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المقدمة

وال�س���الة وال�سالم على اأ�سرف الخلق واأعّز المر�سلي���ن �سّيدن� ونبّين� محمد وعلى اآله الط�هرين 

المع�سومين.

يق���ول الإم�م الذاكر الخ��سع ال�س�بر اأبو جعفر محمد ب���ن علي الب�قرL في و�سّيته لتلميذه 

ج�بر:»... وادفع عظيم الحر�ص باإيثار القناعة، وا�س���تجلب حالوة الزهادة بق�س���ر الأمل، واقطع 

اأ�سباب الطمع ببرد الياأ�ص، و�سّد �سبيل العجب بمعرفة النف�ص، وتخّل�ص اإلى راحة النف�ص ب�سّحة 

التفوي����ص، وتعّر����ص لرّقة القلب بكثرة الذكر في الخلوات، وا�س���تجلب ن���ور القلب بدوام الحزن، 

وتح���ّرز م���ن اإبلي�ص بالخوف ال�س���ادق، واإّياك والرج���اء الكاذب، فاإّنه يوقعك في الخوف ال�س���ادق، 

واإّياك والت�س���ويف، فاإّنه بحر يغرق فيه الهلكى، واإّياك والغفلة، ففيها تكون ق�س���اوة القلب، واإّياك 

والتواني فيما ل عذر لك فيه، فاإليه يلجاأ النادمون، وا�س���ترجع �س���الف الذنوب ب�سّدة الندم وكثرة 

.
(1(

ال�ستغفار، وتعّر�ص للرحمة وعفو اهلل بخال�ص الدعاء والمناجاة في الظلم،..«

اإّن م���دار ه���ذه الو�س�ي� مخ�طبة ذوي القلوب الواعية، والنفو�س المتطّلعة اإلى م� عند اهلل تع�لى، 

اأن يبذلوا جهودهم في تحرير عقولهم، وتطهير نفو�سهم من الأفك�ر ال�سلبية ال�سّيئة التي اإذا تبّن�ه� 

الإن�س�ن وعمل به� اأ�سبحت اأدواء فّت�كة ورذائل ُخلقية مالزمة له، ول تتركه حتى تورده موارد الهالك 

ف���ي الدني� والآخرة. ن�س�أل اهلل العلي الكريم اأن ينفعن� به���ذه المواعظ والو�س�ي� في الدني� والآخرة، 

واأن يجعلن� من الذين يت�سمعون القول فيّتبعون اأح�سنه.

والحمد هلل رب الع�لمين

)1) العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 75، �س 163 - 164.





ن���������������صّ ال�����و������ص�����ّي�����ة

قال الإمام اأبو جعفر ُمحمد  ¤

 Qالباقر ع����ل����ي  ب������ن 

وتلميذه  ���س��اح��ب��ه،  م��و���س��ي��اً 

النجيب جابر الجعفي: 

1

الحرص والقناعة

��َق��اِء  »َواْن������ِزْل ���َس��اَح��َة ال��َق��َن��اَع��ِة ِب��اتِّ

الِحْر�ِص  َعِظيَم  َواْدَف���ْع  الِحْر�ِص، 

.
(1(

ِباإِيَثاِر القناعِة«

)1)  العالم���ة ُمحم���د ب�ق���ر المجل�س���ي، بح����ر الأن���وار 
الج�مع���ة ل���درر اأخب�ر الأئّمة الأطه����ر، ج 75، �س 

163 - 164، ب����ب و�س�ي���� الب�ق���ر Q، الطبعة 
الث�نية: موؤ�س�س���ة الوف�ء، بيروت لبن�ن، 1403 ه  - 

1983 م .



تعريف الحرص لغة 
َره اإَِلى الَمْطُلوِب..، وَقْوُل الَعَرِب:  ُة الإَِراَدِة وال�سَّ : »الِحْر�ُس ب�لَك�ْسِر: الَج�َسُع؛ وهو �ِسدَّ ْزَهِريُّ

َ
ق�َل الأ

ي: 
َ
َحِري����سٌ َعَلْي���َك َمْعَن�ه َحِري�ٌس َعَلى َنْفِع���َك. ُقْلُت: وِمْنُه َقْوُل���ه َتَع�لى: { ڭ ۇ} اأ

���َرِه كَقْوله  و �َسُفوٌق عليك���م َروؤُوٌف بكم، ف�لِحْر����سُ في الُقْراآِن عل���ى َوْجَهْين: َفْرط ال�سَّ
َ
َعَل���ى َنْفِعُك���م اأ

َف���ة كَقْوِل���ِه تَع�َل���ى: { ڭ 
ْ
اأ َفَق���ة والرَّ َتَع�َل���ى: { ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  } وال�سَّ

م� َحِر�َس َيْحَر�ُس فلغة رديئة. ق�ل: والُقراء 
َ
، واأ ۇ   }.... ق����ل: واللغة الع�لية َحَر�َس َيْحِر����سُ

ة َحري�سٌة من 
َ
ت بموؤمني���ن ورجل َحِري�ٌس من قوم ُحَر�س�َء وِحَرا����سٍ وامراأ ُمْجِمع���ون على ولو َحَر�سْ

.
(1(

ن�سوة ِحَرا�ٍس وَحراِئ�َس«

مناط الحرص 
»المن����ط في الحر�س هو حّب الزي����دة في الأمور الم�ّدية. لكّن كلم���ة »الحر�س« له� مفهوم ع�ّم 

ُي�ستعم���ل لالأمور الح�سن���ة اأي�سً�؛ فقد ُو�سف النبّي الأكرم P في الق���راآن الكريم ب�أّنه ك�ن حري�سً� 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  {ھ  الن�����س:  هداي���ة  عل���ى 

.
(2(

ۇ ۇ   ۆ ۆ  }
اإذن ف�لمفه���وم اللغ���وّي للحر�س ل ينطوي عل���ى معنى �سلبّي، ف�لإن�س�ن المح���ّب للتطّور والتك�مل 

ف���ي اأّي بع���د من الأبع�د والذي ل يرى لل�سير ف���ي هذا الطريق حّدًا يقف عن���ده ُي�سّمى حري�سً�. لكّن 

م�سطل���ح الحر����س ال�س�ئع في ثق�فتن� ومب�حثن���� الأخالقّية يخت�ّس ب�لحر�س عل���ى زخ�رف الدني�، 

وه���و لذلك مذموم، ف�لحر�س في الأخالق يعني حّب الإن�س�ن للزي����دة في الأمور الم�ّدية والدنيوّية؛ 

ف�لحري����س على الثروة هو الذي ل يكتف���ي ب�أّي مقدار منه�، والحري�س على الزواج هو الذي ل يقنع 

ب����أّي زوج، والحري����س على المن�سب والمق�م هو الذي ل يكتفي ب�أّي من�سب وُيح�ول دائمً� الح�سول 

على من�سب اأعلى منه. 

)1)  محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي الم�سري، ل�س�ن العرب، ج 7، �س 11، طبعة 1، دار �س�در، بيروت.
)2)  �سورة التوبة، الآية 128.
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وبقرينة اأّن الحر�س ُي�سنَّف �سمن الأخالق الذميمة فال بّد من توّفر واحدة من اللوازم الّت�لية كي 

يكون مذمومً�: ف�إّم� اأن يكون نف�س الأمر المطلوب حرامً�، اأو اأن يكون ال�سبيل للو�سول اإليه محّرمً�، اأو 

اأن يحول ال�سعي وراءه بين الإن�س�ن وبين الواجب�ت والأعم�ل التي هي اأف�سل منه. 

ف����أْن يتقّي���د �سخ����سٌ - مثاًل - بك�سب الم����ل الحالل، ب���ل واأن ين�سغل ذهنه من���ذ ال�سب�ح وحّتى 

الم�س����ء في كيفّية زي�دة دخله، ول يخلد اإل���ى الرق�د لياًل اإّل وهذه الأفك�ر تع�سف بمخّيلته، وُي�س�هد 

ف���ي المن����م روؤًى له� عالقة بهذا الأمر، فهذه الح�لة - بح���ّد ذاته� - لي�ست محّرمة اأو مذمومة، لكن 

من حيث اإّنه� تزاحم اأداء تك�ليفه الواجبة وتحول دون �سيره في طريق تك�مله، وُتعيقه عن طلب العلم 

.
(1(

والعب�دة وخدمة عب�د اهلل وم� اإلى ذلك ف�إّنه� تكون مذمومة ب�لَعَر�س«

الحرص المذموم وسوء العاقبة 
ُتط�لعن���� الآي�ت القراآنية الكريمة بخبر من اأخب�ر خطيب الأنبي�ء �سعيب Q وكيف اأمر قومه 

بتوحي���د اهلل ع���ّز وجّل، ونه�هم عن بخ����س المكي�ل والمي���زان وط�لبهم ب�إيف�ء الحق���وق لأ�سح�به�، 

{ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  تع�ل���ى:  اهلل  ق����ل 

ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ   ڍ  ڍ 
، ولكن الخ�س�ل 

(2(
ک ک ک گ  گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ}

الذميم���ة التي ك�نت تحتويه� نفو�سهم ح�لت دون فالحهم، فحر����س القوم على المزيد من الملّذات 

الدنيوي���ة، والطمع في التك�ثر ف���ي الأموال والثروات دفعهم اإلى اأن ُيدي���روا ظهورهم للحّق، ويتركوا 

دع���وة نبّيهم Q، وُينك���روا التع�ليم الإلهية اّلتي ج�ء به� هذا النب���ي الكريم ق�ئلين له:{ۀ 

ۀ ہ ہ ہ         ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ  ڭ    ۇ ۇ   
، وف���ي كت�ب اهلل تع�لى العديد من الآي�ت القراآنية التي بّينت كيف اأّن الحر�س المذموم 

(3(
ۆ  }

ك�ن اأحد اأهّم اأ�سب�ب الكفر ب�هلل تع�لى، وب�لّت�لي �سوء الع�قبة في الدني� والآخرة.

)1)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 12 اآب، 2011 م. 
)2)  �سورة الأعراف، الآية 85.

)3)  �سورة هود، الآية 87.
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اليهود والحرص المذموم 
ل ُيمك���ن لم���ن ُيريد اأن ي�ستعر�س اأو ُي�سير اإلى النت�ئج ال�سلبي���ة والعواقب الوخيمة لح�لة الحر�س 

والطمع وحّب الدني� على الإن�س�ن من دون اأن يمّر على اأعم�ل اليهود في هذا ال�س�أن كونهم �سربوا من 

ق���دح الحر�س حتى الثم�لة، فق���د ذّمهم الب�ري عّز وجّل ق�ئاًل: {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

. فه���م حري�س���ون على جمع الثروات، حري�سون عل���ى حي�زة مقّدرات ال�سعوب 
(1(

ڄ ڄ     ڄڃ  }
والت�سّل���ط على الدني�، حري�سون على الملك وت�سلم زم�م الأم���ور لإف�س�د الخالئق..، والعجيب اأّنهم 

اأحر����س عل���ى ذلك من الم�سركين اّلذين ل يلتزمون ب�أّي دي���ن، ول يعتقدون ب�أّية �سريعة �سم�وية، في 

حي���ن اإّن التع�لي���م المو�سوية تذّم هذه الح�ل���ة ال�سلبية ال�سّيئة، كم� اأّن المفرو����س ب�لإن�س�ن الملتزم 

ب�لدي���ن وال�سريعة اأن توؤّث���ر فيه التع�ليم الإلهية، وتحّد من حر�س���ه على الدني�: {ڃ ڃ ڃ چ   

)2)  فه���وؤلء من �سّدة حر�سهم 
چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  }

عل���ى الدني�، وبداف���ع الخوف من العذاب الإلهي اّل���ذي ينتظرهم ب�سبب جراأته���م على اهلل وظلمهم 

الج�ئ���ر، وعدوانهم وغ�سبهم لحقوق غيرهم، و�سفكهم لدم�ء الأبري�ء، ف�إّنه ل يوجد �سيء ُيبغ�سونه 

كم���� ُيبغ�سون الم���وت: { ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ 

 كم���� اأّن ح�لتهم في هذا الع�سر ل���م تختلف عنه� في الع�سور ال�س�بقة، بل يعي�سون 
(3(

ڤ ڤ   }
ح�لة الحر�س ال�سديد اأ�سّد واأكثر من ال�س�بق.

 والت�ري���خ المع��س���ر ي�سهد ب�أّنه���م وراء كّل الفتن اّلت���ي احترقت ال�سعوب ب�سعي���ر نيرانه�،وحمم 

الجن�ي�ت المرافقة له�، فم� اأكثر الحروب الدامية اّلتي اأ�سعلوه� بين اأبن�ء المجتمع�ت الب�سرية، وم� 

ريقت من ج���ّراء مخّطط�تهم وتدابيرهم الخ�سي�سة، وم� اأكثر 
ُ
اأكث���ر دم�ء الأبري�ء الم�سفوكة، واّلتي اأ

الأ�سلح���ة والمواد المخّدرة اّلتي ت�جروا به� لإف�س�د وتدمير العالق����ت الجتم�عية بين اأبن�ء الب�سر، 

وم� اأكثر الكذب والدجل الذي يرّوجونه بين الن��س من خالل تحّكمهم بو�س�ئل الإعالم الع�لمية اّلتي 

يوّجهه� ال�سه�ينة واليهود ويقفون وراءه�، كّل ذلك في �سبيل المزيد من الحر�س على تدعيم اأرك�ن 

م���م وال�سعوب، ولالأ�سف ال�سديد اأن تجد الكثي���ر من الم�سلمين في هذه 
ُ
�سيطرته���م على مقّدرات الأ

الأّي�م ُي�س�عدونهم على اإنج�ح م� خّططوا له، وم� هم م��سون في تنفيذه.

)1)  �سورة البقرة، الآية 96.

)2)  �سورة البقرة، الآية 96.
)3)  �سورة البقرة، الآيت�ن 94 و 95.
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إخبار وإنذار
اإّن اأّي ع�ق���ل م���ن العقالء يعلم علم اليقي���ن اأّن الخ�س�ل الذميمة خطي���رة على من لم يحذره�، 

فهي ُتالحق الإن�س�ن مالحقة �سديدة، حتى في الأحوال التي ت�سيب فيه� اللحية، وُت�سعف فيه� الهّمة، 

ويدن���و فيه� من انته�ء العم���ر، وزي�رة القبر، ولأّن الحر�س المذموم م���ن اأخطر هذه الخ�س�ل، فقد 

خ����ف مولن� ر�سول اهلل P هذه الخ�س�ل الذميمة عل���ى اأّمته لأّنه� ل تخ�سع للهرم اأو ال�سيب، فهي 

كعجل���ة دائ���رة، ل يحول دونه� اإل الموت، وق���د حّذر منه� ب�أ�سلوب الإخب����ر المت�سّمن لالإنذار، فق�ل 

 ،
(1(

اأرواحن� له الفداء: »يهرم ابن اآدم وت�سّب منه اثنتان، الحر�ص على المال، والحر�ص على العمر«

.
(2(

ر�سال في غنم باأف�سد لها من حر�ص المرء على المال وال�سرف«
ُ
وق�ل P : »ما ذئبان جائعان اأ

وق����ل اأخ���وه اأمي���ر الموؤمنين Q: »م���ن جمع له م���ع الحر�ص عل���ى الدنيا البخ���ل بها، فقد 

)3)، واأن�س�أ مولن� �سيد ال�سهداء الإم�م اأبو عبد اهلل الُح�سين Q ق�ئاًل: 
ا�ستم�سك بعمودي اللوؤم«

َت�����������������������راُه ن 
َ
اأ ع���������������������������رًا  ِب������ل��������َم�����������رِء  َك��������������ف�����������ى 

��������أِن ال������َرف������ي������ِع اإِل������������ى ِان������ِح������ط�������ِط ِم����������َن ال���������������سَ

 ِم��������ن ِف������ع������ٍل َح����ري���������س����ً�
ِ
َع�����ل�����ى ال�������َم�������ذم�������وم

 .
(4(

الن����س�����ِط ُم����ن����َق����ِط����َع  ال�����َخ�����ي�����راِت  َع����ل����ى 

وك�ن اإم�من���� ال�ّسج����د زي���ن الع�بدين Q ي�ستعيذ ب����هلل تع�لى من الِخ���الل الذميمة فيقول: 

���بِر َوِقلَِّة  ���ِب َوَغلََبِة الَح�َس���ِد َو�َس���عِف ال�سَّ »الله���م اإّن���ي اأعوذ بك ِمْن َهيج�اِن الِحر�ِص َو�ُس���وَرِة الَغ�سَ

.
(5(

الَقن�اَعِة...«

ساحة القناعة 
»ُيت�بع الإم�م الب�قر Q حديثه ال�سريف الذي يو�سي به ج�بر فيقول  عليك ب�لنزول اإلى �س�حة 

القن�عة عن طريق تجّنب الحر�س، واأن تدفع عنك عظيم الحر�س من خالل انته�ج القن�عة والزهد، 

وتظف���ر بحالوة الزهد بتق�سير الأمل. وتطرح هذه الجمل الثالث، المرتبطة مع بع�سه� البع�س اإلى 

ح���دٍّ م�، ب�سعة مف�هي���م اأخالقّية نعرفه� جميع���ً� األ وهي: القن�عة في مق�ب���ل الحر�س، والزهد في 

)1)  ال�سيخ ال�سدوق، ُمحمد بن علي بن ب�بويه القمي، الخ�س�ل، ج 1، �س 273، طبعة 1، جم�عة المدر�سين، قم.
)2)  ال�سيخ محمد بن الفت�ل الني�س�بوري، رو�سة الواعظين، ج 2، �س 429، من�سورات الر�سي، قم.

)3)  عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، ج1  �س261، اللوؤم واللئيم، طبعة قم 1366 هـ. 
)4)  ديوان الإم�م الُح�سين Q، �س 146.

)5)  الإم�م علي بن الُح�سين بن علي بن اأبي ط�لب R، ال�سحيفة ال�سج�دية، الدع�ء 8.
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مق�ب���ل التعّلق ب�لدني�، وق�سر الأم���ل في مق�بل طول الأمل... ونج���د اأّن الإم�م الب�قر Q ي�سوق 

تعبي���رًا حول القن�عة هو غ�ية ف���ي البداعة والجم�ل. ف�لبحث اأ�س��سً� ك�ن يدور حول كون الموؤمن في 

ه���ذه الدني� في ح����ل �سراع مع نف�سه وهو Q في �س���دد اأن ُيبّين له �سبل تجّن���ب ال�سقوط اأر�سً� 

وال�سعي للغلبة على خ�سمه، واإّن اأحد هذه ال�سبل هو القن�عة. 

لك���ّن الإم����م Q ي�ستخدم للقن�عة هن���� تعبيرًا ملوؤه الوق����ر والحترام فيق���ول: »انزل �س�حة 

القن�عة«؛ فهو ير�سم �س�حة مب�ركة ثّم يقول: ح�ول اأن تلج هذه ال�س�حة! وك�أّنه يريد القول: اإّن م�س�ألة 

القن�ع���ة م�س�أل���ة ب�لغ���ة الأهّمية وعليك اأن تنظر اإل���ى القن�عة نظرة احترام وتبجي���ل واأن تبذل غ�ية 

الجه���د للظفر به�. ث���ّم يقول: »من اأجل اأن يت�سّنى ل���ك دخول هذه ال�س�حة واأن ت�سب���ح اإن�س�نً� ق�نعً� 

يتحّت���م علي���ك اّتق�ء الحر�س لأّنه عدّو القن�ع���ة، بل وقد ُعّد في الخبر من دع�ئ���م الكفر؛ بمعنى اأّن 

.
(1(

الحر�س �سينتهي ب�لإن�س�ن الحري�س اإلى الكفر �س�ء اأم اأبى«

القناعة لغة ومفهومًا 
ه���ي الجتزاء ب�لي�سير من الأعرا����س المحت�ج اإليه�. ُيق�ل: قنع يقنع قن�ع���ة وقنع�ن�: اإذا ر�سي، 

 .
(2(

وقنع يقنع قنوعً�: اإذا �س�أل،... ق�ل تع�لى: {ۈ ۈ ٴۇۋ  }

: الق�نع ه����و ال�س�ئل الذي ل يلّح في ال�س����وؤال، وير�سى بم� ي�أتي����ه عفوًا،.. واأقنع 
(3(

ق�����ل بع�سه����م

، وق�ل بع�سهم: اأ�سل هذه الكلمة من القن�ع، وهو م� 
(4(

راأ�سه: رفعه. ق�ل تع�لى: {ٻ ٻ  }

.
(5(

ُيغطي به الراأ�س، فقنع، اأي: لب�س القن�ع �س�ترًا لفقره كقولهم: خفي، اأي: لب�س الخف�ء..

ف بع����س اأهل اللغة القن�عة  وتوج���د عالقة متينة بين القن�ع���ة وبين الزهد والر�سى، ولذلك عرَّ

. ق�ل ابن ف�ر�س: »قنع قن�عة: اإذا ر�سي، و�ُسّميت قن�عة لأّنه ُيقبل على 
(6(

ب�لر�سى، والق�نع ب�لرا�سي

.
(7(

ال�سيء الذي له را�سيً�«

)1)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 12 اآب، 2011 م.
)2)  �سورة الحج، الآية 36.

)3)  الزج�ج في مع�ني القراآن، ج 3 �س 428.
)4)  �سورة اإبراهيم، الآية 43.

)5)  الح�سين بن محمد، »الراغب الأ�سفه�ني« مفردات األف�ظ القراآن، ج 2، �س 263 ــ 264،  ط: دار القلم. 
)6)  محمد بن مكرم بن منظور، ل�س�ن العرب، ج 11، �س 321، م�دة )قنع(.

)7)  اأحمد بن ف�ر�س بن زكري�، مق�يي�س اللغة، ج 5، �س 23، م�دة )قنع(.
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أغنى الناس وأعّزهم إلى اهلل
بّي���ن مولن���� ر�س���ول اهلل P اأّن حقيقة القن�عة هي غنى القلب، وتل���ك حقيقة ل مرية فيه�، فقد 

روى اأبو ذّر الغف�ري ر�سي اهلل عنه ق�ل: ق�ل ر�سول اهلل P: »يا اأبا ذر، اأترى كثرة المال هو الغنى؟ 

ُقل���ُت: نع���م ي���ا ر�س���ول اهلل، قال: »فترى قّلة الم���ال هو الفقر؟« ُقلُت: نعم ي� ر�س���ول اهلل. ق�ل: »اإّنما 

.
(1(

الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب«

. فكم من غنّي عنده 
(3(

وق����لP: »لي����ص الغنى عن كثرة الَعَر����ص)2)، ولكن الغنى غنى النف����ص«

ر األف �سنة؛ ُيخ�طر بدينه و�سّحته وُي�سّحي بوقته يريد المزيد! وكم  من الم�ل م� يكفيه وولَده ولو ُعمِّ

م���ن فقي���ر يرى ب�سبب قن�عت���ه اأّنه اأغنى الن��س؛ وهو قد ل يجد قوت يوم���ه! ف�لعّلة في القلوب: ر�سًي 

وجزعً�، وات�س�عً� و�سيقً�، ولي�ست في الفقر والغنى.

�����������س����������ِرَب ال������ي�������أ�������سَ ك���������ن ال����غ����ِن����يَّ 
ُ
وم��������ن اأ

����������س���������رَب ال������ح������ر�������سَ ك���������ن ال����ف����ق����ي����را.
ُ
 وم��������ن اأ

وب�لقن�ع���ة يتحّق���ق �سكر المنعم �سبح�نه وتع�لى، وذلك اأّن من قن���ع برزقه �سكر اهلل تع�لى عليه، 

ر في ال�سكر، وربم� جزع وت�سّخط، والعي�ذ ب����هلل، ولذا ق�ل النبيP: »كن ورعاً  وم���ن لم يقن���ع ق�سَّ

.
(4(

تكن اأعبد النا�ص، وكن قنعاً تكن اأ�سكر النا�ص«

كم� اأّن العّز في القن�عة، والذّل في الطمع، وذلك اأّن الق�نع ل يحت�ج اإلى الن��س، فال يزال عزيزًا 

بينه���م ب��ستغن�ئ���ه عنهم، والطّم�ع ُي���ذّل نف�سه من اأجل المزيد؛ ومن حدي���ث جبرائيل Q للنبي 

.
(5(

الأكرمP: ».. واعلم اأّن �سرف الموؤمن قيامه بالليل، وعّزه ا�ستغناوؤه عن النا�ص«

الحياة الطّيبة 
ق����ل اهلل العظيم في ُمحكم كت�به وجليل خط�ب���ه: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک 

.
(6(

گ گ گگ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  }

)1)  محمد بن عبد اهلل الح�كم الني�س�بوري، الم�ستدرك، ج 3، �س 47، حديث )7929 ( طبعة 1: دار الكتب العلمية.
)2)  كثرة الَعَر�س: م� ي�سيبه الإن�س�ن من حظوظ الدني� وحط�مه�.

)3)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 74، �س 160.
)4)  العالمة ح�سين بن محمد تقي النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج  11 �س 175، طبعة 1: موؤ�س�سة اآل البيت: نقاًل عن القطب الرواندي في 

لب الألب�ب، واأخرجه ابن م�جة في �سننه برقم 4217، ب�ب الورع والتقوى، طبعة: دار الفكر.

)5)  ال�سيخ ال�سدوق، من ل يح�سره الفقيه، ج 1 �س 472، ب�ب ثواب �سالة الليل.
)6)  �سورة النحل، الآية 97.
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�ُسئل مولن� اأمير الموؤمنين Q عن قول اهلل عّز وجّل: {گ گ گگ  }، فق�ل: »هي 

 .
(2(

، وروى الطبري في تف�سيره عنه Q {گ گ گگ  } ق�ل: »القنوع«
(1(

القناعة«

وق�ل بعد اأن �س�ق اأقوال جملة من المف�ّسرين: واأولى الأقوال ب�ل�سواب قول من ق�ل: ت�أويل ذلك: 

فلُنحيينه حي�ة طيبة ب�لقن�عة، وذلك اأّن من قنعه اهلل بم� ق�سم له من رزق لم يكثر للدني� تعبه، ولم 

به ولم يتكّدر فيه� عي�سه ب�تب�عه بغية م� ف�ته منه����، وحر�سه على م� لعّله ل ُيدركه  يعظ���م فيه���� َن�سَ

.
(3(

فيه�

خ�����ذ ال����ق����ن�����ع����ة م�����ن دن�����ي������ك وار�������س������ى ب��ه���

ال�����ب�����دِن راح����������ة  اإل  ف����ي����ه�����  ل������ك  ي����ك����ن  ل������م  ل������و   

وان�����ُظ�����ر اإل�������ى م����ن ح������وى ال����دن����ي����� ب����أج���م���ِع���ه����

.
(4(

وال������ك������ف������ِن ال����ح����ن����ط  ب���غ���ي���ر  م���ن���ه����  راَح  ه������ل   

إيثار القناعة 
اإذن م� الذي ن�سنع كي ل ن�سقط في فّخ الحر�س العظيم؟ ُيجيبن� الإم�م Q على هذا ال�سوؤال 

يَثاِر الَقَناَعِة«. ب�لقول: »اْدَفْع َعِظيَم الِحْر�ِص ِباإِ

»وم���ن اأجل مح�ربة الحر�س يتعّي���ن على المرء اأن ُيفّكر وي�س�أل نف�سه: اإلى اأّي مدى اأن� متيّقن من 

بق�ئ���ي عل���ى قيد الحي�ة؟ اإّنني اأ�ستطيع، في كّل لحظة م���ن لحظ�ت عمري، اأن اأجني م� ل نف�د له ول 

حّد يحّده من الربح والف�ئدة؛ ف�إن قلُت: »�سبح�ن اهلل« مّرة واحدة ُغر�ست لي في الجّنة �سجرة تبقى 

اإلى اأبد الآبدين. اإذن ف�إنف�ق لحظة واحدة في قول: »�سبح�ن اهلل« له مثل هذا النفع الأبدّي. 

ف����إن ك�ن���ت الح�ل هذه فهل من الالئ���ق اأن ُيم�سي الإن�س����ن هذا العمر القّيم ف���ي اقتن�ء اللب��س 

الأجم���ل، و�سراء البيت الأو�سع، وجمع الدخل الأكثر، وم� اإلى ذلك؟! فقد يندم المرء ويعت�سره الغّم 

ال�سديد حّتى في هذه الدني� على الأوق�ت التي اأنفقه� في جمع بع�س الأموال عندم� ُي�س�هد اأّنه قد اآن 

اأوان رحيله عن هذه الدني� و�ستقع اأمواله ب�أيدي ورثته، ولن ُي�سيب منه� �سيئً� على الإطالق، بل وقد 

ُت�سبح �سببً� للنزاع وال�سق�ق بين الورثة اأي�سً�.

)1)  ع���ز الدي���ن عب���د الحميد بن هبة اهلل اب���ن اأبي الحديد المدائني، �سرح نه���ج البالغة، ج 19، �س 55، طبعة 1: مكتب���ة اآية اهلل المرع�سي 
النجفي، قم.

)2)  اأبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ج�مع البي�ن في ت�أويل القراآن، ج 17، �س 290، ط 1: موؤ�س�سة الر�س�لة.
)3)  م.ن. �س 291 - 292.

)4)  من ق�سيدة ُتن�سب لالإم�م زين الع�بدين علي بن الح�سين L مطلعه�: َلْي�َس الَغريُب َغريَب ال�س�م والَيَمِن..
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 فم� الذي يرمي اإليه الإن�س�ن من جمعه لكّل هذه الثروة؟ وم� الذي �سيح�سل اإذا جمعه�؟ اإّن غفلة 

الإن�س�ن الحري�س ورزوحه تحت وط�أة اأوه�مه وتخّيالته في اأثن�ء جمع ثروته يبلغ�ن من ال�سّدة بحيث 

.
(1(

اإّنه ي�ستمّر في اللهث وراء جمع الثروة على الرغم من كونه غ�رقً� فيه�«

ق����ل مولن���� اأمير الموؤمنين Q: »خير النا�ص من اأخرج الحر�ص من قلبه، وع�س���ى هواه 

، ول يكون ذلك اإل عبر اإيث����ر القن�عة لأّنه� واقية من الذنوب التي تفتك ب�لقلب 
(2(

ف���ي طاع���ة رّبه«

ك�لح�س���د، والغيبة، والنميمة، والكذب، وغيره� من الخ�س����ل الذميمة والآث�م العظيمة؛ ذلك اأّن 

الح�م���ل على الوقوع في كثير من تلك الرذائل غ�لًب� م� يكون ا�ستجالب دني� اأو دفع نق�سه�، فمن 

قن���ع برزقه ل يحت����ج اإلى ذلك الإثم، ول ُيداخل قلبه ح�سد لإخوانه على م� اأوتوا؛ لأّنه را�سي ق�نع 

بم� ق�سم له.

روى مولن� الإم�م ال�س�دق Q عن اآب�ئه Rعن النبي P ق�ل لعلي Q: »يا علي اإّن 

م���ن اليقي���ن اأن ل ُتر�س���ي اأح���داً ب�س���خط اهلل،  ول تحمد اأحداً بما اآتاك اهلل، ول ت���ذّم اأحداً على ما 

لم يوؤتك اهلل، فاإّن الرزق ل يجّره حر�ص حري�ص ول ت�س���رفه كراهة كاره، اإّن اهلل بعدله وق�س���طه 

.
(3(

جعل الروح والراحة في اليقين والر�سا، وجعل الهّم والحزن في ال�سّك وال�سخط«

.
(4(

ق�ل مولن� اأمير الموؤمنين Q: »كيف يتخّل�ص من عناء الحر�ص من لم ي�سدق توّكله«

نع���م اإّن الإن�س����ن اإذا لم ّيتِق الحر�س ويدفعه ب�إيث�ر القن�عة و�س���دق التوّكل على اهلل تع�لى، ف�إّنه 

�سيبق���ى حري�س���ً� متطّلعً� اإلى المزيد من مت�ع الحي�ة الدني� حّتى ُيدفن تحت التراب، ف�لتراب وحده 

هو الذي يقطع طموح�ت الإن�س�ن في الحي�ة الدني�، ويحّد من حر�سه فيه�.

ل على الأغني�ء ب�لتوا�سع وال�سعة، وعلى الفقراء ب�ل�سبر  اللهم �سلِّ على ُمحمد واآل ُمحمد وتف�سّ

والقن�عة، وعلى الغزاة ب�لن�سر والغلبة، وعلى الأ�سراء ب�لخال�س والراحة بف�سلك ورحمتك ي� اأرحم 

الراحمين.

)1)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 12 اآب، 2011م.
)2)  التميمي الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، ج 1، �س 241.

)3)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 74، �س 61.
)4)  التميمي الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم ، ج 1،  �س 197.
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جابر الجعفي:

 2

الزهد وقصر األمل

َه���اَدِة  الزَّ َح���الَوَة  »َوا�ْس���َتْجِلْب 

.
(1(

َمل«
َ
ِبق�سر الأ

)1) بح�ر الأنوار )م.�س(.



حقيقة الزهد ومنزلته
الزه���ُد ف���ي الدني�، مق�ٌم �سري���ٌف من مق�م�ت عب����د اهلل ال�س�لكين م�س�لك الأنبي����ء والمر�سلين 

�سل���وات اهلل و�سالم���ه عليه���م، روي عن النبي الأك���رمP اأنه ق�ل: »ما ُعبد اهلل ب�س���يء اأف�س���ل من 

. وحقيقة الزهد هي الن�سراف عن ال�سيء اإلى م� هو خيٌر منه، ول بّد اأن يكون 
(1(

الزهد في الدنيا«

ى الرغبة عن ال�سيء زه���دًا، ف�لزاهد ال�س�دق  ِب حت���ى ُت�سمَّ الن�س���راف والرغب���ُة عن ال�سيء المحبَّ

ه  ن����س ب�هلل تع�لى، وتغلب علي���ه الط�عة، ب�لإ�س�فة اإل���ى اأّن العبد الزاهد ي�ست���وي عنده ذامُّ
ُ
دائ���م الأ

وم�ِدحُه.  

ْهُد  والزاهد الحّق ل يفرح بموجود، ول يحَزن على مفقود، ق�ل مولن� اأميُر الموؤمنين Q: »الزُّ

ُكلُّه بين كلمتين من القراآن: قال اهلل �سبحانه، لَكْيال تاأْ�َسْوا على ما فاتُكم، ول َتْفرحوا بما اآتاكم، 

.
(2(

وَمْن لم ياأْ�َص على الما�سي، ولم َيْفرْح بالآتي، َفَقْد اأخذ الُزْهَد بطرَفْيه«

وق����ل Q: »طوبى للراغبين في الآخرة الزاهدين في الدنيا، اأولئك قوم اتخذوا م�س���اجد 

اهلل ب�س���اطاً، وترابها فرا�س���اً، وماءها طهوراً، والقراآن �س���عاراً، والدعاء دثاراً، ثم قر�سوا من الدنيا 

.
(3(

»Q تقري�سا على منهاج عي�سى بن مريم

قدوة الزاهدين
نح���ن نعلم اأّن ال���ذي يت�سّدر ق�ئمة ُزّه�د الع�لم الإ�سالمّي بعد ر�سول اهللP هو اأمير الموؤمنين 

ة زهد علّي ب���ن اأبي ط�لب Q األف مّرة لوجدن���� فيه� في كّل مّرة  عل���ّي Q. فل���و ط�لعن� ق�سّ

م���� ه���و جديد، فعن عب���د اهلل بن عّب��س ق�ل: دخل���ُت على اأمير الموؤمنين Q ب���ذي ق�ر وقد ك�ن 

يق���ود جي�س���ً� في حرب وه���و يخ�سف نعله، فق�ل ل���ي: »ما قيمة ه���ذه النع���ل؟ فقل���ُت: ل قيمة لها، 

. لكّن نف�س هذا 
(4(

قيم حّق���اً اأو اأدفع باطاًل«
ُ
فق���ال  Q: واهلل له���ي اأح���ّب اإلّي من اإمرتكم اإّل اأن اأ

)1)   العالمة النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج  12، �س 50.
)2)  ابن اأبي الحديد، �سرح نهج البالغة، ج 20، �س 87.

)3)   ال�سيخ ال�سدوق ُمحمد بن علي بن ب�بويه القمي، الخ�س�ل، ج 1، �س 337، طبعة 1: جم�عة المدر�سين، قم.
)4)   اب���ن اأب���ي الحديد، �سرح نه���ج البالغة، ج 2، �س 185، من خطبة له Q عند خروجه لقت�ل اأهل الب�سرة، ورواه ج�ر اهلل الزمخ�سري 

في ربيع الأبرار، ج 5، �س 189، رقم  176، الطبعة 1: موؤ�س�سة الأعلمي، بيروت.
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الرج���ل ال���ذي ك�ن ُيعّد رمزًا للزهد في الع�لم قد حفر بيديه عّدة قنوات م�ء، فقد ك�ن يحمل المعول 

ويحفر الأر�س حّتى اإذا بلغ الم�ء اأوقف البئر للفقراء، ول زالت هن�ك في اأطراف المدينة اآب�ر ُت�سّمى 

»اآب����ر علّي Q«، وهي معروفة بين الن��س، وك�ن يحم���ل نوى التمر على ظهره ويزرعه� نواة نواة. 

حّت���ى اإذا نبتت �سق�ه���� بنف�سه حّتى تكبر وت�سبح نخ���الت ب��سق�ت، ف�إن اآت���ت ثم�ره� وقفه� لفقراء 

الرعّي���ة، فلي�س هن�ك اأدنى تن�ٍف بين اأعم����ل علّي Q هذه وزهده في اأمور الدني� وعزوفه عنه�، 

لأّنه ك�ن يقوم بذلك بدافع اأّن اهلل عّز وجّل ُيحّب هذا العمل.

 فمن جملة م� كّلف �سبح�نه وتع�لى به الإن�س�َن هو تعمير الأر�س وزراعته�. ف�هلل ل ُيحّب اأن تبقى 

الأر����س ب�ئرة واأن تجّف اأ�سج�ره� ويم���وت زرعه�. فهو جّل وعال يقول في محكم كت�به العزيز: {ىئ 

؛ اأي هو الذي خلقكم اأّيه� الن��س من الأر�س واأوكل اإليكم عم�رته�.
(1(

ی    ی    ی          ی  جئ  }
فقد ك�ن علّي Q يكّد ويكدح ف�إذا اأنتج عمُله واأثمر زرُعه وهبه اإلى الفقراء من الرعّية. لكّنن� 

ف���ي الع�دة ُن�سّمي اأنف�سن� زاهدي���ن وق�نعين عندم� ل ي�سعن� فعل �سيء اأو حينم� ل يكون لدين� المزاج 

والط�ق���ة للقي����م بعمٍل م�. اإذن ل بّد اأن نحذر من خداع اأنف�سن�، ف�إّن من �سج�ي� ابن اآدم ومّيزاته هي 

قدرت���ه حّت���ى على خداع نف�سه. فقد يكون ملتفتً� اإلى الحقيق���ة في ب�دئ الأمر لكّنه يتغ�فل عنه� ثّم - 

�سيئً� ف�سيئً� - ي�سّدق الأمر،.. اإذن فبذل الجهود والقي�م ب�لن�س�ط�ت والعمل هي من الواجب�ت التي 

.
(2(

ط�لب اهلل تع�لى الإن�س�ن به� ويتعّين على الأخير اإنج�زه�«

حالوة الزهادة
ق���د ي�ستغ���رب بع�س الن�����س عندم� ي���رون طرفً� من اأح���وال الزاهدي���ن اأو يقروؤون عنه����، وربم� 

يت�س�ءل���ون لم����ذا ينزل هوؤلء ب�أنف�سهم كل هذا ال�سق�ء والعن�ء م���ع اأّن الدني� مبذولة للبر والف�جر؟! 

فُتط�لعه���م الإج�ب�ت الحكيمة التي ينطق به� ال�س�دق���ون من اأ�سح�ب الزهد الحّق، وهذه الإج�ب�ت 

ع�دة تنب�أ عن الح�ل الذي قد ع�ي�سوه، في�ستفيد من هذه الِحكم من ي�ستفيد، ويطوي عنه� ك�سحً� من 

ل يريد النتف�ع به�، ومن هذه الِحكم ينك�سف لن� الكثير من اأ�سرار الزهد والزّه�د، ولكن هن�ك �سّر 

ل���م ي�سبق لأحد من الزاهدين اأن ك�سف عن���ه وا�ستط�ع اأن ُيلّخ�سه بكلمتين اإل اإم�من� الزاهد الذاكر 

والخ��سع ال�س�بر اأبو جعفر الب�قر Q، وال�سر هو »حالوة الزهادة«.

 

)1)  �سورة هود، الآية 61.
)2)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 11 اآب، 2011م
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نعم اإّن للزه�دة حالوة يعرفه� الخّيرين الف��سلين الزاهدين المر�سيين، وهذه الحالوة ُت�ستجلب 

ر  »بق�س���ر الأم���ل«، فم���� هو ق�سر الأمل؟، وم� هو ط���ول الأمل؟ وكيف ُيمكن الجم���ع بين مفهوم ِق�سَ

الأم���ل، ومفه���وم علّو الهّمة المحب���وب عند اهلل �سبح�نه وتع�ل���ى؟ وم� هو م�س���داق كّل منهم�؟ هذه 

الأ�سئل���ة �سنق���ّدم بتوفيق م���ن اهلل تع�لى تو�سيحً� موج���زًا له�، و�سنبدء الحديث ع���ن طول الأمل لأّن 

الأ�سي�ء ُتعرف ب�أ�سداده�، وذلك من خالل مق�رنته� بم� يق�بله�.

