لم ي�ضلنا كما هو مبنى الإجماع في نظر المتاأّخرين. 

ا علــى اآداب مناجاة العبد  ومــن الأدعية ال�ضــريفة التي لها ف�ضل عظيم، وهو م�ضــتمل اأي�ضً

الحــّق. وم�ضــتمل علــى تعــداد العطايــا الكاملــة الإلهّية الذي ينا�ضــب حــال القنــوت، وهو حال 

المناجاة والنقطاع اإلى الحّق منا�ضــبة تاّمة، وبع�س الم�ضــايخ العظام رحمه اهلل كان مواظًبا 

. وهو من كنوز العر�س وتحفة الحّق 
ومداوًما عليه تقريًبا، وهو دعاء »يا من اأظهر الجميل«)2)

تعالى لر�ضول اهلل، ولكّل من فقراته ف�ضائل وثواب كثير، كما في توحيد ال�ضيخ ال�ضدوق رحمه 

.
(3(

اهلل«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 373.
)2) ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج2،�س 578.

)3)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 373 - 374. 
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آدسب سردنوع 
يقول الإمام الخميني }: »والأف�ضل للعبد ال�ضالك في اأدب العبودية اأن يراعي في حال 

القنوت:

1. اأدَب المقام الربوبي المقّد�س،

 2. ويراقب اأدعيته لتكون م�ضتملة على ت�ضبيح الحّق تعالى وتنزيهه، ومت�ضّمنة لذكر الحّق 

وتذّكره.

 3. ويكــون مــا يطلبــه من الحّق تعالى في هذه الحالة ال�ّضــريفة من �ضــنخ المعارف الإلهّية 

ن�س والخلوة والنقطاع اإليه.
ُ
وفتح باب المناجاة والأ

 4. ويحترز عن طلب الدنيا والأمور الحيوانية الخ�ضي�ضة وال�ضهوات النف�ضانية كي ل يعتريه 

.
(1(

الخجل في مح�ضر الأطهار في�ضبح بال حرمة، ووقار في مح�ضر الأبرار«

ا   لي سرتعديب وآدسبه سردلبيم
يقــول الإمــام الخمينــي }: »علــى العبــد ال�ضــالك اأن يتفّكر فــي تعقيــب ال�ضالة في 

نق�ضه وعبادته وغفالته في حال الح�ضور، وهي بنف�ضــها ذنب في مذهب الع�ضــق والمحّبة. 

ويتوّجــه اإلــى حرمانه مــن حظوظ الح�ضــور والمح�ضر المقّد�ــس للحّق جل جاللــه، ويجبره 

بالمقــدار المي�ضــور في التعقيبــات التي هي فتح باب اآخر الرحمة مــن الحّق تبارك وتعالى، 

ويو�ضــل هــذه الأذكار ال�ضــريفة اإلــى القلــب ويحيــي بهــا قلبــه فلعّله تختــم خاتمته بالح�ضــن 

 .
(2(

وال�ضعادة«

 جعــل اهلل التعقيــب لأجل العتــراف بالتق�ضير وجبرانه ببّث �ضــجونه. ولّما كانت �ضالتنا 

مقرونة بالتق�ضير دوًما فالأحرى اأن نعّقبها بما يمكن اأن يجبر حالنا.

ولأّن ال�ضالة و�ضال، ولأّن الوفادة على الغنّي المطلق، فالأدب يقت�ضي اأن نمّد يد الحاجة 

اإليه بعد كّل �ضالة. وقد ورد في الأحاديث ال�ضريفة اأّن من �ضّلى ولم ي�ضاأل رّبه فقد جفاه.

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 374.
)2)  م.ن، �س 377.
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ــا، ويتاأّكــد ا�ضــتحبابه فــي ال�ضبــح  »وهــو مــن الم�ضــتحبات الموؤّكــدة، ويكــره تركــه اأي�ضً

.
(1(

والع�ضر«

لعّل تاأّكد ا�ضــتحباب بعد �ضالة ال�ضبح والع�ضر؛ لأّنهما وقتا انقالب الأحوال وال�ضروع في 

اأحوال جديدة. 