مخاطر طول األمل 
اإّن في الآي�ت القراآنية، والأح�ديث النبوية لأبلغ بي�ن واأو�سح ت�سوير لحقيقة هذه الحي�ة الدني�، 

وم���� يج���ب اأن يكون عليه ح�ل المرء فيه� م���ن الإقب�ل على اهلل عّز وجّل، والأخ���ذ ب�لنف�س في دروب 

ال�س���الح والتقى، ومج�نبة ال�سهوات واله���وى، والحذر من الغترار ب�لدني�، وال�ستمرار في الحر�س 

ومداوم���ة النكب����ب عليه� مع كثرة الإعرا�س عن الآخرة، ف�إّن هذا ال���داء هو داء طول الأمل؛ والذي 

ُيع���ّد ك�ل�سراب المبلق���ع ط�لم� قطع الطريق على اأهله، وح�ل بينهم وبين م� ي�ستهون، ولذلك ُيحّذرن� 

اهلل ع���ّز وجّل من هذا ال���داء، فيق���ول: {ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

 .
(1(

ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ  ۉ  ې ې ې   ې ىى ائ  ائ ەئ  }
، وف���ي اآية اأخ���رى: {ڌ ڎ ڎ 

(2(
ويق���ول تع�ل���ى: {ی ی ی ی جئ حئ  مئ ىئ  }

 ،
(3(

{ ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  گ  گ   ک  ک  ک  ک  ڑ       ڑ       ژ  ژ  ڈڈ 
وتتحّدث هذه الآية المب�ركة عن جدال الموؤمنين والمن�فقين يوم القي�مة، وُتبّين اأربعة عوامل ل�سق�ء 

المن�فقي���ن الرابع منه� ه���و: طول الأمل والغت���رار ب�لأم�ني العري�سة. وفي اآية اأخ���رى تو�سح الأثر 

ال�سلب���ي لالآم�ل الطويل���ة على حي�ة الإن�س����ن. يقول اهلل تع�ل���ى: {ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿٹ ٹ 
. فت�أّم���ل اإلى اأّي���ة درجة تجعل هذه الآم�ل الإن�س�ن م�سغ���وًل بنف�سه ودني�ه وغ�فاًل عن اهلل 

(4(
ٹ  }

تع�لى، وجملة )ذرهم( تهديد لهم، وبي�ن اأّنه ل اأمل في هداية هوؤلء، فكيف يتوّقع الهداية من ط�ئفة 

من الن��س هذا ح�لهم؟! 

)1)  �سورة الحديد، الآية 16.
)2)  �سورة النجم، الآيت�ن 24 و 25.

)3)   �سورة الحديد، الآية 14.
)4)  �سورة الحجر، الآي�ت 1 - 3.
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الفرق بين طول األمل وعلّو الهّمة
اإّن طول الأمل هو من الأمور المذمومة ب�سّدة في الأخالق الإ�سالمّية. فقد روي عن اأمير الموؤمنين 

، فهو 
(1(

عل���ّي ب���ن اأبي ط�لب Q: »اإّن اأخوف ما اأخ���اف عليكم اثنان: اّتباع الهوى وط���ول الأمل«

Q يخ�ف على الم�سلمين من اأمرين: 

اأّولهم���ا: الن�سي����ع وراء اأهواء النف�س ونزواته�. لكّنه م���ن ال�سرورّي التنويه هن� ب�أّنه لي�س كّل م� 

يطل���ب القل���ب فهو �سّيئ ومحّرم؛ فقد يميل قلب المرء اإلى �س���يء هو مّم� يوجبه ال�سرع اأي�سً�. 

اأّم���� مفهوم اله���وى الم�ستعَمل في الأخالق فهو ذلك الذي ُيخ�لف ال�سرع والعقل؛ وهو اأن يميل 

القلب اإلى م� تهواه النف�س ولي�س اإلى م� ير�سى به اهلل وُيحّبه، وهو اأمر غ�ية في الخطورة. 

ّمة وعلله� وع����رف بم� ُيمكن اأن يف�سد 
ُ
وثانيهم���ا: طول الأم���ل. فهوP طبيب خبير ب�أمرا�س الأ

عليه� دني�ه� وعقب�ه�.

لكّن المهّم هن� هو اأن نعرف: م� هو المق�سود بطول الأمل؟ 

فه���ل ط�ل���ب العلوم الدينّية الذي يطمح في اأن ُي�سبح في الم�ستقب���ل �سخ�سّية علمّية مرموقة هو 

من المبتلين بطول الأمل؟ اأم اإّن ال�سخ�س الذي دخل مج�ل الت�سنيع ويحدوه اأمل في اأن ي�سبح يومً� 

مخترعً� ب�رزًا و�س�نعً� ل ُيدانيه اأحد في �سن�عته هو الآخر ي�سكو من �سفة الأمل المذموم؟ فلول تلك 

الآم����ل والطموح�ت لخبت �سعلة الحي�ة و�سكن ن�س�طه� ولم يرتق المجتمع �سّلم ال�سمّو والتك�مل. ولو 

قنع التلميذ ب�جتي�ز المرحلة البتدائّية ولم يطمح في اأن ي�سبح اأ�ست�ذ ج�معة، اأو ع�لمً�، اأو فيل�سوفً�، 

اأو مرجعً� في التقليد ف�إّنه لن يهتّم ب�لدر�س والمذاكرة.  

ف�لأمل في اللغة هو الرج�ء والترّقب، وهو لي�س ب�لأمر ال�سّيئ. ف�لأمل والرج�ء مفهوم�ن متق�رب�ن 

نجزت اأّي فّع�لّية اأو ن�س�ط.
ُ
جّدًا في المعنى، ولول وجودهم� في حي�ة الب�سر لم� اأ

اأّم���� م�سطلح »الأمل« وفقً� للمفه���وم الأخالقّي فهو: عب�رة عن الأم�ني العري�سة التي تعيق المرء 

عن العمل بتك�ليفه ال�سرعّية والقي�م ب�لأعم�ل القّيمة، ولي�س تلك الطموح�ت التي تح�ّس المرء على 

بل���وغ الكم�ل ودرج���ة القرب من اهلل عّز وجّل؛ ك�أن يتمّنى المرء اأن ُي�سب���ح اأثرى اأثري�ء الع�لم اأو اأن 

ي�سب���ح بطاًل ري��سّيً� م�سه���ورًا ُي�س�ر اإليه ب�لبن�ن. ف�أمث�ل تلك الأم�ني والآم�ل تقف حجر عثرة اأم�م 

قي�م المرء بواجب�ته الدينّية وهي لذلك ُت�سنَّف �سمن لئحة الآم�ل المذمومة. 

)1)   العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 74، �س 420.
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اأّم� من وجهة نظر الأخالق والثق�فة الإ�سالمّية ف�إّن الآم�ل والطموح�ت التي تبلغ ب�لمرء درج�ت 

الكم����ل والق���رب من اهلل عّز وجّل فهي تندرج ف���ي اإط�ر »علّو الهّمة«، فلي�س م���ن الأم�ني ال�سّيئة اأن 

يطم���ح الإن�س����ن في اأن يترّقى في م�سم�ر التقوى والعل���م وال�سن�عة والإدارة ليتمّكن من خالل ذلك 

ّمته، اأو اأن يحدوه الأم���ل في اأن يملك من الثروة م� ُيمّكنه من الإنف�ق 
ُ
م���ن اإ�س���داء خدمة اإلى �سعبه واأ

عل���ى جمي���ع فقراء مدينته؛ هذا ب�سرط اأن يتوّفر طريق معقول للو�سول اإلى تلك الآم�ل والطموح�ت. 

ف����إن كّن���� نعلم اأّن مق���دار 99 ب�لم�ئة من هذه الآم����ل هو غير ق�بل للتحّقق فلن تك���ون طموح�تن� اإّل 

�سرب���ً� م���ن ن�سج الخي�ل، اأّم� اإذا ك�ن ثّم���ة �سبيل معقول لتحّققه� على اأر����س الواقع وهدٌف يرت�سيه 

العقل وال�سرع من ورائه� واأّن احتم�ل تحّققه� ي�سل اإلى ن�سبة خم�سين ب�لم�ئة على الأقّل ف�إّنه� حينئذ 

.
(1(

من الآم�ل المعقولة التي ل غب�ر عليه�«

فّكر بِقَصر أَمد الدنيا!
»اإّن اأنجع ال�سبل لمح�ربة الآم�ل العري�سة والطويلة هي اأن ُيفّكر المرء ويت�أّمل بعواقب تلك الآم�ل 

ولي�س����أل نف�س���ه: م� الذي �سيجلب تحقيق تل���ك الأم�ني البعيدة والطموح�ت الكبي���رة لإن�س�ن لي�س له 

ف���ي ه���ذه الحي�ة الدني� من المهل���ة اإّل القليل ولي�س هو فيه� اأكثر من م�س�ف���ر؟ فبدًل من هذه الآم�ل 

المذموم���ة فليفّك���ر الإن�س�ن بم� يعود على اآخرته ب�لف�ئدة؛ ك�أن يب���ذل جهودًا اأكبر على �سعيد الأمور 

العب�دّية، وال�سعي في طلب العلم وتربية الروح، واإع�نة الفقراء، وتقديم الخدم�ت ذات النفع الع�ّم. 

.
(2(

ففي هذه الح�لة يكون قد �سعى وراء اآم�ل ل تتع�ر�س مع تك�مل اإن�س�نّيته..«

كيف نتعامل مع الدنيا؟
. يعّد هذا الحديث 

(3(
ق����ل النبي الأكرم ُمحمدP: »ُكْن في الدنيا كاأّنك غريب اأو عابر �س���بيل«

ال�سري���ف اأ�سل من الأ�سول التوجيهية في ق�سر الأمل، ف����إّن الموؤمن ل ينبغي له اأن يّتخذ الدني� دارًا 

يطمئ���ن فيه���� لأّنه���� دار هدنة اأي: )دار ب���الغ وانقط�ع(، ونحن عل���ى ظهر �سفر وال�سي���ر بن� �سريع، 

وق���د راأين���� الليل والنه�ر وال�سم�س والقم���ر يبلي�ن كّل جديد، وُيقّرب�ن كّل بعي���د، وي�أتي�ن بكّل موعود، 

ف�لواج���ب اإعداد الجه�ز لبعد المج�ز، وقد اتفقت على ذلك و�س�ي� الأنبي�ء واأو�سي�ئهم، وق�ل تع�لى 

)1)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 11 اآب، 2011م.
)2)  م.ن.

)3)  محمد بن الح�سن الطو�سي، الأم�لي، �س 381، المجل�س الث�لث ع�سر، طبعة 1: دار الثق�فة، قم.
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 .
(1(

ح�كيً� نداء موؤمن اآل فرع���ون  {ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ     ۉ ې  }

وق����ل مولن���� ر�سول اهللP: »اإّن اهلل ُيعطي الدني���ا من ُيحّب وُيبغ�ص. واإذا اأح���ّب اهلل عبداً اأعطاه 

الإيم���ان. األ اإّن للدي���ن اأبناء وللدنيا اأبناء. فكونوا من اأبناء الدين ول تكونوا من اأبناء الدنيا. األ 

اإّن الدنيا قد ارتحلت مولية والآخرة قد ارتحلت مقبلة األ واإّنكم في يوم عمل لي�ص فيه ح�س���اب. 

 .
(2(

األ واإّنكم تو�سكون في يوم ح�ساب ولي�ص فيه عمل«

وخ�ط���ب مولن� الإم�م علي ب���ن الح�سين L اأ�سح�به ق�ئاًل: »اإخواني اأو�س���يكم بدار الآخرة 

ول اأو�س���يكم بدار الدنيا، فاإّنكم عليها حري�س���ون، وبها متم�ّس���كون، اأما بلغكم ما قال عي�س���ى ابن 

مري���م L للحواريي���ن. قال لهم: »الدنيا قنطرة، فاعبروه���ا ول تعمروها«. وق�ل: »اأّيكم يبني 

:
(3(

على موج البحر داراً تلكم الدار الدنيا، فال تّتخذوها قراراً«

ي����� غ�����ف����اًل ع����ن ال���ع���م���ل ق����د غ������ّره ط�����ول الأم�����ل

 ال�����م�����وت ي������أت�����ي ب���غ���ت���ة وال����ق����ب����ر �����س����ن����دوق ال���ع���م���ل

مضرب المثل في قصر األمل 
ع���ن اأب���ي �سعيد الخدري ق����ل: ا�سترى اأ�س�م���ة بن زيد من زيد ب���ن ث�بت وليدة بم�ئ���ة دين�ر اإلى 

�سهر، ف�سمعت ر�سول اهللP يقول: »األ تعجبون من اأ�سامة الم�ستري اإلى �سهر؟ اإّن اأ�سامة لطويل 

الأمل، والذي نف�س���ي بيده ما طرفت عيناي فظننت اأّن �س���فراهما يلتقيان حتى اأقب�ص، ول رفعت 

طرفي فظننت اأّني وا�س���عه حتى اأقب�ص، ول لقمت لقمة فظننت اأّني اأ�س���يغها حتى اأغ�ص فيها من 

الموت«، ثم ق�ل: »يا بني اآدم اإن كنتم تعقلون فعّدوا اأنف�سكم من الموتى؛ والذي نف�سي بيده اإّن ما 

 .
(4(

توعدون لآت وما انتم بمعجزين«

اأخ���ذ ر�سول اهللP ثالثة اأعواد، فغر�س اإلى جنبه واحدًا، ثم م�سى قلياًل، فغر�س اآخر، ثم م�سى 

قلياًل، فغر�س اآخر، ثم ق�ل: »هل تدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن اآدم، واأجله واأمله فنف�س���ه تتوق اإلى 

.
(5(

اأمله، ويخترمه اأجله دون اأمله«

)1)  �سورة غ�فر، الآية 39.
)2)  ورام بن اأبي فرا�س م�سعود بن عي�سى، تبيه الخواطر ونزهة النواظر، ج1 ، �س 271، طبعة 1: مكتبة الفقيه.

د بن النعم�ن العكبري، الأم�لي، �س 43، المجل�س ال�س�د�س، طبعة 1: قم. د بن محَمّ )3)  ال�سيخ المفيد اأبو عبد اهلل محَمّ
)4)  ال�سيخ محمد بن الفت�ل الني�س�بوري ال�سهيد، رو�سة الواعظين، ج  2، �س 238، والطبراني في م�سند ال�س�ميين.

)5)  ورام بن اأبي فرا�س، تبيه الخواطر، ج 1، �س 272.
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ولق���د ن����مP ذات يوم على ح�سير، فق�م وقد اأّثر في جنب���ه، فق�لوا: ي� ر�سول اهلل، لو اتخذن� لك 

.
(1(

نيا، ما اأنا في الدنيا اإّل كراكب ا�ستظّل تحت �سجرة ثمَّ راَح وتركها« وط�ًء؟ فق�لP: »ما لي وللدُّ

والدني���� كم� اأخبر اهلل �سبح�ن���ه لعب ولهو وزينة وتك�ثر وتف�خر، واإّن م���ن عظيم الأ�سف اأن يظّل 

 عن ذلك؛ حتى يغلب عليهم طول الأمل، فيتوّلد عنه الك�سل عن الط�عة، 
ٍ
الكثيرون مّن� في غفلة وتع�م

والت�سوي���ف ب�لتوب���ة، والرغبة في الدني� والن�سي�ن لالآخرة، والق�س���وة في القلب. ونحن نقراأ في دع�ء 

.
(2(

كميل المروي عن مولن� اأمير الموؤمنين: »وَحَب�َسِني عن نفعي ُبعُد اآمالي«

العاقل ال يغتّر بطول األمل
ويظه���ر اأثر ق�سر الأمل في المب�درة اإلى الأعم����ل ال�س�لحة واغتن�م اأوق�ت العمر، ف�إّن الأنف��س 

معدودة والأي�م مقّدرة، وم� ف�ت لن يعود، وعلى الطريق عوائق كثيرة، ومن ق�سر اأمله قّل هّمه، وتنّور 

قلب���ه لأّن���ه اإذا ا�ستح�سر الموت اجته���د في الط�عة، وقد اأر�سدن� ر�س���ول اهللP ق�ئاًل: »اأكثروا من 

، وما هادم اللّذات؟ ق���الP: الموت، فاإّن اأكي�ص الموؤمنين 
ّ

ذك���ر هادم اللّذات، فقيل: يا ر�س���ول اهلل

 .
(3(

اأكثرهم ذكراً للموت، واأح�سنهم للموت ا�ستعداداً«

وق����ل الإم����م اأمير الموؤمنين Q: »اّتقوا باطل الأمل، فرّب م�س���تقبل يوم لي�ص بم�س���تدبره، 

.
(4(

ومغبوط في اأول ليلة قامت بواكيه في اآخره«

والواقع اأّن اأ�سح�ب العقول ل ُيمكن اأن يغتّروا بطول الآم�ل، وهم يرون في كّل يوم وفي كّل �سب�ح 

وف���ي كّل م�س����ء اأجن��س الن��س الذين ينتقلون اإل���ى الدار الآخرة، مّمن هم اأقوى منه���م اأبدانً� واأكثر 

اأمواًل كّل هوؤلء يدفنون جميعً� في المق�بر، وكّلن� �س�ئرون اإلى ذلك الم�سير:

وم��������������ن ل����������م ي�������م�������ت ب�������ل�������������س������ي������ف م��������ت

 ب����غ����ي����ره ت�������ع�������ّددت الأ�������س������ب�������ب وال�������م�������وت واح������د

ق����ل مولن���� اأمير الموؤمني���ن Q: »من اأيق���ن اأّنه ُيف���ارق الأحباب، وي�س���كن الت���راب ويواجه 

.
(5(

الح�ساب، وي�ستغني عّما خلف، ويفتقر اإلى ما َقدم، كان حرّياً بق�سر الأمل وطول العمل«

)1)  محمد بن عي�سى الترمذي، الج�مع ال�سحيح، ج 4 �س 508، حديث 2377، ب�ب 44، طبعة دار الفكر.
)2) ال�سيخ عب��س القمي، مف�تيح الجن�ن، دع�ء كميل.

)3)  ابن الأ�سعث محمد بن محمد، الجعفري�ت، �س 199، ب�ب ذكر الموت، ط 1، مكتبة لنينوى الحديثة، طهران.
)4)  الآمدي التميمي، غرر الحكم و درر الكلم، الف�سل ال�س�بع »الأم�ني« ) ذم الأمل (، رقم: 7231.

)5)  محمد بن علي الكراجكي، كنز الفوائد، ج 1، �س 351، طبعة 1: دار الذخ�ئر، قم.
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الزهد وقصر األمل 
���ر الأمل، وبادر الأج���ل، واغتنم المهل،  ق����ل مولن���� اأمير الموؤمنين Q: »رحم اهلل اأمراأً ق�سّ

.
(1(

وتزّود من العمل«

وق����ل �سلم�ن المحمدي ر�س���ي اهلل عنه: »ثالث اأعجبتني حّتى اأ�سحكتن���ي: موؤّمل الّدني� والموت 

.
(2(

يطلبه، وغ�فل ل يغفل عنه، و�س�حك ملء فيه ل يدري اأم�سخط رّبه اأو مر�سيه«

ودخ���ل رج���ل على اأبي ذر الغف�ري ر�سي اهلل عنه، فجعل ُيقّلب ب�س���ره في بيته، فق�ل: »ي� اأب� ذر! 

اأي���ن مت�عكم؟ فق�ل اأبو ذر: اإّن لن���� بيتً� نوّجه اإليه �س�لح مت�عن�، فق�ل الرجل: اإّنه ل بّد لك من مت�ع 

، ف�أب���و ذر غريب في الدني� يم�سي 
(3(

م���� دم���ت ه�هن�، فق�ل اأب���و ذر: اإّن �س�حب المنزل ل يدعن� فيه«

وحده؛ ويموت وحده، ويبعث وحده، وهو من الجّنة، واإلى الجّنة:

ك��������م م�������ن�������زل ل������ل������م������رء ي��������أل�������ف�������ه ال����ف����ت����ى

م���������ن���������زل. لأول  اأب�����������������������������دًا  وح��������ن��������ي��������ن��������ه 

وي�س بن ع�مر القرني ر�سوان اهلل عليه اإذا قيل له: كيف الزم�ن عليك؟ ق�ل: »كيف الزم�ن 
ُ
وك�ن اأ

���ر ب�لجّنة اأو الن�ر ي� اأخ�  عل���ى رج���ل اإن اأ�سبح ظّن اأّنه ل ُيم�س���ي، واإن اأم�سى ظّن اأّنه ل ُي�سبح، فُمَب�سَّ

.
(4(

مراد اإّن الموت وذكره لم يترك لموؤمن فرحً�..«

َب������ُع������دْت واإن  اآم���������������ًل  ������ل  ال������م������وؤمِّ ذا  ي������� 

ب������أق�����������س������ه������  ي�����ح�����ظ�����ى  اأن  وي���������زُع���������م  م�����ن�����ه 

��������������ى ت������ف������وز ب�����م������ ت�������رج�������وه وي������������َك وم������ اأنَّ

(5(
اأ������س�����ب�����ح�����ت ف�������ي ث�����ق�����ة م�������ن َن�������ْي�������ل اأدن�����������ه�����������

اأع�ذن� اهلل واإّي�كم من طول الأمل، ف�إّنه يمنع خير العمل، وُين�سي المرء التفّكر في الأجل، وجعلن� 

رون الأم���ل وي�ستجلبون به حالوة الزه�دة، و�سلى اهلل على �سيدن� ُمحمد واآله  اهلل واإّي�ك���م مّمن ُيق�سّ

الط�هرين.

)1)  الآمدي التميمي، غرر الحكم و درر الكلم، الف�سل الث�لث، اآث�ر العتق�د ب�لمع�د، رقم: 2734 .
)2)  اأحمد بن حنبل، الزهد، ج 1، �س 153، طبعة دار الري�ن للتراث، الق�هرة.

)3)  اأحمد بن الح�سين البيهقي، �سعب الإيم�ن، ج 7، �س 378، رقم ) 10651(، طبعة 1: دار الكتب العلمية.
)4)  اأبو نعيم الأ�سبه�ني، حلية الأولي�ء، ج 2، �س 83، طبعة 4: دار الكت�ب العربي.

)5)  محمد بن اأحمد القرطبي، الج�مع لإحك�م القراآن، ج 10، �س 3، الطبعة 2: دار اأحي�ء التراث.
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اأب���و جعفر ُمحمد  ¤ الإم����ام  ق��ال 

مو�سياً   Qالباقر علي  بن 

���س��اح��ب��ه، وت��ل��م��ي��ذه ال��ن��ج��ي��ب 

جابر الجعفي:

3

الطمع وبعد الهّمة

ِباإَِماَت���ِة  اْلِع���زِّ  َبَق���اَء  »َواْطُل���ْب 

َم���ِع ِبِع���زِّ  َم���ِع، َواْدَف���ْع ُذلَّ الطَّ الطَّ

اْلَياأْ����ِص  ِع���زَّ  َوا�ْس���َتْجِلْب  اْلَياأْ����ِص، 

.
(1(

ة« ِبُبْعِد اْلِهمَّ

)1)  العالم���ة المجل�سي، بح�ر الأن���وار، ج 75، �س 164، 
.Q ب�ب و�س�ي� الب�قر



المؤمن عزيز بعّزة اهلل
اإّن العّزة والكرامة من اأبرز الخالل التي ن�دى به� الإ�سالم العظيم، وغر�سه� في نفو�س الم�سلمين، 

ه به من اآداب؛ ف�لموؤمن عزيٌز بم� اأعّزه  ���د نم�ءه���� بم� �سرعه من عق�ئد، و�سّنه من اأحك�م، ووجَّ وتعهَّ

 .
(1(

اهلل ب���ه من اإيم�ن، وبم� منحه من كرامة. ق����ل اهلل تع�لى: {گ گ   ڳ ڳ}

���ٌد من�سور، مْكِف���يٌّ ومدفوٌع عنه، ولو اجتم���ع عليه من ب�أقط����ر الأر�س؛ اإذا ق�م  كم���� اأّن الموؤم���ن ُموؤَيَّ

بحقيق���ة الإيم�ن وواجب�ت���ه ظ�هًرا وب�طًن�، وقد خ�َط���َب اهلل الموؤمنين ق�ئاًل: {ھ  ھ ھ ے 

 .
(2(

ے ۓ ۓ ڭ             ڭ    }
ف�لموؤم���ن عزيز بعّزة اهلل حتى لو ك�ن فقيرًا معدمً� م���ن الم�ل، ولو طوى �سهرًا ك�ماًل جوعً� تراه 

ل يذّل لأحد اإل هلل �سبح�نه لأّنه عِلم وتيّقن اأّن الن�فع ال�س�ر هو اهلل، واأّن الذي بيده ملكوت كّل �سيء 

، ف�لخلق خلقه، والأمر اأمره، 
(3(

هو اهلل تع�لى، واأّنه ل �سيء يحدث اإل ب�أمر اهلل: {ں ں ڻ  ڻڻ  }

فهل بقي لأحد �سيء بعد ذلك؟

روى مولن� الإم�م الر�س� Q عن اآب�ئه ق�ل: ق�ل علي بن الح�سين L: »الرجل كّل الرجل 

ِنْعَم الرجل هو الذي جعل هواه تبعاً لأمر اهلل، وقواه مبذولة في ر�ساء اهلل، يرى الذّل مع الحّق 

  .
(4(

اأقرب اإلى عّز الأبد من العّز في الباطل«

وق����ل الإم����م اأبو عبد اهلل ال�س����دق Q: »اإّن اهلل تب���ارك وتعالى فّو�ص اإل���ى الموؤمن اأموره 

كّلها، ولم ُيفّو�ص اإليه اأن يذّل نف�سه األم تَر قول اهلل �سبحانه وتعالى هاهنا { گ گ   ڳ 

.
(5(

ڳ  }«

)1)  �سورة المن�فقون، الآية 8.
)2)  �سورة اآل عمران، الآية 139.

)3)  �سورة الأعراف، الآية 54.
)4)  اأحمد بن علي بن اأبي ط�لب الطبر�سي، الأحتج�ج، ج 2، �س 321، الطبعة 1: دار المرت�سى، م�سهد.

)5)  ثقة الإ�سالم ال�سيخ محمد بن يعقوب الكليني، الك�في، ج 5، �س 63، الطبعة 4: دار الكتب الإ�سالمية، طهران.
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وللمح�فظ���ة على ه���ذا العّز الذي ُيبقي الموؤمن منيعً� رفيع القدر ب�سبب دينه، فال يحت�ج في عّزه 

وكرامت���ه وغلبته اإل���ى اأن يميل اإلى اأحد وي�أن�س به، لأّن عّزته ب�لدين ل ب�لع�س�ئر والت�بعين - من اأجل 

َمِع،  ه���ذا - ُيط�لعن���� مولن� الإم�م الب�قر Q بو�سّيت���ه الخ�لدة: »َواْطُلْب َبَق���اَء اْلِعزِّ ِباإَِماَت���ِة الطَّ

ة«. َمِع ِبِعزِّ اْلَياأْ�ِص، َوا�ْسَتْجِلْب ِعزَّ اْلَياأْ�ِص ِبُبْعِد اْلِهمَّ َواْدَفْع ُذلَّ الطَّ

 فطل���ب بق����ء العزِّ يكون ب�إم�تة الطمع، واإل ف�لم�آل اإلى الذّل، وُيدفع ذّل الطمع بعّز الي�أ�س، وفيم� 

يل���ي �سنتعّرف عل���ى اآلي�ت الحلول التي وّجه اإليه� اإم�من� الب�قر، ولكّنن���� �سنتعّر�س اأوًل لالإج�بة على 

ال�سوؤال الّت�لي: من اأين ين�س�أ هذا الطمع المذّل؟ 

منشأ الطمع 
»اأّم���� الطمع ف�إّنه يتحّق���ق عندم� يبداأ الإن�س�ن ب�لتفكير ب�لت�سّرف ف���ي اأموال غيره والنتف�ع من 

الم����ل الج�هز. وال�سيط�ن يو�سو����س لبن اآدم ليمّد يده اإلى اأموال الآخري���ن عبر طرق �سّتى ك�لتمّلق 

لأرب�ب الثروة واأ�سح�ب المن��سب والج�ه اأماًل في الظفر ب�سيء من دون مق�بل. والأ�سواأ من ذلك هو 

ال�ستحواذ على م� في حوزة الآخرين ب�لخداع والحيلة.

ه���ذه الفك���رة اأ�س��سً� اإّنم� تن�س�أ عندم� ُيح�ول المرء الظفر ب�للذائذ الم�ّدية من دون جهد وعن�ء، 

وه���ذا هو قوام مفهوم الطمع، ف�لطمع هو: رغب���ة المرء في زي�دة ممتلك�ته الم�ّدية )وهو �سمن هذا 

الح���ّد ل يخرج عن نط�ق الحر�س( بيد اأّن هذه الزي�دة تتّم عبر ال�ستحواذ على ممتلك�ت الآخرين، 

وم���ن هن� ف�إّن قبح الطمع م�س�ع���ف؛ اإذن ف�لطمع هو: �سكل من اأ�سك�ل الحر�س؛ لكّنه حر�س يح�ول 

.
(1(

المّت�سف به جني الربح والف�ئدة من اأموال الآخرين، وهذا هو من�س�أ الطمع«

الطمع إذالل لفطرة اإلنسان
»م�س�ف����ً� اإل����ى اأّن الطمع ينط����وي على رذيلتي����ن )هم� رذيل����ة الحر�س ورذيل����ة الت�سّرف بم�ل 

الآخري����ن ظلمً�(، ف�إّن ل����ه عيبً� ب�طنّيً�، وهو اأّن ال�سخ�س الطّم�ع ُي����درك اّت�س�فه بهذه الرذيلة في 

ب�����دئ الأمر لكّنه يعت�ُد عليه����� �سيئً� ف�سيئً� فيفقد، نتيجًة لهذه الع�دة، واحدة من مط�لب�ت الفطرة 

الب�سرّية.

ولتو�سيح هذا المعنى ل بّد من مقّدمة؛ ف�إّن لالإن�س�ن منذ ولدته ح�ج�ت متعّددة وهي تقع �سمن 

اأق�س�م مختلفة فيم� بينه�. فق�سم منه� ح�ج�ت ج�سم�نّية؛ ك�لح�جة اإلى الطع�م، والم�سكن، والزوج، 

)1)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 12 اآب ، 2011 م.
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وم� اإلى ذلك. والق�سم الث�ني هي الح�ج�ت النف�سّية وهي األطف من �س�بقته�؛ ك�لح�جة اإلى اأن يكون 

محترم���ً� في المجتمع وغير محتَقر عند الن��س. وهذه الح�جة تظهر لدى الأطف�ل مبّكرًا؛ ف�لأطف�ل 

يحّب���ون اأن يكونوا اأعّزاء لدى والديهم؛ ومن هن� ف����إّن اإعرا�س الأبوين عنهم هو اأ�سّد اإيالمً� لهم من 

العق�ب الج�سدّي.

وم���ن الح�ج�ت الأخ���رى هي حّب ال�ستقالل الذي ُيبّكر في الظهور عن���د الأطف�ل اأي�سً�. فعندم� 

ّمه عند ال�سير 
ُ
يب���داأ الطف���ل ب�لخطو مثاًل فهو يحّب اأن يخطو لوحده واأن يفلت يده من قب�سة اأبيه اأو اأ

ف���ي الطريق. ف�لطفل ي�سعر ب�لح�جة اإلى ال�ستقالل والوقوف على قدميه بنف�سه. وهذه �سفة ح�سنة 

للغ�ية.

اإذن فمن الم�سّلم�ت اأّن للمرء ح�ج�ت ومط�لب�ت اأخرى غير تلك الف�سلجّية والبدنّية. فمن جملة 

الح�ج�ت الروحّية لالإن�س�ن هي حّبه الوقوف على قدميه وال�ستقالل عن الآخرين. اأّم� �سفة »الطمع« 

الذميم���ة ف�إّنه� تك���ون في مق�بل هذه الح�لة تم�مً�؛ ف�لإن�س�ن المبتل���ى ب�لطمع ي�سعى لت�أمين م� لي�س 

بحوزته من اأموال الآخرين حّتى واإن ا�سطّره ذلك اإلى ال�سرقة اأو التح�يل. 

وه���ذا ي���دّل على اأّن مثل هذا الإن�س�ن ُيرّجح لّذته الج�سدّية عل���ى لّذة ال�ستقالل والعّزة والكرامة 

الذاتّي���ة وه���و م�ستعّد لتحّم���ل ذّل الح�جة اإل���ى الآخرين والتبعّية له���م في �سبيل الزدي����د في الم�ل 

والث���روة، وه���و - في هذه الح�لة - اإّنم� يهبط بفهمه واإدراكه اإلى م�ستوى هو اأدنى من م�ستوى الطفل 

ال���ذي لي�س له من العمر اأكثر من �سنتي���ن اأو ثالث �سنوات، لأّن الأخير ُيدرك ح�جته اإلى ال�ستقالل، 

.
(1(

ويحظى في المق�بل بم� يتعّلق بطبيعته الحيوانّية، وهذا هو �سرب من �سروب الذّلة«

َأِمت الطمع كي تعيش عزيزًا
 ف�لطم���ع ل يكون بمعزل عن الذّل اأبدًا. ومن هن� يقول الإم�م الب�قر Q: »واطلب بقاء العّز 

باإمات���ة الطم���ع«. ف�أن���ت اأ�س��سً� ط�لٌب للعّز والغن���ى، ف�إذا رغبت ب�لإبق�ء على ع���ّزك فعليك اأن تقتل 

الطمع، واإن لم تفعل ذلك اأم�سيت ذلياًل لهذا المطلب ال�سيط�نّي. 

لكّن ال�سوؤال هن� هو: كيف ُيمكن اإزه�ق روح الطمع؟ 

يق���ول الإم����م Q جوابً� على ذل���ك: »وادفع ذّل الطمع بع���ّز الياأ�ص«؛ فعلي���ك اأن ُتلّقن نف�سك 

وترّبيه� على الي�أ�س مّم� في اأيدي الن��س. ف�لذي يتعّود على اأخذ م�س�عدة الآخرين، بم� فيهم الأبوان 

)1)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 12 اآب ، 2011 م.



35 ا نومدل لدعم نوتدل

والأخ والأخت والج�ر...الخ ف�سوف يتعّود ب�لتدريج على جني النفع من الآخرين والتطّفل عليهم، وهو 

بذلك ي�سلب نف�سه ا�ستقالله وكرامته وي�سعر ب�لحق�رة وُيفّرط ب�لثقة بنف�سه، وال�سخ�س العديم الثقة 

بنف�سه �سوف ُيبتَلى ب�أ�سن�ف الُعَقد والأمرا�س النف�سّية وهو ل يرى لنف�سه هوّية اأو قيمة.

ُنقل عن اأحوال المرحوم العاّلمة الطب�طب�ئّي )ر�سوان اهلل تع�لى عليه( اأّنه ق�ل: »منذ اأن بداأُت 

بطلب العلوم الدينّية ب�سكل جّدي ح�ولت اأن ل اأطرح م� يعر�س لي في در�سي من مع�سالت علمّية على 

اأ�ست�ذي واأن اأجتهد في حّله� بنف�سي عبر الت�أّمل والمط�لعة. ف�لذي ُيكثر من ال�ستف�س�ر من الآخرين 

لحّل م� يعتر�سه من الم�س�كل �سُي�س�ب بخمول الذهن. لكّنه اإذا عزم على حّل اإ�سك�لته بنف�سه مهم� 

اأمك���ن ف�سُي�سب���ح ذهنه وّق����دًا وخاّلقً� ودقيقً�. ف�إّن م���ن جملة اآّف�ت الحي�ة المعتم���دة على المك�ئن 

والدرا�س���ة الآلّية هي تقوي�س قدرة الذهن. فعلى المدّر�سي���ن والمعّلمين اأن ُيحّفزوا في طاّلبهم روح 

العتم����د على النف�س والثقة به����، اأو اأن يقّووا - على الأقّل - اعتم�دهم على اأنف�سهم جنبً� اإلى جنب 

مع الإف�دة من التقنية الحديثة والو�س�ئل التعليمّية الم�س�عدة....

عل���ى اأّي���ة ح�ل ف�إّن م���ن بين ح�ج�تن���� الفطرّية ه���و اإح�س��سن� ب�لع���ّزة واإّن الطمع ه���و عدّو هذا 

الإح�س�����س. ف�لطم���ع ُي�سعر الإن�س����ن دائمً� بتبعّيته لالآخري���ن وتطّفله عليهم ويمحق ف���ي نف�سه العّز 

والكرام���ة. يقول الإم�م Q هن���� يتعّين عليك - من اأجل اإب�دة الطم���ع واإم�تته - اأن ُتلّقن نف�سك 

الي�أ�س من م�س�عدة الآخرين في جميع اأعم�لك واأفع�لك. ول ريب اأّن اكت�س�ب هذه ال�سفة يحت�ج اإلى 

تمرين عملّي اأي�سً�...

ف�لطم���ع ه���و ذلٌّ ح��سر ومدفوع الثمن نقدًا واإن ك�ن ف���ي م�ل الوالد.  اإذن فمن اأجل اأن ننجو من 

ذّل الطم���ع علين� اأن ُنلّق���ن اأنف�سن� ب�أن ل نقبل الم�س�عدة من اأحد، اأو اأن ني�أ�س من م�س�عدة الآخرين 

مورن� واإنج�ز اأعم�لن� ال�سخ�سّية. بهذه ال�سورة �سننجو من ذّل 
ُ
لن���� وعلين� اأن ن�سعى ب�أنف�سن���� لتوّلي اأ

الطمع ونقف على اأرجلن� وُي�سبح كّل واحد مّن� �سّيدًا على نف�سه؛ »وادفع ذّل الطمع بعّز الياأ�ص«. ف�هلل 

.
(1(

�سبح�نه وتع�لى قد اأودع في كي�ن المرء ال�سعوَر ب�ل�ستقالل كي َيثُبت ويقف على قدميه بنف�سه«

اليأس عّما في أيدي الناس
وفي مق�بل الطمع ي�أتي ال�ستغن�ء عن الن��س والي�أ�س عّم� في اأيديهم، والذي ُيعّد من الف�س�ئل 

الموجب���ة لتقّرب العبد اإلى اهلل تع�ل���ى، ويوؤّدي ب�لإن�س�ن اإَِلى المرات���ب الع�لية، ففي الخبر الوارد 

)1)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 12 اآب، 2011 م.
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ع���ن اإم�من���� ال�س�دق Q اأّن لقم�ن الحكيم Q ق�ل لبنه وه���و يعظه: »اإن اأردت اأن تجمع 

عّز الدنيا فاقطع طمعك مّما في اأيدي النا�ص، فاإّنما بلغ الأنبياء وال�س���ّديقون ما بلغوا بقطع 

.
(1(

طمعهم«

وق�ل �سليل بيت التقى �س�حب هذه الو�سية التي نت�سّرف بخدمته� مولن� الإم�م اأبو جعفر محمد 

.
(2(

بن علي الب�قر L : »الياأ�ص مّما في اأيدي النا�ص عّز الموؤمن في دينه..«

والي�أ����س يح�سل بقطع الطمع عّم� في اأيدي الن�����س، لأّن الطمع �سعبٌة من �سعب حّب الدني�، ومن 

الرذائ���ل المهلك���ة التي ُت�سيء اإلى �س���رف الم�سلم ومروءته. ورد عن اإم�من���� الر�س� Q اأّنه ق�ل: 

»الياأ�ص مّما في اأيدي النا�ص عّز الموؤمن في دينه، ومرّوته في نف�س���ه، و�س���رفه في دنياه، وعظمته 

في اأعين النا�ص، وجاللته في ع�س���يرته، ومهابته عند عياله، وهو اأغنى النا�ص عند نف�س���ه، وعند 

.
(3(

جميع النا�ص«

.
(4(

وق�ل الإم�م اأمير الموؤمنين Q: »قد يكون الياأ�ص اإدراكاً، والطمع هالكاً«

 ذل���ك لأّن الط�م���ع يكون وثوق���ه ب�لن��س واعتم�ده عليه���م اأكثر من وثوقه ب�هلل تع�ل���ى، اإذ لو ك�ن 

اعتم�ده على اهلل اأكثر من اعتم�ده على الن��س لم� نظر اإليهم، بل لم يطمع اإل بم� عند اهلل �سبح�نه، 

 .
(5(

وق�ل الإم�م اأمير الموؤمنين Q: »اأول الإخال�ص الياأ�ص مّما في اأيدي النا�ص«

العّز مع اليأس 
ج����ء رجل اإل���ى النبّي الأكرمP، فق�ل ي���� نبّي اهلل حّدثن���ي حديثً�، واجعله موج���زًا لعّلي اأعيه، 

فق�ل P: »�سلِّ �سالة مودِّع كاأّنك ل ُت�سّل بعدها، واياأ�ص مّما في اأيدي النا�ص تع�ص غنّياً، واإّياك 

.
(6(

وما ُيعتذر منه«

.
(7(

وق�لP: »اأّيها النا�ص اإّن الطمع فقر، والياأ�ص غنى، والقناعة راحة..«

)1)  العالمة النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج 12، �س 69.
)2) الكليني، الك�في، ج 2، �س 149، ب�ب ال�ستغن�ء عن الن��س.

)3)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 72، �س 108.
)4)  ال�سيخ ال�سدوق، من ل يح�سره الفقيه، ج 4، �س 391، الطبعة 2: الن�سر الإ�سالمي، قم.

)5)  الآمدي التميمي، غرر الحكم ودرر الكلم، الف�سل ال�س�بع في الإخال�س، رقم 3918.
)6)  محمد بن �سالمة بن جعفر الق�س�عي، م�سند ال�سه�ب، ج 2، �س 93، حديث 952، الطبعة 2: موؤ�س�سة الر�س�لة  

)7)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 74، �س 183.
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������ ب�������أي������دي ال����ن����������س م���ك���رم���ٌة ال�����ي������أ������س ع�����مَّ

���������س����ع ت����تَّ والأرزاق  ي�����������س�����ح�����ب  زق  وال����������������������رِّ

م���ط���ل���ب���ه ف�����������ت  م���������  ع�����ل�����ى  ت������ج������زع������نَّ  ل 

ه���������� ق���������د ج�������زع�������ت ف���������م����������ذا ي�����ن�����ف�����ع ال������ج������زع

ب��ه ظ�����ف�����رت  اإن  ي��������أ��������سٌ  �����ع������دة  ال�����������سَّ اإنَّ 

ال����ط����م����ع ������ق������وة  ال�������������سَّ واإنَّ  ال���������م���������راد  ب����ع���������س 

ومن مواعظ مولن� الإم�م ال�س�دق Q: »ل يزال العّز قلقاً حتى ياأتي داراً قد ا�ست�سعر اأهلها 

 .
(1(

الياأ�ص مّما في اأيدي النا�ص فيوطنها«

وعلي���ه، ف�لي�أ����س مّم� في اأيدي الن�����س هو: اأعظم اأنواع التحّرر م���ن رّق عبودّيتهم، ف�أّم� اإذا طمع 

المرء فيم� عندهم، ف�إّن قلبه يتعّلق بهم، ويفتقر اإليهم.

ال�������������ع�������������ب�������������د ح��������������������������ّر م�������������������� ق�������ن�������ع

وال�����������������������ح�����������������������ّر ع��������������ب��������������د م��������������������� ط�������م�������ع

وه���ذا اأمر يجده الإن�س�ن في نف�سه؛ ف�إّن الأمر ال���ذي يي�أ�س منه ل يطلبه، ول يطمع فيه، ول يبقى 

قلب���ه فقي���رًا اإلي���ه، ول اإلى من يفعل���ه، واأّم� اإذا طم���ع في اأمر من الأم���ور ورج�ه، ف�إّن قلب���ه يتعّلق به 

في�سي���ر فقي���رًا اإلى ح�سوله،  واإلى من يظ���ّن اأّنه �سبب في ح�سوله. وقد ق�ل اأمي���ر الموؤمنين واإم�م 

 .
(2(

المّتقين  Q: »مرارة الياأ�ص خير من الت�سّرع اإلى النا�ص«

وق�لQ: »امنن على من �سئت تكن اأميره، واحتج اإلى من �سئت تكن اأ�سيره، وا�ستغن عّمن 

.
(3(

�سئت تكن نظيره«

وق����ل مولن� الإم�م اأبو عب���د اهلل ال�س�دق Q: ك�ن اأمير الموؤمني���ن Q يقول: »ليجتمع 

ف���ي قلب���ك الفتق���ار اإلى النا�ص وال�س���تغناء عنهم، فيكون افتقارك اإليهم في لين كالمك وح�س���ن 

.
(4(

ب�سرك، ويكون ا�ستغناوؤك عنهم في نزاهة عر�سك وبقاء عّزك«

)1)  بح�ر النوار، ج 75، �س 206.
)2)  الآمدي التميمي، غرر الحكم و درر الكلم، الف�سل الت��سع في الي�أ�س عم� في اأيدي الن��س، رقم 9255.

)3)  ال�سيخ ال�سدوق، الخ�س�ل، ج 1، �س 220، الطبعة 1: جم�عة المدر�سين، قم.
)4)  الكليني، الك�في، ج 2، �س 149.
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وق�ل الإم�م ال�س�دق Q: »اإذا اأراد اأحدكم اأن ل ي�ساأل رّبه �سيئاً اإل اأعطاه، فليياأ�ص من النا�ص 

،
(1(

 كّلهم، ول يكون له رجاء اإل من عند اهلل، فاإذا علم اهلل ذلك من قلبه لم ي�ساأل اهلل �سيئاً اإل اأعطاه«

فطري���ق العّز ودوامه يك���ون ب�لتوّجه اإلى اهلل، واأن نلّح عليه ب�لدع�ء وال�سك���وى، لأّن ال�سكوى اإلى اهلل 

ُت�سع���رك ب�لق���ّوِة وال�سع�دة، واأّنك ت����أوي اإلى ركٍن �سديد، اأّم� ال�سكوى اإل���ى الن��س، والنظر اإلى م� في 

اأي���دي الن�����س، فُي�سعرك ب�ل�سعف وال���ذّل، والإه�نِة والتبعية، وقد ق�ل مولن� الإم����م اأمير الموؤمنين 

.
(2(

علي Q في ف�سل خط�به: »العّز مع الياأ�ص«

علّو الهّمة طريق للعّزة
اإذن م����ذا ن�سنع كي ُنق���ّوي ح�لة الي�أ�س من الآخرين في نفو�سن����؛ اأي اأن نبني اأمرن� على اأّنه م� 

من اأحد يمّد اإلين� يد العون وعلين� اأن نوؤّمن م� نحت�جه ب�أنف�سن�؟ يقول اإم�من� الب�قر Q في هذا 

اإذا اأردت اأن ت�سعر بعدم الح�جة اإلى الآخرين،  ال�س���دد: »وا�س���تجلب عّز الياأ�ص ِببع���د الِهّم���ة«. اأي: 

فعلي���ك اأن تّت�س���ف بعلّو الهّمة! ف����إّن لعلّو الهّمة مك�نة رفيع���ة في الثق�فة الإ�سالمّي���ة واهلل جّل وعال 

ُيح���ّب اأ�سح�ب الهمم الع�لي���ة، ف�لإن�س�ن ذو الهّمة الع�لية يح�ّس ب�لع�ر من م�س�عدة الآخرين له، اأّم� 

الإن�س����ن ذو الهّمة المنحّطة فال ُيفّكر اإّل ب�إ�سب�ع بطنه وتلبي���ة غرائزه الحيوانّية، وهو على ا�ستعداد 

لتحقير نف�سه في �سبيله�. لكّن ال�سرف الإن�س�نّي ل ين�سجم مع هذه الروح المتمّثلة بدن�ءة الهّمة، فم� 

.
(3(

ب�لك ب�ل�سرف الإ�سالمّي«

الجمع بين الثقة بالنفس والتوّكل على اهلل
»ول ب���ّد م���ن اأجل اإتم�م البحث من ذك���ر هذه المالحظة، وهي اأّن م� ُطرح لح���ّد الآن اإّنم� يّت�سل 

ب�لعالق����ت التي ترب���ط الن��س ببع�سهم والتي غ�لبً� م� تظهر نت�ئجه� ف���ي الأمور الدنيوّية والم�ّدية، 

ف�لطّم����ع اإّنم� يطمع بم�ل الآخرين، والحري�س اإّنم� يحر�س على جمع الم�ل اأو م� ي�سبهه، واإذا يئ�س 

ف�إّنم���� يي�أ����س من معون���ة الن��س. اإذن فنحن - في ج���ٍوّ كهذا - اإّنم� نقي�س العالق����ت التي تربط بين 

ر عنه  مختل���ف الب�س���ر، واإّن الحديث عن كون »الثقة ب�لنف�س« محّبذة عند علم����ء النف�س، وهو م� ُيعبَّ

في علم الأخالق ب� »عّزة النف�س« اإّنم� يتّم �سمن هذا النط�ق.

)1)  الك�في، ج 2، �س 148.
)2)  الآمدي التميمي، غرر الحكم و درر الكلم، الف�سل الت��سع في الي�أ�س عم� في اأيدي الن��س، رقم 9240.

)3)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 12 اآب، 2011 م.
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اأّم���� الأخالق الإ�سالمّية فه���ي تتخّطى هذه الحدود؛ اإذ ل بّد له� اأن ت�سي���ر ب�ّتج�ه التوحيد واأن ل 

تبق���ى مح�سورة �سمن هذه القيود. اإذن ففي حّي���ز الأخالق التوحيدّية يتعّين القول: على الرغم من 

اأّن الإن�س�ن ينبغي اأن ل ي�سعر ب�لح�جة اإلى غيره من الب�سر، لكن يتحّتم عليه اأن يعتقد ب�أّن كّل وجوده 

هو بح�جة اإلى اهلل تع�لى. 

ففي ذات الوقت الذي يح�ّس الموؤمن بعدم العتم�د على الآخرين ف�إّن كّل توّكله يكون على اهلل عّز 

وج���ّل، ف�لثقة ب�لنف�س والعتم�د عليه� هو عمل���ة ذات وجهين؛ وجه �سلبّي ووجه اإيج�بّي،  فثقة المرء 

بنف�س���ه تكون مطلوبة عندم� ل يك���ون مّتكاًل على الآخرين، وال�سوؤال هن� ه���و: اإذن فب�أّي �سخ�س نثق 

وعلى َمن نّتكل؟ والجواب على هذا ال�سوؤال بم� ين�سجم مع الأخالق الع�ّمة هو: كن واثقً� بنف�سك. 

اأّم���� وفق���ً� لالأخالق التوحيدّية فُيق�ل: ينبغ���ي اأن ل يكون اعتم�دك اإّل عل���ى اهلل واأن ل تنظر اإلى 

لون اإلى درج���ة ل يعتمدون فيه� حّتى على المالئكة، كم�  نف�س���ك عل���ى الإطالق؛ بل اإّن اأولي�ء اهلل َي�سِ

ة اإبراهيم الخليل Q. فعندم� اأرادوا قذفه في الن�ر اأت�ه جبرئيل Q فق�ل له:  ح�سل في ق�سّ

. ف�إّن لي ح�جة لكّن ح�جتي اإلى اهلل فح�سب، ومن هن� 
(1(

»هل لك من حاجة؟ فقال: اأّما اإليك فال«

فقد و�سل اإبراهيم Q بعد مق�مي النبّوة والر�س�لة اإلى مق�م »الُخّلة« ف�أ�سبح خليل اهلل �سبح�نه.

اإذن علين� اأن نحفظ مثل هذه الروحّية في اأنف�سن� وهي اأّن المرء لي�س فقط ل ينبغي اأن يّتكل على 

غيره من الب�سر، بل عليه اأن ل يعتمد حّتى على جبرئيل والمالئكة، وليقل: اإّنني عبٌد ولي رّب، ول ُيلّبي 

ح�جتي اإّل رّبي. فم� الذي بمقدور الآخرين �سنعه؟!

اإذن ل ينبغ���ي اأن نخل���ط بين مبحث الثقة ب�لنف�س والعتم�د عليه� المطروح في علم النف�س وبين 

الت���وّكل على اهلل تع�لى، فنط�ق هذي���ن المو�سوعين مختلف؛ ذلك اأّن ق�سّية الثقة ب�لنف�س مح�سورة 

ف���ي ح���دود القيم الإن�س�نّية الع�ّم���ة، لكن عندم� يدور الكالم حول القي���م التوحيدّية، فال بّد اأن يُحّل 

.
(2(

التوّكل على اهلل والعتم�د عليه محّل الثقة ب�لنف�س«

جعلن���� اهلل واإّي�ك���م مّمن ي�ستمعون الق���ول فيّتبعون اأح�سن���ه، و�سلى اهلل على �سيدن���� ُمحمد واآله 

الط�هرين.

)1)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 11، �س  62.
)2)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 12 اآب، 2011 م.





ن���������������صّ ال�����و������ص�����ّي�����ة

اأب���و جعفر ُمحمد  ¤ الإم����ام  ق��ال 

مو�سياً   Qالباقر علي  بن 

���س��اح��ب��ه، وت��ل��م��ي��ذه ال��ن��ج��ي��ب 

جابر الجعفي

4

العجب ومعرفة النفس

»َو�ُس���دَّ �َس���ِبيَل الُعْج���ِب ِبَمعِرَف���ِة 

.
(1(

النَّف�ص«

)1)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج75، �س164، 
.Q ب�ب و�س�ي� الب�قر



المنهج التربوي الرّباني
رّب�نّي���ة المنه���ج الترب���وي عن���د النب���ي الأك���رمP والأئم���ة اله���داة المهدّيي���ن م���ن اأه���ل بيته 

الط�هرين Rعنواٌن م�سيٌء و�س�مٌخ في حي�ة الإن�س�نية وحركة الت�ريخ والم�سيرة الإن�س�نية، فهم 

اأع���الم اله���دى وقدوة المّتقين، ُعرفوا ب�لعلم والحكمة والحلم و�س�ئ���ر �سف�ت الكم�ل في ال�سخ�سية 

الإ�سالمية، فم� ي�سدر منهم في الحقيقة �س�دٌر عن رّبهم، ولهذا �سّح القول ب�أّن منهجهم رّب�نّي، كم� 

تدّل على ذلك اأي�سً� اأح�ديثهم واأفع�لهم واأحوالهم ال�سريفة. 

 P يقول ِفي و�سّيته لُكَميل بن زي�د النخعي: »اإّن ر�س���ول اهلل Q فهذا مولن� اأمير الموؤمنين

 . وق�ل الإم�م اأبو 
(1(

اأّدب���ه اهلل ع���ّز وج���ّل، وهو اأّدبني، واأنا اأوؤّدب الموؤمني���ن، واأورث الأدب المكرمين«

عب���د اهلل جعف���ر بن ال�س�دق Q: »اإّنا واهلل ما نقول باأهوائنا، ول نقول براأينا، ول نقول اإلَّ ما 

.
(2(

تهم« قال رّبنا، اأ�سول عندنا، نكنزها، كما يكنز هوؤلء ذهبهم وف�سَّ

P واأهل بيته Rيّتخذون من العبرة والموعظة و�سيلة تربوية لتنوير العقل والقلب،  وك�ن النبيُّ

اإذ بهم���� يع���ي الإن�س�ن حرك���ة الحي�ة من حيث ال�س���ّدة والرخ�ء واأ�سب����ب التقّدم والت�أّخ���ر، وُيقلع عن 

المم�ر�س����ت المنحرفة، ويتوّجه لإ�سالح نف�سه لت�سمو وتتك�م���ل، وقد اأثبت هذا المنهج التربوي قدرته 

عل���ى بن����ء الإن�س�ن بن�ًء متك�ماًل، فقد تخ���ّرج على هذا المنهج اآلف ال�سخ�سي����ت التي ك�نت قمًة في 

مو الروحي والتك�مل النف�سي وال�سلوكي، وقدوة لبني الإن�س�ن، لعمل هذه ال�سخ�سي�ت بعد معرفته�  ال�سُّ

ب����أّن المنهج رّب�ن���ّي الن�س�أة والم�سدر، وعلى الرغم من ابتع�د اأكثر الم�سلمين عن هذا المنهج التربوي 

اإل اأّن اآث�ره بقيت ح�كمة على كثيٍر من المواقف والمم�ر�س�ت وال�سفح�ت الم�سيئة للت�ريخ الإن�س�ني.

الداء الدفين 
ق�ل اهلل العظيم في كت�به الكريم: { ڑ ک ک ک ک گ گگ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

.
(3(

ڱ ڱڱ ں ں ڻ  ڻ ڻڻ ۀ     ۀ ہ ہ ہ  }

)1)  اأبو جعفر محمد بن اأبي الق��سم  الطبري الآملي، ب�س�رة الم�سطفى، �س25، ط2: المكتبة الحيدرية، النجف.
)2)  اأبو جعفر محمد بن الح�سن بن فروخ، ب�س�ئر الدرج�ت، ج1، �س301،  ب�ب 14، طبعة 2: مكتبة اآية اهلل المرع�سي النجفي، قم.

)3)  �سورة ف�طر، الآية 8.
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ق�ل مولن� الإم�م الك�ظم Q: »العجب درجات منها اأن ُيزّين للعبد �سوُء عمله، فيراه ح�سناً 

فيعجبه ويح�سب اأّنه ُيح�سن �سنعاً، ومنها اأن يوؤمن العبد برّبه، فيمّن على اهلل عّز وجّل وهلل عليه 

.
(1(

فيه المّن«

العج���ب هو ابته�ج الإن�س�ن و�سروره بت�سّور الكم�ل في نف�سه واإعج�به ب�أعم�له، والإدلل به� بظّن 

تم�مّيته���� وخلو�سه�، وح�سب�ن نف�سه خ�رجً� عن حّد التق�سير، ل ال�سرور ب�سدور العمل مع التوا�سع 

هلل وال�سكر له على التوفيق، والخوف من عدم تم�مه وعدم قبوله، ف�إّنه ل ب�أ�س به، بل هو ح�سن.

والعجب من اأخبث الأفك�ر ال�سلبية ال�سّيئة �سواء اأك�ن ح�لة غير را�سخة في النف�س، اأو اإذا تغلغلت 

في النف�س وتر�ّسخت فيه� واأ�سحت ب�لمداومة من ملك�ته�، وبذلك يكون الُعجب من اأعظم المهلك�ت 

وم���ن اأ�س���ّد الحجب بين القلب والرّب تب����رك وتع�لى، ولذلك اإّن المعج���ب بنف�سه مبغو�س عند اهلل، 

م�سلوب التوفيق من ن�حية اهلل لح�سب�ن نف�سه غنّيً� عن اإنع�مه واإف�س�له . ق�ل الر�سول الأكرمP في 

.
(2(

ْوَح�َص من الُعْجِب«
َ
و�سّيته لأمير الموؤمنين Q: »ول َوْحَدَة اأ

 . وق����ل الإم�م ال�س�دق R: »ل 
(3(

 وق����ل مولن� اأمي���ر الموؤمنين Q: »العجب داء دفين«

. وق�ل Q: »اإّن اهلل عّز وجّل علم اأّن الذنب خير للموؤمن من العجب، 
(4(

جهل اأ�سّر من الُعجب«

. وفي �سرح هذا الحديث ق�ل الإم�م الخميني }: 
(5(

 ل���ول ذل���ك م���ا ابتلى اهلل موؤمناً بذنب اأب���داً «

اإّن العج���ب اأ�س���ّد من الذنب في ح�سرة اهلل تع�لى، ولهذا قد يبتل���ي اهلل �سبح�نه الموؤمن ب�لمع�سية 

 .
(6(

لكي ُي�سبح اآمن� من العجب، وكذلك الر�سول الأكرمP يعتبر العجب من المهلك�ت«

معنى الُعْجب لغًة واصطالًحا 

1. لغة
و قبيًح�. وقيل: 

َ
ْه���ُو والِكْب�ُر، ورج���ٌل ُمْعَجٌب: َمْزُه���وٌّ ِبَم� يكون من���ه ح�سًن���� اأ الُعْج���ب ب�ل�س���م: الزَّ

ْعِجَب فالن بنف�سه اإذا ترّفع وتكّبر، فهو ُمْعَجب 
ُ
ْيِء، وقد اأ و ِب�ل�سَّ

َ
المْعَج���ُب، الإِن�س�ُن المْعَج���ب بنف�سه اأ

يه وبنف�سه.
ْ
براأ

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س313، كت�ب الإيم�ن، ب�ب العجب.
)2)  ال�سيخ المحدث محمد بن الح�سن الُحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج1، الب�ب 23 من اأبواب مقدمة العب�دات، حديث 8.

)3)  الآمدي التميمي، غرر الحكم، ف�سيلة ح�سن الخلق، الحكمة 5357.
)4)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج69، �س315 .

)5)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س313، كت�ب الإيم�ن، ب�ب العجب.
)6)  الإم�م ال�سيد روح اهلل المو�سوي الخميني}، الأربعون حديثً�، الَحديث الَث�ِلث.
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اِغِب« في الَفْرِق َبْين الُمْعَجِب  َرْفَتَه� اإَِلى الُعْجب، وَنَقل عن »الرَّ َلٌة من الُحْمِق �سَ ِوِقيَل: الُعْجُب: َف�سْ

 .
(1(

ُقه� َقْطعً� دِّ �ِئُه ُي�سَ ُق َنْف�َسه ِفيَم� َيُظنُّ ِبَه� َوْهمً� . والتَّ دِّ �ِئِه َفَق�َل: الُمْعَجُب ُي�سَ والتَّ

2. ا�صطالًحا
يق���ول ال�سيخ به�ء الدي���ن الع�ملي M: »ل ريب في اأن من عمل اأعم����ًل �س�لحة من �سي�م الأي�م 

وقي�م اللي�لي، واأمث�ل ذلك يح�سل لنف�سه ابته�ج، ف�إن ك�ن من حيث كونه� عطية من اهلل له، ونعمة منه 

تع�لى عليه، وك�ن مع ذلك خ�ئفً� من نق�سه�، �سفيقً� من زواله�، ط�لبً� من اهلل الزدي�د منه�، لم يكن 

ذل���ك البته�ج عجبً�. واإن ك�ن من حيث كونه� �سفته وق�ئمة به وم�س�فة اإليه، ف��ستعظمه� وركن اإليه�، 

.
(2(

وراأى نف�سه خ�رجً� عن حّد التق�سير، و�س�ر ك�أّنه يمّن على اهلل �سبح�نه ب�سببه� فذلك هو العجب«

الُعْجب من أشراك الشيطان الخطيرة
»تمت���ّد جذور هذه الم�س�ألة اإلى حّب الّذات. وحّب الّذات هو من لوازم وجود الإن�س�ن ومن الم�ستحيل 

 الإن�س�َن للقي�م ب�أمر على اأح�سن وجه وبنّية 
ُ
اأن يوَجد موجود ذو �سعور ل ُيحّب ذاته. لكّنه عندم� يوّفق اهلل

�س�لحة ويبلغ به النتيجة المرجّوة ي�أتي ال�سيط�ن ليو�سو�س له ب�أّنك - حقيقًة - �سخ�س مميَّز جّدًا. ف�إذا 

اأتى المرء بعب�دة مثاًل اأوحى ال�سيط�ن له بقي��س نف�سه ب�أهل المع��سي ق�ئاًل له: انظر كيف اأّن الآخرين 

مبتل���ون ب�لمع��س���ي وال�سهوات وغلبة الهوى في حين اأّنك - والحم���د هلل - من اأهل العب�دة وم�سون من 

ل كّل التف�سيل على الآخرين! ثّم ُيح�ول �سيئ���ً� ف�سيئً� ا�ستدراجه اإلى مق�رنة نف�سه  الذن���وب. ف�إّن���ك مف�سَّ

ب�أه���ل العب����دة ويك�سف له عن اأولئ���ك الُعّب�د المتوّرطين ببع����س الزّلت وال�سّيئ�ت، وفيم���� يتعّلق ب�س�ئر 

اأم���ور الخير وال�سالح كطلب العل���م، والتدري�س، والخط�بة، والإنف�ق، ومثيالته���� فهو يبذل غ�ية و�سعه 

.
(3(

ويو�سو�س له ب�أّنك تفوق الكثير من اأقرانك ومن ُيم�ثلونك في اأعم�ل ال�سالح ب�لف�سل والمتي�ز«

مفاسد الُعجب
يق���ول الإم����م الخمين���ي }في مف��س���د العجب: »�س���األ مو�س���ى ين عم���ران عل���ى نبّين���ا واآله 

ْعَجَبْتُه َنْف�ُس���ه، 
َ
ْن���ِب الَّذي اإَِذا ارَتَكَب���ُه ابُن اآَدِم اإا�ْس���َتْحَوذَت َعلَيه، قال: اإِذا اأ ْخَبْرِن���ي ِباْلذَّ

َ
ال�س���يطان: »اأ

 .
(4(

ُغر ِفي َعْيِنه َذْنُبه« وا�ْستْكَثر َعَملَُه، َو�سَ

)1)  محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الح�سيني، ت�ج العرو�س، ج 3، �س 318، طبعة دار الهداية.
)2)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 72، �س306.

)3)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 13 اآب، 2011 م.
)4)ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س214، كت�ب الإيم�ن، ب�ب العجب، ح 8.
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ّديِقيَن، قال: يا رّب َكْيَف  ِر الُمْذِنبيَن واأْنِذِر ال�سِّ وق�ل: ق�ل اهلل تع�لى لداود Q: »يا داوَد َب�سِّ

نب.  ْعُفو َعِن الذَّ
َ
ْقَبُل الّتْوَبَة واأ

َ
ِني اأ

َ
ر الُمْذنبيَن اأ يقين؟ قال: يا داود َب�سِّ دِّ ْنِذر ال�سِّ

ُ
ر الُمْذِنبيَن واأ َب�سِّ

ُ
اأ

. نعوذ ب�هلل 
(1(

���ُبِه ِلْلِح�س���اِب اإِّل َهلََك« ْن�سِ
َ
ْعماِلِهْم، َفاإِنُه َلْي�َص َعْبٌد اأ

َ
ّل ُيْعِجُب���وا ِباأ

َ
يقيَن اأ ���دِّ واأْن���ِذِر ال�سِّ

تع�لى من المن�ق�سة في الح�س�ب التي ُتهلك ال�سديقين ومن هو اأعظم منهم.

ينقل ال�سيخ ال�سدوق في الخ�س�ل م�سندًا اإلى الإم�م ال�س�دق اأّن ال�سيط�ن يقول: »اإذا ا�ستمكنت 

بال ما عمل، فاإّنه غير مقبول منه: اإذا ا�ستكثر عمله، ون�سي ذنبه، ودخله 
ُ
من ابن اآدم في ثالث لم اأ

. ي�س����ف على م� �سمعت من مف��سد العجب، اأّنه �سجرة خبيثة، نت�جه� الكثير من الكب�ئر 
(2(

الُعْج���ُب«

والموبق�ت.

���ل العجب ف���ي القلب، يجّر عم���ل الإن�س�ن اإلى الكف���ر وال�سرك واإلى م���� هو اأعظم  فعندم���� يت�أ�سّ

م���ن ذلك، ومن مف��س���ده ا�ست�سغ�ر المع��سي. ب���ل اإّن ذا العجب ل ينه�س لإ�س���الح نف�سه ويظّن اأّن 

نف�س���ه زكّية ط�هرة، فال يخطر على ب�له اأبدًا اأن ُيطّهره� من المع��سي، لأّن �ست�ر الإعج�ب ب�لنف�س 

وحج�ب���ه الغلي���ظ يحول بينه وبين اأن ي���رى مع�يب نف�سه، وهذه م�سيب���ة، اإذ اإّنه� تحجز الإن�س�ن عن 

جمي���ع الكم�لت، وتبتلي���ه ب�أنواع النواق�س، وتوؤّدي بعمل الإن�س�ن اإل���ى الهالك الأبدي، ويعجز اأطب�ء 

النفو�س عن عالجه...

وم���ن مف��س���ده الأخرى اأنه� تجعل الإن�س�ن يعتمد على نف�سه في اأعم�له، وهذا م� ُي�سبح �سببً� في 

اأن يح�سب الإن�س�ن الج�هل الم�سكين نف�سه في غنى عن الحق تع�لى، ول يرى عليه ف�سل الحّق تع�لى، 

ويرى بح�سب عقله ال�سغير اأّن الحّق تع�لى ملزم ب�أن ُيعطيه الأجر والثواب، ويتوّهم اأنه حتى لو عومل 

ب�لع���دل اأي�س���ً� ل�ستحّق الث���واب، و�سي�أتي فيم� بعد ذكر هذا الأمر اإن �س����ء اهلل، ومن مف��سد العجب 

الأخرى، اأن ينظر الإن�س�ن ب�حتق�ر اإلى عب�د اهلل، ويح�سب اأعم�ل الن��س ل �سيء واإن ك�نت اأف�سل من 

اأعم�له، فتكون هذه النظرة و�سيلة لهالك الإن�س�ن اأي�سً�، و�سوكة في طريق خال�سه ونج�ته.

الُعجب بذرة الرذائل
وم���ن مف��سده الأخرى، اأّن���ه يدفع الإن�س�ن اإلى الري����ء، لأّن الإن�س�ن ب�سورة ع�ّم���ة اإذا ا�ست�سغر 

اأعم�ل���ه وجده���� ل �س���يء، ووجد اأخالقه ف��سدة، واإيم�ن���ه ل ي�ستحّق الذكر، وعندم���� ل يكون معجبً� 

بنف�س���ه ول ب�سف�ت���ه ول ب�أعم�له، بل وجد نف�سه وجميع م� ي�س���در عنه� �سّيئً� وقبيحً�، ل يطرحه� ول 

)1)  م . ن.
)2)  ال�سيخ ال�سدوق، الخ�س�ل، ج1، �س112، حديث 86.
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يتظ�ه���ر به�، ف����إّن الب�س�عة الف��سدة تكون �سّيئة وغير �س�لحة للعر����س، ولكّنه اإذا راأى نف�سه ك�ماًل 

واأعم�له جّيدة، ف�إّنه يندفع اإلى التظ�هر والري�ء، ويعر�س نف�سه على الن��س.

وهن����ك مف�س���دة اأخرى ه���ي اأّن هذه الرذيلة توؤّدي اإل���ى رذيلة الِكبر المهلك���ة، وتبعث على ابتالء 

الإن�س����ن بمع�سي���ة التكّب���ر، .. وتن�س�أ من ه���ذه الرذيلة مف��سد اأخ���رى اأي�سً� ب�س���ورة مب��سرة وغير 

مب��س���رة، و�س���رح ذلك يوجب التف�سي���ل. فليعلم المعج���ب اأّن هذه الرذيلة هي ب���ذرة رذائل اأخرى، 

ومن�س�أ لأمور ُي�سّكل كّل واحد منه� �سببً� للهالك الأبدّي والخلود في العذاب، ف�إذا عرف هذه المف��سد 

 Pب�س���ورة �سحيحة ولحظه� بدّقة، ورجع اإلى الأخب�ر والآث�ر ال���واردة ب�س�أنه� عن الر�سول الأكرم

واأه���ل البي���ت ذلك الق�ئد Q اأجمعين، »فم���ن المحّتم اأن يعتبر الإن�س����ن نف�سه ملزمً� ب�لنهو�س 

.
(1(

لإ�سالح النف�س، وتطهيره� من هذه الرذيلة وا�ستئ�س�ل جذوره� من ب�طن النف�س«

العجب مقرون بالغرور
»اأّم���� الق�س���م الآخر - الذي ُي�سّكل الق�س���م الأعظم من الب�سر - ف�إّنهم عندم���� يرون في اأنف�سهم 

امتي����زًا عن الآخري���ن ف�إّنهم يتف�خرون ويخت�لون ق�ئلين: نعم، نحن هك���ذا! وهذه هي ح�لة الُعْجب. 

ف�ل�سيط����ن يت�سّل���ل اإلى نف�س الن�س�ن م���ن هذه الثغرة وي�سرع���ه اأر�سً� بقّوة �سديدة حّت���ى اأّنه يبقى 

مترّنحً� لمّدة من الزمن.

ف�لُعج���ب هو اآفة ذميمة للغ�ية، وهو يقترن غ�لبً� ب�لغرور، ف�لإن�س�ن ال�ُمعَجب بنف�سه ل ُيقيم وزنً� 

ل اإليه العقل الب�سرّي من العلم ال�سحيح  لالآخري���ن ويعتقد اأّن كّل م� يفهم���ه وُيدركه هو غ�ية م� تو�سّ

وم���� م���ن اأحد غيره يفهم م� يفهمه هو، وهو ينكر على الآخرين كّل م���� يطرحونه خالفً� لراأيه بل ول 

ي���رى فيه م� ي�ستح���ّق الإ�سغ�ء اإليه اأ�س��سً�، وهك���ذا ُيبتلى ب�لغرور. واإّن من اأه���ّم العوامل التي ت�سوق 

المرء اإلى جهّنم هو الغرور الذي يكون من�سوؤه الُعجب.

لكن م� هو ال�سبيل اإلى مع�لجة هذه الآّفة الخطيرة؟ ب�لطبع اإّن كّل �سخ�س يّدعي بع�س المتي�زات 

لنف�سه. ف�لإن�س�ن الذي ل يّدعي اأّي امتي�ز لنف�سه فهو متوّرط ب�سكل من اأ�سك�ل الكفران وعدم اإدراك 

اآلء اهلل ع���ّز وج���ّل، فلقد خ�ّس اهلل تع�لى كّل �سخ�س ب�متي�ز خ��ّس. لك���ّن الن�س�ن اإذا لم يعمد اإلى 

.
(2(

تروي�س �سفة حّب الّذات في نف�سه ف�سوف تقوده اإلى م� ذكرن� من الآث�ر«

)1)  الإم�م ال�سيد روح اهلل المو�سوي الخميني}، الأربعون حديثً�، الحديث الث�لث.
)2)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 13 اآب، 2011 م.
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عالج الُعْجب بمعرفة النفس
»اإّن اأنج���ع طريق���ة لع���الج الُعج���ب ه���ي اأن يلتف���ت الن�س���ان اأكث���ر اإل���ى نقائ�س���ه. يق���ول اأمي���ر 

الموؤمنين  Q في هذا ال�سدد: »ما لبن اآدم والُعجب! واأّوله نطفة مذرة، واآخره جيفة قذرة، 

؛ ف�إّن بدايته م�ء ف��سد، ونه�يته جيفة متعّفنة قذرة وهو بينهم� يحمل 
(1(

وهو بين ذلك يحمل العَذرة«

الق�ذورات والف�سالت. فم� الذي ُيمكن اأن يتف�خر به موجود كهذا؟

اإذن فه���ي اأف�سل طريقة يتخّل����س به� المرء من الُعجب وحّب النف�س والغ���رور والكبر. وقد اأ�س�ر 

الق���راآن الكري���م في ب�سعة مواط���ن اإ�س�رة لطيفة اإلى ه���ذا المو�سوع؛ فق�ل عّز م���ن ق�ئل: { ڈ ڈ    

؛ اأي ف����إذا ه���و ُيخ��سمن���� ويتف���ّوه ب�لكالم علين� 
(2(

ژ  ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک   گ  }
)ينكر المعتقدات ال�سحيحة وُيج�دل في اأحك�من�(.

يقول الإم�م محّمد الب�قر Q في هذا الحديث: »�ُس���ّد �س���بيل الُعجب بمعرفة النف�ص« . ف�إذا 

اأردت اإغالق ب�ب الُعجب بوجهك فم� عليك اإّل اأن تعرف نف�سك، ولقد ُطرحت ق�سّية »معرفة النف�س« 

ف���ي اأدبن� الدينّي ب�سور مختلفة، وقد اأورد المرحوم العاّلمة الطب�طب�ئّي )ر�سوان اهلل تع�لى عليه( 

ف���ي الجزء ال�س�د�س م���ن تف�سيره »الميزان« في ذيل تف�سير الآي���ة ال�سريفة: {ڤ ڤ ڤ ڦ 

 مب�ح���ث عميقة وقّيمة للغ�ية تح���ت عنوان معرفة النف�س  
(3(

ڦڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ}
. لكّن���ه يظه���ر اأّن المراد من معرفة النف�س في ه���ذا الحديث ال�سريف هو معن���ًى اأكثر ب�س�طة، فمن 

�س����أن ه���ذا الت�أّمل اأن ُيعينك على عدم البتالء ب�لُعجب والغ���رور. ب�لطبع قد يكون لهذا الكالم زواي� 

واأبع����د مختلف���ة، واإّن معرفة كّل زاوية، وُبعد من معرف���ة النف�س تكون ذات اأثر في نفي الُعْجب بمعنى 

.
(4(

من المع�ني«

معرفة النفس مقّدمة لمعرفة اهلل 
ل به اإلى ال�سع�دة الإن�س�نية التي  اإّن الدي���ن الفط���ري يعتبر اأمر عرف�ن النف�س اأمرًا �سروريً� يتو�سّ

يدعو اإليه�، وهي معرفة الإَله التي هي المطلوب الأخير عنده . وبعب�رة اأخرى: الدين الإ�سالمي اإّنم� 

يدعو اإلى عرف�ن النف�س دعوة طريقية، ومعرفة النف�س له� العالقة المب��سرة ب�لتوحيد الذي هو اأ�سل 

)1)  الآمدي التميمي، غرر الحكم، الحكمة 7087.
)2)  �سورة ي�س، الآية 77.

)3)  �سورة الم�ئدة، الآية 105.
)4)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 13 اآب، 2011 م.
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الأ�س���ول، فكّلم� غ�����س الإن�س�ن وتعّمق في معرفة نف�سه ونق�سه�، ف�إّن���ه �سيترّقى في �سّلم معرفة رّبه 

وكم�ل���ه المطل���ق، و�سيكون حينه� ق�باًل لأن يعرف اهلل اأكثر ف�أكثر. »وم���� ترونه ونراه من كثرة غرور 

 .
(1(

الإن�س�ن يرجع اإلى كونه لم يعرف نف�سه، ف�إّن »من عرف نف�سه فقد عرف رّبه«

، وقوله Q: »من عجز عن معرفة نف�سه، 
(2(

اإّن هذه الكلمة »من عرف نف�سه، فقد عرف رّبه«

، كلم�ت قد خرجت من الإم�م علي Q مخرج الت�أديب والحث 
(3(

فه���و ع���ن معرفة خالقه اأعج���ز«

عل���ى جم�ع م���ك�رم - الأخالق واقتن����ء الف�س�ئل، وذل���ك اأّن الإن�س�ن اإذا عرف نف�س���ه بكثرة عيوبه� 

ونق�س�نه���� وح�جته� اإلى التكميل ك�ن ذلك داعيً� ل���ه على اإ�سالح قّوتيه العملية والنظرية ثم اإّنه نّبه 

عل���ى وجوب معرفة النف�س بعد ذكره� ب�أّنه���� اأقرب قريب اإلى الإن�س�ن بحيث يحت�ج في معرفته� اإلى 

طل���ب زائد هي و�سيلة اإلى الغ�ية المطلوبة للكّل الواجب���ة على الإطالق وهي معرفة - ال�س�نع. وهذا 

ب الح�ذق اأْن ُيعين مطلوب���ه اأوًل لمن يوؤّدبه عليه ثم ُينّبهه على ح�سنه ووجه وجوبه عليه،  �س����أن الموؤدِّ

ولي����س مق�س���وده الأول ههن� هو التنبيه على وجوب معرفة اهلل، ولو اأّن���ه قّدم معرفة اهلل تع�لى لف�ت 

الغر����س المذك���ور من الكلمة، ولم� بقى ذل���ك الذوق له�، ولم� ك�ن ذلك حّث���ً� لالإن�س�ن على الطالع 

عل���ى عيب نف�س���ه، واأنت بعد مخ�س هذه الكلمة ف���ي �سق�ء ذهنك واإر�س�ل الرائ���د الفكري في جميع 

.
(4(

مفهوم�ته� �ستجمع لك زبدته�، واهلل ولي هدايتن�

معرفة النفس مقّدمة لمحاسبتها
روى مولن� الإم�م المجتبى الح�سن بن علي L عن جّده  ر�سول اهلل P ق�ل: »ل يكون العبد 

.
(5(

موؤمناً حتى ُيحا�سب نف�سه اأ�سّد من محا�سبة ال�سريك �سريكه، وال�سيد عبده«

هن�ك �سوؤال قد يخطر على ب�ل اأي متتّبع لهذا المو�سوع، وهو: كيف نقوم بمح��سبة من ل نعرفه؟ 

ح��سب النف�س يجب اأن تكون معلومة لي.
ُ
ول نعرف اإمك�ن�ته وتجهيزاته وخططه! ولكي اأ

والحقيق���ة اأّن ه���ذا الحدي���ث ال�سري���ف وكّل منظوم���ة اأح�دي���ث النبي الأك���رم والأئم���ة من اأهل 

بيت���ه R التي تح�ّس على مح��سبة النف�س، ومج�هدته�، وُتبّين المع�يير التي يتوّجب ا�ستخدامه� 

لإج���راء هذه المح��سب���ة، والآلي�ت التي و�سعه���� المع�سومون Rلذلك، توؤّك���د اأّن معرفة النف�س 

)1)  الإم�م ال�سيد روح اهلل المو�سوي الخميني }، الب�سملة، �س18، تحت عنوان ال�سور الأخرى لالأعم�ل.
)2)  الإم�م اأمير الموؤمنين علي Q، راجع �سرح نهج البالغة لأبن اأبي الحديد المدائني، ج20، �س 292.

)3)  ابن اأبي الحديد، �سرح نهج البالغة، ج20، �س 292.
)4)  كم�ل الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني، �سرح مئة كلمة لأمير الموؤمنين، ج1، �س58، طبعة جم�عة المدر�سين.

)5)  الُحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج16، �س99، الطبعة 1: موؤ�س�سة اآل البيت، قم.
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 Rاأمر ممك���ن ومتي�ّسر، بدليل اأمر المع�س���وم بمح��سبة النف�س ومج�هدته�، ف����إّن المع�سومين

. والدليل 
(1(

وعلى �سّنة من اهلل تع�لى ل ُيكّلفون اإل ب�لمقدور عليه: { ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ  }

الآخر هو: التحليل الذي ا�ستخدمن�ه الآن، ولكن يبقى ال�سوؤال الأ�س��س: كيف اأ�ستطيع اأن اأتعّرف على 

غّيره؟
ُ
ج�هده، واأ

ُ
ح��سبه واأ

ُ
ج�هده�، واأّي �سيء فيه� اأ�ستطيع اأْن اأ

ُ
ح��سبه� واأ

ُ
نف�سي؟ كي اأ

كلٌّ مّن���� لديه ت�سّور معّي���ن عن اأهّمية هذا المو�سوع والطرق الموؤّدية اإلي���ه، ولكن المعلوم�ت الع�ّمة 

المنت�سرة بهذا ال�سدد، ل تخ�سع ع�دة لقواعد منهجية محّددة، مّم� اأدى اإلى دخول اجته�دات �سخ�سية 

كثي���رة دون اأن ت�ستند اإلى رك�ئز علمية مو�سوعية، اأو ب���دون ال�ستن�د اإلى نظرية علمية معّينة، مّم� اأّدى 

اإلى �سي�ع حقيقي وفي اتج�ه�ت �سّتى لدى الأفراد الذين ت�أّثروا بتلك الجته�دات التي ل رك�ئز له�.

الفكر ينير اللب)2)
اإّن م���ن عن�وي���ن  معرف���ة النف�س ال�س�ئعة التي ل خ���الف عليه� هي معرفة مواط���ن قواه� وكيفية 

الو�سول اإلى هذه القوى، وهذه المعرفة لي�ست لالطالع النظري اأو للترف الفكري، بل هي علم يجب 

اأن يقت���رن ب�لعم���ل الواعي، واله����دف ل�سبر اأغوار النف����س، ومن ثم معرفة نق����ط ال�سعف، وتحديد 

اأ�سب�به�، واكت�س�ب الخبرات الالزمة للتخّل�س منه�.

ق����ل مولن� الإم�م المجتبى Q: »عجب لمن يتفّكر ف����ي ماأكوله . كيف ل يتفّكر في معقوله، 

. هذا كالمه Q بعين لفظه، ف�أمِعن النظر فيه 
(3(

فُيجّنب بطنه ما يوؤذيه، ويودع �سدره ما ُيرديه«

تجده كنزًا ل ُيقّدر بثمن، ودعوة ل نظير له� على طول الزمن وّجهه� �سبط الم�سطفى اإم�من� الح�سن.

.
(4(

وق�ل اأبو الح�سن اأمير الموؤمنين Q: »اأ�سل العقل الفكر، وثمرته ال�سالمة«

ل به� اإلى معرفة النف�س لم ُيعَط الأهّمية  للعل���م والبي�ن اإّن اأحد اأهّم الأ�سول العظيمة الت���ي يتو�سّ

الك�في���ة في الت�أّمل والبحث، ول���م ُي�ستف�د منه تم�م الف�ئدة مع اأّنه ُيق���ّدم كّل الحلول، ويو�سح كّل م� 

اأبهم في هذا ال�س�أن، وهذا الأ�سل هو قول �سّيدن� ومولن� اأمير الموؤمنين علي Q: »العقول اأئّمة 

 .
(5(

الأفكار، والأفكار اأئّمة القلوب، والقلوب اأئّمة الحوا�ّص، والحوا�ّص اأئّمة الأع�ساء«

)1)  �سورة البقرة، الآية 286.
)2)  الآمدي، غرر الحكم و درر الكلم، الف�سل الخ�م�س في الفكر، رقم 536.

)3)  قطب الدين الرواندي �سعيد بن هبة اهلل، الدعوات »�سلوة الحزين«، �س 144، رقم 375.
)4)  الآمدي، غرر الحكم، �س 52، اأف�سل العقل وكم�له، الحكمة 404.

)5)  محمد بن علي الكراجكي، كنز الفوائد، ج1، �س 200، الطبعة 1: دار الذخ�ئر،  قم.
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األفكار أئّمة القلوب 
نع���م اإّن الأفك�ر هي م� تحتويه العقول، وهي اأئّم���ة القلوب الموؤّثرة فيه�، فينتج عنه� ال�سلوك بكّل 

اأنواع���ه واأ�سك�ل���ه، وم� اأظّن في لغ����ت الب�سر كّله� اأدّل من حديث اأمي���ر الموؤمنين Q على ذلك، 

فت�أّمل كّل الخالل الرديئة التي تتحّول اإلى رذائل عندم� يتبّن�ه� الإن�س�ن، ك�لُعجب، والِكبر، والكذب، 

والغ�ّس، والغ���در، والخي�نة، والغ�سب،...، ف�ستجد اأ�سله� ومن�س�أه� كّله���� هي الأفك�ر ال�سلبية ال�سّيئة 

التي تغلغلت في النف�س وتر�ّسخت فيه�، ف�أ�سبحت ب�لمداومة من ملك�ته�.