بعض سرتعديباع سرّأثورل
يقول الإمام الخميني }:

 »والتعقيبات الماأثورة كثيرة، منها:

 التكبيــرات الثالثــة الختتاميــة والم�ضــايخ العظــام يواظبــون بــاأن يرفعوا اأيديهــم في كلٍّ 

تكبيــرة منهــا اإلى حذاء الأذن، ويب�ضــطون باطن كّفهــم حذاء القبلة كالتكبيــرات الفتتاحية، 

واإثباتها م�ضكل، واإن اأمكن ا�ضتفادة رفع اليد ثالث مرات من بع�س الروايات، ولعّله يكفي رفع 

اليد والتكبير ثالثًا وقراءة دعاء: »ل اإله اإل اهلل وحده« اإلى اآخره.

ا كما يواظب عليه الم�ضايخ فهو تمكين لالأ�ضرار التي ذكرناها.  واإذا كان رفع اليد م�ضتحبًّ

ولعّله اإ�ضارة اإلى طرد �ضالته وعباداته لئاّل يتطّرق العجب وروؤية النف�س اإلى قلبه. 

والتكبيــرات الثالثــة لعّلها اإ�ضــارة اإلى التكبير عن التوحيــدات الثالثة التي هي مقّومة روح 

كّل ال�ضــالة، فــالأدب القلبّي لهذه التكبيرات هو اأن يطرد الم�ضّلي في كّل رفع لليدين توحيًدا 

من التوحيدات الثالثة ويكّبر وينّزه الحّق جّل وعال عن تو�ضيفات نف�ضــه وتوحيداته، ويعر�س 

عجزه وذّلته وق�ضوره وتق�ضيره في المح�ضر المقّد�س للحّق جّل وعال.

ونحن ذكرنا في ر�ضالة �ضّر ال�ضالة الأ�ضرار الروحية لهذه التكبيرات، وذكرنا رفع اليد على 

نحو لطيف في تلك الر�ضالة، وهو من األطاف الحّق تعالى لهذا الم�ضكين وله ال�ضكر والحمد. 

ومن جملة التعقيبات ال�ضــريفة، ت�ضــبيحات ال�ضديقة الطاهرة O التي عّلمها ر�ضــول 

اهلل P لتلك المعّظمة، وهي اأف�ضل التعقيبات. وفي الحديث »اأّنه لو كان �ص��يء اأف�صل منه 

.
(2(

»O لنحله ر�صول اهلل فاطمة

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 376.
)2)  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج3، �س 343.
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 O يقول: »ت�ص��بيح فاطمة Q وعن اأبي خالد القماط، قال: �ضــمعت اأبا عبد اهلل

.
في كّل يوم، في دبر كّل �صالة اأحّب اإلي من �صالة األف ركعة في كّل يوم«)1)

والمعروف عند الأ�ضحاب في ترتيبها: التكبير اأربعًا وثالثين مّرة، والتحميد ثالًثا وثالثين 

مــّرة، والت�ضــبيح ثالًثــا وثالثيــن مــّرة، ول يبعد اأن يكــون هذا الترتيــب اأف�ضــل ل المتعّين، بل 

الإن�ضــان مخّير في التاأخير والتقديم في التحميد والت�ضــبيح، بل لعّله مخّير في تاأخير التكبير 

ا، ولكّن الأف�ضل والأحوط هو الترتيب الم�ضهور. وتقديم الت�ضبيح اأي�ضً

 واآدابهــا القلبّيــة هي التي ذكرت في الت�ضــبيحات الأربعة، والزائد عليهــا: اأّن هذه الأذكار 

حيــث اإّنهــا وردت بعد ال�ضالة والت�ضــبيح فيها هو التكبير والتنزيه عــن القيام بحّق العبودية، 

ا تنزيه وتكبير عن  ا تنزيه وتكبير عن اللياقة للعبادة لمح�ضر قد�ضــه، واأي�ضً وفي التكبير اأي�ضً

.
(2(

المعرفة وهي غاية العبادة

 وفــي تحميــد ت�ضــبيحات ال�ضديقــة O يثبت هذه المحمــدة، وهي القيــام بالعبودية. 