اأّيه� الأحّبة: اإّن اأّي �سلوك مهم� ك�ن نوعه، ي�سبقه فكرة !! وع�دة م� ُنطلق على م� ي�سبق ال�سلوك، 

اأ�سم����ء كثي���رة ُن�سّنفه� وُنعطيه� حدودًا واأبع�دًا وك�أّنه� اأ�سي�ء ل ُيمك���ن معرفة اأ�سب�به� »دافع، رغبة، 

اأم�ني، �سعور،اإرادة، اإح�س��س، اآداب، مخ�وف و�سعف .. الخ«.

اإّن الأفك�ر تتواج���د بنوعيه� الإيج�بي وال�سلبي خلف كّل ال�سلوكي�ت الإيج�بية وال�سلبية التي يقوم 

الإن�س�ن ب�أدائه�، خالل مراحل حي�ته المختلفة.

كيف يتخّل�س المرء من فكرة �سلبية م�، م� لم يفهمه� ويفهم مكّون�ته�، وم� لم يفهم كيفية دخول 

هذه الفكرة اإلى منظومته الفكرية وال�سلوكية؟ ومن ثم كيف يوقف العمل به�؟

ف���ي ه���ذا المنهج ي�ستطي���ع اأّي �سخ����س اأن يقوم بمفرده بعملي����ت مراقبة وف���رز وتنظيم وتقويم 

ومح�كم����ت وتقديم موافق�ت جديدة، واإلغ����ء موافق�ت قديمة على ا�ستخدام اأف���ك�ر �س�بقة دون اأن 

.
(1(

ُيدخل لداخله اأحد

الآن ُيمكنن� القول اإّن الإم�م الب�قرQ ق�ل: »َو�ُس���دَّ �َس���ِبيَل الُعْج���ِب ِبَمعِرَفِة النَّف�ص« لأّن جّده 

 :Rوفي و�سّيته لول���ده الإم�م الح�سن ،
(2(

اأمي���ر الموؤمنين Q قد ق����ل: »الُعجب اآّف���ة الل���ب«

.
(3(

»واعلم اأّن الإعجاب �سّد ال�سواب، واآفة الألباب«

 و�سلى اهلل على �سّيدن� ُمحمد واآله الط�هرين. 

در  )1)  اإن م���� تطرقن���� ل���ه في هذه ال�سطور حول مو�سوع معرفة النف�س من خالل الأفك�ر هو روؤو�س اأقالم  م�ستوح�ة من منهجية علمية لم ُت�سَ
لن� من الغرب اأو ال�سين، ولكنه� مبنية على الأ�سول التي األق�ه� لن� اأئمتن� الهداة المهديين، وك�ن يحفز على ا�ستخراجه� ، واأمث�له� من 

ت���راث الط�هري���ن مراجعن� الك���رام المي�مين، ف�أخرجه� اإلى النور بعد جهد عدة �سنين رجل من جبل ع�م���ل اأ�سمه »اأ� ح�سين ال�سيخ علي 

جعفر الع�ملي« ، تنمية قدرات فكرية وتطوير �سخ�سية ، المرحلة الأولى.

)2)  الآمدي التميمي، غرر الحكم، الف�سل الث�ني ع�سر في موانع المعرفة، الحكمة 848.
)3)  ابن اأبي الحديد، �سرح نهج البالغة، ج16، �س 84.
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التفويض والراحة

اأب���و جعفر ُمحمد  ¤ الإم����ام  ق��ال 

مو�سياً   Qالباقر علي  بن 

���س��اح��ب��ه، وت��ل��م��ي��ذه ال��ن��ج��ي��ب 

جابر الجعفي

النف����ص  راح���ة  اإل���ى  »وتخل����ص 

َراَح���َة  َواْطُل���ْب  التفوي����ص،  ب�س���ّحة 

َلى  اْلَب���َدِن ِباإِْجَماِم اْلَقْل���ِب، َوَتَخلَّ�ْص اإِ

.
(1(

اإِْجَماِم اْلَقْلِب ِبِقلَِّة اْلَخَطاأ«

)1)  العالمة المجل�سي، بح�����ر الأنوار، ج75 ، �س164، 
. Q ب�ب و�س�ي� الب�قر



الراحة تكمن في اإليمان والتفويض
اإّن م���ن اآث����ر �سّحة تفوي�س العبد اأمره اإلى موله راحة النف����س واطمئن�نه� و�سع�دته�، ومن المعلوم لكّل 

ع�قل اأّن النف�س ل تحتمل الأوامر من جه�ت متعّددة - والأمث�ل ُت�سرب ول ُتق��س - فال ُيعقل اأن يكون للعبد 

اأكثر من �سّيد يملكه، واإل �سيقع عنده� العبد المملوك �سحّية اأهواء الُماّلك ، فكلٌّ ي�أمر وكلٌّ ينهى، وعنده� 

ل يدري العبد م�ذا يفعل ، فُي�سبح قلبه ت�ئهً� ، ونف�سه م�سّطربة، وفي همٍّ وغمٍّ ل يدري من ُير�سي.

واأّم� اإذا ك�نت الأوامر والنواهي الموّجهة للنف�س من واحد فقط ، ف�ستراه� م�س�رعة لمتث�ل تلك 

الأوام���ر ومنتهية عن تل���ك النواهي، وبهذا ُيتخّل�س اإلى راحة النف�س واطمئن�نه�، والمالحظ اأّن هذه 

الراح���ة، ل توجد في الم�ل، ول في المن��سب، ول في الرتب، ول عند الزوج�ت والأولد، واإّنم� توجد 

ف���ي �س���يء واحد األ وهو في الإيم�ن ب�هلل تع�لى و�سّحة تفوي�س الأم���ر اإليه، والعتم�د عليه جّل �س�أنه 

 Pم���ع الأخذ ب�لأ�سب�ب، وغير ذلك ل ُيعّد توّكاًل كم� هو معلوم، واإّنم� تواكاًل، ف�لذي ج�ء اإلى النبي

 .
(1(

وق�ل: ي� ر�سول اهلل! اأر�سل ن�قتي واأتوّكل، نه�هP ووّجهه ق�ئاًل: »ل ، اعقلها وتوّكل«

واأّم���� الذي���ن اأ�س�ع���وا الطري���ق ولم يوؤمن���وا ب�هلل حقيق���ة الإيم�ن ، ول���م يفّو�سوا اأموره���م اإليه، 

ف�ستجده���م ق���د فقدوا راح���ة النف�س، وطم�أنينة القلب، وه���دوء الب�ل، وراحوا يلهث���ون وراء ال�سحرة 

والدّج�لي���ن بعدم���� ذهبوا اإلى الأطّب�ء النف�سيي���ن، وعجز علم�ء الجتم�ع عن ح���ّل األغ�ز م�س�كلهم ، 

فك�نوا كمن ي�ستجير من الرم�س�ء ب�لن�ر.

معنى التفويض الحقيقي
ِة التَّفِوي�ِص«؛ اأي اإْن اأردت  ���حَّ »يق���ول الإم�م الب�ق���ر Q هن�: »َوَتَخلَّ�ْص اإَِلى َراَحِة النَّف�ِص ِب�سِ

اأْن تك���ون مرت�ح الب�ل ومطمئّنً� تم�م���ً� ففّو�س اأمورك اإلى اهلل! كم� اأّنه Q لم يقل: »تخّل�ص اإلى 

ِة التَّفِوي�ِص«. ولعّل م���� اأراد Q التنويه اإليه هن� هو  ���حَّ راح���ة النف����ص بالتفوي����ص« بل ق�ل: »ِب�سِ

اأّن الإن�س����ن ق���د يخ���دع نف�سه اأحي�نً� فال ُيفّو����س الأمر اإلى اهلل حقيقة، بل يقول م���ن ب�ب التق�ع�س: 

لق���د فّو�ست الأمر اإلى اهلل. وهذا لي�س ب�لتفوي�س ال�سحي���ح، بل هو تق�ع�س وعدم لي�قة. ف�لتفوي�س 

ال�سحي���ح هو اأن يكون المرء ق�درًا على اإنج�ز العم���ل وُينجزه فعاًل بدافع التكليف لكّنه - مع ذلك - 

)1)  محمد بن حب�ن بن اأحمد، �سحيح ابن حب�ن، ج2 ، �س510 ، حديث 731 ، الطبعة الث�نية ، موؤ�س�سة الر�س�لة .
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.
(1(

يعتمد على اهلل تع�لى ول تكون النتيجة مهّمة ب�لن�سبة اإليه مهم� ك�نت«

ام����������رٍئ  ج�����������������َر 
َ
اأ  

ُ َ
اهلل ُي�����������س�����ي�����َع  َوَل���������������ن 

������ب م������������������ر َل�������������ُه َواح������َت�������������سَ
َ
������������سَ الأ َق�����������د َف�����������وَّ

المؤّثر المستقّل هو اهلل وحده
م� نفهمه نحن ابتداًء من نظ�م الأ�سب�ب والم�سّبب�ت هو ا�ستقالل هذه الأ�سب�ب في الت�أثير؛ بمعنى اأّنن� 

نظ���ّن اأّن الم�ء الذي ن�سرب هو الذي يرفع العط����س، �سواء اأك�ن هن�ك اإله اأم لم يكن. والح�ل اأّن الحقيقة 

لي�ست كذلك. ف�إّن جميع الأدي�ن ال�سم�وّية وك�ّفة الأنبي�ء والر�سل قد ج�وؤوا لإخب�رن� ب�أّن م� نراه من حي�تن� 

ل ُيمّث���ل اإّل الطبق���ة ال�سطحّية من الحي�ة واأّن لهذه الحي�ة ب�طنً� وحقيق���ة اأي�سً� هي اأ�سمى بكثير من هذه 

الأمور، {ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

،  فال تخدعّنكم هذه الحي�ة الدني�! 
(2(

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىڇ}
ف�لق���راآن الكريم يحر�س كّل الحر�س على اأن ينّبهن� ف���ي كّل الأحداث والوق�ئع »باأّن اهلل هو الذي يفعل 

ذل���ك«. فه���و يح�ول اأن ُيفهمن� من خالل هذه التعبيرات ب�أن ل نلتفت اإلى الأ�سب�ب الظ�هرّية فقط. فهذا هو 

اأحد الأه���داف العظيمة التي ي�سعى اإليه� الأنبي�ء؛ اإذ يقول القراآن الكريم لنبّين�P: { ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

.
(4(

؛ اأي: هذا هو م�ستواهم العلمّي )فهو �سحل جّدًا(
(3(

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ  چ چڇ  }

نماذج من النعم اإللهّية الخاّصة بالمّتقين

1. حّب الإيمان
»اإّن اهلل ج���ّل وع���ال ُي�سبغ عل���ى اأولئك الذين ل ي�ستعملون ه���ذا النظ�م الط�فح ب�لنع���م الإلهّية - التي ل 

 اأخرى لي�ست هي من �سنخ الآلء الم�ّدية، 
ً
ُتح�سى ول ُتعّد- اإّل من خالل النظ�م الت�سريعّي؛  ُي�سبغ عليهم نعم�

ن�س ب�هلل، وفتح العيون المعنوّية، وم�س�هدة الحق�ئق، وم� اإلى ذلك. 
ُ
بل من جن�س نورانّية القلب، والأ

اأّم���� نح���ن فعن���د مق�رنتن� لهذه النع���م نفهم على الأق���ّل اأّن نور الإيم����ن ل ُي�س����وي ظلمة الكفر. 

ف�لإن�س����ن الك�ف���ر ُيبتلى ب�سكل من اأ�س���ك�ل الظلمة والعتمة، اأّم� الموؤمن فهو يتمّت���ع بنورانّية تتن��سب 

مع م�ست���وى اإيم�نه. ف�لقراآن الكري���م يق���ول: { ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ  ڀ 

)1)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 15 اآب ، 2011 م.
)2)  �سورة لقم�ن، الآية 33.

)3)  �سورة النجم، الآيت�ن 29 و30.
)4)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 15 اآب ، 2011 م.
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ڤ       ڤ  ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
؛ و�سب���ب الإ�سالل هن���� هو اأعم�ل الم���رء القبيحة طبعً�. ف�لك�ف���ر ي�سعر ب�ل�سغوط 

(1(
ڤ ڦ}

وال�سي���ق ف���ي حي�ته وُيح�ول دائمً� الفرار من �سّدة �س�أمه م���ن الحي�ة، وك�أّنه يريد ال�سعود اإلى م� هو 

اأعلى من ال�سم�ء.

على اأّية ح�ل ف�إلى ج�نب النعم الم�ّدية التي ي�سترك فيه� الموؤمن والك�فر فقد جعل اهلل عّز وجّل 

نعمً� اأخرى غيره� يمّن به� على الذين ي�ستخدمون النعم الم�ّدية على النحو ال�سحيح. يقول اهلل في 

محكم كت�به العزيز: { ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ      ڭ ڭ ۇ ۇ  

؛ و»كفلي���ن« يعن���ي �سهمين، فم���ن النعم العظيمة التي يمّن 
(2(

ۆ ۆ ۈ  ۈ        ٴۇۋ ۋ ۅ    ۅ   }
به� اهلل تع�لى على عب�ده المّتقين هي نعمة حّب الإيم�ن وبغ�س الكفر.

 2. رزق المرء من حيث ل يحت�صب

اإذا اأح�سن المرء الإف�دة من اأنُعم اهلل جّل �س�أنه ف�سيمّن اهلل عليه بلطٍف اآخر وهو اأن ُي�سّهل له الإف�دة 

؛ 
(3(

م���ن النعم الدنيوّية. يقول القراآن الكري���م: { ڱ ڱ   ڱ ڱ ں   ں ڻ ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀہ   }

طر 
ُ
ف�هلل عّز وجّل ل يذر المّتقين يواجهون طريقً� م�سدودًا؛ بمعنى اأّن الذين يفيدون من نعم اهلل �سمن اأ

الأح���ك�م الإلهّي���ة فم�س�فً� اإلى اأّن اهلل ُيمّتعهم بنعم الدني� وب�لنعم المعنوّية ف�إّنهم ل ي�سلون في ال�سوؤون 

الدنيوّي���ة اإل���ى طريق م�سدود. ف�هلل يرزق اأمث�ل هوؤلء لكن طبق نظ����م ل يخطر بب�لهم. وكذا في البعد 

؛ فحّتى 
(4(

الجتم�ع���ّي فهو يقول: { ٱ  ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ  }

ب�لن�سب���ة للمجتم���ع الذي اأفراده من الأتقي�ء والذين ُيراعون اأحك�م الإ�س���الم وُيقيمون له� وزنً� ف�إّن اهلل 

.
(5(

ُينزل عليهم البركة؛ اأي ُينيلهم النعم الدنيوّية ب�سكل اأكثر راحة واأ�سّد وفرة بكثير

ضين أمورهم إلى اهلل الراحة والبركة للمفوِّ
اإّن هلل �سبح�ن���ه نمط���ً� اآخر من اأنم����ط التع�مل اأي�سً� وهو تدبير الأمور. ف����هلل عّز وجّل ُيدّبر 

�س���وؤون عب�ده المّتقي���ن بطريقٍة تجعلهم يجنون اأف�سل النت�ئج م���ن اأعم�رهم. وفي المق�بل فعلى 

الرغ���م مّم���� يتج�ّسمه بع�س الن��س م���ن �سعي حثيث ف�إّنه���م ل يظفرون بمن�ف���ع دنيوّية جّيدة ول 

)1)  �سورة الأنع�م، الآية 125.
)2)  �سورة الحديد، الآية 28.

)3)  �سورة الطالق، الآيت�ن 2 و3.
)4)  �سورة الأعراف، الآية 96.

)5)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 15 اآب ، 2011 م.
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يترّق���ون على ال�سعيد المعنوّي، وهم دائمو التذّمر - ف���ي الع�دة - من اأّن جميع اأمورهم متوّقفة 

ول ت�سير ح�سب الأ�سول. 

اأّم���� اأعم����ر اأه���ل التقوى ف�إّن فيه� م���ن البركة م� ُيحّي���ر الألب�ب. يقول المرح���وم اآية اهلل بهجت 

)ر�س���وان اهلل تع�لى علي���ه(: »ك�ن المرحوم ال�سي���خ محّمد ح�سين الأ�سفه�ن���ّي )ر�سوان اهلل تع�لى 

علي���ه( اإذا ل���م ُي�س�هد اأحٌد غير عب�دته ظ���ّن اأن ل �سغل له �سوى العب�دة، واإذا ل���م ينظر اأحد اإّل اإلى 

اأعم�له العلمّية َح�ِسب اأّنه ل وقت له لأّي عب�دة قّط. فهو M لم يترك قراءة زي�رة ع��سوراء و�سالة 

 
(1(

جعفر الطّي�ر حّتى اآخر يوم من عمره المب�رك.

كم���� ويق���ول المرحوم الح�ج ال�سيخ محّمد البروجردّي: »ك�ن المرح���وم الح�ج ال�سيخ محّمد ح�سين ُيقيم 

مجل����س عزاء اأ�سبوعّيً� وك�ن ملتزمً� ب�س���ّب ال�س�ي وتقديمه لل�سيوف و�سّف اأحذيته���م بنف�سه. وُكنُت األحظ 

حي���ن ا�ستقب�ل���ه لل�سيوف واإنج�زه لبقّية الأعم�ل اأّنه ك�ن ب��ستمرار ُي���رّدد مع نف�سه ذكرًا معّينً�. فنفد �سبري 

ذات ي���وم فب�درته ب�ل�سوؤال: اأّي ذكر هذا ال���ذي ُت�سّر اإ�سرارًا �سديدًا على ترديده؟ فق�ل لي بعد ت�أّمل ب�سيط: 

! فهذا هو نموذج العمر المب�رك.
(2(

من الم�ستح�سن اأن يقراأ المرء يومّيً� �سورة { ٱ ٻ} األف مّرة«

كم���� اأّن هلل �س���كاًل اآخر من اأ�س���ك�ل التع�مل مع الموؤمنين وه���و اأّنه ُيدّبر اأمورهم طبق���ً� لهذا التع�مل 

بحيث يجعل الإن�س�ن المّتقي ُينفق وقته في اأف�سل الأعم�ل. ف�ل�سعي وراء الرزق الحالل ب�لن�سبة لالإن�س�ن 

الموؤم���ن عب����دة؛ لكن هن�ك فرق كبير بين هذه العب�دة والعب����دة الخ�ل�سة التي ل يكون فيه� اإّل العالقة 

مع اهلل. فعندم� يرى اهلل تع�لى اأّن عبده يع�سق العب�دة حّقً� وُيريد اأن ي�أن�س به ول يرغب في اللتف�ت اإلى 

غيره، ف�إّنه ُيدّبر اأموره على نحو بحيث ل ُينفق كثيرًا من الوقت في �سوؤون الدني�. فهو يعمل طبقً� لتكليفه 

ال�سرعّي األ وهو ال�سعي لك�سب الرزق، ويفتح ب�ب دّك�نه، وُيم�ر�س البيع وال�سراء بمقدار كف�يته من الرزق 

لك���ّن هذه الأعم�ل كّله� ل ُت�سّكل ع�ئقً� لعب�دته. فه���ذا التدبير يعجز عقل الإن�س�ن بمفرده عن القي�م به. 

.
(3(

غِنني بتدبيرك لي عن تدبيري وباختيارك عن اختياري«
َ
فقد ج�ء في دع�ء عرفة: »اإلهي! اأ

ال ينبغي الخلط خطًأ بين التفويض والتقاعس
»ق���د يطل���ب الإن�س�ن اأحي�نً� مثل هذا الطلب لكّنه بدافع الرغبة في نيل الدني� ب�سهولة وعن طريق 

التق�ع����س، وم���ن اأجل ذلك فهو ي�س����أل اهلل العون والم�س�عدة كي ي�سل اأ�س���رع اإلى مبتغ�ه. فمثل هذا 

ال�سخ�س اإّنم� ي�سعى وراء راحته الدنيوّية. 

)1)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 15 اآب ، 2011 م.
)2)  م.ن.

)3)  بح�ر الأنوار، ج95، �س226.
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اأّم���� اأولي�ء اهلل ف�إّنهم يطلب���ون من اهلل مثل هذا الطلب لغر�س التف���ّرغ للعب�دة والقي�م ب�لأعم�ل 

الأهّم والأف�سل. ف�أمث�ل هوؤلء ل ُيحّبون اأن ُيحَجبوا عن الأعم�ل المهّمة. اإّنهم يرغبون في اأن يكونوا 

اأ�سّد ان�سغ�ًل ب�لأعم�ل التي ُيحّبه� اهلل اأكثر من غيره�. 

ومن هن� ف�إّن اهلل يتعّهد بتدبير اأمورهم من جهة ويرفع عنهم البالي� من جهة اأخرى ويقيهم ت�أثير 

�س لأولئك الذين يّتكلون  كي���د اأعدائه���م كي ل يكون ع�ئقً� لأعم�لهم من جهة ث�لثة. هذا المنهج مخ�سّ

على اهلل من اأعم�ق قلوبهم ويفّو�سون اأمورهم اإليه. ففي مثل هذه الح�لة يتوّلى اهلل اأمورهم بنف�سه.

 خوا�ّس بع�س الآي�ت؛ فق�لت على �سبيل المث�ل اإّن »الذكر اليون�سّي« 
(1(

لقد ذَكرْت اإحدى الرواي�ت

، ينت�سل المرء من الهّم والغّم؛ ذلك اأّن نبّي 
(2(

{ڱ ڱ ں    ں ڻ ڻ      ڻ ڻ ۀ  }

اهلل يون�س Q بعد اأن التقمه الحوت، وبقي في جوفه ت�سّرع اإلى رّبه بهذا الذكر، فق�ل القراآن بعد 

 .
(3(

ذلك: { ہ ہ ہ  ہ  ھھ ھ ھ ے     }

ث���ّم ُتعّرج نف�س هذه الرواية على قول موؤمن اآل فرعون حينم� ق�ل: { ڈ ڈ ژ        ژڑ ڑ ک 

؛ فعندم� 
(5(

؛ فيقول القراآن الكريم بعد ذلك: { گ گ گ  گ ڳڳ}
(4(

ک ک  }
(6(

فّو�س اأمره اإلى اهلل حفظه اهلل من مكر الأعداء ومخّطط�تهم الخطيرة التي ر�سموه� له.

الفارق بين وصفة األنبياء ووصفة المادّيين للراحة
»اإّن التف����ت الإن�س����ن العميق اإل���ى مخ�طر الدني� و�سدائده���� من �س�أنه اأن يم���الأ حي�ته ب�لتع��سة 

والم���رارة؛ ذل���ك اأّنه �سيحتمل وق���وع الم�سيب���ة اأو ال�سّدة في كّل لحظ���ة. ف�لذين ت�سغ���ل هذه الأمور 

اأذه�نه���م كثي���رًا ّم� ُي�س�بون ب�سكل من اأ�سك�ل التبعثر النف�سّي. وعل���ى اأّية ح�ل ف�إّن حي�ة كهذه تكون 

 اإلى الق���ول: اإّن ال�سّطراب يقّوم 
(7(

محفوف���ة ب�أل���وان ال�سطراب والقل���ق اإلى حّد ذه����ب الوجودّيين

اإن�س�نّية الإن�س�ن، واإّن الذي ل ي�سعر ب�ل�سّطراب لي�س ب�إن�س�ن«. 

)1)  ع���ن الإم����م ال�س�دق Q ق����ل:»..، وعجبُت  لمن اغت���ّم كيف ل يفزع اإل���ى قول���ه: { ڱ ڱ ں    ں ڻ ڻ      ڻ ڻ ۀ  
}، فاإّن���ي �س���معت اهلل ع���ّز وج���ّل يق���ول بعقبه���ا: { ہ  ہ  ھھ ھ ھ ے  }، وعجب���ت لم���ن ُمك���ر به كي���ف ل يفزع 

اإل���ى قول���ه: { ڈ ڈ ژ        ژڑ ڑ ک ک ک  }، فاإّن���ي �س���معت اهلل عّز وجّل  يقول بعقبه���ا: {گ گ گ  گ ڳڳ  } 

وعجبت ...« )اأم�لي ال�سدوق، �س6 (.  

)2)  �سورة الأنبي�ء، الآية 87.

)3)  �سورة الأنبي�ء، الآية 88.
)4)  �سورة غ�فر، الآية 44. 
)5)  �سورة غ�فر، الآية 45.

)6)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 15 اآب ، 2011 م.
)7)  الوجودّيون: هم المن�دون ب�لفل�سفة الوجودّية )existentialism( وهي فل�سفة مع��سرة توؤّكد على حّرية الفرد وم�سوؤولّيته.
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ومن هذا المنطلق ف�إّن علم�ء النف�س يقترحون على المرء من اأجل الفرار من الم�آ�سي والأمرا�س 

النف�سّي���ة الرك���ون اإلى التغ�فل وع���دم التفكير بتل���ك الأمور والن�سغ����ل ب�للّذات وال���كالم وال�سحك 

والت�سلية! هذه ح�سيلة الو�سفة التي ي�سفه� علم�ء النف�س من اأجل راحة الإن�س�ن. 

اأّم���� اأنبي�ء اهلل Rفه���م ُيقّدمون و�سفة اأخرى. اإّنهم يقولون: »م���ن اأجل طرد م� لي�س في محّله 

م���ن القل���ق وال�سّطراب عليك اأن تع���رف م�هّية هذا الع�َلم. عليك اأْن تعلم اأّن ه���ذا الع�لم لي�س هو اإّل 

معب���رًا موؤّقتً� وهو ي�سبه المختب���ر. فم�س�ئب الدني� و�سع�به� هي مقّدمة لراح���ة اأبدّية ولذائذ ل نه�ية 

له���� ُيمكنك الظفر به�. ف�إْن ا�ستطع���ت ال�سيطرة على هذه الم�س�عب وتوظيفه���� على النحو ال�سحيح 

ف�ست�ستطيع نيل ال�سع�دة الأبدّية. فن�سبة ع�َلم الدني� اإلى ع�َلم الآخرة هو اأقّل من ن�سبة لمح الب�سر اإلى 

تعمير م�ئة ع�م. اأفيقلق ال�سخ�س الذي يعّمر م�ئة ع�م كيف �ستمّر عليه لحظة اأو مقدار رم�سة العين؟! 

ف�إْن عرف المرء م�هّية هذا الع�َلم واأّمل نيل ال�سع�دة الأبدّية في الع�لم الأبدّي عبر اأداء م� عليه 

ب والمع�ن�ة؛ حيث: { ڱ  م���ن تكلي���ف وكيف اأّنه �سيذهب اإلى حيث ل وجود لأّي �سكل من اأ�سك�ل النَّ�سَ

، ف�سوف يعّد نف�سه لتحّمل ال�سعوب�ت الع�برة. فلو علم الع�مل 
(1(

ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  }
اأّن���ه اإذا اجته���د في عمله من ال�سب����ح حّتى الم�س�ء ف�سيح�سل على اأ�سع����ف الأجرة المتع�رفة التي 

يح�س���ل عليه���� العّم�ل، ف�إْن اأح���ّب الظفر بهذه الأج���رة ف�ستتحّول �سعوبة العم���ل ومع�ن�ته عنده اإلى 

حالوة. فهذا اأّول الطريق الذي ير�سمه الأنبي�ء لدفع ا�سّطراب الإن�س�ن وقلقه. 

ب�لطب���ع اإّن هذا الح���ّل ل ُيمّثل دواء فح�سب بل ه���و بي�ن لحقيقة. فمن جملة الط���رق التي يّتبعه� 

الأنبي����ء لعالج اأمرا����س الب�سر هي »العالج ب�لحقيق���ة«؛ اأي عندم� ُيدرك مخ�طبه���م الحقيقة ف�إّنه 

ل يع���ود بح�ج���ة اإلى ال���دواء. والآن فلن�سّم المب�ح���ث المطروحة في المح��س���رة الم��سية اإلى هذه 

الم�س�ألة؛ اأي: ب�لإ�س�فة اإلى ذلك ف�إّن اهلل تع�لى يخ�ّس اأولئك الذين يفيدون من هدايته في حي�تهم 

.
(2(

ة حّتى في الحي�ة الدني� ب�سم�ت خ��سّ

التفويض هو أنجع وصفة للراحة
اإّن اأنج���ع و�سف���ة في هذا الب�ب هي و�سفة »التفوي�س«، وهذا م� ُتبّين���ه الجملة الرائعة التي يبتداأ 

به� كت�ب �سرح الأمثلة من كت�ب »ج�مع المقّدم�ت« حيث يقول: »اأّول العلم معرفة الجّب�ر واآخر العلم 

تفوي����س الأمر اإليه«، وهذه اأرقى نتيجة ُيمك���ن اأن يحظى به� الإن�س�ن من معرفة اهلل، ف�إذا بلغ المرء 

)1)  �سورة ف�طر، الآية 35.
)2)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 15 اآب ، 2011 م.
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ه���ذا المق����م ف�سيكون اأكبر هّمه هو اأداء م� عليه من تكليف وهو يوؤمن ب�أّن هن�ك من ُيرّتب على ذلك 

اأف�سل النت�ئج ويخت�ر له اأح�سن الطرق. فهو يعلم عندم� ُيفّو�س اإليه اأمره اأّنه اإذا ك�ن المر�س اأ�سلح 

.
(1(

له ، ف�سيمر�سه واإذا ك�نت ال�سالمة اأف�سل له ، فهو ل يدعه يمر�س اأو يبقى على مر�سه

ف������ّو�������س اإل����������ى م����ل����ك ال�����م�����ل�����وك الأم������������ر ف��ي 

م����ع����ر�����س����� ت����������ك  ول  واأق�����������ب�����������ل  اأح���������ك����������م���������ه 

وا������س�����ب�����ر ع����ل����ى ����س���ن���ع ال����ح����ك����ي����م م�����س�����ل��م���

ت������ج������د ال�����������س�����������ف������ م������م������� اأع���������������ل واأم�������ر��������س��������

التفويض ال يعني ترك المسؤولية
ه���ل تفوي�س المرء اأمره اإلى اهلل يعني اأن ُيخلي ك�هله من اأّي م�سوؤولّية وُي�سبح جلي�س داره؟ كال، 

فكم� ق���د اأ�سرن� في المح��سرة ال�س�بقة ف�إّن لدين� نظ�مين؛ اأحدهم� هو النظ�م التكوينّي )الحق�ئق 

الخ�رجّية( وهو النظ�م الذي ينبغي علين� تفوي�سه اإلى اهلل تع�لى. والنظ�م الآخر هو نظ�م الت�سريع 

الذي عّين اهلل فيه م� علين� من واجب�ت. 

فمث���اًل اإذا راأى اهلل ع���ّز وجّل �سالح امرئ في مر�س���ه، فهذه حقيقة تكوينّية ول ب���ّد لهذا ال�سخ�س 

اأن يفّو����س اأم���ره فيه� اإل���ى اهلل وير�سى بذلك. لكّن ه���ذا التفوي�س ل يتن�فى م���ع اأداء التكليف المتمّثل 

ب�لذه�ب اإلى الطبيب والتداوي، والح��سل اأّنه ينبغي اأن يكون الأمر ب�لن�سبة له �سّي�ن �ُسفي اأم لم َي�سف. 

ف����إذا ك�ن نب���ّي اهلل اإبراهيم Q ق���د و�سف اهلل تع�لى ف���ي رّده على النمرود به���ذا الو�سف: 

، )ولم يقل: اإذا اأمر�سني اهلل، ت�أّدبً� ب�أدب العبودّية( فال يعني كالمه 
(2(

{  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  }
ه���ذا اأّن اإبراهيم Q ل���م يكن يذهب اإلى الطبيب اأو يتن�ول ال���دواء اأو يعمل ب�أ�سب�ب ال�ست�سف�ء، 

ب���ل ك�ن يرى في كّل مك�ن ي���دًا ُتدير الأ�سب�ب فج�ء ليهدي الن��س اإلى ه���ذا الّتج�ه. ف�إذا عثر المرء 

على هذا الم�سب�ح فلن يعود لل�سجر والحزن معنًى عنده: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

، ف�إن�س�ن كهذا حّتى واإن بلغ الثم�نين ف�سيكون ك�س�ّب ينعم بك�مل الحيوّية والراحة 
(3(

پ ڀ   }
والطم�أنينة ول يعتريه اأّي هّم اأو غّم. 

ب�لطب���ع اإّن التفوي�س هو �سبيل لتهدئ���ة الروح واإزالة م� لي�س في محّله من ال�سطراب�ت وال�سجر 

والخ���وف. وهو لي�س ب�لأم���ر ال�سهل طبعً�. ف�سخ�س مثل ج�بر والذي اجت����ز مراحل جّمة على طريق 

)1)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 15 اآب ، 2011 م.
)2)  �سورة ال�سعراء، الآية 80.

)3)  �سورة يون�س، الآية 62.
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الكم����ل هو الذي ُيمكنه تفوي�س اأمره اإلى اهلل. اإذن ف�لمق�سود من »�س���ّحة التفوي�ص« هو التفوي�س 

.
(1(

الذي ينبع - حقيقة - من العتق�د ب�لتوحيد، ولي�س ذلك الذي ين�س�أ عن التق�ع�س وعدم اللي�قة

شرود الذهن أحد عوامل معاناة البدن
الحدي���ث اإلى هذا المقط���ع ك�ن قد تن�ول راحة النف�س. لكّن بع�س اأن���واع المع�ن�ة وعدم الراحة 

ترتب���ط ب�لبدن ب�سكل اأو ب�آخ���ر. ب�لطبع اإّن كّل م� يكون له ط�بٌع اإدراك���ٌي فهو مرتبط ب�لروح؛ فحّتى 

ف���ي عملّية »الإب�س���ار« ف�إّن الروح - في الحقيقة - هي الت���ي ُتب�سر وُتدرك. فمن حيث اإّن العين هي 

ع�س���و م����ّدي فلي����س له� اإدراك، ول يح�س���ل فيه� اإّل ت�سّوٌر ع���ن ال�سيء، اأّم���� الإدراك فهو من فعل 

الروح. ف�إدراك الراحة، واللّذة، والمع�ن�ة، والألم، وم� اإلى ذلك هي من وظ�ئف الروح؛ ف�لروح هي 

، اأي 
(2(

الت���ي تلتّذ اأو تت�أّذى. اأّم� بع�س الأمرا�س ف�إّنه� تحمل �سبغ���ًة نف�سّية ج�سمّية )�سيكو�سوم�تي�(

ت�ست���رك فيه���� الروح والبدن معً�. لكّنه� اأحي�نً� تبداأ ب�لروح ث���ّم تنعك�س على الج�سم، اأو على العك�س 

اأحي�نً� اأخرى.

 فهن����ك عالق���ة وطيدة بين الروح والبدن. فعندم� يقلق المرء م���ن الم�ستقبل ل يكون لهذا القلق 

عالق���ة مب��س���رة ب�لج�سم ول تظهر ف���ي اأع�س�ئه؛ ولكن هن����ك اأنواع من الخ���وف والقلق له� عالقة 

مب��س���رة بج�س���م الإن�س�ن. وُيق�ل في الف���رق بين هذين النوعي���ن من القلق وال�سط���راب: اأحدهم� 

 Q مع�ن����ة واإره����ق بدنّي والآخر تعب وا�سطراب روحّي. ولعّل ه���ذا هو ال�سبب الذي دع� الإم�م

ِة التَّفِوي�ِص« ثّم اأتبع���ه ب�لقول: »َواْطُلْب َراَحَة اْلَبَدِن  ���حَّ اإل���ى القول: »َوَتَخلَّ�ْص اإَِلى َراَحِة النَّف�ِص ِب�سِ

. ف�ل�سّطراب�ت التي له� ت�أثير مب��سر على الج�سم �سرع�ن م� يظهر ت�أثيره�؛ ك�أن 
(3(

ِباإِْجَم���اِم اْلَقْل���ِب«

يوّد المرء - على �سبيل المث�ل - قول �سيء لكّنه ُيخطئ في قوله. 

ف����إّن لأمث�ل هذه ال�سّطراب�ت والختاللت الت���ي تظهر على البدن عوامَل هي ب�أيدين� ون�ستطيع اأن 

نتالف�ه����. واإّن من اأهّم اآث�ر ه���ذه ال�سّطراب�ت هو �سرود الذهن وانعدام التركيز؛ ف�إذا اأراد المط�لعة 

تنّق���ل ذهن���ه اإلى م�ئة مك�ن، واإذا وق���ف لل�سالة تجّول فكره في كّل الوج���ود. اإّن هذه الح�لة المعروفة 

ب�س���رود الذه���ن اأو ت�سّتت القل���ب لهي م�سيبة كبرى، لك���ّن تعوَُّدن� عليه� يجعلن���� ل ن�سعر بمدى ال�سرر 

ال���ذي تلحقه بن�. ب�لطبع هذه الح�ل���ة ل ُت�سّبب م�سكلة اإذا ك�نت �سمن الح���ّد المتع�رف؛ لأّن لالإن�س�ن 

)1)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 15 اآب ، 2011 م.
. Psychosomatic  (2(

ُل �سالَحه ون�س�طه . غريب  َفرجل :»يِجمُّ الفوؤاد« اأي ُيِريُحه ، الجم�م - ب�لفتح -: الراحة.. وقيل : َيْجَمعه ، وُيَكمِّ )3)  عن ر�سول اهلل P في ال�سَّ
الحديث في بح�ر الأنوار نقاًل عن )النه�ية( .
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�سوؤون���ً� �سّتى وله عالقة وارتب����ط ب�أ�سخ��س مختلفين. لكّنه� اأحي�نً� تخرج ع���ن الحّد المتع�رف. يقول 

.
(1(

الإم�م  Q في هذا ال�سدد: »اإذا اأردت راحة بدنك فحاول اأن ترّكز جّيداً وتكون حا�سر الذهن«

عالج شرود الذهن بترك الذنوب
ث���ّم يقول Q: »َوَتَخلَّ�ْص اإَِل���ى اإِْجَماِم اْلَقْلِب ِبِقلَّ���ِة اْلَخَط���اأ«. واإذا �سّحت هذه الن�سخة ف�إّن م� 

اأفهم���ه من قول���ه: »قّلة الخط���اأ« هو »قّل���ة الع�س���يان«؛ اأي اإذا �سئت اأن تكون ح��س���ر الذهن وتمتلك 

التركي���ز المتع�رف ف��س���ع لأْن ُتقّلل من مع��سيك. ف����إّن لدين� طرقً� �سرعّية ومعقول���ة من اأجل تلبية 

وت�أمين ح�ج�تن�. اأّم� اإذا انحرف الإن�س�ن عن ج�ّدة ال�سواب ف�سيواجه اآلف المنعطف�ت والمطّب�ت. 

فهن�ك مثاًل حّل فطرّي لإ�سب�ع الغريزة الجن�سّية األ وهو الزواج. لكّنه عندم� يزيغ المرء عن الم�سير 

ال�سحيح ف�إّنه �سيبتغي �سب���اًل اأخرى لتلبية هذه الغريزة: {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  

، واإن اإن�س�ن���ً� كهذا �سُيبتلى بمختلف اأ�سك�ل 
(2(

ڤ  ... ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  }
ال�سّط���راب والقل���ق وت�سّت���ت الذهن. ف�إّن نظرة واح���دة من حرام قد ُت�سغل الذه���ن ليوم ك�مل؛ فال 

يلتف���ت الم���رء اإلى �سالت���ه ول اإلى �س�ئر اأعم�له. اأّم���� اإذا �س�ن نظره ف�إّنه ل ُيبتل���ى بكّل هذا ال�سرود 

والت�سّتت ف���ي الذهن. فهذا الت�سّتت �سببه الخروج عن الج�ّدة ال�سوّية للفطرة وال�سرع، ف�إذا ا�ستط�ع 

الم���رء �سي�نة نف�سه من الوقوع في الأخط�ء وارت���ك�ب المع��سي - ولي�س لل�سع�دة الحقيقّية غير هذا 

ال�سبي���ل - ف�سيكت�سف اأّن���ه �سيحظى ب�لمزيد من الراحة والطم�أنينة والتركي���ز وح�سور الذهن، واإّنه 

اإذا وق���ع يومً� في حب�ئل ال�سيط�ن ف�سوف يرى اأّنه �سُيبتلى بكثير من ال�سرود والت�سّتت في الذهن اإلى 

درجة اأّنه ل ي�ستطيع حّتى اإنج�ز اأعم�له الع�دّية، ف�لعبثّية في ا�ستخدام الب�سر والل�س�ن وال�سمع توؤّدي 

ب�لإن�س����ن اإل���ى ت�سّتت ذهنه واإهدار قواه بل وقد تت�سّبب في الإ�سرار ب���ه اأي�سً�، ومن هن� يقول الإم�م 

الب�قر Q: »اإذا اأردت اأن ُتريح بدنك فا�سع اأن تكون حا�سر الذهن ومرّكزاً، واإذا �سئت اأن تكون 

.
(3(

حا�سر الذهن وتتمّتع بالتركيز فحاول اأن ُتقّلل من اأخطائك«

ووفقن� اهلل واإي�كم لمرا�سيه ، و�سلى اهلل على الم�سطفى ُمحمد واآله الأطه�ر.

)1)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 15 اآب ، 2011 م.
)2)  �سورة الموؤمنون، الآي�ت 5 - 7.

)3)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 15 اآب ، 2011 م.
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جابر الجعفي: 

6

رّقة القلب والخلوة مع اهلل

���ِة اْلَقْلِب ِبَكْثَرِة  ����صْ ِلِرقَّ »َوَتَعرَّ

.
(1(

ْكِر ِفي اْلَخلََواِت« الذِّ

)1)  العالم���ة المجل�س���ي، بح�ر الأن���وار، ج75، �س164، 
.Q ب�ب و�س�ي� الب�قر



رّقة القلب باب كّل صالح
اإّن رّق���ة القل���وب وخ�سوعه����، وانك�س�ره� لخ�لقه���� وب�رئه� منح���ة من الرحم���ن، ت�ستوجب العفو 

والغف���ران، ف�إّنه م���� رّق قلٌب هلل عّز وجّل اإل ك�ن �س�حبه مب�درًا اإلى الخيرات، م�سّمرًا في الط�ع�ت، 

وم���� رّق قل���ٌب هلل عّز وجّل وانك�س���ر اإل وجدت �س�حبه اأحر�س م� يكون عل���ى ط�عة اهلل ومحّبته، فم� 

ر، وم� دخلت الرّقة اإلى القل���ب اإل وجدته مطمئّنً� بذكر اهلل، يلهج  ر اإل تب�سّ ���ر اإل تذّك���ر، ول ُب�سِّ ُذكِّ

ل�س�نه ب�سكره والثن�ء عليه �سبح�نه وتع�لى، وم� رّق قلٌب هلل عّز وجّل اإل وجدت �س�حبه اأبعد م� يكون 

عن مع��سي اهلل عّز وجّل.