ا، ويراها ويعّدها من توفيق وتاأييد الذات المقّد�ضة وحولها وقّوتها، ويو�ضل  للهوية الإلهّية اأي�ضً

حقائق هذه الأمور اإلى �ضّر القلب ويذيق الفوؤاد �ضّر هذه اللطائف ليحيي القلوب بذكر الحّق، 

.
(3(

ويجد القلب الحياة الدائمة بالحّق«

خصوصيا سستّباب بعق تعديب صالل سرصبح
 يقــول الإمــام الخميني }: »وحيث اإن ال�ضبح افتتاح ال�ضــتغال بالكثرات والورود على 

الدنيا، ويواجه الإن�ضان مخاطر ال�ضتغال بالخلق والغفلة عن الحّق فيح�ضن لالإن�ضان ال�ّضالك 

اليقظان اأن يتو�ّضل بالحّق تعالى في ذلك الوقت الدقيق للورود في هذه الدار المظلمة وينقطع 

اإلــى ح�ضرتــه، فاإذا راأى نف�ضــه غيــر وجيه في ذلك المح�ضر ال�ضــريف فيتو�ّضــل باأولياء الأمر 

 ،R  والأئّمة المع�ضومين P وخفراء الزمان و�ضفعاء الإن�س والجان؛ اأي الر�ضول الخاتم

ويجعل تلك الذوات ال�ضريفة �ضفيًعا ووا�ضطة.

)1)  ال�ضيخ الكليني، الكافي، ج3، �س 343.
)2)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 376 - 377.

)3)  م.ن، �س 377 - 378.
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 وحيــث اإّن لــكّل يــوم خفيــًرا ومجيــًرا، فاإّن يــوم ال�ضــبت متعّلق بالوجــود المبارك لر�ضــول 

الهماميــن  لالإماميــن  الثنيــن  ويــوم   ،Q الموؤمنيــن  لأميــر  الأحــد  ويــوم   ،P  اهلل

ال�ضبطين  R، ويوم الثالثاء للح�ضرات ال�ضجاد والباقر وال�ضادق R، ويوم الأربعاء 

للح�ضــرات الكاظــم والر�ضــا والتقّي والنقّي R، ويوم الخمي�ــس للع�ضــكرّي Q، ويوم 

الجمعة لولّي الأمر |.

 فينا�ضب اأن يتو�ّضل بعد �ضالة ال�ضبح للورود في هذا البحر المهلك الظلمانّي والم�ضيدة 

المهيبة ال�ضــيطانية بخفراء ذلك اليوم وي�ضــاأل الحّق تعالى رفع �ضّر ال�ضيطان والنف�س الأّمارة 

بال�ضــوء ب�ضــفاعتهم؛ فاإّنهــم مقّربــون لجناب القد�ــس ومحارم خلوة الأن�ــس ويجعلهم و�ضــائط 

فــي الإتمــام وقبول العبادات الناق�ضة والمنا�ضــك غير الالئقة، فالحّق تعالى �ضــاأنه كما جعل 

ا P واأهــل بيتــه و�ضــائط الهدايــة، وعّينهــم الهداة لنــا، ونّجــى الأّمــة ببركاتهم من  محمــدًّ

اللة والجهل، فيرّمم ب�ضــفاعتهم ق�ضورنــا، ويتّمم نق�ضنا، ويقبل اإطاعتنا وعباداتنا غير  ال�ضّ

الالئقة، اإّنه ولّي الف�ضل والإنعام.

والتعقيبات الماأثورة مذكورة في كتب الأدعية، فلينتخب ما ينا�ضب حاله، ويتّم هذا ال�ضفر 

 .
(1(

ال�ضريف بالخير وال�ضعادة«

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 378.
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سرّهاهيم سرلئيسا

ت�ضتمل الت�ضبيحات الأربعة على معاٍن واأ�ضرار تدور حول معرفة اهلل وتوحيده.  .1

لعّل �ضّر ت�ضميتها بالت�ضبيحات من جهة اأّنها �ضباحة العبد و�ضياحته اإلى اهلل.  .2

وقد يكون ال�ضّر في كونها جميًعا مت�ضّمنة لتنزيه الحّق تعالى عن ذكر العبد.  .3

القنوت تعبير عن فتح باب العبد وت�ضريفه في مقام القرب.  .4

لول القنوت لكانت ال�ضالة كّلها ثناء الرّب على ذاته.  .5

اأف�ضل القنوت ما يليق بمقام الرّب.  .6

التعقيب فتح باب جبران التق�ضير والق�ضور.  .7

التعقيب دليل �ضعة رحمة الحّق تعالى.  .8





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

 منهج االعتدال

يتعــّرف اإلــى اأ�ضــول منهــج العتــدال فــي ال�ّضــير    1

وال�ّضلوك اإلى اهلل تعالى.

يــدرك خطــورة وعاقبــة الإفــراط والتفريــط فــي    2

ال�ضــريعة  ظاهــر  اإنــكار  وخطــورة  المعنويــات، 

الإ�ضالمية.