ف�لقل���ب الرقي���ق قلٌب ذلي���ٌل اأم�م عظمة اهلل تب����رك وتع�لى، والقلب الرقيق رفي���ٌق ونعم الرفيق؛ 

والمتمّع���ن في كت�ب اهلل تع�ل���ى وال�سيرة العطرة لنبّي الرحمة ُمحمدP يجد اأّن اهلل عّز وجّل اأخبر 

م�سطف����ه اأّن رّقة القلوب يحت�جه� اأحّب العب�د اإل���ى اهلل، وهم اأنبي�وؤه، واأو�سي�وؤهم والهداة والدع�ة 

تهم، ق�ل �سبح�نه وتع�لى: { پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺٺ  اإل���ى اهلل، وطاّلب العلم، وع�ّمة الن��س وخ��سّ

ت هذه الجموع من حولك  ، اأي ل���و ك�ن قلبك ق��سيً� لنف�سّ
(1(

ٺ ٺ     ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹٹ   }
ي� ر�سول اهلل. 

ف�س���الح اأم���ور الدعوة اإلى اهلل تقوم على رّقة قلب الداعي اإلى اهلل تع�لى، واإذا لم تلن القلوب هلل 

تع�لى، فلمن تلين القلوب؟ واإذا لم تذّل القلوب هلل فلمن تذّل القلوب؟ واإذا لم ترّق القلوب لكالم اهلل 

.
(2(

فلمن ترق القلوب؟ ق�ل مولن� اأمير الموؤمنين Q »طوبى للمنك�سرة قلوبهم من اأجل اهلل«

م��������َع��������ْك اهلل  َت������������������َر  اهلل  م�����������ع  ك�����������ن 

وات�����������������������رك ال������������ك������������ّل وح������������������������ذر ط�������م�������َع�������ْك

ك��������ّل��������م��������� ن�����������ب����������ك اأم�������������������������ر ث�����������������ق ب����ه

واح��������������ت��������������رز ل������ل������غ������ي������ر ت�������������س������ك������و وج������ع������ك

)1)  �سورة اآل عمران، الآية 159.
)2)  الآمدي التميمي، غرر الحكم و درر الكلم،الف�سل الث�لث: في خ�سية اهلل، الحكمة 3715.
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السعي إلى تطوير حالة القلب
»م���ن الأم���ور اله�ّم���ة ال�سعي في �سبي���ل تطوير ح�لة القل���ب، وجعله� اإلهية، وتوجيهه���� نحو الحّق 

المتع�ل���ي واأولي�ئ���ه ودار كرامته، ويتّم هذا قطع���ً� بوا�سطة التفّكر في اآلء ال���ّذات المقّد�س، ونعم�ئه 

والمح�فظ���ة على ط�عته وعب�دته، ولكن يجب اأن ل يعتم���د الإن�س�ن على نف�سه وم�س�عيه، بل ي�ستعين 

ة في ح�لت الخلوة مع اهلل بكّل تذّلل وت�سّرع وبك�ء، ويطلب  ب�هلل على ذلك في جميع الأحوال، وخ��سّ

من���ه اأن ُيلق���ي حّبه في قلبه وي�سيئه بنور محّبته ومعرفته، ويخ���رج حّب الدني� وم� عدا اهلل من قلبه، 

ومن الوا�سح اأّن هذا الدع�ء يكون في بدء الأمر من دون لّب، ويكون �سرف لقلقة ل�س�ن، لأن مط�لبة 

زوال ح���ّب الدني���� من القلب مع كونه مفرطً� في التعّلق به�، م�س���كل جّدًا، ولكن نرجو بعد التمّعن في 

ذل���ك فترة من الزمن، والمراقبة، واإفه�م القلب النت�ئ���ج الح�سنة لمحّبة اهلل، والنت�ئج ال�سّيئة لحّب 

.
(1(

الدني�، اأن يتحّقق ذلك اإن �س�ء اهلل تع�لى«

معنى رّقة القلب ومفهومها
ا�ستم���رارًا للحدي���ث ال�سريف المنقول ع���ن الإم�م الب�قر Q وال���ذي ُيخ�طب به ج�بر 

ب���ن يزي���د الجعفّي يقول Q لج�بر: »م����ن اأجل الظفر برّق����ة القلب اأكِثر م����ن ذكر اهلل في 

الخلوات«.

ورّقة القلب هي: ح�لة ينفعل فيه� الإن�س�ن ب�سرعة عند مواجهة بع�س العوامل المثيرة لالأح��سي�س 

والم�س�عر، ومن اآث�ره� الظ�هرّية ذرف الدموع.

ب�لطب���ع اإّن عوامل ذرف الدم���وع مختلفة، فقد يعتقد البع�س اأّن البك�ء ل يكون اإّل نتيجة الخوف، 

وه���و الخوف من ن����ر جهّنم ح�سرًا. َبْيَد اأّن للب���ك�ء اأنواعً�؛ فقد يبكي الم���رء نتيجة للفرح المف�جئ 

والمف���رط، ف�لأّم التي ف�رق���ت ولده� ل�سنوات طويلة تبكي عند لقي�ه لفرط فرحه�، وقد ينجم البك�ء 

 مثاًل فقد يبكي عند مواجهته من �سّدة خجله، وقد يكون 
ً
ع���ن الحي�ء اأي�سً�؛ ف�إذا اأه����ن الإن�س�ن امراأ

الب���ك�ء اأي�س���ً� ب�سب���ب الي�أ�س من الح�سول على نتيج���ة، وعلى اأّية ح�ل ف�إّنه ُيق����ل لح�لة النفع�ل في 

.
(2(

الإن�س�ن هذه: »رّقة القلب«، واإّن اأثره� الظ�هرّي هو البك�ء«

)1)  الإم�م الخميني }، الأربعون حديثً�، الحديث الث�من والع�سرون، في بي�ن انك�س�ف بع�س الأحوال الغيبية على الإن�س�ن لدى موته.
)2)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 16 اآب ، 2011 م.
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القلب في القرآن الكريم
ُيمكنن���� الق���ول ب�سكل ع����ّم: اإّن القلب - وفقً� للم�سطل���ح القراآنّي - هو مركز ل���الإدراك، ومركز 

لالأح��سي�س والعواطف في نف�س الوقت. اأّم� »الرّقة« فهي تتعّلق بق�سم الأح��سي�س والنفع�لت. فهن�ك 

�سنف من الن��س يواجهون الأحداث ال�س�ّرة - التي ُي�َسّر له� الن��س الع�دّيون كثيرًا - بح�لة من عدم 

الكتراث والالمب�لة، ويّت�سفون ب�لبرود ال�سديد عندم� يتطّلب الموقف الغ�سب وِحّدة المزاج ع�دًة، 

وفي مج�ل�س العزاء مثاًل ل يذرفون حّتى دمعة واحدة. هذه الح�لة ُيطلق عليه� »ق�س���وة القلب«. واإّن 

للقراآن الكري���م تعبيرًا ملفتً� عن هذه الح�لة وهو قول���ه: { ڻ ۀ ۀ  ہ ہ  ہ ہھ ھ 

؛ اأّم���� ُق�س�ة القلوب ف�إّن لهم قلوب���ً� ل تنك�سر اأبدًا واإّن لهم اأعينً� ل 
(1(

ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ  }
تذرف حّتى دمعة واحدة. وهذه الح�لة ُتمّثل �سكاًل من اأ�سك�ل ال�سذوذ؛ ك�أن يكون لمرئ عين لكّنه ل 

ُيب�س���ر. ف�لعي���ن اأداة الب�سر؛ ف�إن ك�نت ل ُتب�سر ُعِلم اأّنه� م�س�بة بمر�س. وهذا - ب�لطبع - يختلف 

، فهو هن� يق�سد اأداة الب��س���رة الب�طنّية التي ل ترى 
(2(

ع���ن قوله تع�ل���ى: { ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  }

الحّق.

ف�ل�سخ����س ال���ذي ل يحترق قلبه على �سيء اأبدًا ول تذرف عين���ه دمعة اإطالقً� ول يطراأ على قلبه 

ت�أّث���ر بت�تً� ف�إّن قلبه مري�س، وهذا المر�س ُيطلق علي���ه القراآن الكريم »ق�سوة القلب«، وهن�ك عوامل 

مختلفة لهذا المر�س، لكن مّم� ل �سّك فيه ف�إّن للعوامل التربوّية اأثرًا في ظهوره. فرّقة القلب تحدث 

ة - ل���كّل اإن�س�ن يمتلك قلبً� �سليم���ً�. وب�لطبع هن�ك اختالف بين  - ب�س���كل طبيع���ّي وفي ظروف خ��سّ

الذك���ر والأنثى من هذه الن�حية؛ اإذ اإّن اأح��سي�س الن�س�ء اأقوى من الرج�ل، وقلوبهّن اأرّق منهم، وهّن 

اأ�س���رع اإلى البك�ء مق�رنة ب�لرج����ل؛ َبْيَد اأّنه لكّل جن�س ن�س�به الطبيع���ّي، ول بّد من ظهور هذا الأثر 

�سمن هذا الن�س�ب وهذه الحدود. لكّن ال�سوؤال هن� هو: هل ينبغي - كقيمة اأخالقّية - اأن يكون قلب 

.
(3(

المرء �سديد الرّقة اأم قليله�؟

القرب من اهلل مناط القيمة األخالقّية في اإلسالم
وفقً� لنظ�م اأخالقّي قديم منقول عن فال�سفة اليون�ن ف�إّن »العتدال« هو اأ�س��س القيم واإّن جميع 

ال�سف����ت ُتق��س بهذا الميزان. وعلى اأ�س��س هذا المعي�ر، ف�إّن���ه ينبغي للمرء اأن يّتخذ ح�لة معتدلة؛ 

)1)  �سورة البقرة، الآية 74.
)2)  �سورة الأعراف، الآية 179.

)3)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 16 اآب ، 2011 م.
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فال يكون قلبه �سديد الرّقة اإلى درجة النفج�ر ب�لبك�ء عند م�س�هدة اأّي م�سهد، ول ق��سي القلب اإلى 

درجة عدم ت�أّثره ب�أّي ح�دثة. فميزان القيمة في هذا النظ�م الأخالقّي هو العتدال، وكّل م� ينحرف 

اإلى هذا الطرف اأو ذاك فهو ُيعّد اإفراطً� اأو تفريطً�.

اأّم� من�ط القيمة وفقً� لالأخالق الإلهّية اأو الإ�سالمّية، فهو اأرفع من ذلك بكثير. ذلك اأّن ال�سف�ت 

القّيمة ح�سب الأخالق الإلهّية هي تلك التي ُتقّرب الإن�س�ن اإلى اهلل تع�لى. اأّم� في الأخالق الفل�سفّية 

المذكورة ف�إّن العالقة المذكورة مقطوعة واإّن الرتب�ط مع اهلل غير مراعًى فيه�. 

وبن�ًء عليه ف�إّن رّقة القلب ل تكون ذات قيمة في الأخالق الإ�سالمّية اإّل اإذا ظهر اأثره� فيم� يتعّلق 

ب����هلل عّز وجّل وفي القرب منه. ف�إّن م� يكون مفي���دًا لالإن�س�ن الموؤمن حتمً� هو اأن ل يكون غير مب�ل 

اإذا ذك���ر عظمة الب�ري تع�لى، اأو عف���وه وتج�وزه، اأو ذكر عذابه. يقول القراآن الكريم في ذكر اإحدى 

؛ ف����إّن من جملة �سف�ت كالم 
(1(

�سف�ت���ه: { ڤ       ڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ ڄ  }

اهلل هي اأّنه اإذا �سمعه الموؤمنون اق�سعّرت جلودهم و�سعروا برعدة في اأو�س�لهم. 

ه���ذه الح�لة الع�طفّية ه���ي ح�لة انفع�لّية يظهر اأثره� على الجلد. كم� اأّنه يقول تع�لى في �سف�ت 

، فمن خ�س�ئ�س الموؤمن هي اأّن قلبه 
(2(

الموؤمني���ن: { ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ  }

يرتج���ف اإذا ُذك���ر اهلل عنده؛ وهي عالمة الإيم�ن. فال بّد لقلب الموؤمن اأن ي�سعر ب�لحق�رة في مق�بل 

عظمة الب�ري عّز وجّل. بل يتحّتم على الموؤمن اأن تنت�به ح�لة الخجل واأن ت�سيل دموعه عندم� يتذّكر 

اأنعم اهلل عليه ل �سّيم� عندم� يغيثه اهلل وين�سره مع كّل م� هو عليه من تق�سير وغفلة. 

ه: »ربِّ اإّني اأ�ستغفرك ا�ستغفار  فقد ج�ء في الدع�ء الوارد بعد زي�رة الإم�م الر�س� Q م� ن�سّ

؛ ف����أّول م� ي�ستغفر العبد رّبه هو ال�ستغف�ر الن��سئ عن الحي����ء؛ فك�أّنه يريد اأن يقول: اإلهي! 
(3(

حي���اء«

اإّنن���ي لأ�ستحي اأن اأواجهك اأ�س��سً�. فبمجّرد اأن ين���وي العبد - مع كّل اأعم�له المخزية وم� يّت�سف به 

م���ن عدم الأهلّية - الجلو�س بين ي���دي رّبه الروؤوف الرحيم الرحم�ن تنحدر دموعه على وجنتيه قبل 

اأن يذكر جهّنم والعذاب. 

وف���ي هذه الح�لة �سيدعوه اهلل عّز وجّل ل�سي�فته وي�سّيفه. وكذا عندم� ُينذر اهلل عبده من عذاب 

الآخ���رة فعل���ى الأخير اأن يحم���ل اإنذاره على محمل الج���ّد. فعدم الكتراث له���ذه الإنذارات هو عدم 

اكتراث هلل جّل وعال. ف�إن تال المرء هذه الآي�ت من دون اأن توقع في قلبه اأّي ت�أثير فليعلم اأّنه م�س�ب 

)1)  �سورة الزمر، الآية 23.
)2)  �سورة الأنف�ل، الآية 2.

)3)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج99، �س56.
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بق�سوة القلب. ف�لموؤمن يت�أّثر عندم� يلتفت اإلى هذه الآي�ت وتجري دموعه من عينيه: { ڃ     ڃ     

؛ فعندم���� ُتتل���ى اآي�ت الق���راآن الكريم على 
(2(

 و{ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ  }
(1(

ڃ    }
الموؤمنين ال�س�لحين يهوون بوجوههم على الأر�س وتلت�سق جب�ههم به� من اأثر الخ�سوع والخ�سوع.

عل���ى كّل ح�ل فق���د وهب اهلل الإن�س�ن قلبً� كي تظه���ر هذه الآث�ر منه في الوق���ت المن��سب. اأّم� اإذا 

اقت�س���ر التف�تن���� اأثن����ء قراءة الق���راآن الكريم، اأو حّت���ى تالوة اآي�ت الع���ذاب، اإلى ال�س���وت والأجهزة 

ال�سوتّية من دون اأن ننتبه بت�تً� اإلى الهدف من نزول تلك الآي�ت اأو اإلى مع�نيه� ف�سُنبتلى بق�سوة القلب.

اإذن فرّق���ة القلب المطلوب���ة لالإن�س�ن الموؤمن هي م� يح�سل في مثل ه���ذه الح�لت، وب�سكل ع�ّم 

ف�إّن الّت�س�ف برّقة القلب من دون الوقوع في الإفراط والتفريط هي ح�لة ح�سنة، لكّنه� ل ُتعّد قيمة 

.
(3(

اإ�سالمّية اإّل اإذا ارتبطت ب�هلل جّل وعال«

السبيل لمعالجة قسوة القلب
فم���� الع���الج اإذن اإذا ابُتلين� بق�سوة القلب؟ ُيق���ّدم اإم�من� الب�قر Q الن�س���ح لج�بر في هذا 

ْكِر ِف���ي اْلَخلََواِت«؛ ف����إْن اأردت ح�سول الرّقة في  ِة اْلَقْلِب ِبَكْث���َرِة الذِّ ����صْ ِلِرقَّ ال�س���دد فيق���ول: »َوَتَعرَّ

القلب ف�أكثر من الذكر في الخلوات. والمراد من الذكر هن� هو م� يكون في مق�بل الغفلة، اأو خ�سو�س 

اللتف�ت القلبّي، اأو الذكر اللفظّي المقترن ب�للتف�ت القلبّي. فال بّد للقلب من التذّكر.

ق����ل مولن� ر�س���ول اهللP: »�س���بعة ُيظّلهم اهلل عّز وج���ّل في ظّله ي���وم ل ظ���ّل اإّل ظّله... وفي 

.
(4(

اآخره:..، ورجل ذكر اهلل عّز وجّل خالياً، ففا�ست عيناه من خ�سية اهلل عّز وجّل«

محاربة حالة الغربة عن الّذات
»ق���د ين�سغ���ل الإن�س����ن اأحي�نً� بم� هو خ�رج عن وج���وده اإلى درجة الغفلة ع���ن نف�سه وعن �سع�دته 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ   } الكري���م:  الق���راآن  يق���ول  و�سق�ئ���ه. 

، فهن�ك اآي�ت اإلهّية كثيرة في هذا الكون لكّن الن��س يمّرون اأم�مه� من دون اأن يعيروه� 
(5(

ٹ}
اأّي اأهّمية. 

)1) �سورة الإ�سراء، الآية 109.
)2)  �سورة الإ�سراء، الآية 107.

)3)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 16 اآب ، 2011 م.
)4)  ال�سيخ ال�سدوق، الخ�س�ل، ج2، �س 244-243.

)5)  �سورة يو�سف، الآية 105.
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، ُيق�ل في علم 
(1(

بل وقد ي�سل الأمر اإلى ن�سي�ن حقيقة اأنف�سهم اأي�سً�: { ڄ ڄ ڃ ڃڃ  }

النف����س الحديث: هن�ك من ُي�س�ب بن�سي�ن النف�س نتيج���ة تعّلقه ب�لم�ل والج�ه والأوه�م والخي�لت، 

فه���و ملتف���ت اإلى كّل �سيء �س���وى ال�سوؤال الّت�لي: اأّي موجود هو؟ من اأين اأت���ى واأين هو؟ م� الذي عليه 

�سنعه واإلى اأين يتعّين عليه الذه�ب؟ 

وبتعبي���ر اآخر: ُي�سبح غريب���ً� عن ذاته. ومن عالم�ت الغربة عن ال���ّذات هي الخوف من النف�س. 

فعندم���� يكون المرء وحيدًا ينت�به الخوف والوح�سة فيح�ول التلّهي ب�سيٍء ّم�، واإذا ُحلِّلت هذه الح�لة 

بدّق���ة ف�سُيكت�َسف اأّن هذا ال�سخ����س ل يريد فهم نف�سه اأو معرفته� اأ�س��س���ً�، و�سيكون م�سداقً� لقوله 

.
(2(

تع�لى: { ڄ ڄ ڃ ڃڃ  }

 فمع اأّن الإن�س�ن ُيحّب نف�سه اأكثر من اأّي �سيء اآخر، اإّل اأّنه ل يريد التفكير في ذاته. وح�لة الغفلة 

ه���ذه توؤّدي اإلى �سعف خ�سو�سّي�ت القل���ب؛ في�سعف وي�سمحّل اإدراك الإن�س�ن للحق�ئق ويمتلئ عقله 

وذهنه ب�لتف�ه�ت، فهو في هذه الح�لة ُيفّكر بكّل �سيء اإّل بنف�سه، وتبعً� لتف�هة العقل والذهن ت�سعف 

الأح��سي�س والعواطف اأي�سً�، فال يعود يت�أّثر كثيرًا ب�أحوال الآخرين، ومن اأجل اإزالة هذه الح�لة، على 

الإن�س�ن اأن ُيقّلل من التف�ته اإلى الخ�رج ويلتفت اأكثر اإلى داخله وذاته، وهن� توجد م�س�ألت�ن:

الأول���ى: هي عندم���� يلتفت المرء اإلى نف�سه، ف�إّنه ينتبه اإلى الزاوي���ة التي تف�سله عن رّبه، ف�أ�سل 

جمي���ع كم����لت الإن�س�ن يكمن في تقوية هذه العالقة، واإّن تعزيز ه���ذه العالقة ينتهي اإلى القرب من 

اهلل عّز وجّل. كم� اأّن اأ�سمى درج�ت كم�ل الإن�س�ن هي في قربه من رّبه؛ ولذا فعلى الإن�س�ن اأن يلتفت 

اإل���ى هذه العالق���ة. الث�نية: هي اأن ُيبِعد عن نف�سه م� ُيعيق هذا اللتف����ت، والخلوة هي اأف�سل فر�سة 

.
(3(

لذلك؛ اإذ ل ينبغي اأن نتوّقع من المرء التركيز، وليجَد ذاته وهو بين الن��س«

الخلوة في جوف الليل هي أفضل فرصة
يق���ول الإم����م الب�ق���ر Q: اإذا اأحببت اأن تكون رقي���ق القلب ف��سعى لأْن تط���رد الغفلة عنك، 

وذل���ك عب���ر كثرة الذكر واللتف�ت، وم���ن اأجل اأن ُتح�فظ على ح�لة اللتف����ت، واأن ل ت�سمح للعوامل 

الخ�رجّية ب�أن ت�سرفك عن نف�سك، فكن من اأهل الخلوة ب�هلل! 

)1)  �سورة الح�سر، الآية 19.

)2)  �سورة الح�سر، الآية 19.
)3)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 16 اآب ، 2011 م.
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فم���ن المن��س���ب جّدًا اأن ُيرّتب المرء لنف�سه خالل اليوم والليل���ة - ل �سّيم� اأثن�ء الليل - برن�مجً� 

؛ ففت���رة الليل هي اأكثر ا�ستق�مة وثب�ت���ً� وت�أثيرًا، فعلى 
(1(

للخل���وة: {ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ}

الإن�س����ن اأن يخل���و بنف�سه ف���ي الليل ويدر�س عالقته برّب���ه، فكّلم� اأط�ل التفكير ف���ي هذا الأمر ازداد 

، والتعبير ب »عّودوا« هن� 
(2(

قلب���ه رّقة، فقد ج�ء في الخبر عن ر�سول اهللP: »عّودوا قلوَبكم الرّقة«

ينطوي على التف�تة. 

ف�لأم���ور البدنّي���ة تب���داأ ع�دة من القلي���ل حّتى يتع���ّود الإن�س�ن عليه���� تدريجّيً� فيتمّك���ن فيم� بعد 

م���ن اإنج�ز اأعم�ل اأ�سخم. والري��سّي���ون خير مث�ل على ذلك. والق�سّية ذاته���� تنطبق على الم�س�ئل 

المعنوّية؛ ف�إذا رغب المرء في اكت�س�ب ح�لة رّقة القلب في الخلوات فال ينبغي اأن يظّن اأّنه �سيتحّول 

من���ذ الي���وم الأّول حتم���ً� اإلى واحد من بّك�ئي الع�ل���م، بل عليه اأن يعّود نف�سه عل���ى هذه الح�لة ب�سكل 

تدريجّي. 

عليه اأن ُيفّكر في المو�سوع�ت التي توجب خجل وحي�ء الإن�س�ن من اهلل �سبح�نه، فلو طلب �سديق 

الإن�س�ن الحميم منه �سيئً� ق�ئاًل: امتنع عن هذا الفعل لأجلي، لكّن هذا الإن�س�ن فعل ذلك الفعل ظّنً� 

من���ه اأّن �سديقه ل ينظر اإليه، ف�كت�سف فج����أة اأّنه ُي�س�هده، ف�أّي ح�ل �سيطراأ عليه ي� ُترى؟ فم� ب�لك 

ب����هلل العظي���م ال�س�أن الذي ل يملك الإن�س�ن �سيئً� اإّل منه، وقد طلب من الإن�س�ن اأمرًا ل ي�سّب اإّل في 

�س�ل���ح الإن�س�ن نف�سه، ولي�س له من اأثر عليه تع�لى عل���ى الإطالق؛ لكّن هذا الإن�س�ن ن�سي رّبه واأ�سّر 

ب���ال حي����ء على م� نه�ه اهلل عنه، ف�إن التفت اإلى اأّن اهلل ح��س���ر ون�ظر وهو يراه، ف�إلى اأّي حدٍّ ينبغي 

اأن ي�سعر ب�لخجل؟! ف�إذا خلى الإن�س�ن بنف�سه وج�ّسد هذه الح�لة في مخّيلته، ف�إّن لذلك اأثرًا عظيمً�. 

اإذن عليه اأن ُيم�ر�س هذا التمرين ب��ستمرار، ويعّود نف�سه عليه، وعنده� �ستح�سل عنده ح�لة البك�ء 

.
(3(

والت�أّوه والأنين �سيئً� ف�سيئً�«

الخلوة القلبية
والمق�س���ود من الحديث ال�سريف الذي يقول الحّق تع�لى في���ه اأن� جلي�س من ج�ل�سني.. هذه هي 

الخل���وة القلبية، وهذه الخل���وة هي اأف�سل الخل���وات، والخلوات الأخر مقّدمة لح�س���ول هذه الخلوة، 

فم���ن اّت�سف بجميع مراتب التقوى ي�سلم دينه وعقل���ه وروحه وقلبه، وجميع قواه الظ�هرة والب�طنة، 

)1)  �سورة المزمل، الآية 6.
)2)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج70، �س81.

)3)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 16 اآب، 2011 م.
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وت�سلم حفظته الموكلة به، ول تمّل ول ت�سجر ول تتوّح�س منه، ومن ك�ن بهذه ال�سفة تكون مع�مالته 

ومع��سرت���ه م���ع �سديقه وع���دّوه بطريق ال�سالمة. بل ينقط���ع جذر العداوة عن ب�ط���ن قلبه، واإن ك�ن 

.
(1(

الن��س ُيع�دونه

.
(2(

وق�ل مولن� اأمير الموؤمنين Q: »ا�سحن الخلوة بالذكر، وا�سحب النعم بال�سكر«

ف�حذر اأيه� الق�رئ الكريم  مّم� ُي�سّبب لك ق�سوة القلب، واأكِثر من ذكر مولك، و�سله في خلواتك 

�سف����ء قلبك. رزقن� اهلل واإّي�كم رّقة القل���ب و�سكينته واإخب�ته لرّبه، وتذّلل بين يديه تعظيمً� واإجالًل، 

ف�إن ذلك منزلة رفيعة من من�زل الموؤمنين، تتق��سر اأم�مه� نفو�س ال�سعف�ء، واأع�ذن� اهلل واإّي�كم من 

الق�سوة، و�سلى اهلل على اأرحم الخلق �سّيدن� ُمحمد واآله الطّيبين الط�هرين.

.Q 1)  الإم�م الخميني }، الآداب المعنوية لل�سالة، �س554 - 555، الف�سل الث�ني اآداب ال�سالم عند ال�س�دق(
)2)  الآمدي التميمي، غرر الحكم و درر الكلم،الف�سل الث�ني: في الذكر، الحكمة 3606.





ن���������������صّ ال�����و������ص�����ّي�����ة

اأب���و جعفر ُمحمد  ¤ الإم����ام  ق��ال 

مو�سياً   Qالباقر علي  بن 

���س��اح��ب��ه، وت��ل��م��ي��ذه ال��ن��ج��ي��ب 

جابر الجعفي:

7

الحزن ونور القلب

 »َوا�ْس���َتْجِلْب ُنوَر اْلَقْلِب ِبَدَواِم 

.
(1(

اْلُحْزِن«

)1)  العالم���ة المجل�سي، بح����ر الأنوار، ج75، �س164، 
.Q ب�ب و�س�ي� الب�قر



منزلة القلب
القل���ب مل���ك الأع�س�ء، كم� في الحديث النبوّي المروّي عن ر�سول اهللP: »األ واإنَّ في الج�س���د 

. وعن الإم�م 
(1(

م�سغة؛ اإذا �سلحت �سلح الج�سد كّله، واإذا ف�سَدت ف�سد الج�سد كّله، األ وهي القلب«

ال�س����دق Q: »اأعلم: اأّن منزلة القلب من الج�س���د بمنزلة الإمام م���ن النا�ص الواجب الطاعة 

 .
(2(

عليهم، األ ترى اأّن جميع جوارح الج�سد �سرط للقلب وتراجمة له موؤدية عنه«

والقل���ب لغة: اأ�سالن �سحيح�ن، اأحدهم� يدّل عل���ى خ�ل�س ال�سيء و�سريفه، ف�لأول قلب الإن�س�ن 

، وهو محّل نظر 
(3(

وغي���ره، �ُسّمي به لأّن���ه اأخل�س �سيء فيه واأرفع���ه. وخ�ل�س كّل �سيء واأ�سرفه قلب���ه

الرّب تب�رك وتع�لى كم� ج�ء في و�سية النبّي الأكرم P لأبي ذّر الغف�ري ر�سي اهلل عنه: »اإّن اهلل ل 

. وق�ل اأمير الموؤمنين 
(4(

ينظر اإلى اأج�س���امكم ول اإلى �س���وركم، ولكن ينظر اإلى قلوبكم واأعمالكم«

 ،
(5(

علي Q: »قلوب العباد الطاهرة موا�س���ع نظر اهلل �س���بحانه، فمن طّهر قلبه نظر اهلل اإليه«

 .
(6(

وق�ل �سّيد الأنبي�ء P: »اإذا طاب قلب المرء طاب ج�سده، واإذا خبث القلب خبث الج�سد«

للقلب مرآة ُيرى الكون ضمنها
قد جعل اهلل تع�لى مدار ال�سع�دة اأو ال�سق�وة على القلب، ف�إذا ُملئ القلب اإيم�نً� وت�سديقً� وفقهً� 

واإدراكً� لم���راد اهلل وم���راد الذي���ن ع�سمهم اهلل Q ك�ن ذلك دليل ال�سح���ة وال�سالمة، واإذا لم 

يتعّهده �س�حبه بذكر اهلل تع�لى ومراقبته، ودوام الخ�سية منه، ف�إّن ال�سهوات �سرع�ن م� تت�سّرب اإليه، 

وتبداأ بوادر المر�س تغزوه بوا�سطة المع��سي والذنوب والمخ�لف�ت فيمر�س القلب. 

)1)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج  58 �س 23.
)2)  ال�سيخ ال�سدوق، علل ال�سرائع، ج 1 �س 109.

)3)  اأبو الح�سين اأحمد بن ف�ر�س بن زكري�، معجم مق�يي�س اللغة، ج5، �س 17، طبعة دار الفكر 1979 م.
)4)  ال�سيخ الطو�سي، الأم�لي، �س 536، الطبعة 1: دار الثق�فة، قم.

)5)  الآمدي التميمي، غرر الحكم و درر الكلم، �س 501، طبعة دار الكت�ب الإ�سالمي، قم.
)6)  ال�سيخ ال�سدوق، الخ�س�ل، ج  1 �س 31.
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ق����ل اإم����م المّتقين Q: »اأ�س���ّد من مر����ص البدن مر�ص القلب، واأف�س���ل من �س���ّحة البدن 

. ف�لقلب يمر�س كم� يمر�س البدن، وي�سداأ كم� ت�سداأ المراآة، وجالوؤه ب�لذكر كم� 
(1(

تقوى القلوب«

، مطلق الذكر من 
(2(

 �سبحانه جعل الّذكر جالء للقلوب«
ّ

اأف�د مولن� اأمير الموؤمنينQ: »اإّن اهلل

الت�سبي���ح والتهليل والّتحميد والّدع�ء والمن�ج�ة وتالوة الق���راآن ونحوه�، ف�إّن المداومة عليه� توجب 

�سف����ء القلب ونوره وج���الءه، وطه�رته ونق�ءه من ظلم���ة الّذنوب ورين المع��س���ي، فُي�سبح ك�لمراآة 

المجل���ّوة اّلت���ى لي�س عليه� �سيء من الكدر، فيرى بب�سيرته م� ل ي���راه الن�ظرون، والب�سيرة هي نور 

 :Qالقلب الذي ي�ستب�سر به كم� اأّن الب�سر نور العين الذي به تب�سر، وق�ل مولن� اأمير الموؤمنين

. واإذا لم يتدارك العبد وُيبعد قلبه عن اأمرا�س القلوب، وي�سون 
(3(

»عليك بذكر اهلل، فاإّنه نور القلب«

ن���ور اْلَقْلب من اأن تطفئه ظلمة المع�سية، ف�إّن القلب �سُي�س�ب بعدد من العقوب�ت حيث يق�سو وي�ستّد 

ويغلف ويطم�س، ويقفل ويطبع عليه ويزيغ عن الحّق، وعنده� تكون ح�لة موت القلب. 

راأي�������������������ُت ال����������ذن����������وب ُت������م������ي������ت ال�����ق�����ل�����وب

وق������������������د ي����������������������ورث ال��������������������������ذّل اإدم�����������ن����������ه�����������

وت����������������رك ال�����������ذن�����������وب ح��������ي���������ة ال������ق������ل������وب

وخ�������������ي�������������ر ل�������ن�������ف���������������س�������ك ع�������������س������ي�������ن������ه�������

.
(4(

وقد اأر�سدن� اأمير الموؤمنين لم� ُيمّح�س الذنوب، فق�ل Q: »حزن القلوب ُيمّح�ص الذنوب«

معنى نور القلب ومفهومه
»للقلب - وفقً� لال�سطالح القراآنّي والروائّي - ُبعدان مختلف�ن على الأقّل؛ البعد الإدراكّي، والبعد 

ال�َميل���ّي. يقول القراآن الكريم في البعد الإدراك���ّي: { ۆئ   ۆئ  ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ      ىئ          ىئ 

، وم���ن الوا�سح اأّنه لي�س المق�سود من العمى هن� العمى الظ�هرّي، واإّل فمن الم�سلَّم اأّن 
(5(

ىئ}
العي���ن الظ�هرّية تعم���ى، بل يراد منه عمى القلب. اإذن ف�لقراآن الكريم ي���رى اأّن العمى الحقيقّي هو 

عم���ى القل���ب. وا�ستن�دًا اإلى هذه الآية، ف�لق���راآن يرى اأّن للقلب عينً�، وهي تك���ون مفتوحة ت�رًة فترى 

الحق�ئ���ق، وتكون عمي�ء ت�رًة اأخرى. وبن�ًء عل���ى م� ج�ء في كت�ب اهلل العزيز ف�إّن اإحدى مّيزات هذه 

)1)  ابن اأبي الحديد، �سرح نهج البالغة، ج 19 �س 337، طبعة 1 : مكتبة المرع�سي النجفي، قم.
)2)  الآمدي التميمي، غرر الحكم و درر الكلم، �س 235 / 197، طبعة دار الكت�ب الإ�سالمي، قم.

)3)  م.ن، �س 66.
)4)  م.ن، �س 353.

)5)  �سورة الحّج، الآية 46.
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العي���ن هي اأّنه� اإذا اأ�سبحت عمي�ء في الدني� ف����إّن �س�حبه� �سُيح�سر اأعمى في مج�ل عين القلب في 

؛ واإّن���ه لأمر يدعو ل�سديد الأ�س���ف والح�سرة اأن ُيح�سر المرء في مج�ل يعل���م اأّن فيه اأمورًا 
(1(

الآخ���رة 

كثيرة ت�ستحّق الروؤية لكّنه ل ي�ستطيع م�س�هدته� ب�سبب العمى.

ا�ستن�دًا اإلى م� ج�ء في الأح�ديث ال�سريفة ف�إّن لهذا القلب اأذنً� اأي�سً�، بل ونورانّية وظلمة كذلك. 

وللن���ور في القراآن الكريم طيف وا�سع م���ن ال�ستعم�لت؛ ف�لقراآن الكريم ُيعّبر عن نف�سه ب�لنور؛ كم� 

 جّل وعال ب�أّنه نور 
َ
ف اهلل ، وهو ُيعرِّ

(2(
في قوله: { چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ  }

، ويتحّدث في اآية اأخ���رى عن النور الذي ُجعل 
(3(

ال�سم����وات والأر����س: { ہ ھ ھ  ھھ  }

للموؤمنين فيقول: { ڳ ڳ           ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ        ڻ ۀ ۀ ہ 

 وه���ذا النور هو من نور القلب، واإّل ف�لجميع - بم� فيهم الموؤمنون والكّف�ر - يتمّتعون 
(4(

ہ ہہ}
ب�لأنوار الم�ّدية. 

وهن�ك اآية اأخرى تقول في هذا ال�سدد: { ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ      

؛ بمعن���ى اأّنك���م اإذا اآمنت���م ب�لنب���ّي اإيم�نً� حقيقّيً� 
(5(

ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ  ۈ        ٴۇۋ  }
ف�سيجعل اهلل لكم نورًا ُي�سيء لكم دربكم. واأمث�ل هوؤلء ل يكونون في حيرة من اأمرهم، بل ُي�سّخ�سون 

تكليفه���م ف���ي الوقت المن��سب. وهذه المب�حث ُتنبئ عن حق�ئ���ق ل بّد اأن نوؤمن به� واأن نعلم ب�أّن اهلل 

تع�ل���ى ُي�سبغ على ب�طن الإن�س�ن الموؤمن م���ن البركة والمعنوّي�ت والكم�ل م� له حكم النور في مق�بل 

الظلم���ة. فل���و ك�ن امروؤ يقود �سّي�رة لي����س فيه� م�س�بيح في طريق محفوف���ة ب�لمخ�طر و�سط ظالم 

ح�ل���ك ف�إّنه ل يم�س���ي عليه وقت طويل حّتى يهلك. وكذا الطريق التي على ب�طن الإن�س�ن اأن يقطعه� 

�س���وب الحقيقة ف�إّنه� بح�جة اإلى النور واإّن اهلل َيَهب هذا النور لبع�س عب�ده. لكّن بع�س الن��س يقتل 

ال�ستعداد الك�من في داخله لنبع�ث هذا النور وُيفّرط ب��ستحق�قه للظفر به فتكون النتيجة اأّنه يتيه 

في غي�هب الظلم�ت.

ُيعلم ب�لرجوع اإلى الآي�ت الآنفة الذكر اأّن مراد الإم�م اأبي جعفر الب�قر Q من نور القلب هو 

اإّم���� عي���ن هذه الحقيقة التي ُت�سير اإليه� الآي�ت ال�سريفة المذك���ورة اأو �سيء من هذا القبيل. واإّن من 

اآث�ر نورانّية القلب هو اأن يتمّكن المرء من التمييز بين الحّق والب�طل، وهذه القدرة على التمييز هي 

)1)  { ڭ ڭ     ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   ٴۇ  } )�سورة الإ�سراء، الآية 72(.
)2)  �سورة الم�ئدة، الآية 15.

)3)  �سورة النور، الآية 35.
)4)  �سورة الأنع�م، الآية 122.
)5)  �سورة الحديد، الآية 28.

http://www.mesbahyazdi.org/arabic/index.asp?speeches/courses/albaqer_90/90-05-26.htm#_edn3


75 نوالا لولل نوصلا

غ�ي���ة في النف��سة والقيمة ب�لن�سب���ة لالإن�س�ن الموؤمن. وهن� ُيبّين الإم�م Q لج�بر طريقً� للظفر 

.
(1(

بهذه النورانّية، فيقول: »وا�ستجِلب نور القلب بدوام الحزن«!

أسئلة حول الحزن 
»يقول الإم�م الب�قر Q في هذا المقطع من الحديث: »وا�ستجلب نور القلب بدوام الحزن«!. 

بمعنى: اإذا اأردتَّ اأن يكون قلبك نورانّيً� ف�جهد لكي تكون دائم الحزن.

ثّمة اأ�سئلة تتب�در اإلى الذهن هن� �سنتعّر�س لالإج�بة عليه� بمقدار م� �سيوّفقن� اهلل عّز وجّل اإليه. 

من هذه الأ�سئلة م� يلي: م� هو القلب؟ وم� معنى نور القلب؟ م� مراده Q من قوله: »وا�س���تجلب 

نور القلب بدوام الحزن«؟ على م�ذا يكون هذا الحزن؟ وهل كّل حزن هو مطلوب؟ هل يريد الإ�سالم 

م���ن الن��س اأن يعي�سوا في حزن وك�آب���ة م�ستمّرين، اأم يريدهم م�سرورين وينعمون ب�لحيوّية؟ واأخيرًا: 

م� هي العالقة بين الحزن ونور القلب؟

ذ أم غير محّبذ؟ هل الحزن ُمحبَّ
»ه���ل ينبغ���ي للمرء ي� ترى اأن يكون حزينً� ب��ستمرار؟ ب�لطبع ف�إّن الإن�س�ن الحزين ل يتمّتع ب�لحيوّية 

المطلوب���ة لمم�ر�سة العمل والن�س�ط�ت المختلفة؛ اإذن فهل يري���د اهلل عّز وجّل اأن يبني مجتمعً� ُي�سيطر 

الح���زن على جميع اأف���راده؟ اإّن كّل الجهود التي ُتب���ذل في الثق�فة الع�لمّية المع��س���رة تهدف اإلى خلق 

ح�لة من البهجة وال�سرور للب�سر. واإّن العلوم الإن�س�نّية - ل �سّيم� علم النف�س - توؤّكد على �سرورة تن�س�أة 

اإن�س����ن مبته���ج. وك�أّن وجود الحزن والغّم والأ�سى في وجود الإن�س�ن هو اأمر غير ن�فع ومنحرف. هذا م� 

تذه���ب اإليه الثق�فة الع�لمّية. فهل يتحّتم علين���� اأن نّتخذ في مق�بل هذه الثق�فة موقفً� من�ه�سً� فنقول: 

نحن ل ُنحّبذ الفرح وال�سرور بت�تً�، ف�لبهجة اأمر �سّيئ، وعلى الإن�س�ن اأن يعي�س في حزن واأ�سًى دائمين؟!

العلوم الإن�س�نّية المتوّفرة ح�لّيً�، ونخ�ّس ب�لذكر منه� علم النف�س، هي بق�ي� لعلم النف�س ال�سلوكّي 

الأمريك���ّي والغربّي. فجميع هذه العلوم مبنّية على الأ�س���ول والمب�دئ الم�ّدية، وكم� ق�ل ق�ئد الثورة 

المعّظم مرارًا: اإّنه� مبنّية على الأ�س�س المن�ه�سة لالإ�سالم ولي�س الأ�س�س غير الإ�سالمّية، ف�إْن ُقلن�: 

اإّن الإ�س���الم يدع���و اإلى الفرح، ق�لوا: اإّنكم اإذن تذهبون اإلى م���� نذهب اإليه نحن. واإذا قلن�: الإ�سالم 

ُيثني على الحزن ويتعّين على الإن�س�ن اأن يكون دائم الحزن، فهذا خالف الفطرة تم�مً�. فهل ُخِلقن� 

لنكون حزينين ي� ترى؟!