ــن وجوب تطهير القلب مــن الأوهام من خالل    3 يبيِّ

رعاية مقامي الظاهر والباطن.

الدرس الثامن والثالثون





تّفيق
تحمل عبارات الإمام } في مجال �ضــروط ال�ّضــير وال�ّضــلوك الكثير من الت�ضــّدد، فهو  

يوؤّكد في منا�ضــبات عديدة على اأّن بقاء �ضــيء من الإنّية في باطن ال�ّضــالك �ضــيحرمه بالكامل 

من �ضرف الح�ضور ومن مقام القرب.

ومــن عــرف معنــى الإنّيــة يتعّجب كيــف اأّن الإمــام يجعل مثل هــذا الذنب، الــذي ل يعرف 

النا�س عنه �ضيًئا، بهذا الم�ضتوى من الّتاأثير! وكاأّن الإمام ن�ضي كّل اأنواع الكبائر الموبقة، ولم 

يعد هّمه �ضوى هذا الأمر العميق، الذي يقول عنه من عرفه اأّنه من ح�ضنات الأبرار، واإن كان 

من �ضّيئات المقّربين.

ا على اأّنه »ما لم تح�ضل الّتقوى القلبّية من الأمور التي ذكرناها  ويوؤّكد الإمام } اأي�ضً

لــن تح�ضل الّتقــوى الروحّية ال�ضــّرّية الحقيقّية. وجميع مراتب الّتقــوى مقّدمة لهذه المرتبة، 

.
(1(

وهو ترك غير الحّق. ومادام في ال�ّضالك بقّية من الأنانية، فلن يتجّلى الحّق على �ضّره«

وفي الوقت نف�ضــه، ومع كّل هذا الت�ضــّدد، فاإّن لالإمام كلمات كثيرة تبّين مدى �ضــعة رحمة 

اهلل تعالى ومدى �ضهولة الو�ضول اإليه، فكيف نجمع ما بين الكالمين؟ وهل هناك تناق�س في 

فكر الإمام ونهجه؟

ا سروسي ولنفج سالعتقسل سأللم
ينق�ضــم النا�ــس فيما يرتبط بالمعنوّيات والعرفان الإ�ضــالمّي اإلى ثالث طوائف اأ�ضا�ضــّية، 

اإفراطّية، ومفرطة ومعتدلة.

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 87.
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يذكر الإمام } في معر�س الحديث عن �ضــروط ال�ّضــير وال�ّضــلوك اأّن على ال�ّضــالك اأن 

يتخّل�س من الأنانية بالكامل حّتى يح�ضل له القرب والح�ضور. لكّنه في الوقت نف�ضه يبّين اأّن 

هذه الوظيفة ل تعني اأّن اهلل تعالى ل يمكن اأن يجذب العبد اإليه دفعًة واحدة.

فــاإذا اأراد ال�ّضــالك اأن ي�ضــل اإلى مقــام القرب، وينال الجذبــة الّربوبّية، فعليــه اأن يراعي 

تلك ال�ّضــروط ال�ضــديدة لل�ّضــير المعنوّي، ول ينبغي اأن ين�ضــى اأّن هلل تعالى جذبة تعادل عبادة 

الثقلين. وهي الجذبة التي يقطع ال�ّضالك بف�ضلها م�ضيرة األف �ضهر في ليلٍة واحدة.

وانطالًقا من هذا الت�ضّدد والّت�ضاهل، يلفت الإمام اأنظارنا اإلى فائدة تعليمّية مهّمة، فيقول: 

»واأهــل الحقيقــة يلتفتون مّمــا ُذكر اإلى نكتة تعليمّية ومطلب مهم، والجهل به من�ضــاأ لكثير من 

ــاللت والغوايات وللتخّلف عن �ضــلوك طريق الحّق، ول ينبغــي لطالب الحّق الجهل به ول  ال�ضّ

يجوز له الغفلة عنه؛ وهو اأّن ال�ّضالك وطالب الحّق ل بّد اأن يبرئ نف�ضه من الإفراط والتفريط 

اللذيــن يكونــان فــي بع�س جهلة اأهــل الت�ضّوف وبع�ــس الغافلين من اأهل الظاهــر حّتى يمكنه 