)1)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 17 اآب ، 2011 م.
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اإذن ل ب���ّد م���ن اأجل ح���ّل هذه الم�س�ألة اأن نبداأ م���ن جذوره�، فنقول: م� هو الح���زن اأ�س��سً�، وكم 

ه���و ع���دد اأنواعه؟ كي���ف ين�س�أ الحزن؟ وهل كّل حزن ه���و محبَّذ؟ اأم اإّن كّل حزن ه���و غير محبَّذ؟ م� 

ه���و الح���زن الذي تمتدحه هذه الرواية وتعّده من عوامل نورانّي���ة القلب؟ وهل يتن�فى هذا الحزن مع 

.
(1(

اأ�سك�ل ال�سرور الأخرى؟«

فعل اهلل ال تنقصه الحكمة
»اأّوًل ا�ستن�دًا اإلى الروؤية الإلهّية والتوحيدّية ف�إّنه م� من �سيء اإطالقً� اأودعه اهلل في وجود الإن�س�ن 

بحي���ث يك���ون لغوًا بل ل بّد اأّنه ينطوي على حكمة. فقد خلق اهلل لالإن�س�ن ال�سحك كم� خلق له البك�ء 

واإّن كالًّ منهم���� مطل���وب في محّله المن��سب و�سرورّي ومفيد اأي�سً� لالإن�س�ن. وجّل الم�سكلة يكمن في 

اأّنه: م� هو محّلهم� المن��سب؟ ف�ل�سهوة - على �سبيل المث�ل - تدفع ب�لإن�س�ن في الظروف الع�دّية اإلى 

حّد الحيوانّية، غير اأّنه� اإذا انعدمت انقر�س الن�سل الب�سرّي ب�لك�مل. لذا ف�إّن وجود ال�سهوة نعمة ول 

ب���ّد اأن ُت�ستعم���ل في محّله� المن��سب ول ينبغي ا�ستخدامه� ب�س���كل غير من��سب. اإذن فوجود الح�لت 

المت�س����ّدة في الإن�س����ن مفيد و�سرورّي ويتعّين عليه ا�ستخدامه� في �سبي���ل تك�مله. ف�لقراآن الكريم 

ي�ستخ���دم اأ�سلوب الوعد والوعي���د لدعوة الإن�س�ن اإلى ال�س�لح����ت؛ فيقول مثاًل: { ڀ ڀ ٺ 

؛ اأي: اإّن الذي���ن يمتثل���ون لأوام���ر اهلل تع�لى �سوف لن ُيبتلوا ب�لح���زن في يوم القي�مة. 
(2(

ٺ   }
وُيعلم من هذه الآية ونظ�ئره� اأّن ح�لة الحزن لي�ست مطلوبة ومحبَّذة دائمً�. وفي المق�بل ف�إّن اإدخ�ل 

ذًا؛ مّم� ُيفهم من���ه اأّن ال�سرور والفرح للموؤمن هو  ال�س���رور اإلى قل���ب الموؤمن قد ُعّد اأمرًا ح�سنً� ومحبَّ

.
(3(

اأمر مطلوب حّتى في الدني�«

اختالف الرؤية اإللهّية عن الرؤية الماّدية
»اإذن كيف لن� - ب�للتف�ت اإلى م� مّر - اأن نجمع بين هذا المبحث والأح�ديث التي تمتدح الحزن؟ 

طبق���ً� للمدار�س غير التوحيدّية ف�إّن اأهداف الحي�ة تنح�سر ف���ي النت�ئج الدنيوّية دائمً� واإّن الأ�سي�ء 

ال�ُمر�سية لالإن�س�ن هي التي ُت�سّكل الغ�ية من العي�س. وانطالقً� من هذه الروؤية ف�إّن غ�ية م� يو�سي به 

علم�ء النف�س كمنهج للحي�ة هو اأن يكون المرء في بهجة م�ستمّرة واأن يعرف جّيدًا كيف يوّفر اأ�سب�ب 

)1)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 17 اآب ، 2011 م.
)2)  �سورة الأنبي�ء، الآية 103.

)3)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 17 اآب ، 2011 م.
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، ومن البديهّي اأّن 
(1(

ال�سع�دة لنف�سه. والقراآن الكريم يقول على ل�س�ن هوؤلء: { ٿ    ٿ ٹ    ٹ ٹ  }

المرء عندم� ل ُيفّكر اإّل ب�لحي�ة الدني� ف�إّنه لن يطلب من اأمور الدني� م� يجلب له الهّم والحزن، لأّن 

�س�ّلته فيه� هي ال�سع�دة والراحة.

لكّن���ه وفق���ً� للروؤية التوحيدّية ف����إّن كّل م� في الدني� ُينَظر له ك�أداة ول يك���ون هدفً� بذاته. فُح�سن 

وقبح الأمور الدنيوّية يرتبط بم� تتركه من اأثر على الحي�ة الأبدّية. واإّن كّل الأمور الدنيوّية له� اأثر - 

ب�سكل اأو ب�آخر - في �سع�دة المرء الأبدّية ولي�س منه� م� هو لغٌو على الإطالق، ب�سرط اأن ُت�ستخدم في 

مو�سعه� المن��سب. ف�إذا �سعرن� ب�ل�سرور اأو اأح�س�سن� ب�لحزن في المحّل المن��سب، ف�سيوؤّثر ذلك على 

ذ ب�سرط اأن يكون في المو�سع المن��سب؛  �سع�دتن���� الأبدّية. اإذن فكّل واحد من ال�س���رور والحزن محبَّ

ذ ذاتً� ول بهجته�. ومن هن� يقول القراآن الكريم بخ�سو�س من يجعل  فال حزن هذه الدني� غير محبَّ

؛ اأي اإّن اهلل ل ُيحّب الذين ل 
(2(

م���ن �سرور ه���ذه الدني� هدفً� ويع���ّده اأ�س���اًل: { ۉ ۉ ې  ې ې     }

ُيفّك���رون اإّل ب�لفرح وال�س���رور الدنيوّيين. ومن هن� ف�إْن ُوجد نوع من البهج���ة بحيث يكون و�سطً� بين 

الح�لتي���ن ول يوؤّث���ر على �سع�دتن� ل ب�ل�سلب ول ب�لإيج�ب، فهي بهج���ة مب�حة. اأّم� اإذا ك�ن ال�سرور اأو 

(3(
الحزن موؤّثرًا في �سع�دتن� الأبدّية ومن النوع الذي ُيقّربن� اإلى ر�س� اهلل فهو مطلوب وُم�ستحّب«.

الحزن على الدنيا أم على اآلخرة؟
الح���زن الن�ج���م عن �سي�ع اللذائذ الدنيوّي���ة لي�س محّبذًا بت�تً� ول يوؤّدي اإل���ى �سع�دة الإن�س�ن، بل 

يق���ف حج���ر عثرة في طريق �سع�دت���ه. ف�لإن�س�ن الحزين يفتق���ر اإلى القّوة على مم�ر�س���ة اأّي عمل اأو 

ن�س����ط ول تح�س���ل له ح�لة ح�سور القلب اأثن�ء العب�دة. ول ريب اأّن حزنً� كهذا ل يطلبه الإ�سالم ولم 

يو�ِس به اأبدًا. لكن م� حكم الحزن على الآخرة؟

هن����ك عوامل مختلفة من �س�أنه���� اأن تورث الحزن من اأجل الآخرة؛ فتفكي���ر المرء بم�سّي عمره 

وتفريط���ه ب�لُفَر����س، وتفكيره ب�أ�س���رار المع��سي على اآخرت���ه، وب�لحرم�ن من مق�م����ت اأولي�ء اهلل 

الرفيعة يجعله في حزن عميق. هذا النمط من الحزن يدفع الإن�س�ن اإلى تجنيد ط�ق�ته لالإف�دة مّم� 

تبّقى من الفر�س ومعرفة قدر عمره والعمل لالآخرة اأف�سل من ذي قبل. فهل ُيمكنن� اأن نقول اإّن حزنً� 

كهذا لي�س مطلوبً�؟ ف�غتم�م الإن�س�ن ب�سبب ذنوبه وعقوب�ته� �سيدفعه اإلى بذل ق�س�رى جهده للتكفير 

)1)  �سورة الأنع�م، الآية 29.
)2)  �سورة الق�س�س، الآية 76.

)3)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 17 اآب ، 2011 م.
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عنه� وتركه�. فمثل هذا الحزن محّبذ لأّنه يقود اإلى عمل اأكثر ون�س�ط اأكبر، وهو ل ُي�سبه الحزن على 

الأمور الدنيوّية الذي يورث الكتئ�ب والتع��سة، بل اإّنه ُي�سّكل ع�ماًل لرقّي الإن�س�ن و�سمّوه.

ف����إذا حزن المرء اليوم على تفويت فر�سة ف�سيدفعه حزنه هذا غدًا اإلى الإف�دة ب�سكل اأف�سل من 

عم���ره. ف�إن تكّرر هذا الح���زن في يوم غد اأي�سً� ف�سيكون �سببً� ل�ستعداده ف���ي اليوم الذي يليه. ف�إذا 

ا�ستم���ّر ه���ذا الحزن م� دام المرء على قيد الحي�ة ف�سيكون مدع����ًة لأْن ي�ستفيد اأكثر من كّل يوم من 

عم���ره وين����ل المزيد من الكم�لت. لهذا فكّلم���� زاد حزن الإن�س�ن على م��سي���ه ازداد ن�س�طه ورقّيه 

وتك�مل���ه. اإذن ف�لمق�س���ود من »دوام الحزن« هو ه���ذا الحزن. بطبيعة الح����ل اإذا رحل الموؤمن عن 

ه���ذه الدني� فلن ينت�به اأّي حزن؛ اإذ يقول عّز من ق�ئل: { ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

؛ ف�لمالئكة تتنّزل 
(1(

پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ          ٿ  }
على اأمث�ل هوؤلء في �س�عة الموت اأو لرّبم� قبل هذه ال�س�عة ق�ئلة لهم ذلك واأّنكم من الآن ف�س�عدًا 

�ستكون���ون في �سرور ت�ّم وطم�أنينة ك�ملة. ف�لموؤمن ل يغتّم على ترك الدني�، لأّنه يرى نعمً� اأعظم قد 

هّي�أه� اهلل تع�لى له.

يق���ول العلّي القدير: اإّن الحكم���ة من تذكيرن� اإّي�كم بوجود الق�س�ء والقدر وقولن�: كّل م� يقع اإّنم� 

 
(2(

هو مكتوب في كت�ب: { ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ}

. نفهم من ذلك 
(3(

- الحكم���ة من ذلك هي: { ې  ى ى ائ ائ ەئ   ەئ وئ وئۇئ  }

.
(4(

اأّنه ل قيمة لفرح الدني� وحزنه�، اإّل اأن يكون و�سيلة ل�سع�دة الإن�س�ن في الآخرة

الجمع بين الحزن والفرح
»الح���زن م���ن اأجل الآخ���رة ل يتن�فى بت�تً� مع ب�قي الم�س���ّرات. ف�إّن من مي���زات الإن�س�ن اأّنه ُخلق 

بهذه ال�سورة بحيث من الممكن اأن يكون حزينً� وفرحً� في اآن واحد، وهو اأمر عجيب. فمن حيث اإّن 

الإم�م الح�سين Q قد بلغ اأعلى المق�م�ت ب�سه�دته فنحن فرحون، لكّن ذلك ل يتن�فى مع حزنن� 

ولطمن���� على روؤو�سن� و�سدورن� على م� نزل ب���ه وب�أهل بيته Rمن الم�س�ئب. بل واإّنن� م�سرورون 

م���ن بك�ئن� عليهم اأي�سً�. وهذا الأمر ليدعو اإل���ى العجب حّقً�؛ وهو اأن يبكي الإن�س�ن ثّم يفرح لبك�ئه؛ 

.Q فهو فِرح لأّن اهلل �سبح�نه قد وّفقه لإحي�ء عزاء اأبي عبد اهلل الح�سين

لت، الآية 30. )1)  �سورة ف�سّ
)2)  �سورة الحديد، الآية 22. 
)3)  �سورة الحديد، الآية 23.

)4)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 17 اآب ، 2011 م.
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ف�لحزن من اأجل الآخرة ل يتن�فى على الإطالق مع الم�سّرات التي ير�س�ه� اهلل جّل وعال، ف�لذي 

ُينجز تك�ليفه الدنيوّية، ف�إّنه �سي�سعر في اأعم�ق قلبه ب�لحزن حّتى في المواقف التي ت�ستلزم ال�سرور 

والبهج���ة واللّذة الدنيوّية، وحزنه ه���ذا ن�بع من حرم�نه من التمّتع ب�لمزي���د من الكم�لت الأخروّية 

التي ن�له� اأولي�ء اهلل«.

العالقة بين دوام الحزن ونور القلب
»اأّم���� ال�سوؤال الأخير فهو: م���� العالقة التي تربط دوام الحزن بنور القل���ب؟ لقد علمن� ب�أّن الُبعد 

الإدراك���ّي لقل���ب الإن�س�ن قد ُت�سيبه العتم���ة اأحي�نً�، وقد ي�سل اإعت�مه اإلى درج���ة عمى القلب اأي�سً�. 

والعّل���ة م���ن وراء هذه العتمة والظلمة هي ارتك�ب المع��سي والغفلة، واإّن روح جميع هذه الأمور تكمن 

ف���ي حّب الدني�. اأّم���� اإذا ك�ن الإن�س�ن ذاكرًا للموت وحزينً� ب�سبب تفريطه ب�لفر�سة تلو الفر�سة ف�إّن 

هذه الح�لة �سُتغلق الب�ب اأم�م و�س�و�س ال�سيط�ن وتفتح عين قلبه واأذنه وتجعل قلبه نورانّيً�. ف�آّفة نور 

القل���ب ه���ي حّب الدني� والتدّن�س ب�لآث�م واللذائذ الدنيوّي���ة. والمراد من الدني� هن� هو كّل م� ل ُيحّبه 

اهلل عّز وجّل؛ واإّل ف�إّن من لذائذ الدني� م� هو واجب وُيث�ب المرء عليه اأي�سً�.

اإذن ف���دوام الح���زن اإّنم���� يزيد م���ن نورانّي���ة القلب من جه���ة اأّنه يحف���ظ الإن�س�ن م���ن و�س�و�س 

.
(1(

ال�سيط�ن«

وّفقن���� اهلل واإّي�ك���م لمرا�سيه، وجّنبن� اهلل واإّي�ك���م مع��سيه، و�سلى اهلل عل���ى �سيدن� ُمحمد واآله 

الط�هرين.

)1)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 17 اآب، 2011 م.
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مو�سياً   Qالباقر علي  بن 

���س��اح��ب��ه، وت��ل��م��ي��ذه ال��ن��ج��ي��ب 

جابر الجعفي: 

8

الخوف والرجاء

ِباْلَخ���ْوِف  اإِْبِلي����َص  ِم���ْن  ْز  »َوَتَح���رَّ

َجاَء اْلَكاِذَب، َفاإِنَُّه  اَك َوالرَّ اِدِق، َواإِيَّ ال�سَّ

.
(1(

اِدِق« ُيوِقُعَك ِفي اْلَخْوِف ال�سَّ

)1)  العالم���ة المجل�سي، بح����ر الأنوار، ج75، �س164، 
.Q ب�ب و�س�ي� الب�قر



العالقة بين الخوف والرجاء
اإّن الخ���وف والرج�ء ح�لت����ن تعر�س�ن على النف�س كثيرًا، ويج���ب اأن يكون� متالزمتين عند العبد 

الموؤم���ن ال�س�ل���ك م�س�لك المع�سومين R، بحي���ث لو ح�سل لالإن�س�ن خوف م���ن اهلل تع�لى بال 

رج�ء عّبر عنه ب�لي�أ�س من روح اهلل، اأو ح�سل له رج�ء بال خوف عّبر عنه ب�لأمن من مكر اهلل، وقد 

ورد النه���ي ع���ن كّل ح�لة منف�سلة عن الأخرى، »لأّن الخوف رقيب القلب، والرجاء �س���فيع النف�ص، 

.
(1(

ومن كان باهلل عارفاً كان من اهلل خائفاً، واإليه راجياً«

ف�لمطلوب وجودهم� وت�س�ويهم� بحيث لو وزن� لم يتراجح�، ف�لالزم على العبد اإذا فّكر في قدرة 

اهلل وعظمت���ه اأن يخ�ف من���ه ويخ�س�ه، واإذا فّكر في عفوه وكرمه اأن يرج���و �سفحه، وينبغي اأن يّت�سم 

الأمر ب�لق�سد والعتدال، فال اإفراط ول تفريط في الخوف والرج�ء، لأّن الإفراط في الخوف يوؤذي 

النف����س ويجعله� في ح�لة الي�أ�س من الرج�ء والأم���ل، والرج�ء اإذا ك�ن مجّردًا من الخوف ال�س�دق، 

 تع�لى، ق�ل مولن� الإم�م اأمير الموؤمنين 
َّ

فه���و ب�عث على الإهم�ل والتق�سي���ر والتمّرد على ط�عة اهلل

.
(2(

علي Q: »خير الأعمال اعتدال الرجاء والخوف«

وؤك على معا�س���يه، وخف اهلل خوفاً  وق�ل حفيده الإم�م ال�س�دق Q: »ارج اهلل رجاء ل ُيجرِّ

.
(3(

ل يوؤي�سك من رحمته«

وينق���ل لن� الإم����م ال�س�دق Q اأّن لقم�ن الحكيم ق����ل وهو يو�سي ابنه: »خ���ف اهلل خيفة لو 

.
(4(

جئته ببر الثقلين لعّذبك، وارج اهلل رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك«

)1)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج70، �س390.
)2)  الآمدي التميمي، غرر الحكم ودرر الكلم، �س 91، الحكمة 1742.

)3)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج70، �س 384.
)4)  م.ن، ج70، �س 354، و �س 390.
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شيمة المّتقين
الخ���وف من اهلل تع�لى نوع من الخ�س���وع والخ�سية اأم�م عظمته جّل �س�أن���ه، والذين يحملون هذا 

الخ���وف طوبى لهم وح�سن م�آب، روى مولن���� الإم�م الب�قر Q عن ج�بر بن عبد اهلل الأن�س�ري 

.
(1(

...، طوبى لمن �سغله خوف اهلل عن خوف الن��س« ر�سي اهلل عنه عن النبّي الأكرم P ق�ل:

وق����ل الإم�م ال�س����دق Q: اإّن مم� حفظ من خط���ب النبيP: »األ اإن الموؤم���ن يعمل بين 

 �س���انع فيه، وبي���ن اأجٍل قد بقي ل ي���دري ما اهلل 
َّ

مخافتي���ن: بي���ن اأج���ٍل ق���د م�س���ى ل يدري ما اهلل

قا�ص فيه، فلياأخذ العبد الموؤمن من نف�س���ه لنف�س���ه ومن دنياه لآخرته، وفي ال�س���يبة قبل الكبر، 

وفي الحياة قبل الممات، فو الذي نف�ص ُمحّمد بيده، ما بعد الدنيا من م�ستعتب، وما بعدها من 

، والخوف من اهلل تع�لى هو من خ�س�ئ�س الموؤمنين و�سم�ت المّتقين، ق�ل 
(2(

دار اإّل الجّنة اأو النار«

.
(3(

 �سيمة المتقين«
َّ

الإم�م اأمير الموؤمنين Q: »الخ�سية من عذاب اهلل

، وقد 
(4(

والرج����ء ال�س�دق كذلك اأي�سً� فه���و �سيمة المّتقين الع�ملين، »لأن من رجا �س���يئاً طلبه«

ورد ف���ي الرج����ء من الن�سو�س ال�سريفة المروية والو�س�ي�، والمواع���ظ والِحكم، المنقولة عن النبي 

الأك���رم واأهل بيته الط�هري���ن، و�سح�بته وال�س�لحي���ن اأكثر مّم� ورد في الخ���وف، ف�ِسعة رحمة اهلل 

تع�لى حّق، ولكن ل بّد لمن يرجوه� من العمل الخ�ل�س المعّد لح�سوله�، وترك الوغول في المع��سى 

المفّوت لهذا ال�ستعداد، وهذا هو الرج�ء ال�س�دق  الممدوح، وانظر الى �ِسَير المع�سومين من اأنبي�ء 

ومر�سلين واأو�سي�ئهم اأجمعين Q ف�إّنهم مع كونهم اأعلم ب�سعة رحمة اهلل تع�لى اإل اأّنك تجدهم 

ق���د �سرف���وا اأعم�رهم في ط�عة اهلل ع���ّز وجّل لعلمهم ب�أّن توّقع الأجر ب���دون الط�عة مح�س الغرور، 

والق���ول ب�أّن���� نرجو بدون العمل قول زور، واأن الذين يقولون: »نرج���و ول يعملون هم قوم يترّجحون 

، ق�ل مولن� الإم�م اأمي���ر الموؤمنينQ - فيمن يّدعي اأنه 
(5(

ف���ي الأماني كذبوا لي�س���وا براجي���ن«

راج-: »يّدعي بزعمه اأنه يرجو اهلل، كذب والعظيم ! ما باله ل يتبّين رجاوؤه في عمله؟! فكّل من 

رجا عرف رجاوؤه في عمله، وكل رجاء - اإل رجاء اهلل تعالى - فاإّنه مدخول، وكّل خوف محّقق - اإل 

.
(6(

خوف اهلل - فاإنه معلول«

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج8، �س 169.
)2)  م.ن، ج2، �س 70.

)3)  الآمدي التميمي، غرر الحكم ودرر الكلم، �س 94، الحكمة 1783.
)4)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س 68.

)5)  م.ن.
)6)  ابن اأبي الحديد، �سرح نهج البالغة، ج9، �س 226.
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وكذلك الرج�ء الذي يجعل العبد يح�سب نف�سه لئقً� ب�لعفو اأو الإث�بة، اأو روؤية عمله ح�سنً� جمياًل 

ي�ستح���ّق به الجزاء، فهو رج����ء ك�ذب مذموم، وقد عّلمن� اإم�من� ال�ّسج����د زين الع�بدين Q في 

المن�ج����ة اأْن ن�ستعيذ ب�هلل من هذا الرج�ء: »واأعوذ بك من دع���اء محجوب، ورجاء مكذوب، وحياء 

.
(1(

م�سلوب،..«

الخوف جلباب العارفين
»اإّن من جملة المف�هيم التي تّم الت�أكيد عليه� في تع�ليم الأنبي�ء، ل �سّيم� القراآن الكريم ومن بعده 

رواي����ت اأهل البي���تR، وُطرحت حوله� مب�حث عديدة هو مفهوم »الخ���وف« وفي مق�بله مفهوم 

»الرج����ء«. و�سبيه ب�لبحث ال���ذي اأوردن�ه حول الحزن فهن�ك بحث حول الخ���وف اأي�سً�. فقد اأ�سلفن� 

اأّن الح���زن - وفق���ً� للثق�ف���ة الع�لمّية - هو اأم���ر ل قيمة له ول يتمّتع ب�أّي مك�نة بي���ن القيم الإن�س�نّية، 

واإّن علم����ء النف����س يبذلون غ�ية و�سعهم لإبع�د الإن�س�ن عن كّل م���� يورثه الغّم والحزن، وهن�ك حول 

الخوف م� ي�سبه هذا الكالم اأي�سً�، فقد �س�هدُت يومً� ي�فطة ُكتب عليه� نقاًل عن علّي اأمير الموؤمنين 

Q قوله: »اأعظم الذنوب الخوف«! ول اأدري م� هو م�سدر هذا الحديث، بيد اأّنه من المعروف اأّن 

الخوف مذموم في علم النف�س. كم� اأّنهم يوؤّكدون في العلوم التربوّية على �سرورة تربية الطفل بحيث 

ل يخ�ف من اأّي �سيء. وقد تكون لهذا الكالم �سّحة في الجملة؛ لكّنه مبهم، ف�إّنن� ُن�س�هد في المق�بل 

ب����أّن الخوف والخ�سية وم� ُيع�دلهم� ُتذكر في القراآن الكريم بعنوان كونه� قيمً� اإيج�بّية ويتّم الت�أكيد 

عل���ى �سرورته� اأي�سً�، وبغ����سّ النظر عن الآي�ت التي ت�أتي على ذكر الخ���وف ب�سراحة فكّلم� ُذكرت 

كلم���ة التقوى وم�ستّق�ته� تقريبً�، ف�إّن���ه يندرج فيه� مفهوم الخوف اأي�سً�، ف�لوق�ية تعني حفظ النف�س 

والتقوى هي: اأن يحفظ الإن�س�ن نف�سه من الخطر، فعندم� ُيح�ول الإن�س�ن حفظ نف�سه من �سيٍء ّم�، 

فذل���ك لأّن���ه يخ�سى �سرره، ومن هن� ف�إّن كلمة »التقوى« تتع���ّدى اأحي�نً� اإلى يوم القي�مة كم� في قوله: 

، كم���� قد ا�ستخدم »الخوف« في اآية اأخرى ليعطي نف�س المعنى 
(2(

{ ېئ ىئ ىئ ىئ ی    ی}

، وعلى اأّية ح�ل فلي�س ثّمة من �سّك 
(3(

اأي�س���ً�؛ وهو قوله: {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ}

ة في التع�ليم الإ�سالمّية. في اأّن للخوف والخ�سية، وم� ُي�س�بههم� منزلة خ��سّ

وهن���� ُيطرح ال�س���وؤال الّت�لي: هل هن�ك ت�س����ّد بين مف�هيم الق���راآن الكري���م والمف�هيم العلمّية 

)1)  الإم�م ال�ّسج�د علي بن الح�سين L، ال�سحيفة ال�سج�دية، دع�ئه في المن�ج�ة 199.
)2)  �سورة البقرة، الآية 281.

)3)  �سورة النور، الآية 37.
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المطروحة في علم النف�س؟ اإذ يقول علم�ء النف�س: يتعّين على الإن�س�ن اأن ُيح�ول اأن ل يخ�ف من اأّي 

�سيء. لكّنه هن�ك - في المق�بل - ت�أكيد مبرم في القراآن وال�سّنة على �سرورة الخوف من اهلل، ومن 

.
(1(

يوم القي�مة، ومن العذاب الإلهّي. فكيف لن� اأن نجمع بين الثنين؟«

ِفعل اهلل ال يخلو من حكمة
»المقّدم���ة الت���ي قّدمته� في المح��سرة ال�س�بقة تنفع هن� اأي�سً�، فقد قلن�: اإّن م� خلقه اهلل تع�لى 

ف���ي وجود الإن�س�ن لي�س لغوًا، ف�لخوف ه���و اأي�سً� ح�لة �سعورّية وانفع�لّية في كي�ن الإن�س�ن، ولي�س هو 

من قبيل اللغو، ول بّد اأن ُي�ستخدم في مو�سع معّين. لكّن المهّم هو اأن نفهم اأين ن�ستخدمه ومّمن، اأو 

من اأّي �سيء يجب، علين� اأن نخ�ف؟«

ينبغي الخوف من المعصية
»وهنا ُن�سيف مقّدمة اأخرى وهي اأّنه لي�ص في اهلل �سبحانه وتعالى - ذاتاً - ما يوجب الخوف 

من���ه. ف���اهلل يّت�س���ف بمنته���ى الراأفة والرحم���ة. فالخوف م���ن اهلل اإذن يرجع لأّنه �س���بحانه ل يدع 

اأعمالن���ا الختيارّي���ة القبيحة من دون عقاب، طبعاً ب�س���رط اأن يكون الذنب كبيراً واأّن �س���احبه لم 

يُت���ب من���ه ب���ل وي�س���ّر علي���ه اأي�س���اً و...ال���خ. اإذن فالخوف م���ن اهلل عّز وج���ّل هو - ف���ي الحقيقة - 

خ���وف م���ن عقاب���ه وعذابه. كم���ا اأّن العذاب الإلهّي ل ياأتي عبثاً اأي�س���اً فهو ف���ي الحقيقة بمثابة رّد 

نتيجة اأعمال ال�س���خ�ص القبيحة له. فاإّن عّلة ما يحيق بالإن�س���ان من اأ�س���كال الم�س���ائب والمحن 

والحرمان والعذاب في الدنيا والآخرة هي الذنوب التي يقترفها نف�ص الإن�سان. اإذن فما ينبغي اأن 

نخاف منه - اأ�س���الًة - هو نف�ص ذنوبنا وخطايانا. ومن هنا فقد جاء في الخبر: »ل َيرجَوّن اأحد 

. ولهذا ف����إّن زم�ن العق�ب ومك�نه يكون مخيفً� اأي�سً�. ومن هن� 
(2(

منك���م اإّل رّب���ه ول يخافّن اإّل ذنبه«

ف�إّنن� نقول ت�رة: نحن نخ�ف اهلل، ونقول ت�رة اأخرى: نحن نخ�ف من يوم القي�مة، ونقول ت�رة ث�لثة: 

نحن نخ�ف من جهّنم. واإّن م�آل جميع ذلك في الحقيقة اإلى خوفن� من ذنوب اأنف�سن�«.

معنى الخوف ومراتبه
»يظ���ّن البع����س اأّن للخوف والُجْبن نف�س المعنى، في حي���ن اأّن الجبن هو �سفة اأخالقّية في وجود 

الإن�س����ن تجعله ل يجروؤ على الإقدام على مهّم�ت الأمور. وهي �سفة قبيحة تقع في مق�بل ال�سج�عة. 

)1)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 18 اآب ، 2011 م.
)2)  ابن اأبي الحديد، �سرح نهج البالغة، ج18، �س232.
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اأّم� الخوف فُيغّطي طيفً� وا�سعً� من ح�لت الإن�س�ن؛ فمرتبة من مراتب الخوف تكون غير اختي�رّية، 

وه���ي م���� ُيطلق عليه� علم����ء النف�س ح�ل���ة انعك��سّية؛ ك�أن ينتف����س المرء عند �سم�ع���ه ل�سوت ع�ٍل 

ومف�ج���ئ. وه���ي ح�لة غير اختي�رّي���ة وغير مذمومة اإطالق���ً� ول يتعّلق به� اأمر ول نه���ي. اأّم� المرتبة 

الت���ي تليه���� ف�إّن لختي�ر المرء و�سعوره وتحليله الذهنّي اأث���رًا طفيفً� في ظهوره� على الرغم من اأّنه� 

تح���دث ب�سرع���ة ف�ئقة، ويتعّلق به���� الأمر والنهي اأي�س���ً�. يقول القراآن الكريم عندم���� واجه نبّي اهلل 

، وقد ج�ء ف���ي الخبر اأّن خوف 
(1(

مو�س���ى  Q �سح���ر ال�سح���رة: { ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  }

مو�س���ى  Q ه���ذا ك�ن من اأن يرتعب الن��س من هذا ال�سحر في�سي���ع الحّق. ف�إْن ك�ن الأمر كذلك 

ف����إّن هذا الخ���وف ك�ن قد ح�سل بعد تفكير وت�أّمل. وقد ت�سل مرات���ب الخوف اإلى درجة تو�سك روُح 

.
(2(

المرء فيه� على النف�س�ل عن ج�سده. وكلمة الخوف ُتطلق على كّل هذه المراتب«

ذ أم غير محبَّذ؟ هل الخوف محبَّ
»هل الخوف هو ح�لة ح�سنة ي� ترى؟ كم� �سبق اأْن ُقلن� في المح��سرة الم��سية ف�إّنه لي�س لأّي من 

الخ���وف اأو الحزن اأو ال�سرور ُح�سن اأو ُقب���ح من الن�حية الأخالقّية بذاته؛ بل اإّن الأمر يرتبط ب�لح�ل 

الت���ي يظهر فيه� وب�لع�مل الم�سّبب ل���ه وبكّميته وكيفّيته. ف�لإن�س�ن ب�س���كل طبيعّي يقلق عندم� ي�سعر 

ب�لخط���ر اأو ُي�سيب���ه ال�سرر فتنت�ب���ه ح�لة من الخوف. فهذه الح�لة في ح���ّد ذاته� لي�ست هي ف�سيلة 

ول رذيل���ة اأخالقّي���ة. لكّنه اإذا تغّلب���ت هذه الح�لة على المرء واأ�سبحت ح�ل���ة ث�بتة فيه و�س�ر يخ�سى 

ب��ستم���رار م���ن اأن ُت�سل���ب منه النعم���ة الفالنّية اأو يفقد كرامت���ه واحترامه عند الن�����س اأو ُيطرد من 

من�سب���ه اأو م���� اإلى ذلك فهي ح�لة �سّيئ���ة ُتعيقه عن اأداء واجب�ته وتجعله دائ���م ال�سطراب. اأّم� اإذا 

ك�ن الخ���وف م�س�ع���دًا على تك�مل الإن�س����ن روحّيً� ومعنوّيً� وتقريبه اإل���ى اهلل فهو خوف ح�سن. وهذه 

ه���ي الحكم���ة من وجود الخوف عند الإن�س����ن؛ وهي اأن يحفظ المرَء من الأخط����ر ويحول بينه وبين 

الوق���وع في اأ�س���راك ال�سي�طين والأعداء. ف�إّن م� يحظ���ى ب�أهّمية عند الموؤمن ه���و ال�سع�دة الأبدّية، 

ولي����س الأم���ور الدنيوّية. اإذن فخوف الموؤمن يكون من تبع�ت اأعم�ل���ه في ع�لم القي�مة والتي تتج�ّسد 

.
(3(

في جهّنم؛ فهو لذلك يخ�ف منه�«

)1)  �سورة طه، الآية 67.
)2)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 18 اآب ، 2011 م.

)3)  م.ن.
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خوف أهل المعرفة
»لك���ّن الخ���وف من الع���ذاب هو اأوط�أ مرات���ب الخوف عن���د الموؤمن. فللموؤمني���ن - ح�سب مراتب 

اإيم�نهم ومعرفتهم - اأ�سك�ل اأخرى من الخوف هي اأعظم قيمة بكثير من هذا الخوف؛ ك�لخوف من 

ال�سق���وط من عين اهلل تع�لى. ف�لذين ي�سكون من �سح�ل���ة في المعرفة ل يعرفون قيمة لطف الب�ري 

ح ع�قبة  ع���ّز وج���ّل، ولذا ل يحظى هذا الأم���ر ب�أهّمية عندهم. فعندم� يريد الق���راآن الكريم اأن يو�سّ

، فهل فّكرن� يومً� ب�أّنه م� الذي �سيح�سل اإذا 
(1(

اأهل ال�سق�ء ف�إّن���ه يقول: { ی ی  جئ  حئ مئ  }

ل���م ينظر اهلل اإلين� ي���وم القي�مة؟ وهل يتمّتع هذا الأمر ب�أهّمية عندن� اأ�س��سً�، اأم اإّن المهّم عندن� هو 

الح�س���ول على نعم الجّنة؟ ف�لأطف�ل الذين يتمّتعون بفطرة �سليمة ُيدركون هذا النمط من العذاب؛ 

ف����إّن اأق�س���ى اأنواع العذاب للطفل هو اأن ت�ست�ء اأّمه منه فال تلتفت اإليه، لكّن قليلي المعرفة من الن��س 

ل ُيدرك���ون مث���ل هذه العالقة مع اهلل، فكيف لهم اأن يعرف���وا م� الذي �سيح�سل اإذا ا�ست�ء اهلل منهم. 

لكّن���ه في اليوم الذي يكونون فيه بح�جة لمثل هذه النظرة ف�سُيدركون مدى �سّدة العذاب الن�جم من 

حرم�نه���م منه�. فبع����س عب�د اهلل يخ�سون ا�ستي����ء اهلل منهم وعدم تحّدثه اإليه���م، ول يخ�فون من 

جهّن���م. وه���ذا اأي�سً� نمط من اأنم�ط الخوف من اهلل. فكّل َمن ح����ز حّب اهلل في قلبه ك�ن خوفه من 

ا�ستي�ء اهلل اأكثر، وحّتى اإذا ك�ن متنّعمً� ب�ألط�ف اهلل تع�لى ف�إّنه يخ�سى انقط�ع تلك الألط�ف.

ف����إذا اأمعّن���� النظر في اأحوالن���� و�سلوكّي�تن� الختي�رّي���ة ف�سُنالحظ اأّن الع�مل م���ن وراء حرك�تن� 

ون�س�ط�تن� الختي�رّية هو اإّم� خوف ال�سرر اأو رج�ء النفع. واإّن اختالف الن��س في �سلوكّي�تهم ن��سئ 

ع���ن اختالفهم ف���ي ت�سخي�س ال�سرر اأو النفع؛ واإّل ف�أّي ت�سّرف يقوم به اأّي امرئ ف�إّن الغ�ية منه هو 

دف���ع �سرر م� عن نف�سه اأو جلب نفع م� له�. فال ب���ّد اأن يكون اأحد هذين الع�ملين الختي�رّيين موؤّثرًا 

ف���ي جميع اأفع�لن���� الختي�رّية. حّتى الع��سق ف�إّنه ي�سعر - ب�سبب �سلوك���ه مع مع�سوقه - بلّذة عقالنّية 

ولطيف���ة ف���ي روحه وهو ي�سعى عن غير وعي وراء هذه الل���ّذة. اإذن فهو اأي�سً� ُيفّت�س عن لّذة نف�سه من 

خالل عّدة و�س�ئط.

اإذن ف�سلوكن���� الختي����رّي هو اإّم� لدفع �سرر اأو لك�سب ف�ئدة. فعندم� نحتمل وجود ال�سرر ت�سدر 

مّن���� رّدة فعل طبيعّي���ة لهذا الحتم�ل ُتدعى »الخ���وف«. ف�لخوف اإذن هو ح�ل���ة طبيعّية تح�سل عند 

احتم����ل ال�س���رر، ول نك�د نجد في ع�ل���م الطبيعة اإن�س�نً� ل يك���ون ال�سرر محتم���اًل ب�لن�سبة له. اأّم� 

ب�لن�سبة للموؤمن فهن�ك اأ�سرار اأهّم من تلك وهي الأ�سرار الأخروّية. ومن هن� ف�إّن من اأهّم العوامل 

)1)  �سورة اآل عمران، الآية 77.
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التي تدفعن� للم�سّي في طريق الكم�ل هو اللتف�ت اإلى الأ�سرار التي ُتهّدد �سع�دتن� الأبدّية. ف�للتف�ت 

اإلى هذه الأ�سرار يوجب الخوف؛ وهو ح�لة النفع�ل التي تح�سل لالإن�س�ن في مق�بل احتم�ل ال�سرر. 

واإّن ت�أكي���د الق���راآن الكري���م على مف�هيم من قبيل الخ���وف، والخ�سية، والتق���وى، والوجل، والرهبة، 

واأمث�له���� ث���ّم الإطراء عليه� ب�أ�س���ك�ل �سّتى ي�أتي من ب����ب اأّن هذه الح�لت هي اأه���ّم العوامل لحركة 

الإن�س�ن التك�ملّية. وب�لطبع ف�إّن هذه الح�لت تقترن برج�ء النفع اأي�سً�، واإّن كال الع�ملين مهّم؛ غير 

اأّن ت�أثير الخوف يفوق ت�أثير الرج�ء. نفهم من ذلك اأّن الخوف ُيعّد ع�ماًل مهّمً� من عوامل ال�سع�دة؛ 

ه���ذا - ب�لطب���ع - اإذا ك�ن الخوف من الأخط�ر المعتنى به�، ولي�س ثّم���ة من �سرر ُيمكن اأن ُيعتنى به 

ب�لن�سبة للموؤمن اأ�سّد من الأخط�ر الأخروّية؛ وهي الأخط�ر المتعّلقة ب�ل�س�حة الإلهّية المقّد�سة. ومن 

.
(1(

هن� فال بّد من تقوية هذا الخوف«

كيف يبعد الخوُف الصادق الشيطاَن
»اإّن اأف�س���ل اآث�ر الخوف من الأ�سرار الأخروّية هو حفظ المرء في مق�بل ال�سيط�ن. فعندم� يريد 

ال�سيط����ن اأن يو�سو����س لالإن�س����ن ويدفعه اإل���ى اقتراف المع�سي���ة ف�إّنه ُيزّينه� في نظ���ره بحيث يظّن 

الإن�س����ن اأّن فيه� األ���َف درجة من اللّذة. واإّن الع�مل الوحيد الذي ُيمكن���ه جعل المرء ي�سمد في وجه 

تزيين�ت ال�سيط�ن ويجعله� غير ذات اأثر عليه هو ح�لة الخوف من التبع�ت ال�سّيئة للذنب التي تتمّثل، 

ب�لدرج���ة الأولى، ف���ي العذاب الأخروّي والحرم�ن م���ن ر�سوان الب�ري عّز وج���ّل وال�سقوط من عين 

اهلل. ف�إْن اأردن� اأن ل نقع في اأ�سراك ال�سيط�ن اإّل قلياًل، اأو اأن ل نقع على الإطالق اإن �س�ء اهلل، ف�إّنه 

يتعّين علين� ال�سعي وراء ح�لة الخوف الحقيقّي. ف�إّنن� نتظ�هر ب�لقول: اإّنن� نخ�ف اهلل، لكّنن� عندم� 

نت�أّمل في المو�سوع جّيدًا ُنالحظ اأّن خوفن� من اهلل لي�س جّديً�. ومن ن�حية اأخرى فنحن نّدعي رج�ء 

رحم���ة اهلل تع�لى. فبع�س المذنبين يقولون تبريرًا لأعم�لهم القبيحة: »اإّن رحمة اهلل وا�سعة و�سيغفر 

لن����. نح���ن نرجو رحمة اهلل«! ونف�س ه���ذه التبريرات هي من ت�سويالت ال�سيط����ن اأي�سً�. فط�لم� اأّكد 

النب���ّي الأعظم واأئّم���ة اأهل بيت الع�سمة والطه����رة R على اأّن العديد من اأ�س���ك�ل الخوف التي 

تّدعونه���� لي�س���ت هي من ن���وع الخوف ال�س�دق، كم���� اأّن العديد من األوان رج�ئك���م لي�ست من �سنف 

الرج�ء الحقيقّي، ول بّد اأن تجتهدوا ليكون خوفكم ورج�وؤكم �س�دقين. ف�إذا ك�ن المرء يخ�سى �سيئً� 

ف�سُيح����ول البتع�د عنه. فنحن نق���ول: اإّنن� نخ�سى عذاب اهلل، لكّنن� ن�سع���ى لقتراف الخطيئة. ف�أّي 

)1)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 18 اآب ، 2011 م.
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خوف هذا؟! اإّنه خوف ك�ذب. ومن ج�نب اآخر ف�إّنن� نّدعي رج�ء رحمة اهلل �سبح�نه. لكّن الذي يرجو 

�سيئ���ً� ف�إّن���ه يح�ول اأن يبلغه ب�سرعة. وكّلم���� زاد رج�ء المرء ب�سيٍء ّم� ف�سي���زداد �سعيه للو�سول اإليه. 

لكّنن� اإذا لم ن�سع وراء اأمر م� فذلك ب�سبب ا�ستبع�دن� لح�سول النتيجة منه. فلو كّن� ن�أمل حقيقًة اأّنه 

�سُيعط���ي النتيجة المرجّوة ف�سنبذل جهدن� للو�س���ول اإليه ب�سرعة. ف�لذي يّدعي الرج�ء ثّم ل ُيم�ر�س 

العب����دة فه���و يكذب؛ فكيف يبذل غ�ية المجهود لبلوغ الأمور الأخ���رى التي ُيرجى نيله� في الدني� في 

حي���ن اأّن���ه ل يبذل اأدنى جهد للظفر برحمة اهلل تع�لى على الرغ���م من قوله: اإّنني اأرجو رحمة رّبي؟! 

اإذن ف�ّدع�وؤه هذا ل يعدو كونه كذبً�«.

يقول الإم�م الب�قر Q لج�بر: »وتحّرز من اإبلي�ص بالخوف ال�سادق واإّياك والرجاء الكاذب 

فاإّن���ه يوقعك في الخوف ال�س���ادق«؛ ف�إن ُرم���َت اأن ُت�س�ن من �سّر ال�سيط�ن فعليك ب�لخوف ال�س�دق 

وتجّن���ب الرج����ء الك�ذب! لأّن���ه يوقعك في موقف ي�ستدع���ي منك الخوف ال�س�دق. ف����إذا ك�ن للمرء 

رج����ء ك�ذب في �سيء؛ ك�أن يق���ول: اإّنني اأرجو رحمة اهلل، ثّم ل ي�سعى لك�سبه�، ف�سيوقعه هذا الرج�ء 

الك�ذب في فّخ المع�سية التي �ستجعله في موقف ي�ستلزم منه خوفً� �س�دقً�، اأي العذاب، وقد تكّررت 

 :Q عب�رة: »الخوف ال�سادق« في هذا المقطع مّرتين مع ف�رق ب�سيط بين الثنين، فعندم� يقول

»وتح���ّرز م���ن اإبلي�ص بالخوف ال�س���ادق« فه���و يق�سد: ح�ول اأن ت�ست�سعر خوف���ً� جّديً�، وعندم� يقول: 

»واإّياك والرجاء الكاذب فاإّنه يوقعك في الخوف ال�س���ادق« فهو يريد: اأّن رج�ءك الك�ذب �سيوقعك 

في فّخ الخطيئة التي �ستجعلك في موقف يتطّلب منك خوفً� �س�دقً�. وك�أّن كلمة: »موقف« هي مقّدرة 

.
(1(

قبل عب�رة: »الخوف ال�سادق« وقد ُحذفت«

نفعن� اهلل واإي�كم، و�سلى اهلل على الحبيب الم�سطفى ُمحمد واآله الطّيبين الط�هرين.

)1)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 18اآب، 2011 م.





ن���������������صّ ال�����و������ص�����ّي�����ة

اأب���و جعفر ُمحمد  ¤ الإم����ام  ق��ال 

مو�سياً   Qالباقر علي  بن 

���س��اح��ب��ه، وت��ل��م��ي��ذه ال��ن��ج��ي��ب 

جابر الجعفي: 

9

الحّب اإللهي والصدق

ْدِق  »َوَتَزيَّْن هلِل َعزَّ َوَجلَّ ِبال�سِّ

اإَِلْي���ِه  ���ْب  َوَتَحبَّ ْعَم���اِل، 
َ
الأ ِف���ي 

.
(1(

ِبَتْعِجيِل الْنِتَقال«

)1)  العالم���ة المجل�سي، بح����ر الأنوار، ج75، �س164، 
.Q ب�ب و�س�ي� الب�قر



األخالق ورقّي األمم
اإّن رق���ي الأم���م اإّنم� هو بمقدار م���� تمتلكه من قي���م اأخالقية تتف��سل من خالله����، وتتن�ف�س مع 

غيره���� من اأج���ل الحف�ظ عليه� وديمومته� منهجً� لالأجي�ل، والأهم من امتالك القيم الأخالقية هو 

اأن ُنزّي���ن تل���ك القيم ب�ل�سدق عندم� نعمل به�، واإذا لم ُنزّي���ن اأعم�لن� ب�ل�سدق، فلن ن�ستطيع دعوة 

األ�س���ق الن��س بن� اإلى من�هج اِل�سالم الأ�سي���ل لينهلوا من اآدابه،  ويتخّلقوا بمك�رم اأخالقه - ف�ساًل 

ع���ن  البعداء- فعلى �سبيل المث�ل: من اأراد اِليم����ن، فعليه ب�ل�سدق في طلب العلم، ومن اأراد العلم 

ال���ذي ُيف�س���ي اإلى الإيم�ن، فعليه اأن يتزّين ب�لحلم الذي يجعل م���ن العلم علمً� ه�دفً� ل علمً� ُيرافقه 

الغ���رور والتكّبر، وم���ن اأراد اإيم�نً� ي�ستن���د اإلى العلم الن�ف���ع والم�ستوزر ب�لحلم، فم���� عليه اإّل �سدق 

التخّلق ب�لرفق الذي يك�سف عن زينة الحلم وحقيقته. 

.
(1(

ق�ل مولن� ر�سول اهللP: »الرفق َكرٌم، والحلم َزيٌن، وال�سبر خيُر َمركب«

وق����ل اأمي���ر الموؤمنين Q: »ثالث ه���ّن زين الموؤم���ن: تقوى اهلل، و�س���دق الحدي���ث، واأداء 

، وم� تقّدم هو مقّدمة مخت�سرة 
(3(

، وق�ل Q: »ال�سدق راأ�ص الإيمان، وزين الإن�سان«
(2(

الأمانة«

ومدخ���ل لمو�سوع و�سّية مولن� الإم�م الب�قر Q التي يو�سي به� �س�حبه وتلميذه  ج�بر الجعفّي، 

ْعَماِل، َوَتَحبَّْب اإَِلْيِه ِبَتْعِجيِل الْنِتَقاِل«.
َ
ْدِق ِفي الأ فيقول: »َوَتَزيَّْن هلِل َعزَّ َوَجلَّ ِبال�سِّ

فطرة السعي وراء المحبوبّية
»اإّن م���ن جمل���ة ح�ج�ت الإن�س����ن الفطرّية والتي تظهر ف���ي فترة الطفولة هي ح�جت���ه اإلى محّبة 

الآخري���ن. ف�لإن�س����ن ُيحّب اأن يوّده الآخرون وُيبدوا اهتم�مً� به، ف����أّول من يتعّرف عليه الطفل �سمن 

محي���ط الأ�سرة هم� اأب���واه ولذا فهو يح�ول اأن يفعل م� يجلب انتب�ههم� نح���وه ليفوز اأكثر بمحّبتهم�. 

ث���ّم ي�سعى في المراح���ل الت�لية من عمره اأن يكون محبوبً� بين اأترابه ف���ي محيط اللعب ولدى معّلمه 

ف���ي المدر�سة. وعندم� يدخل اإل���ى المجتمع فم�س�فً� اإلى رغبته في اأن ُيحّبه الجميع فهو يح�ول جلب 

اهتم�م اأ�سح�ب المن��سب الأعلى به، وهذه ح�جة فطرّية لدى الإن�س�ن. 

)1)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج69، �س 414.
)2)  الآمدي التميمي، غرر الِحكم ودرر الكلم، الف�سل ال�س�بع في الموؤمن �سف�ته وعالئمه، الحكمة 1558.

)3)  الم�سدر نف�سه، الف�سل الث�لث، الحكمة 4312.
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اأّم���� الحكمة م���ن هذه الرغب�ت الفطرّي���ة - ب�للتف�ت اإلى م� بيّن�ه اآنفً� م���ن مراحل - فهي جلب 

انتب�ه الإن�س�ن في نه�ية المط�ف اإلى اهلل عّز وجّل واإث�رة رغبته في اأن يكون محبوبً� عنده تع�لى. لأّنه 

كّلم� تعّرف المرء على اأ�سح�ب من��سب ومق�م�ت اأعلى اأحّب اأن يكون محبوبً� لديهم، وهذا ي�ستلزم 

اأن تتوّلد لديه الرغبة في اأن يكون محبوبً� عند اهلل اإذا عرفه. 

وه���و تدبير اأودعه اهلل جّل وعال في ِخلقة الإن�س����ن، فعندم� ُيدرك المرء عظمة اهلل ويفهم مدى 

قيم���ة اأن يكون محبوبً� عن���ده، ف�سي�سقط الآخرون من عينه ول يبقى في مق�ب���ل العظمة الإلهّية غير 

ة غالم دون  المح���دودة م� ي�ستحّق العر����س اإّل اإذا ك�ن �سمن �سع�ع اهلل عّز وجّل. وهذا ُيذّكرن� بق�سّ

البل���وغ عندم���� �س�أله ر�سول اهللP عّم� اإذا ك�ن ُيحّبه هو )النب���ّي( اأكثر اأم اهلل ؟ ف�أج�ب: »اهلل اهلل 

.
(1(

اهلل ي� ر�سول اهلل لي�س هذا لك ول لأحد، ف�إّنم� اأحببُتَك لحّب اهلل«

 ف�إذا عرف المرُء حقيقَة عظمة الب�ري عّز وجّل، ف�إّن كّل �سيء �سيفقد بريقه في مق�بله� ولن يكون 

لأّي �س���يء قيم���ة اإّل في �سع�ع لطف���ه وعن�ي�ته جّل وعال، ونح���ن اأي�سً� علين� اأن ُنح���ّب اهلل اأكثر من اأّي 

�س���يء وم���ن اأّي اأحد اآخر، واأن نبذل م� بو�سعن� كي ُيحّبن� اأكثر م���ن اأّي �سخ�س اآخر، ف�إن لم ُيحّبن� اهلل 

فم���� ج���دوى محّبة الآخرين لن� ي� ترى؟! فحّب الآخرين لن� اإّم� اأن يكون في حدود الت�سلية اأو ُي�سّكل اآفة 

.
(2(

�ستتبعه� عواقب غير محّبذة. وعلى اأّية ح�ل ف�إّن اّتج�ه هذه المحّبة الفطرّية يكون نحو اهلل تع�لى«

وق����ل مولن���� ر�سول اهللP: »اأحّبوا اهلل لما يغذوكم به من نعم���ه، واأحّبوني لحّب اهلل، واأحّبوا 

.
(3(

اأهل بيتي لحّبي«

ج�����ه������ل�����ةً  ب����ل�������م���ب���ط���ل���ي���ن  ت���������ك���������ت���������رث  ول 

ع������الم������ة ُح���������������ّب ال���������م���������س����ط����ف����ى ح�������������ّب اآل���������������هِ 

ُسبل كسب المحبوبّية
»المقّدمة الأخرى هي: قد ي�سعن� الّدع�ء ب�أّن جميع الم�س�عي التي يبذله� الإن�س�ن ليكون محبوبً� 

عند الآخرين اإّنم� تتلّخ�س في ق�سمين: الأّول التزّين في المظهر بحيث اإذا راآه الطرف المق�بل اأحّبه 

ول���م ي�سمئّز من���ه. فلو ظهر المرء بمظهر فو�سوّي وبدن اأو لب��س مّت�س���خ وف�حت منه رائحة نتنة فلن 

يرغب اأحد في النظر اإليه ف�ساًل عن اأن ُيحّبه. ولعّل من جملة اأ�سرار الآداب التي يذكره� ال�سرع عند 

)1)  ح�سن بن محمد الديلمي، اإر�س�د القلوب، ج1، �س161، الطبعة 1: ال�سريف الر�سي، قم.
)2)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 19 اآب، 2011 م.

)3)  محمد بن عبد اهلل الح�كم الني�س�بوري، الم�ستدرك على ال�سحيحين، ج3، �س163، الحديث رقم 4616، الطبعة 1: دار الكتب العلمية، 
ق�ل الح�كم: هذا حديث �سحيح الإ�سن�د، ولم يخرج�ه، وتعقبه الذهبي في التلخي�س ق�ئاًل: �سحيح.
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الح�سور في بيئة اجتم�عّية هي عدم نفور الآخرين عند روؤيتهم لالإن�س�ن الموؤمن.

لكّن المظهر المزّين والمرّتب ل يكفي لوحده لجلب محبوبّية الآخرين، فمن اأجل اأن ُي�سبح المرء 

محبوب���ً� عند اأحٍد ّم� ف�إّن���ه ُيح�ول - م�س�فً� اإلى اعتن�ئه بمظهره اأن ُينّظ���م �سلوكه وت�سّرف�ته ب�سكل 

يجلب اهتم�م الطرف المق�بل نحوه كي ل يظّن اأّنه اإن�س�ن ك�سول متطّفل ولي�س في نّيته اإّل ا�ستغالله؛ 

بل اإّنه ُيح�ول اأن يوّلد في نف�سه انطب�عً� ب�أّنه �سخ�س ذو قيمة. وهذان الأمران يعمالن ب�سكل طبيعّي 

.
(1(

على جلب محّبة الآخرين«

كيف نكون محبوبين عند اهلل
»ف���اإذا اأحببن���ا اأن نكون اأعّزاء عند اهلل تعالى فهل يتعّين علينا اأن ُن�س���ّفف �س���عرنا ون�س���ّذب لحيتنا 

مثاًل؟! كاّل، فمن اأجل اأن ُن�سبح محبوبين عند اهلل علينا اأن نعثر على ما ُينا�سبه جّل وعال من زينة؛ 

زينة ُيحّبها اهلل اإذا نظر اإليها وتكون متما�سية مع ذوقه. يقول ر�سول اهللP في حديث �سريف: »اإّن 

؛ فهو ل ينظر اإلى 
(2(

اهلل تبارك وتعالى ل ينظر اإلى �سوركم ول اإلى اأموالكم ولكن ينظر اإلى قلوبكم«

نظ�فة واأن�قة هندامكم بل اإلى قلوبكم ليرى م� اإذا ك�نت ط�هرة ونورانّية اأم مدّن�سة ومتعّفنة.

يقول الإم�م الب�قر لج�بر: »تزّين هلل عّز وجّل بال�سدق في الأعمال«؛ ف�إْن اأحببت اأْن تتزّين اأم�م 

اهلل �سبح�نه واأن تفعل م� ُيرّغبه في النظر اإليك فعليك اأن تكون �س�دقً� في اأعم�لك واأن ت�سع المكر 

والخديعة مع اهلل ج�نبً�. فمن الم�سّلم اأّن الن��س ُيخدعون ب�سور �سّتى منه� التمّلق، والكذب، والوعد، 

والوعيد، وم� اإلى ذلك. ف�لمخ�دعون ي�ستخدمون كّل م� هو قّيم في المجتمع من اأجل خداع الآخرين. 

 بي���د اأّن���ه من غير الممكن من خالل ه���ذه الأعم�ل النفوذ اإلى ح�سرة الب�ري ع���ّز وجّل؛ وال�سبب هو: 

؛ ف�هلل يعلم بم� يختلج في اأعم�ق القلوب. فبمجّرد اأن تخطر في اأذه�نن� 
(3(

{ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ}

فكرة ف�إّنه عّز وجّل يكون ح��سرًا هن�ك ومّطلعً� على م� خطر فيه�؛ ولهذا فمن الم�ستحيل اأن نخدعه. 

، ويت�سّرف 
(4(

لك���ن ثّمة بع�س الن��س من ُيح����ول خداع اهلل �سبح�نه؛ كم� في قول���ه: {ڃ ڃ}

ب�سورة توحي ك�أّن اهلل ل بّد اأن ُي�سّدق كالمه ويقبله بكّل ب�س�طة في حين اأّنه مح�سّو ب�لأك�ذيب. اإذن 

.
(5(

ف�إّن الزينة التي ُيحّب اهلل جّل �س�أنه اأن يراه� في �سلوكّي�تن� هي ال�سدق«

)1)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 19 اآب، 2011 م.
)2)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج74، �س90.

)3)  �سورة اآل عمران، الآية 119.
)4)  �سورة البقرة، الآية 9.

)5)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 19 اآب، 2011 م.
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المراد من الصدق
»كلمة: )ال�سدق( في العربّية، ول �سّيم� في القراآن، ل ُت�ستخدم لقول ال�سدق فح�سب، بل ُت�ستعمل 

، وغيرهم�.
(1(

لالإن�س�ء، والوعد: { ٻ ٻ ٻ پ پ پپ  }

ف����إّن لأعم�لن���� ل�س�نً� اأي�سً� وهي تتكّلم وُتظهر م� يجري ف���ي خلدن�، فقد ل يرغب ال�سخ�س نف�سه 

ف���ي اأن ُيعل���ن هذا الكالم لكّن ت�سّرف�ته ُتف�سح لالآخرين عن الم���راد منه� وم� تعني، وُيق�ل في مثل 

ه���ذه الح�لت: »لم ي�س���ّدق عمُل���ه قوَله«؛ بمعن���ى اأّن هن�ك تن�ق�سً� بين ل�س�ن العم���ل ول�س�ن القول. 

اإذن كلمة: »ال�سدق« ت�ستعمل في جميع هذه الموارد، ومن هذا المنطلق يقول الإم�م Q: »تزّين 

هلل عّز وجّل بال�س���دق في الأعمال«؛ اأي كْن �س�دقً� في �سلوكك وتزّين هلل بهذا العمل. وب�لطبع ف�إّن 

.
(2(

ال�سلوك - بمعنى من المع�ني - ي�سمل القول اأي�سً�؛ لأّن القول هو الآخر عمل ي�سدر من الإن�س�ن«

الطاعة والحّب اإللهي
اإذا اأراد العب���د اأن يبتغ���ي الزلف���ى لدى اهلل عّز وج���ّل، فعليه اأن يتزّين ب�ل�س�لح����ت من الأعم�ل 

ويتق���ّرب به� اإل���ى اهلل �سبح�نه، وهذا مّم� ينقل���ه اإلى مرتبة رفيعة ؛ هي مرتب���ة المحبوبّية. ق�ل اهلل 

. ف�ّتب����ع ر�س���ول 
(3(

تع�ل���ى: { ڦ ڦ ڦ            ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ   ڃڃ چ چ چ   }

 ،� اهللP ه���و م�س���داق محّبة رّب الع�لمي���ن، فمن لم يكن للم�سطفى مّتبعً� ل���م يكن هلل تع�لى محبًّ

ف�لح���ّب واإن ل���م يّتف���ق العلم�ء على معنى واحد ل���ه اإل اأّن اأنجع الأقوال في �س�أنه ه���و اأّن اأ�سله اللزوم 

ب����ت، والآخر الَحّبة من ال�سيء ذي الَحّب،  والثب����ت: »ف�لح�ء والب�ء اأ�سول ثالثة، اأحده� اللزوم والثَّ

ر...اإلى اأن يقول:)وهو  ة القلب: �ُسَويداوؤه، وُيق����ل ثمرته، والث�لث و�س���ف الِق�سَ وم���ن هذا الب����ب َحبَّ

���ه اإذا لزمه. والُمِحّب: البعير الذي  مو�س���ع ال�س�ه���د(: اأّم� اللزوم ف�لُحّب والَمحّبة، ا�ستق�قه من اأَحبَّ

.
(4(

َيْح�ِسر، فيلزُم مك�َنه«

في الحديث القد�سي المروي عن ر�سول اهللP اأّنه ق�ل: »يقول تعالى: من عادى لي ولياً فقد 

بارزني بالحرب، وما تقّرب اإلي عبدي ب�س���يء اأف�س���ل من اأداء ما افتر�س���ت عليه، ول يزال عبدي 

)1)  �سورة الأحزاب، الآية 23.
)2)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 19 اآب، 2011 م.

)3)  �سورة اآل عمران،الآية 31.
)4)  ن�س على ذلك اأبو الُح�سين اأحمد بن ف�ر�س بن زكري�، معجم مق�يي�س اللغة، ج 2، �س 26.
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. وُحبُّ اهلِل لعبٍد من عبيده اأمٌر ل يقدر اإدراَك قيمته اإلَّ َمن يعرف 
(1(

يتقّرب اإلي بالنوافل حتى اأحّبه«

ِه نعمٌة   تع�ل���ى. اأج���ل ل ُيقّدر حقيقَة هذا العط�ء اإل الذي يع���رف حقيقَة الُمعطي، وُحبُّ العبِد لرِبّ
َ
اهلل

له���ذا العب���د ل ُيدرِكه���� كذلك اإل َمن ذاقه����. واإذا ك�ن ُحبُّ اهلِل لعبٍد من عبيده ه���و اأمٌر جدُّ عظيم، 

ِه وتعريفه هذا  وف�س���ٌل غ�م���ٌر ج�سيم، فم�ذا ن�ستطي���ع اأن نقول في اإنع�م اهلِل على العبد بهدايت���ه لُحِبّ

 .
(2(

النوع من الحّب الذي ل نظير له ول �سبيه: {ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ  ۅ ۉ ۉ}

أحّباء اهلل 
عندم� اأراد اهلل تع�لى عبدًا يتزّين له جّل �س�أنه ب�ل�سدق في الأقوال والأعم�ل ليفتح ح�سون اليهود 

 ور�سوُله 
ُ
ه اهلل  ور�سولَه، وُيحبُّ

َ
في خيبر. ق�ل الم�سطفى الأكرم P »لأعطيّن الرايَة رجاًل ُيحبُّ اهلل

.
(3(

 على يديه لي�ص بفّرار«، فتط�ول له� الأ�سح�ب، فق�ل النبيP: »ادعوا لي علّياً«
ُ
يفتُح اهلل

لُة بين الك���ّرار والمخت�ر والجّب�ر، وهي المنزل���ُة التي فيه� يتن�ف�ُس  ّ ���ُة المتب�دل���ة هي ال�سِ  ف�لمحبَّ

ر ال�س�بق���ون، وعليه� تف�نى المحبُّون، وبروح  المتن�ف�س���ون، واإليه���� �سخ�س الع�ملون، واإلى َعَلمه� �سمَّ

ح الع�بدون، فال يكف���ي اأيُّه� الموؤمن اأن تك���ون ُمحّبً�، ف�لأهّم والأرق���ى اأن تكون محبوبً�  ن�سيمه���� ت���روَّ

�س�ئ���رًا على خطى اإم�م���ك Q، تتزّين هلل عّز وجّل ب�ل�سدق في الأعم����ل، وتتحّبب اإليه بتعجيل 

النتق�ل، وهكذا ك�ن ح�ل الرج�ل الذين �سدقوا م� ع�هدوا اهلل عليه، اأّولهم وزير ُمحمد ومن هو منه 

بمنزل���ة ه�رون من مو�سى، وث�نيهم لقم����ن هذه الأّمة قوًل وعماًل، وث�لثهم �سبيه عي�سى بن مريم في 

ه���ذه الأّمة، ورابعهم اأول من خّط���ت به فر�سه في �سبيل اهلل يوم بدر. اأحّبهم اهلل تع�لى، واأمر حبيبه 

الأعظم اأن ُيحّبهم، فق�لP: »اإّن اهلل اأمرني بحبِّ اأربعٍة من اأ�سحابي، واأخبرني اأّنه ُيحّبهم، فُقلنا 

يا ر�سول اهلل من هم، فكّلنا ُنحّب اأن نكون منهم، فقال: اإّن علّياً منهم ثم �سكت �ساعة، ثم قال: اإّن 

.
(4(

علّياً منهم، و�سلمان الفار�سي، واأبا ذر، والمقداد بن الأ�سود الكندي«

المنافقون في الدرك األسفل
»وبطبيعة الح�ل فكم� ينبغي اأن نكون �س�دقين مع اهلل، فال بّد اأن نكون �س�دقين مع الن��س اأي�سً�، 

)1)  ال�سيخ المحدث محمد بن الح�سن الُحر الع�ملي، الجواهر ال�سنية في الأح�ديث القد�سية، �س244، الب�ب 11: فيم� ورد ب�س�أن �سيدن� 
ونبين� محمد بن عبد اهلل P، طبعة 3: من�سورات دهق�ن، طهران.

)2)  �سورة الم�ئدة، الآية 54.
)3)  اأحمد بن �سعيب الن�س�ئي، ال�سنن الكبرى، ج5، �س144، حديث رقم 8511، الطبعة 1: دار الكتب العلمية.

)4)  محمد بن ا�سم�عيل البخ�ري، الت�ريخ الكبير، ج9، �س 31، الحديث رقم 271، طبعة الجمعية العلمية ال�سهيرة بدائرة المع�رف العثم�نية 
بع��سمة الدولة الآ�سفية حيدر اآب�د الدكن، ورواه في الكنى، ورواه الترمذي، واأحمد في الف�س�ئل وغيرهم.
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ول �سّيم���� مع الموؤمني���ن، ول ننتهج معهم اأ�سلوب الخداع والحيلة والنف����ق. ف�لنف�ق قد ي�سل اأحي�نً� 

اإل���ى ح���ّد المع�سية، لكّنه ي�سل اأحي�نً� اأخرى اإلى حّد الكفر اأي�سً�؛ ف�هلل تع�لى يقول: { ۓ ڭ  ڭ 

.
(1(

ڭ ڭ ۇ ۇ  }
 فح�ل المن�فق عند اهلل تع�لى هو اأ�سواأ من ح�ل الك�فر؛ لأّن المن�فق، عالوة على الكفر، يلج�أ اإلى 

الخ���داع والحيل���ة وم� ُي�س�بههم�، فمن اأجل اأن ل ي�سقط الإن�س�ن في هذه المرتبة من النف�ق فعليه اأن 

يح���ذر م���ن البتالء بدرج�ته الأ�سعف اأي�سً�. ف�إذا اأراد الإن�س�ن اأن ل تزّل قدمه فال ينبغي اأن يقترب 

م���ن ح�ّفة ال���وادي. واإّن اجتن�ب المرتبة الأولى من النف�ق هي اأن يح����ول الإن�س�ن اأن يحمل اأّي عهد 

قطع���ه مع اهلل تع�لى عل���ى محمل الجّد حّتى واإن لم ينطق به بل�س�نه؛ ف���ال ينبغي اأن نن�سى م� قطعن� 

عل���ى اأنف�سن���� مع اهلل من وعود، فهو عمل غ�ية في القبح، وفي المرتبة الّت�لية ف�إّنه يتعّين عليه الوف�ء 

ب�لعه���ود التي ُيعّد الوف�ء به� واجبً�، وهو عندم� ينط���ق بهذا العهد بل�س�نه ك�أن يعقد نذرًا بقوله: »هلل 

علّي نذر اأن اأفعل كذا وكذا«. ف�إّن قبح مخ�لفة العهد في مثل هذه الموارد اأ�سّد. 

اأّم� المراتب الأعلى من ذلك فهي عندم� ُيعطي الإن�س�ن هلل ولر�سوله عهدًا ب�أن يفدي نف�سه وم�له 

.
(2(

في �سبيل اهلل لكّنه ينكث عهده ويتراجع عن بيعته فيم� بعد. ف�أّي عمل هو اأقبح من ذلك؟«

عقوبة نكث العهد مع اهلل
»ي�ستخدم اهلل تع�لى بخ�سو�س َمن ع�هد اهلل ثّم نكث عهده معه م�سطلح »الكذب« فيقول: اإّن بع�س 

�سعيف���ي الإيم�ن من الن��س قد قطعوا عهدًا مع اهلل ب�أّن���ه اإذا اأعط�هم ثروة ف�إّنهم �سيت�سّدقون بن�سبة 

كبي���رة منه���� اإلى الفقراء ويبذلونه� ف���ي اأعم�ل الخير. ف�أعط�هم اهلل الث���روة لكّنهم لم يفوا بعهدهم: 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  {گ 

، وعنده���� ق�ل اهلل عّز وجّل: { ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ     ڭ  ڭ ڭ ڭ 
(3(

ۀ ۀ}
، فنتيج���ة ُخلفهم للوعد م���ع اهلل تع�لى وكذبهم فيم� ع�هدوا به ف�إّنهم قد 

(4(
ۇ ۇ ۆ  }

ابُتلوا ب�لنف�ق. ف�إذا ع�هدتَّ اهلل على اأمر فكن ث�بتً� في عهدك واإّل ف�ستلقى ع�قبة ذلك حتمً�.

وؤمن ب����هلل، لكّن عمله ُيكّذب 
ُ
فعندم���� ُيخلف المرء عه���ده مع اهلل تع�لى؛ ك�أن يق���ول بل�س�نه: اأن� اأ

قوَل���ه، ف�سُي�سبح وجه���ه قبيحً� عند اهلل تع�لى. وكّلم� اأخلف المزيد من الوعود ا�ستّد قبح وجهه حّتى 

)1)  �سورة الن�س�ء، الآية 145.
)2)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 19 اآب، 2011 م.

)3)  �سورة التوبة، الآيت�ن 75 و 76.
)4)  �سورة التوبة، الآية 77.
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ينف���ر اهلل من النظ���ر اإليه. فم� من اأحد ُيحّب روؤية الوجه القبيح، فم���� ب�لك ب�لقب�ئح التي تكون من 

العمق بحيث يبقى اأثره� اإلى يوم القي�مة ول تكون ق�بلة للعالج.

اإذن فلنح�ول - اإذا اأخط�أن� وب�درن� اإلى خداع اهلل تع�لى - اأن ُن�س�رع اإلى التوبة ول ندع اأثر هذه الأعم�ل 

يبقى اأو تتراكم فوقه� ذنوب اأخرى حّتى تتحّول - �سيئً� ف�سيئً� - اإلى َمَلكة فُي�سبح عالجه� اأقرب اإلى المح�ل. 

.
(1(

ب�لطبع ل ينبغي الي�أ�س من رحمة اهلل في اأّي ح�ل، لكّن عالج اأثر المع�سية يكون اأحي�نً� ب�لغ ال�سعوبة«

المسارعة في خدمة المولى
»وكم���� ُقلن� ف�إّن الزينة لوحده� ل تكفي لني���ل المحبوبّية. ف�إّن اأحبَّ المرء اأن يحظى بمحّبة ث�بتة 

ً� جّدًا تج�ههم. ف�لتلميذ ال���ذي يفوز بحّب معّلمه هو ذلك  عن���د الن��س فعلي���ه اأن ُيبدي ت�سّرفً� خ��سّ

ال���ذي ينج���ز واجبه المدر�سّي ال���ذي يحت�ج �س�عة م���ن الزمن في ن�س���ف �س�عة. اأّم� ذل���ك التلميذ 

المتق�ع�س الذي يوؤّخر اإنج�ز واجبه لعّدة اأّي�م ف�إّنه ي�سقط من عين معّلمه.

يق���ول الإم����م الب�ق���ر Q في هذا ال�سدد: بغي���ة ك�سب حّب اهلل عّز وجّل فع���الوة على تزيين 

ح هذا المقطع ب�آي���ة من الذكر الحكيم:  َو�سّ
ُ
اأعم�ل���ك ب�ل�سدق »تحّب���ب اإليه بتعجيل النتق���ال«. ولأ

فعندم���� انطل���ق مو�سى Q مع بني اإ�سرائي���ل اإلى �سحراء �سين�ء فقد و�س���ل Q اإلى الميع�د 

؛ لم�ذا �سبقَت 
(2(

قبله���م. عن���د ذاك ب�دره اهلل عّز وج���ّل ب�لق���ول: {  ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ}

؛ اأي اإّنني بّكرت في الو�سول لُت�َسّر مّني. 
(3(

قومك ب�لو�سول اإلى هن�؟ ق�ل: {ھ ھ        ھ ے}

اأو بتعبير اآخر: اأحببت اأن اأ�س�رع في خدمة مولي. ف�لإ�سراع في خدمة المولى واإنج�ز الواجب ب�سرعة 

م���ن �س�أنهم� اأن يزيدا من محبوبّية العبد عند م���وله. اإذن ف�لإم�م الب�قر Q ك�أنه يريد اأن يقول 

لج�بر: اإذا اأحببت اأن تكون محبوبً� عند اهلل فعليك اأن تعّجل في التحّرك! وقد يكون التحّرك بمعنى 

القي����م بعمل معّين، كم� اأّنه قد يعني اأي�سً� حرك���ة الإن�س�ن من درج�ته الو�سيعة للو�سول اإلى مرحلة 

الكم����ل اأو عملّية ال�سير اإلى اهلل تع�لى. فيكون المعنى: اإذا رغبت اأن ُيحّبك اهلل فعّجل ب�لحركة التي 

.
(5(

»
(4(

تنتهي اإلى اهلل وتكون لأجله وفي مر�س�ته! {ٻ ٻ ٻ ٻ پ}

نفعن� اهلل تع�لى واإّي�كم، و�سلى اهلل على الحبيب الم�سطفى ُمحمد واآله الطّيبين الط�هرين.

)1)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 19 اآب، 2011 م.
)2)  �سورة طه، الآية 83.
)3)  �سورة طه، الآية 84.

)4)  �سورة اآل عمران، الآية 133.
)5)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 19اآب، 2011 م.
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التسويف

اأب���و جعفر ُمحمد  ¤ الإم����ام  ق��ال 

مو�سياً   Qالباقر علي  بن 

���س��اح��ب��ه، وت��ل��م��ي��ذه ال��ن��ج��ي��ب 

جابر الجعفي:

َبْح���ٌر  ���ُه  َفاإِنَّ َوالتَّ�ْس���ِويَف  ���اَك  »َواإِيَّ  

.
(1(

َيْغَرُق ِفيِه اْلَهْلَكى«

)1)  العالم���ة المجل�س���ي، بح�ر الأن���وار، ج75، �س164، 
.Q ب�ب و�س�ي� الب�قر



مصيدة الشيطان
اإّن الت�سوي���ف ُيع���ّد بحّق من الأ�سلح���ة الفّت�كة التي ي�ستعمله� اإبلي�س لإغ���واء النف�س الب�سرية؛ وهو 

م�سي���دة ال�سيط�ن التي ي�سط�د به� الغ�فلي���ن، و�سع�ف الإيم�ن، فكثيرًا من الن��س لم ي�ستجيبوا هلل 

ولر�سوله ب�سبب الت�سويف، ولذلك لمهم اهلل َتَع�َلى، فق�ل: {ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿٹ 

.
(1(

ٹ ٹ  }
 ق����ل بع����س المف�ّسرين: ا�ستخدم اهلل تع�لى في هذه الآية المب�ركة كلمة )�سوف( ب�لعت�ب واللوم 

عليه���م؛ لأّنه���م ك�نوا يعت���ذرون ب�سوف كّل ي���وم، وكثير من الن�����س المعر�سين كّلم���� خ�طبته ب�لتوبة 

وب�ل�س���الة وب�لع���ودة اإلى اهلل ق�ل: �س���وف اأتوب، وهذه هي م���ن عالم�ت الحرم����ن، ومن بذر بذرة 

)�سوف( اأخرجت له �سجرة )لعل(، واأثمرت له ثمرًا ُي�سّمى )ي� ليت( طعمه الح�سرة والندامة. 

في و�س�ي� النبّي الأكرمP لأبي ذّر الغف�ري ر�سي اهلل عنه: »يا اأبا ذّر اغتنم خم�ص قبل خم�ص، 

�سبابك قبل هرمك، و�سّحتك قبل �سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل �سغلك، وحياتك قبل 

موتك، يا اأبا ذّر، اإّياك والت�سويف باأملك، فاإّنك بيومك ول�ست بما بعده، فاإن يكن غد لك تكن في 

الغ���د كم���ا ُكن���َت في الي���وم، واإن لم يكن غد لك لم تندم على ما فّرطت ف���ي اليوم، يا اأبا ذّر، كم من 

 .
(2(

م�ستقبل يوماً ل ي�ستكمله، ومنتظر غداً ل يبلغه«

ق����ل الإم����م اأبو عب���د اهلل ال�س����دق Q: كتب اأمي���ر الموؤمني���ن Q اإلى بع����س اأ�سح�به 

يعظه:»... فارف�ص الدنيا، فاإّن حّب الدنيا ُيعمي وُي�سّم، وُيبكم ويذّل الرقاب، فتدارك ما بقي من 

عمرك، ول تقل غداً وبعد غد، فاإّنما هلك من كان قبلك باإقامتهم على الأماني والت�س���ويف حتى 

.
(3(

اأتاهم اأمر اهلل بغتة وهم غافلون...«

)1)  �سورة الحجر، الآية 3.
)2)  ال�سيخ الطو�سي، الأم�لي، �س 526، المجل�س )19( يوم الجمعة الرابع من المحرم �سنة 457 هـ.

)3)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س136، ب�ب ذم الدني� والزهد فيه�، الحديث 23.
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ثالث صور إلنجاز العمل
ْن  »و�سلن���� في الدر�س ال�س�بق اإلى حيث ق�ل الإم�م الب�قر Q لج�بر بن يزيد الجعفّي: »َوَتَزيَّ

ْعَماِل َوَتَحبَّْب اإَِلْيِه ِبَتْعِجيِل الْنِتَقاِل«!
َ
ْدِق ِفي الأ هلِل َعزَّ َوَجلَّ ِبال�سِّ

ويمك���ن ت�سّور ثالث���ة فرو�س في مق�بل ال�سرعة في اإنج�ز العمل: اأّوله� ت�أخير فعل الخير وت�أجيله 

اإلى يوم غد اأو بعد غد. وهو م� ُيذّكرن� ب�أولئك الذين كّلم� جرى الكالم عن التوبة ق�لوا في اأنف�سهم: 

ل���م يحن اأوان ذلك بعد. فلنقم بهذا العمل اأّوًل ثّم نتوب بعد ذلك! والنتيجة من هذا الت�أجيل �ستكون 

اإّم� ح�سول م�نع من اإنج�ز العمل اأو حلول الأجل وعدم اإنج�زه اأ�س��سً�. 

وح�لة ال�ستمرار في ت�أجيل العمل هذه ُت�سّمى »الت�سويف«، والظ�هر اأّنه� م�أخوذة من »�سوف« التي 

ت���دّل على الم�ستقب���ل القريب، ف�لت�سويف هو من حب�ئل ال�سيط�ن الخط���رة التي اإذا �سقط فيه� اأحد 

ف�إّنه ل يخرج منه� ول يبلغ هدفه.

الح�لة الث�نية هي الغفلة؛ بمعنى اأّن اأمور الدني� تجعل الإن�س�ن في غفلة ت�ّمة عن فعل الخير. ففي 

ح�لة الت�سويف يكون الإن�س�ن متنّبهً� اإلى �سرورة اإنج�ز العمل، لكّنه يوؤّجله ب��ستمرار. اأّم� في الح�لة 

الث�نية ف�لمرء يغفل تم�مً� عن اأّن هن�ك تكليفً� يتحّتم عليه القي�م به.

بحر يغرق فيه الهلكى 
، ف�إّنه بحر يغرق فيه الهلك���ى«؛ حذار من اأن 

(1(
»يق���ول الإم����م الب�قر Q: »واإّي�ك والت�سوي���ف

يخدعك ال�سيط�ن واإّي�ك والت�سويف في فعل الخير، ف�لت�سويف بحر ُيغرق وُيهلك كّل من ي�سقط فيه، 

وعل���ى الرغ���م من اأّن ن�ّس عب����رة: »بحر يغرق فيه الهلكى« يختلف عّم� بّين����ه، غير اأّن هذا النوع من 

التع�بير ينطوي على عن�ية اأدبّية؛ ف�لمعنى: اإّن َمن ي�سقط في هذا البحر يغرق اإلى حّد الهالك.

؛ وه���ذا الأمر ب�لم�س�رعة والعجلة 
(2(

ف�لق���راآن الكريم يقول: {ٻ ٻ ٻ ٻ پ}

ه���و م�س���داق للجملة ال�س�بقة م���ن الرواية وهو قول���ه Q: »وتحّبب اإليه بتعجي���ل النتق�ل«. فمن 

الج�ئ���ز - عل���ى �سبيل المث�ل - الإتي�ن ب�سالة الظهر منذ وق���ت الزوال وحّتى قبيل الغروب. واإّن َمن 

ل���م ُي�سّله���� في اأّول وقته� لم يع�سِ رّبه، لكّن ال�سالة ف���ي اأّول الوقت فيه� »ر�سوان اهلل«. ف�إْن عّجلن� 

و�سّلين�ه���� ف���ي اأّول وقته� ف�سنح�س���ل، م�س�فً� اإلى المغف���رة والتوبة، على ر�س� اهلل ع���ّز وجّل؛ ذلك 

ْفت به؛ اإذا ُقلَت له مّرة بعد مّرة: �َسوَف اأفعل.   )1)  التَّ�ْسِويف: الَمْطُل )المم�طلة( والت�أخير، و�َسوَّ
)2)  �سورة اآل عمران، الآية 133.
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.
(1(

الر�س� الذي ك�ن ُيفّت�س عنه مو�سى Q في قوله تع�لى: {ھ ھ        ھ ے}

 ف�لت�سوي���ف ف���ي مق�بل هذه العجلة اأو تقدي���م الخدمة هو بحر لّجّي متالط���م واإّن المرء لينخدع 

.
(2(

ويظّن اأّنه ق�در على خو�س غم�ره وال�سب�حة فيه، لكّنه م� اإْن يدخله حّتى يهلك«

الفرق بين التسويف والترّيث 
الت�سوي����ف؛ اأن تدف����ع الأمر مع ا�ستط�عتك اأن تعمله الآن، والح�ج����ة اإليه قد ق�مت، ووقته قد 

ح�����ن، ولكّنك تتعّذر ب�أعذار واهية، تقول: لي�����س عندي وقت ول اأ�ستطيع اأن اأفعله لوحدي، �سوف 

ل الن��س المهّم�ت التي ينبغي اأن يقوموا  اأنتظر غيري لُي�س�عدني، �س�أح�ول �س�أح�ول، وهكذا، يوؤجِّ

ل الأ�سي�����ء المهّمة اإلى اآخر لحظة. ق�����ل الإم�م اأمير  به�����، ومعظ����م الأزم�ت تحدث عندم����� توؤجَّ

الموؤمني����ن Q: »العل���م مقرون بالعمل، فمن عِلم عمل، والعل���م يهتف بالعمل، فاإن اأجابه، 

.
(3(

واإل ارتح«

والترّي���ث: تتمّه���ل اأن تنتظر الفر�سة المن��سبة، فقد تكون الإمك�ن����ت والأدوات غير متوّفرة، ولم 

يحن الوقت المن��سب بعد. 