 .
(1(

ال�ّضير اإلى اهلل«

سإلللسط عنق بعض سرصوليا
لأّن بع�ضهــم يعتقــد كما يقول الإمام }: »اأّن العلم والعمل الظاهريين القالبيين ح�ضــو 

وهما للجّهال والعوام، واأّن الذين هم اأهل ال�ضــّر والحقيقة واأ�ضحاب القلوب واأرباب ال�ضــابقة 

الح�ضــنى ل يحتاجون اإلــى هذه الأعمال! واأّن الأعمال القالبية لأجــل ح�ضول الحقائق القلبّية 

والو�ضــول اإلــى المق�ضــد. فــاإذا و�ضــل ال�ضــالك اإلــى المق�ضــد فال�ضــتغال بالمقّدمــات تبعيد 

.
(2(

وال�ضتغال بالكثرات حجاب!«

الإفــراط فــي المعنوّيــات يــوؤّدي اإلى التفريــط بالأمور الظاهرّيــة. وهذه الطائفــة تتظاهر 

بــاأّن و�ضولهــا اإلــى اأوج المعنوّيــات يغنيها عــن الهتمام بظواهــر الأمور، وتّدعي بــاأّن الأحكام 

الظاهرّية لي�ضــت �ضــوى و�ضــيلة لنيل حظوظ الباطن، فــاإذا تحّققت حياة القلــب ونال الباطن 

مبتغاه، لم يعد للو�ضيلة من معنى.

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 87 - 88.
)2)  م.ن، �س 88.
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اهل
م

سرتهليي لن أهل سرظ
وحول الّطائفة الثانية يقول الإمام الخميني }: »والطائفة الثانية قامت في قبال هذه 

الطائفة فوقعوا في جانب التفريط، واأنكروا جميع المقامات المعنوية والأ�ضــرار الإلهّية، وما 

خال مح�س الظاهر وال�ضورة والق�ضر اأنكروا كّل �ضيء، ون�ضبوها اإلى التخّيالت والأوهام...

ومــا يــزال النــزاع والمجادلــة والمخا�ضمــة بيــن الطائفتيــن، كلٌّ يــرى الآخــر على خالف 

.
(1(

ال�ضريعة«

ولّما راأت جماعة من المتدّينين مدى اإفراط جماعة ال�ضوفّية اأنكروا عليهم كّل �ضيء. وهذا 

مــن طغيان العداوة وال�ضــناآن، ولــم يلتفتوا اإلى الكثير من الحّق في كالمهــم اأو فعلهم؛ ف�ضار 

النزاع والمجادلة دينهم بدل اأن يكون الحّق مق�ضدهم؛ لهذا يقول الإمام الخميني  }:

»والحّق اأّن كلتا الّطائفتين قد تجاوزت الحّد ووقعت في الإفراط والتفريط. ونحن اأ�ضــرنا 

ا نبّين حّد العتدال الذي هو  في ر�ضالة �ضّر ال�ضالة اإلى هذا المو�ضوع، وفي هذا المقام اأي�ضً

.
(2(

ال�ضراط الم�ضتقيم«

لنفج سالعتقسل
»فلُيعلــم اأّن المنا�ضــك ال�ضوريــة والعبــادات القالبيــة لي�ضــت لمجــّرد تح�ضيــل الملــكات 

الروحانية الكاملة والحقائق القلبّية، بل هي اإحدى ثمراتها. 

فعنــد اأهــل المعرفة واأ�ضحــاب القلوب تكــون جميع العبــادات عبارة عن اإ�ضــراء المعارف 

الإلهّية من الباطن اإلى الّظاهر ومن ال�ضّر اإلى العلن. 

وكمــا اأّن نعمــة الرحمــة الرحمانية، بل الرحيمية منب�ضــطة على جميع الن�ضــاآت الإن�ضــانية 

القلبّية والقالبية، ولكّل من المراتب حّظ من الّنعم الإلهّية الجامعة، فلكلٍّ منها حظ ون�ضيب 

من ثناء الحّق و�ضكر النعمة الرحمانية والرحيمية للواجب المطلق. 

ومــا دام للنف�ــس حّظ من الن�ضــاأة ال�ضورية الدنيويــة، ولها من حياة الُملــك ن�ضيب، فهذا 

يعني اأّن ب�ضاط الكثرة لم ينطِو بالكامل، واأّن حظوظ الطبيعة ما زالت موجودة. 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 88.
)2)  م.ن.
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وكمــا اأّن قلــب ال�ّضــالك اإلــى اهلل ينبغي اأّل يكون م�ضــغوًل بغير الحّق، كذلــك �ضدره وخياله 

وملك الّطبيعة فيه ل ينبغي اأن ينفقه في غير الحّق، حّتى يكون للّتوحيد والتقدي�ــس في جميع 

الن�ضاآت قدٌم را�ضخ. 

واإذا كان للجذبة الّروحّية في ملك الّطبيعة نتيجة غير التعّبد والّتوا�ضع للحّق، ففي النف�س 

.
(1(

بقية من الأنانية. و�ضير ال�ّضالك اإّنما هو في جوف بيت الّنف�س، ولي�س اإلى اهلل«

اإّن هــّم اأهــل المعرفــة الذيــن تحّققوا بحقائــق الربوبية اأن ُي�ضــّروا هذه المعانــي اإلى عالم 

الظاهــر. ولعــّل هــذا هو اأحد اأهّم اأ�ضــباب جعل الخالفة فــي الأر�س لمن تعّلم الأ�ضــماء كّلها. 

فخليفة اهلل هو الذي يقدر على جعل الأر�س منّورة بنور اأ�ضماء اهلل تعالى.

ول يمكن لهذا الخليفة اأن يحّقق هذا المق�ضد ما لم يكن ظاهره هو متنوًرا بهذه الأ�ضماء 

ومتحّقًقا بهذه الحظوظ؛ لهذا قال الإمام الخميني }:

»وغاية �ضير اأهل اهلل هي اأن تكون الّطبيعة وملك البدن من�ضبغة ب�ضبغة اهلل. ولعّل اإحدى 

مراتب وبواطن الحديث ال�ضــريف الذي يحكي عن ل�ضــان الحّق تعالى �ضــاأنه، حيث يقول: »اأنا 

اهلل واأن��ا الرحم��ان، خلق��ت الرحم و�ص��ققت لها ا�ص��ماً من ا�ص��مي، فمن و�صله��ا و�صلته، ومن 

، هي قطع الّطبيعة التي هي اأّم الأرواح عن موطنها الأ�ضلّي، اأّما و�ضلها فهو 
قطعها قطعته«)2)

تروي�ضها واإرجاعها اإلى موطن العبودية.

وفــي الحديــث عن اأبــي عبداهلل Q، قــال: »ا�ص��تو�صوا بعّمتك��م النخل��ة خي��راً؛ فاإّنها 

.
(4(

، وهذا الحديث ي�ضير اإلى الرحمّية التي ذكرناها«
ُخلقت من طينة اآدم«)3)

فعالــم الطبيعة الذي يتجّلى في الإن�ضــان بظاهره وفي ملــك البدن، هو من مراتب الوجود 

الإلهــّي الــذي ينبغي اأن يكون خا�ضًعــا هلل. ولو اأّن العبد ر�ضي باأن تكــون هذه المملكة خا�ضعة 

لغير اهلل تعالى، ففي قلبه �ضــائبة من ع�ضيان اهلل؛ ويعني ذلك اأّن قلبه لي�ــس فانًيا في اهلل ول 

من�ضبًغا ب�ضبغة اهلل كما اّدعى.

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 88 - 89.
)2)  العالمة المجل�ضي،  بحار الأنوار، ج47، �س 212.

)3)  ال�ضيخ الحر العاملي، و�ضائل ال�ضيعة، ج25، �س 145.
)4)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 89.
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خطورل إنكار سرظاهل
يقــول الإمــام الخمينــي }: »وبالجملــة، اإخــراج مملكة الظاهــر من موطــن العبودية، 

واإر�ضالها على ر�ضلها من غاية الجهل بمقامات اأهل المعرفة ومن ت�ضويالت ال�ضيطان الرجيم؛ 

.
(1(

فاإّنه ي�ضّد كّل طائفة عن الحّق تعالى بطريٍق خا�س«

ويقــول } فــي معر�ــس التنبيــه اإلــى خطــورة اإنــكار ظواهر ال�ضــريعة: »والعــارف باهلل 

والعالــم بالمقامــات ل بــّد لــه اأن يراعي جميــع الحقوق الباطنيــة والظاهرية ويو�ضــل اإلى كّل 

�ضاحــب حــّق حّقه ويطّهر نف�ضــه من الغلــّو والتق�ضير والإفــراط والتفريط، ويزيل عن نف�ضــه 

قذارة اإنكار �ضورة ال�ضريعة الذي هو في الحقيقة تحديد، ويزيل عن نف�ضه خباثة اإنكار باطن 

ال�ضــريعة الذي هو تقييد. وكالهما من الو�ضاو�ــس ال�ضــيطانية، ومن خبائث ذلك اللعين، حتى 

.
(2(

يتي�ّضر له طريق ال�ضير اإلى اهلل والو�ضول اإلى المقامات المعنوية«

خطورل إنكار سرّدالاع 
»كما اإّن اإنكار المقامات و�ضّد طريق المعارف التي هي قّرة عين اأولياء اهلل R وتحديد 

ال�ضــرائع الإلهّيــة بالظاهــر الــذي هو حّظ الدنيــا وملك النف�ــس ومقام حيوانّيتهــا والغفلة عن 

الأ�ضــرار والآداب الباطنية للعبادات التي توجب تطهير ال�ضــّر وتعمير القلب وارتقاء الباطن، 

كّل هذا هو من غاية الجهالة والغفلة...

 وكلٌّ مــن هاتيــن الطائفتيــن بعيــٌد عن طريق ال�ضــعادة وال�ضراط الم�ضــتقيم لالإن�ضــانية، 

 .
(3(

ومطروٌد من مقامات اأهل المعارف«

تطفيل سردلب لن سألوهام
لهــذا، يجــب اأن يطّهــر ال�ّضــالك قلبه من تلك الأوهــام، كما يقول الإمــام الخميني }: 

»فاإزالــة اأخبــاث الأوهــام الفا�ضــدة المانعــة مــن القرب اإلــى اهلل ومــن معــراج الموؤمنين هي 

اإحــدى مراتب اإزالة الخبــث. واإّن من معاني جامعية النبّوة الخاتمية ومقاماتها، بل من دلئل 

)1)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 89.
)2)  م.ن، �س 90.

)3)  م.ن، �س 89 - 90.
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الخاتميــة اأّنــه فــي جميــع المقامات النف�ضــية قــد اأعطى جميــع حقوقها وحظوظهــا من جميع 

�ضــوؤون ال�ضــريعة. وكمــا اإّنه في معرفة �ضــوؤون الربوبّية جّلــت عظمته ُعّرف الحّق �ضــبحانه في 

، و 
ِٰهُر َوٱۡلَاِطُنۖ ﴾)1) ُل َوٱٓأۡلِخُر َوٱلظَّ وَّ

َ
 العلــّو الأعلــى والدنّو الأدنى بمقام الجامعّية، وقــال: ﴿ ُهَو ٱۡل

 اإلى اآخره، »ولو دليتم بحبل من الأر�صين ال�صفلى لهبطتم 
ۡرِضۚ ﴾)2)

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ُ نُوُر ٱلسَّ ﴿ ٱللَّ

، اإلى غير ذلــك مّما قاله ويح�ضــل به للعارف 
(4(﴾ ۚ ُّواْ َفَثــمَّ وَۡجُه ٱللَِّ ۡيَنَمــا تَُول

َ
، ﴿ فَأ

عل��ى اهلل«)3)

بالمعارف الإلهّية والمجذوب بالجذبات الرحمانية طرب ملكوتي ووجد لهوتي.

كذلــك فقد اأ�ضــرى التوحيد العملّي القلبّي اإلى اآخــر مراتب اأفق الّطبيعة وملك البدن، ولم 

.
(5(

يحرم موجوًدا من حّظ معرفة اهلل«

فرعاية اأحكام الظاهر و�ضيلة الو�ضول اإلى مقام الباطن، ومن نال حظوظ الباطن ل �ضك 

باأّنه �ضيراعي �ضوؤون الّظاهر؛ لأّن حياة الباطن �ضتتجّلى في كّل ن�ضاآته.

ومــن عــرف حقيقة النف�ــس ومراتبها، وعالقة كّل مرتبة بما دونهــا ل يمكن اأن يف�ضل بين 

الن�ضاآت.

سختتام ودعاء)6)
كان من المنا�ضــب اأن نتّمم هذه الر�ضــالة بذكر الموانع المعنوّية لل�ضالة من قبيل الرياء 

والعجــب واأمثالهمــا، ولكــن بما اأّنا ذكرنا في كتاب الأربعين في �ضــرح بع�س الأحاديث �ضــرًحا 

لهذه المو�ضوعات. 

والآن، ب�ضب كثرة ال�ضتغال وت�ضّتت القوى الفكرية اأعتذر عن هذه الخدمة؛ فلذا اأختم هذه 

الأوراق مــع العتــراف بالنق�ــس والتق�ضير واأطلب من اأهل النظر الّطاهــر العفو عن الخطاأ، 

واأنا المحتاج اإلى دعاء الخير منهم والنف�س الكريم لهم. 

)1)  �ضورة الحديد، الآية 3.
)2)  �ضورة النور، الآية 35.

)3)  العالمة المجل�ضي،  بحار الأنوار، ج55، �س 107.
)4)  �ضورة البقرة، الآية 115.

)5)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 90.
)6)  الخميني، روح اهلل المو�ضوي، معراج ال�ضالكين، �س 379  - 380.
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اإلهنــا، اأنت الذي األب�ضــتنا نحن العبيد ال�ضعفاء لبا�ــس الوجود بالتف�ضــل والعناية ومح�س 

الرحمــة والكرامة من دون اأن �ضــبق خدمة وطاعة منا اأو حاجة منــك اإلى عبوديتنا وعبادتنا، 

و�ضّرفتنا باأنواع النعم الروحانية والج�ضمانية واأ�ضناف الرحمات الباطنية والظاهرية من دون 

اأن يتطّرق من عدمنا خلل في قدرتك وقّوتك اأو اأن يزيد بوجودنا �ضيء على عظمتك وح�ضمتك. 

فــالآن، وقــد فار منبع رحمانيتك وت�ضع�ضــعت عين �ضم�ــس جمالك الجميــل واأغرقتنا في بحار 

ا نقائ�ضنا وخطيئاتنــا وذنوبنا وتق�ضيراتنا بنور  رحمتــك ونّورتنا باأنــوار الجمال، فاجبر اأي�ضً

التوفيــق الباطني، والم�ضــاعدة والهداية ال�ضــرية واأخل�س قلوبنا التي كّلهــا تعّلق من التعّلقات 

الدنيوية، وزّينها بالتعّلق بعّز القد�س. 

اإلهنــا، اإّنــه ل يح�ضــل من طاعتنا نحن الأقّلين ب�ضــط في مملكتك، ول يعــود اإليك نفع من 

عــذاب المذنبيــن واإيالمهــم، ول يح�ضل من العفو والرحمة لل�ضــاقطين نق�ضــان في قدرتك، 

فالعين الثابتة للخاطئين طالبة للرحمة وفطرة الناق�ضين طالبة لتماميتهم، فعاملنا باللطف 

العميم، ول تنظر اإلى �ضوء ا�ضتعدادنا... 

»اإلهي، اإن كنت غير م�صتاأهل لرحمتك، فاأنت اأهل اأن تجود علي بف�صل �صعتك... اإلهي، 

ق��د �ص��ترت عل��ّي ذنوًب��ا في الدنيا، واأنا اأحوج اإلى �ص��ترها علّي منك ف��ي الآخرة... اإلهي، هب 

لي كمال النقطاع اإليك، واأنر اأب�صار قلوبنا ب�صياء نظرها اإليك، حتى تخرق اأب�صار القلوب 

 .
حجب النور، فت�صل اإلى معدن العظمة«)1)

)1)  ابن طاوو�س، علي بن مو�ضى ، اإقبال الأعمال، ج2، �س 686  - 687.
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سرّهاهيم سرلئيسا

رعاية ال�ضروط والآداب المعنوية �ضرط لنيل الحياة المعنوية.  .1

المهم اأن يكون ال�ضالك �ضديد الهتمام برعاية هذه ال�ضروط.  .2

اإهمال ال�ضروط تحت اأّي حّجة مانع من الو�ضول اإلى المعاني القلبّية.  .3

اإّنما ينال حظوظ الباطن من كان �ضديد العناية باأحكام الظاهر.  .4

رعاية الظاهر و�ضيلة من جهة، وتعبير من جهة اأخرى.  .5

الإفراط في المعنوّيات يعني اإهمال الأحكام الظاهرية.  .6

التفريط بالمعنويات يعني اإهمال الحقائق والآداب المعنوية.  .7

اإّنما ح�ضل الإفراط والتفريط ب�ضبب روح الجدال والمراء بين الم�ضلمين.  .8

مق�ضد اأهل اهلل هو اإ�ضراء الحقائق الغيبية في ملك الطبيعة.  .9
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