َمهَلكة التسويف
ف����س �سُعب اقتالعه�، لذا وجب قلُع  رت في النَّ ق���د اأثبت���ت التج�رب اأنَّ �سجرة المع��سي ُكلَّم� تجذَّ

المع�سية فورًا ولي�س النتظ�ر اإلى �سنِّ ال�سيخوخة حيث ي�ستّد الحر�س على الم�ل وطول الأمل والتعلُّق 

ين دليٌل  ني����. َمْن ق�ل اإنَّك �سُتْمَهل لت�سل اإلى �سنِّ ال�سيخوخة؟! األ ترى اأنَّ قّلة عدد الم�سنِّ بحط����م الدُّ

على موت الأكثر في �سنِّ ال�سب�ب، فال يبقى منهم اإلَّ القليل؟.

وم� ُيدريك اأّنه اإذا امتّد اأجلك �سيكون في قلبك اإخب�ت وخ�سوع وخ�سوع هلل فتتوب وت�ستغفر؟ األم 

ت�سمع قول الحّق جّل وعال: { ۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ  ېې  ې 

؛ ق����ل مولن���� الإم�م الب�قر Q: »ما م���ن عبد اإل وفي قلبه 
(4(

ې ى ى ائ ائ ەئ  }
نكتة بي�س���اء، فاإذا اأذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة �س���وداء، فاإن تاب ذهب ذلك ال�س���واد، واإن تمادى 

)1)  �سورة طه، الآية 84.
)2)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 20 اآب، 2011 م.

)3)  ابن اأبي الحديد، �سرح نهج البالغة، ج19، �س 284.
)4)  �سورة الأنف�ل، الآية 24.
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في الذنوب زاد ذلك ال�س���واد حتى ُيغّطي البيا�ص، فاإذا غّطى البيا�ص لم يرجع �س���احبه اإلى خير 

.
(2(

»
اأبداً، وهو قول اهلل عّز وجّل: { ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ        ڍ  })1)

 وهل تعود ال�سفحة ال�سوداء اإلى �س�بق عهده� ن��سعة البي��س؟ وهل يعود الإن�ء اإلى �س�بق عهده 

بع���د انك�س����ره؟ وكم هو الفرق �س��سع بين �سديق مخل�س طوال عمره، و�سديق خ�ئن يعتذر ثم يخون 

ث���م يطلب ال�سف���ح؟، ثم اأّي �سم�ن لك اأن ُي�سرب على قلبك وي�س���وّد بتك�ثر الذنوب، فيموت ويعمى، 

فال يعود فيه اأثر لإ�سراقة اإيم�ن، ول اأمل لب�رقة توبة؛ فتظلم نف�سك وروحك فال يكون عندك انبع�ث 

اإل���ى توبة ول ط�ع���ة؟ ن�س�أل اهلل عّز وجّل ال�سالمة لن���� ولكم ولجميع اأهل الإ�س���الم، ق�ل مولن� اأمير 

.
(3(

الموؤمنين Q: »من غّرته الأماني كذبته الآجال«

اإل�������������ى ك��������م ت�����ج�����ع�����ل ال�����ت�����������س�����وي�����ف داأب�������������ً�

اأم������������������� ي������ك������ف������ي������ك اإن�������������������������ذار ال�����م�����������س�����ي�����ب؟

اأم������������������ ي�����ك�����ف�����ي�����ك اأّن��������������������ك ك�������������ّل ح����ي����ن

ح������ب������ي������ب؟ اأو  خ�����������������لٍّ  ب�������غ�������ي�������ر  ت�����������م�����������ّر   

ك�����������أّن����������ك ق���������د ل�����ح�����ق�����ت ب������ه������م ق�����ري�����ب�����ً�

ال������ن������ح������ي������ب اإف�����������������������������راط  ُي��������غ��������ن��������ي��������ك  ول 

خطر تسويف التوبة
ره�، وهو ل يعلم متى ينزل به الموت الَّذي يخطف كلَّ  ْن ُي�سّوف التوبة وُيوؤخِّ العجب كّل العجب ِممَّ

�م �ُسْبهة، ُي�س�رع للتخلُّ�س منه،  دم، فمن يتن�ول الطع�م ال�سَّ ْن حوله، وعندئٍذ ل ينفع النَّ يوم اأحدًا ِممَّ

لأنَّ الزم���ن الَّذي ينق�سي في مثل هذه الح�لت، ينق�سي ب�سرعة، والخ�س�رة عندئٍذ ل ُتعوَّ�س، واعلم 

اأّن الت�سويف والت�أخير من و�سو�سة الو�سوا�س الخّن��س الذي يو�سو�س في �سدور الن��س، ول بّد للعبد اأن 

ي�ستيقظ من نوم الغفلة والجه�لة، ويتدارك الموت قبل حلوله، فعند مجيء َمَلِك الموت ل ينفع حزٌن 

، فمن ت���رك المب�درة اإلى التوبة 
(4(

ول ن���دم. ق����ل اهلل �سبح�نه وتع�لى: {ک ک ک ک گ}

ب�لت�سويف ك�ن بين خطرين عظيمين اأحدهم� اأن تتراكم الظلمة على قلبه من المع��سي حتى ي�سير 

)1)  �سورة المطففين، الآية 14.
)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س273، وعن النبي P في م�ستدرك الح�كم ح:3908.

)3)  الآمدي التميمي، غرر الحكم ودرر الكلم، الف�سل ال�س�بع: الأم�ني رابطة الأمل والأجل، الحكمة 7280.
)4)  �سورة �سب�أ، الآية 54.
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رينً� وطبعً� فال يقبل المحو، والث�ني اأن ُيع�جله المر�س اأو الموت، فال يجد مهلة لال�ستغ�ل ب�لمحو. 

َت�����ت�����وُب راَك 
َ
اأ م�������  �������������َك  َربِّ �������������������ب����ح�����َن  �����سُ

�����ي�����ِب�����ِه َم����خ���������س����وُب َوال�������������َراأ��������������سُ ِم�������ن�������َك ِب�����������سَ

�����������َك َك�����ي�����َف َي����غ����ِل����ُب����َك ال����َه����وى ����ب����ح�����َن َربِّ �����سُ

َل�������َغ�������ل�������وُب ال�����������َه�����������وى  اإِنَّ  �������ب�������ح��������َن�������ُه  ��������سُ

������������َك م������ َت������������زاُل َوف������ي������َك َع����ن ����ب����ح�����َن َربِّ �����سُ

������َك َف�����������ت�����������َرٌة َوُن����������ك����������وُب اإِ�������������س������������الِح َن������ف�������������سِ

�������������َك َك������ي������َف َي�����ل�����َت�����ذُّ ِام�������������ُروؤٌ ����ب����ح�����َن َربِّ �����سُ

������ِه َم�����ط�����ل�����وُب ِب�������ل������َع������ي�������������سِ َوه���������������َو ِب������َن������ف�������������سِ

ال دين لمسّوف بتوبته
اإّن الّتعجيل في جميع الأمور قبيح اإّل في الّتوبة، ف�إّنه فيه� ح�سن اإذ الت�أخير موجب لالقتح�م في 

الهل���ك�ت وقد ق����ل مولن� ر�سول اهللP لأبي ذّر الغف����ري ر�سي اهلل عنه: »يا اأب���ا ذّر، اإّنكم في ممّر 

الليل والنهار في اآجال منقو�س���ة، واأعمال محفوظة، والموت ياأتي بغتة، فمن يزرع خيراً يو�س���ك 

 ،
(1(

اأن يح�سد رغبة، ومن يزرع �سّراً يو�سك اأن يح�سد ندامة، ولكّل زارع ما زرع«

ل��������ع��������ّل غ���������������دًا ي����������أت���������ي واأن������������������ت ف���ق���ي���د

غ������د. اإل�������������ى  ال�������������س�������ل������ح�������ت  ف������ع������ل  ت�����������رج  ول 

وف���ي حديث لمولن� الإم����م محمد بن علي الج���وادQ ق�ل: »تاأخي���ر التوبة اغت���رار، وطول 

، فت�أّم���ل قول اهلل �سبح�ن���ه: {چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ          
(2(

الت�س���ويف حي���رة،...«

، واعل���م اأّن التوب���ة عن���د 
(3(

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ   ڑ ڑ ک}
روؤية َاي�ت العذاب، وعند دّنو الأجل غير مقبولة، وهي كتوبة فرعون عند غرقه اذ لم يقبل اهلل توبته، 

كم� ج�ء ف���ي اَلية ال�سريف���ة: {ک ک گ     گ گ گ ڳ  ڳ ڳ 

 ،
(4(

ڳ     ڱ ڱ ڱ ڱ}

)1)  ال�سيخ الطو�سي، الأم�لي، �س 526، المجل�س )19( يوم الجمعة الرابع من المحرم �سنة 457 هـ.
)2)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج6، �س 30.

)3)  �سورة الن�س�ء، الآية 17.

)4)  �سورة الن�س�ء، الآية 18.
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ق�ل محمد الهمداني: �س�ألت الإم�م الر�س� Q: لأّي عّلة اأغرق اهلل فرعون، وقد َامن به واأقّر 

 .
(1(

بتوحيده؟.. ق�ل: »لأّنه اآمن عند روؤية الباأ�ص، والإيمان عند روؤية الباأ�ص غير مقبول«

ق�ل اهلل تع�ل���ى: {ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ې ې ې ى ى ائ   ائ ەئ ەئ وئ وئ 

، اإذن يج���ب عل���ى المرء اأن ُيب����در للتوبة عّم� �سلف من 
(2(

ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ      ېئ    ېئ}
ذنوب���ه قبل اأن ينزل به الموت، واأن يت���رك الت�سويف وطول الأمل، ورد عن اأمير الموؤمنين Q اأّنه 

.
(3(

ق�ل: »ل دين لم�سّوف بتوبته«

النفس والتسويف
ي���ا نف����ص: األ ت�ستحين من التوبي���خ والتعنيف، على طول الت�سويف، وال���ذي يدعوك اإلى الت�سويف 

اليوم هو معك غدًا، واإّنم� تزدادين بطول المّدة ردى.

ي���ا نف����ص: مثل اأه���ل الدني� وا�ستغ�لهم ب�أ�سغ�له����، ون�سي�نهم لالآخرة واإهم�له����، كمثل قوم ركبوا 

ال�سفينة في البحر للتج�رة، فعدلوا اإلى جزيرة لأجل الطه�رة، والماّلح ُين�ديهم: اإّي�كم وطول المكث، 

ودوام اللب���ث، فم���ن ا�ستغل منكم بغي���ر الو�سوء وال�س���الة ف�تته �سفينة النج����ة، ف�لعقالء منهم لم 

يمكث���وا، و�سرعوا في الو�سوء وال�سالة ولم يلبثوا، فوج���دوا الأمن والع�فية، واأم�كن ال�سفينة خ�لية، 

فجل�س���وا ف���ي اأطهر الأم�كن واأوفقه�، واأطيب الموا�سع واأرفقه� - ي� نف�س: ومنهم من وقف ينظر اإلى 

�سج���رة تلك الجزيرة واأثم�ره�، وي�ستمع اإلى طيب ترّنم اأطي�ره�، فغفلوا لذلك غفلة قليلة، اأعقبتهم 

ح�سرة طويلة، فلّم� ع�دوا اإلى المركب لم يجدوا مفرجً�، بل مك�نً� حرجً�، فقعدوا في اأ�سيق المواطن 

واأظلمه�، واأحرج الأم�كن واأ�س�أمه�.

)1)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج6، �س 23.
)2)  �سورة يون�س، الآيت�ن 50، 51.

)3)  الآمدي التميمي، غرر الحكم ودرر الكلم، �س 777، الحكمة 223.
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يا نف�ص: م� الم�نع لك من المب�درة اإلى �س�لح الأعم�ل، وم� الب�عث لك على الت�سويف والإهم�ل، 

وه���ل �سبب���ه اإل عجزك عن مخ�لفة �سهوت���ك، و�سعفك عن موؤالفة اأئّمتك؟ وه���ب اأّن الجهد في اآخر 

.
(1(

العمر ن�فع، واأنه مرق اإلى اأ�سعد المط�لع، فلعل اليوم اآخر عمرك، ونه�ية دهرك

وم���ن اأدعي���ة مولن� اأمير الموؤمنين Q: »اأن���ت وليِّ ومولي وعليك رزقي، وبيدك نا�س���يتي، 

ف�س���لِّ عل���ى محم���د واآل محم���د، وافع���ل ب���ي م���ا اأنت اأهل���ه، وعد بف�س���لك عل���ى عبد غم���ره جهله، 

وا�س���تولى عليه الت�سويف حتى �س���الم الأيام، فاعتقد المحارم والآثام، فاجعلني �سّيدي عبداً يفزع 

.
(2(

اإلى التوبة«

من غصص التسويف
اإّن الت�سويف مظّنة عرو�س ال�سواغل، و�سبب فوات الربح، وانقط�ع العمل، و�سبب ح�سول الخ�سران، 

ئ للدين وم�سوِّف وع��ٍس ون�كر للنعم وج�حد لحّق المنعم، فلن يبتعد ح�له مطلقً�  فم���ن ع��س بين مجزِّ

ع���ن ح����ل ال�س�ّلين، كم���� اأّن الت�سويف هو �سبب رئي�س ف���ي تخّلف المتخّلفين ع���ن اللتح�ق بر�سول رّب 

الع�لمين.

وك���م جّرع الم�سّوفون اأولي����ء اهلل تع�لى غ�س�سً�، ولقد ك�ن القدر الأكب���ر من هذه الغ�س�س من 

ن�سي���ب ول���ي اهلل الأعظ���م اأمير الموؤمني���ن Q، ويكفي الموؤم���ن اأن يت�أّمل بع����س خطبه المروية 

ف���ي نهج البالغة ك���ي ي�ست�سعر مرارة م� لق����ه Q من الم�سّوفين المتخ�ذلي���ن، وخذ اإليك مثاًل 

الب،  ّم ال�سّ قوله Q: »اأّيها الّنا�ص المجتمعة اأبدانهم، المختلفة اأهواوؤهم. كالمكم يوهي ال�سّ

وفعلك���م يطم���ع فيكم الأعداء، تقولون ف���ي المجال�ص: كيت وكيت، فاإذا ج���اء القتال قلتم: حيدي 

حياد ما عّزت دعوة من دعاكم، ول ا�ستراح قلب من قا�ساكم.اأعاليل باأ�ساليل، و�ساألتموني الّتطويل 

���يم الّذليل. ول ُيدَرك الحّق اإّل بالج���ّد. اأّي دار بعد داركم  دف���اع ذي الّدي���ن المط���ول. ل يمنع ال�سّ

 
ّ

 م���ن غررتموه، ومن فاز بك���م فقد فاز واهلل
ّ

تمنع���ون، م���ع اأّي اإم���ام بعدي تقاتل���ون؟ المغرور واهلل

بال�ّسهم الأخيب، ومن رمى بكم فقد رمى باأفوق نا�سل )اأي ب�سهم لي�ص له ن�سل، فهو ل ُي�سيب(.

.
(3(

�سّدق قولكم، ول اأطمع في ن�سركم، ول اأوعد العدّو بكم..«
ُ
 ل اأ

ّ
اأ�سبحت واهلل

)1)  تقي الدين اإبراهيم بن علي الكفعمي، مح��سبة النف�س، �س 174 - 201.
)2)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج87، �س 208.

)3)  ابن اأبي الحديد، �سرح نهج البالغة، ج2، �س 111.
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وبع���د اأن هج���م جنود مع�وية عل���ى الأنب�ر، وقتلوا م���ن قتلوا ونهبوا م� نهبوه ق����ل Q:».. فيا 

، ُيمي���ت القل���ب ويجل���ب الهّم اجتماع هوؤلء الق���وم على باطله���م وتفّرقكم عن حّقكم، 
ّ

عجب���اً، واهلل

فقبحاً لكم وترحاً حين �سرتم غر�ساً ُيرمى: ُيغار عليكم ول تغيرون، وُتغزون ول تغزون، وُيع�سى 

 وتر�س���ون، فاإذا اأمرتكم بال�س���ير اإليهم في اأيام ال�سيف ُقلتم: هذه حّمارة القيظ اأمِهلنا ي�سبخ 
ّ

اهلل

عّنا الحّر، واإذا اأمرتكم بال�س���ير اإليهم في ال�س���تاء ُقلتم: هذه �س���ّبارة القّر اأمهلنا ين�سلخ عّنا البرد، 

 من ال�س���يف اأفّر، يا اأ�س���باه الرج���ال ول رجال، حلوم 
ّ

كّل ه���ذا ف���راراً م���ن الح���ّر والقّر، فاأنت���م واهلل

 جّرت ندما واأعقبت 
ّ

الأطفال، وعقول رّبات الحجال، لوددت اأّني لم اأركم ولم اأعرفكم معرفة، واهلل

 لقد �س���حنتم �س���دري غيظاً، واأف�س���دتم علّي راأيي بالع�س���يان والخذلن، حتى 
ّ

�س���دماً. قاتلكم اهلل

 اأبوهم وهل اأحد منهم 
ّ

قالت قري�ص: اإّن ابن اأبي طالب رجل �س���جاع، ولكن ل علم له بالحرب، هلل

اأ�سّد لها مرا�ساً واأقدم فيها مقاماً مّني؟ لقد نه�ست فيها وما بلغت الع�سرين، وها اأنا ذا قد ذّرفت 

. فت�أّمل كالمه Q تجد وقع ت�سويف المتخ�ِذلين كم 
(1(

على ال�سّتين، ولكن ل راأي لمن ل ُيطاع«

جّر عليه وعلى اأهل الإيم�ن من الآلم اإلى يومن� هذا.

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج5، �س 6، ب�ب ف�سل الجه�د.





ن���������������صّ ال�����و������ص�����ّي�����ة

اأب���و جعفر ُمحمد  ¤ الإم����ام  ق��ال 

الباقرQمو�سياً  علي  بن 

تلميذه النجيب جابر الجعفي: 

11

الغفلة والتواني

»واإّي���اك والغفل���ة ففيها تكون 

���اَك َوالتََّواِن���َي  ق�س���اوة القل���ب، َواإِيَّ

 
ُ
ِفيَم���ا ل ُعْذَر َلَك ِفيِه، َفاإَِلْيِه َيْلَجاأ

.
(1(

النَّاِدُموَن«

)1)  العالم���ة المجل�س���ي، بح����ر الأن���وار، ج75، 
.Q س164، ب�ب و�س�ي� الب�قر�



مصيبة الغفلة
ق����ل اهلل العظي���م ف���ي كت�ب���ه الكري���م: {ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پپ پ ڀ  

ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
.

(1(
ڦ}

اإّن الغفل���ة ع���ن اهلل تع�لى تزيد كدورة القلب، وُتمّكن النف�س وال�سيط����ن من التغّلب على الإن�س�ن 

وتزي���د ف���ي المف��سد. في حي���ن اأّن ذكر اهلل وا�ستح�س�ر ذك���ره ُي�سقالن القل���ب وُيك�سب�نه ال�سف�ء، 

.
(2(

ويجعالنه مجلى للمحبوب، وُي�سّفي�ن الروح وُيخّل�س�ن الإن�س�ن من قيود اأ�سر النف�س

 والغفل���ة اأّيه���� الإخوة �سب���ب عظيم من اأ�سب����ب ال�سالل والن�س���راف عن الهداية، ق����ل تع�لى: 

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

ڳ  ڳ   ڳ   گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
 .

(3(
ڳ ڱ}

ر اآل فرع���ون حين  والغفل���ة �سب���ب م���ن اأ�سب����ب عقوبة الدني���� و�س���وء الخ�تمة، ق����ل تع�ل���ى ُيذكِّ

ذّكره���م ب�لآي����ت فلم يتذّكروا به����: {ہ ھ  ھ  ھ ھ ے ے   ۓ  ۓ ڭ 

 .
(4(

ڭ}
والغفلة من اأهّم اأ�سب�ب دخ���ول الن�ر ق�ل تع�لى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

. وهل 
(5(

پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ}
ت���رى اأهل الدني� اليوم اإل غ�فلين عن الحّق، لهين عن التوحيد والإذع�ن للر�سل والمالئكة والكت�ب 

والنبّيي���ن والي���وم الآخر مع اختالفهم في مراتب الغفلة والبعد، كم���� ك�نوا كذلك في الأم�س وم� قبل 

الأم�س، مكتفين بم� ُيالزم عنوان الغفلة من الإتراف ب�لنعم والفرح والمرح به� واللعب واللهو.

)1)   �سورة الأعراف، الآية 179.
)2)  الإم�م الخميني }، الكلم�ت الق�س�ر مواعظ وحكم، ج1، �س 2.

)3)   �سورة الأعراف، الآية 146.
)4)  �سورة الأعراف، الآية 136.

)5)  ��سورة يون�س الآيت�ن8-7.
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من هوان الدنيا على اهلل 
م���ن هوان الدني� على اهلل تع�لى اأن يغفل الإن�س�ن عّم���� ُخلق له، فيته�ون في الوقوع في المع��سي 

�سغيره���� وكبيره����، ويغفل الإن�س�ن عّم� ُخلق له فيته�ون في اأداء الواجب�ت، ويغفل الإن�س�ن عّم� ُخلق 

ل���ه، ف���ال يت�أّثر ب�لن�سحي���ة ول يقبله�، يغف���ل الإن�س�ن عّم� ُخلق ل���ه، فيغتّر بم� عنده م���ن الح�سن�ت، 

وُيعج���ب ب�أعم�ل���ه، والبع�س من الغ�فلين يمّن به� على رّبه ذي المّن ال���ذي ل ُيمّن عليه، ف�إّن� هلل واإّن� 

اإليه راجعون.

ف�أّيه���� الن��س تفّرغوا من هموم الدني� م� ا�ستطعت���م اإلى ذلك �سبياًل، واجعلوا هّمكم في اآخرتكم 

 الت���ي �ستنتقل���ون اإليه����، واآثروا م� يبقى على م���� يفنى، واعمل���وا واّدخروا من الب�ق����ت ال�س�لح�ت،

، واح���ذروا م���ن 
(1(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ  پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ}

الغفلة فهي �سبب كّل حج�ب.

ال������م������وت ف������ي ك��������ّل ح����ي����ن ي���ن�������س���د ال���ك���ف���ن����

ون�������ح�������ن ف��������ي غ����ف����ل�����������������������������ة ع�������ّم�������� ُي���������������راد ب���ن����

ال�������دن�������ي�������� وزه�����������������رت��ه��������� اإل�������ى  ت�������رك�������ن�������ّن  ل 

ال���ح�������س���ن���� اأث�������واب�������ه��������  م�������ن  ������ْح������َت  ت������و�������سّ واإن 

ق�ل مولن� الإم�م اأمير الموؤمنين Q: »ومن غفل غّرته الأماني، واأخذته الح�سرة اإذا انك�سف 

.
(2(

الغطاء، وبدا له من اهلل ما لم يكن يحت�سب«

أسباب الغفلة
م���ن اأعظم اأ�سب����ب الغفلة ن�سي����ن الغ�ية من الخل���ق، ق�ل تع�ل���ى:{ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ 

، فرّبن���� �سبح�ن���ه خلقن���� لغ�ية عظيم���ة ولم يتركن���� هماًل، ق����ل �سبح�نه: {ے 
(3(

ڃ}
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ       ۋ     ٴۇ    ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے 
، فكّلم���� ن�س���ي الإن�س�ن الغ�ية من خلقه وقع في الغفلة، وقد ج�ءت الن�سو�س ال�سريفة 

(4(
ۉ}

ال���واردة عن اأنبي�ء اهلل تع�لى واأئم���ة الهدى R لُتحّذرن� من الغفلة وتوؤّكد علين� �سرورة ا�ستمرار 

)1)  �سورة الكهف، الآية 46.
)2)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار ج 69، �س90.

)3)  �سورة الذاري�ت، الآية 56.
)4)  �سورة الموؤمنون، الآيت�ن 115و 116.
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التنّب���ه واليقظ���ة، واأّنن� لم ُنخلق عبثً�، بل خلقن� لأمر عظي���م، وهو ط�عة اهلل تع�لى وتحقيق العبودية 

ل���ه، فيتوّج���ب علين���� اأن نحر�س تم����م الحر�س على اأن ل نكون م���ن الغ�فلين، واأن ل يغي���ب عّن� اأبدًا 

الهدف العظيم الذي من اأجله خلقن� اهلل، وجعله تع�لى م�سدرًا لعّزتن� وكرامتن�، فال ت�أخذن� الغفلة، 

يع اأنف�سن� ب�لعي�س بال هدف: وب�لّت�لي ن�سّ

ق���������د ه����������ي�����������أوك لأم��������������ر ل���������و ف�����ط�����ن�����ت ل���ه

ال����ه����م����ل. م�������ع  ت������رع������ى  اأن  ب����ن����ف���������س����ك  ف���������رب���������أ 

وم���ن اأ�سب����ب الغفلة؛ الت�س�هل في الوق���وع في الذنوب، فكّلم� ته�ون الم�سل���م في ارتك�ب الذنوب 

ج�ءت الغفلة وا�ستولت على قلبه، ق�ل ر�سول اهلل P: »تعر�ص الفتن على القلوب كعر�ص الح�سير 

ع���وذاً ع���وذاً)1)، ف���اأّي قلب اأ�س���ربها نكتت فيه نكتة �س���وداء، واأّي قلب اأنكرها نكتت فيه نكتة بي�س���اء، 

حت���ى تعود القلوب على قلبين: قلب اأ�س���ود مرباداً)2) كالك���وز مجخيا)3)، ل يعرف معروفاً ول ُينكر 

.
(4(

منكراً، اإل ما اأ�سرب من هواه، وقلب اأبي�ص فال ت�سّره فتنة ما دامت ال�سماوات والأر�ص«

 فهذا يت�س�هل في نظرة محّرمة، وهذا يت�س�هل في اأكل الرب�، وهذا يت�س�هل في الغيبة والوقوع في 

اأعرا�س الن��س، وهذا يت�س�هل في عقوق والديه وقطيعة رحمه، فهذا الت�س�هل يوقع القلب في الغفلة، 

فال تنظر اإلى �سغر المع�سية ولكن انظر اإلى عظم من ع�سيت:

َت���ُق���ل َف������ال  َي�����وم�����ً�  ال������َده������َر  َخ������َل������وَت  م�����  اإِذا 

َخ������������َل������������وُت َوَل������������ِك������������ن ُق������������ل َع����������َل����������يَّ َرق�������ي�������ُب

َم��������س�����ى م�����  ُي�������غ�������ف����ِ���ُل   
َ َ
اهلل �������َب�������نَّ  َت���ح�����������سَ َول 

َي�����غ�����ي�����ُب َع�������َل�������ي�������ِه  َي������خ������ف������ى  م���������  نَّ 
َ
اأ َول   

ق�ل مولن� الإم�م ال�س�دقQ: »اإّياكم والغفلة، فاإّنه من غفل، فاإّنما يغفل عن نف�سه، واإّياكم 

.
(5(

والتهاون باأمر اهلل عّز وجّل، فاإّنه من تهاون باأمر اهلل اأهانه اهلل يوم القيامة«

)1)  في ميزان الحكمة ذكرت: عودًا عودًا. ق�ل ابن الأثير: »عودا عودا: الرواية ب�لفتح ، اأي مرة بعد مرة . وروى ب�ل�سم ، وهو واحد العيدان ، 
يعنى م� ين�سج به الح�سير من ط�ق�ته . وروى ب�لفتح مع ذال معجمة ، ك�أنه ا�ستع�ذ من الفتن ) عوذ (، يق�ل : عذت به اأعوذ عوذا وعي�ذا 

ومع����ذا : اأي لج����أت اإلي���ه . والمع����ذ الم�سدر ، والمك�ن ، والزم�ن : اأي لق���د لج�أت اإلى ملج�أ ولذت بم���الذ« .)النه�ية في غريب الحديث 

والأثر: مجد الدين ابن الأثير، جزء3 : ،�س318(.

)2)   مرب�دًا: متغّيرًا اإلى الغبرة، م�ئاًل اإلى الرم�دي.
)3)   مجخي�: م�ئاًل، وف�ّسره البع�س ب�لنكو�س.

)4)  الم�زندراني، محمد �س�لح، �سرح اأ�سول الك�في، ج12، �س15، دار اإحي�ء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 2000م.
)5)  اأحمد بن محمد بن خ�لد البرقي، المح��سن، ج1، �س 96، الطبعة 2: دار الكتب الإ�سالمية، قم.
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الغفلة ُتقّسي القلب
»الغفل���ة هي الح�ل���ة الأخرى التي تق���ع في الطرف المق�ب���ل للعجلة والم�س�رعة ف���ي فعل الخير. 

 :P  ف�لإن�س����ن الغ�ف���ل اأ�س��س���ً� ين�سى تكليف���ه وين�سغل ب�أم���ر اآخر. يق���ول الإم�م اأبو جعف���ر الب�قر

»واإّي����ك والغفلة ففيه� تكون ق�س�وة القلب«. ويقول عّز من ق�ئل في و�سفه لحوار يدور بين المن�فقين 

؛ اأي: يق���ول المن�فقون للموؤمنين: األم نكن 
(1(

والموؤمني���ن في ي���وم القي�مة: {ڌ ڎ ڎ ڈڈ}

معكم؟! بمعنى: األم نكن اأهل حّي واحد، ورّواد م�سجد واحد، ورفق�ء في الجه�د، و...الخ؟ فم� الذي 

اأو�سلك���م اإلى كّل هذه ال�سع�دة واأبق�ن� ف���ي هذه الظلمة الح�لكة؟ فُيجيب الموؤمنون:{ ژ ژ ڑ      

؛ اأج���ل لق���د كنتم معن�؛ لكّنك���م كنتم ُت�سّوفون في 
(2(

ڑ      ک ک ک ک گ}
الأم���ور وتوؤّجلون عملكم اإلى غد وبعد غد، وُتقّدمون رج���اًل وتوؤّخرون اأخرى، ف��ستولى ال�سّك والريبة 

عليكم �سيئً� ف�سيئً�. فقد اأقررتم في ب�دئ الأمر ب�سرورة الإتي�ن بهذه الواجب�ت لكّنكم كنتم ت�سّوفون 

ف���ي الأمر فك�نت النتيج���ة اأن توّلد عندكم ب�لتدريج �سّك في اأ�سل ه���ذه الواجب�ت وت�س�ءلتم: هل اإّن 

القي����م به� ُيعّد �سرورّيً� اأ�س��سً�؟ فغلبت عليكم الآم�ل والأم�نّي وخدعتكم وغّرتكم. وهذه هي �سل�سلة 

المراح���ل التي ُيمكن اأن تطراأ عل���ى الإن�س�ن فتزيح قدمه �سيئً� ف�سيئً� عن م�سير الحّق وت�سرفه عنه. 

فمثل هذا الإن�س�ن قد يفتح عينه فج�أة فيرى نف�سه قد انحرف بزاوية 180 درجة عن م�سير الحّق.

يق���ول اهلل عّز وجّل ف���ي اآية اأخ���رى: {ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ 

، ف����إذا ُح���رم 
(3(

ٴۇ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ  ۉ  ې ې ې   ې ىى ائ  ائ ەئ}
القل���ب لمّدة من اإف��سة نور الهداية عليه من ِقَب���ل اهلل عّز وجّل و�سغلته عوامل الغفلة بروتين الحي�ة 

ورت�بته���� ف�س���وف يفقد ح�لة الرّقة والنفع�ل ول تعود حّتى الموعظة موؤّثرة فيه فين�سى - �سيئً� ف�سيئً� 

- اأّن���ه م���ن اأجل م����ذا ُخلق اأ�س��س���ً�؟ واإلى اأين وجهته؟ ولم����ذا ُبعث الأنبي�ء؟ ومن اأج���ل م�ذا ُجعلت 

منظومة الر�س�لة والإم�مة وال�سه�دة؟ وم� اإلى ذلك. وهذا الن�سي�ن والغفلة ُيق�ّسي�ن القلب ويجعالنه 

ك�ل�سخر. 

)1)  �سورة الحديد، الآية 14.

)2)  �سورة الحديد، الآية 14.
)3)   �سورة الحديد، الآية 16.
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من اأجل ذلك يقول Q: »واإّياك والغفلة ففيها تكون ق�ساوة القلب«؛ ف�إّي�ك والبتالء ب�لغفلة 

والالمب����لة فهي من موجب�ت ق�س�وة القلب، ومع الأ�س���ف ف�إّن الثق�فة الع�لمّية المع��سرة تّتخذ هذا 

المنح���ى؛ وهو مح�ولة ن�سي�ن كّل م� يوجب الغّم واله���ّم والحزن والخوف واأمث�له� وعدم التفكير فيه 

والرك���ون اإل���ى الالمب�لة، في حين اأّن الغفلة والالمب�لة من �س�أنهم� اأن يق�ّسي� قلب الإن�س�ن فال يعود 

.
(1(

قول الحّق موؤّثرًا فيه مهم� �سمعه«

َفَوْيٌل ِلْلَقاِسَيِة ُقلوُبُهم 
حين تجّف داخَل النف�س الإن�س�نية ع�طفة الإح�س��س ب�آلم الآخرين وح�ج�تهم، وحين تنعدم من 

القل���وب الرحم���ة تحّل الق�سوة ب�لقلوب فتتح���ّول اإلى مثل الحج�رة التي ل تر�سح ب����أّي عط�ء، اأو اأ�سّد 

ق�سوة من الحج�رة؛ لأّن من الحج�رة م� تت�سّقق منه الأنهر، فيندفع العط�ء من ب�طنه م�ًء عذًب� نقًي�، 

ولكن بع�س الذين ق�ست قلوبهم ينعدم فيهم كّل اأثر للفي�س والعط�ء. وقد و�سل اأقوام اإلى هذا الح�ل 

من الق�س���وة وانعدام الرحمة، فقد و�سف اهلل قلوب اليه���ود فق�ل: {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ 

ں       ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ  ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ  
.

(2(
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ}

 اإّن م���ن الحج�رة م� يخرج منه العط�ء، اأّم���� قلوب هوؤلء فال يخرج منه� �سيء من الرحمة، فهي 

مح�فظة على ق�سوته� وا�ستكب�ره�. ثم بيَّن اهلل �سبح�نه ال�سبب الذي لأجله ق�ست قلوب اأهل الكت�ب: 

ۉ   ۉ   ۅ  ۅ  ۋ     ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   }
.

(3(
ې ې ې   ې ىى ائ  ائ ەئ}

 اإّن اأّية اأّمة يطول عليه� الأمد وهي تتقّلب في بحبوحة النعم على ف�سق وفجور ومع�سية ون�سي�ن لرّبه�، 

تق�سو قلوبه� فال تخ�سع لذكر اهلل وم� نزل من الحّق، وبهذا يبتعدون عن مه�بط الرحمة فتزداد القلوب 

ق�سوة،، فهي ل تلين عند ذكر اهلل، وتظّل معر�سة عنه، ول يزيده� التذكير ب�هلل اإل ق�سوة ونفوًرا، ف�أولئك 

الويل لهم: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ  پ پ پ ڀڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ       ڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
.

(4(
ڃ ڃ  ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ}

)1)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 20 اآب، 2011م.
)2)  �سورة البقرة، الآية 74.

)3)  �سورة الحديد، الآية 16.
)4)  �سورة الزمر، الآيت�ن 22 و 23.
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 P اإّن اأ�سح�ب هذه القلوب الق��سية هم اأبعد الن��س عن اهلل، والأمر كم� ق�ل مولن� ر�سول اهلل 

»ل ُتكث���روا ال���كالم بغي���ر ذك���ر اهلل، فاإّن كثرة الكالم بغير ذكر اهلل ق�س���وة للقل���ب، واإّن اأبعد القلوب 

. وق�ل حفيده الإم�م اأبو جعفر الب�قر Q: »اإّن هلل عقوبات في القلوب 
(1(

عن اهلل القلب القا�سي«

 .
(2(

والأبدان: �سنك في المعي�سة، ووهن في العبادة، وما �سرب عبد بعقوبة اأعظم من ق�سوة القلب«

اإّن حرارة الإيم�ن ت�ستطيع اأن ُتبل�سم القلوب فتلينه� وترّققه�، اإذا ُغّذيت ب�لعمل ال�س�لح والإكث�ر 

من الذكر، واإذا اأراد من ي�سعر بق�س�وة في قلبه اأن يعود لفطرته، فم� عليه اإل العمل على مراقبة عدل 

اهلل، وف�سل���ه و�سلط�ن���ه المهيمن على جميع خلق���ه. عند ذلك يجد اأّن قلبه بداأ َي���رّق ويخ�سع.. ومتى 

و�سل���ت القل���وب اإلى هذه المرحلة تدّفقت منه���� الرحمة. اأّم� عند غي�ب ه���ذه المع�ني الإيم�نية عن 

القل���وب ف�إّنه� تتيه في ظلم�ت ال�سالل والغواية والع�سي����ن، فتق�سو وتتكّبر، وم� اأعظمه� من عقوبة، 

والعجب اأّن �س�حب هذا القلب ل ي�سعر ب�أّنه مع�قب. وم� اأ�سّد هذه العقوبة واأعظمه�!!

لماذا الضعف والتواني؟
اأّم���� ف���ي الح�لة الث�لث���ة ف�لمرء ل يكون ن��سي���ً� لتكليفه ول ي�سّوف في اأدائه بل ه���و يح�ول الإتي�ن 

اَك َوالتََّواِن���َي ِفيَما ل ُعْذَر  ب���ه لكّن���ه يوؤّديه بتث�قل وتك��سل. يقول الإم�م Qفي ه���ذا المورد: »َواإِيَّ

َل���َك ِفي���ِه«؛ ل ت�سعف عند اأداء التكليف ال���ذي لي�س لديك اأّي عذر لتركه! فعندم� يبداأ الإن�س�ن العمل 

بتك��س���ل وتث�قل يكون الأمل في نج�حه فيه �سعيفً� ب���ل غ�لبً� م� يتركه في منت�سف الطريق. في� اأّيه� 

العزيز! اإذا كنت تعرف تكليفك، وتملك القدرة على العمل به، وقد اّتخذت القرار لأدائه، فلم�ذا هذا 

التك��سل والتث�قل اإذن؟

انتهاز الفرص
رن���� وتوانين� �س�عت الفر�سة م���ن اأيدين�. يقول مولن� اأمير الموؤمنين Q: »الفر�س���ة   كّلم���� ق�سّ

، فكم���� اأّن ال�سح�ب يمّر ب�سرعة واأّنك ل تراه بعد �س�عة اإذا 
(3(

تم���ّر مّر ال�س���حاب فانتهزوا ُفَر�ص الخير«

نظرت اإلى ال�سم�ء ث�نيًة، ف�إّن الفر�س ت�سيع من اليد بهذه ال�سرعة اأي�سً�. وعندم� ت�سيع فر�سة فعل خير 

ف�إّنه� ل ُتعّو�س ب�أّي �سيء. ف�إّنن� ن�ستطيع - في كّل لحظة، ومن دون اأن يلتفت اأحد اإلى ذلك، ومن غير اأن 

يح�سل اأدنى تغيير في و�سعن� الج�سم�نّي - اأن نوّجه قلبن� اإلى اهلل تع�لى واإلى اأولي�ئه. 

)1)  ال�سيخ الطو�سي، الأم�لي، �س 3، المجل�س.
)2)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج75، �س 176.

)3)  نهج البالغة، الحكمة 21.
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فه���ذا العم���ل ل يتطّلب مّن� اأّي م�سّق���ة، بل هو ُحلو وعذب لأّن فيه ذك���ر الحبيب، وهو ينطوي على 

برك�ت جّمة لالإن�س�ن؛ فهو يدفع عنه البالء، ويبعد عنه ال�سيط�ن، ويكّمل نق�ئ�سه، ويوّفقه في اأموره. 

، ولي�س ب�ل�سرورة 
(1(

ف�هلل جّل وع���ال يقول في كت�به العزيز: {ىئ ىئ ی ی ی ی جئ}

 اأن يك���ون الذكر ب�لل�س����ن، بل اإّن اأ�سل الذكر هو التف�ت القلب، اإذ يق���ول عّز من ق�ئل في اآية اأخرى: 

، فه���و ل يق���ول: »اأو اأكث���ر ذكرًا«، بل يقول: 
(2(

{ ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ ہ}
{ ۀ ہ ہ}، و�س���ّدة الذك���ر هي في كيفّيته ل في كّميته. فكّلم���� زاد التف�ت المرء في اأثن�ء 

الذكر زادت �سّدته. وهذا الأمر مقدور لن� جميعً�.

 لكن هل اإّنن� ُن�سّدد من ذكرن� هلل في اأوق�ت فراغن� ي� ترى؟ فبع�س الن��س اإذا فرغوا لبع�س الوقت 

تط���راأ على اأذه�نه���م اآلف الأفك�ر الم�سّطربة والخ�طئة، و�سوء الظ���ّن ب�لآخرين، والتخطيط لأمور 

الدني����، وم� اإلى ذلك، ف�إن لم ُيفّكروا ب�أّي �سيء من ذلك، �سّلوا اأنف�سهم بحّل الكلم�ت المتق�طعة، اأو 

م�س�هدة فيلم، اأو �سيء من هذا القبيل. لكّنهم، وعلى الرغم من كّل م� يحمله ذكر اهلل واأولي�ئه من 

البركة، ف�إّنهم ل يذكرون اهلل ولو للحظة. 

فك���م ك�ن علم�وؤن� العظ�م يو�سون بقراءة القراآن وكم ك�نوا ملتزمين بقراءته؟ فلنقراأ ولو �سفحة 

واح���دة من الق���راآن الكريم في وقت فراغن�. فلقد ك�ن الإم�م الخمين���ّي الراحل )ر�سوان اهلل تع�لى 

علي���ه( مع كّل م���� ي�سغله من اأعم����ل وم�سوؤولّي�ت حري�سً� عل���ى قراءة القراآن ب�سع م���ّرات في اليوم 

والليل���ة. فم� ب�لن� ونحن نملك الفر�س���ة، واأبدانن� �سليمة مع�ف�ة، واأعينن� ل ت�سك���و اأّي م�سكلة؟! ف�إّن 

علين� اأن نقراأ القراآن م� ا�ستطعن�. بيد اأّنن� نتق�ع�س عن ذلك. 

هن�ك م�سمون ورد ب�سكل م�ستفي�س في الرواي�ت ولعّلن� اإذا فّت�سن� م�س�در ال�سيعة وال�سّنة وجدن�ه 

،. اإذن نحن 
(3(

متواترًا اأي�سً�، وهو »اأّن اهلل يغر�ص في الجّنة �سجرة لكّل من يتلو الت�سبيحات الأربع«

ن�ستطي���ع ف���ي كّل لحظة اأن نغر�س لن���� �سجرة في الجّنة، لكّنن� ُنفّرط به���ذه الفر�س بكّل �سهولة. فكّل 

األ���وان الكلم����ت ت�سدر من اأفواهن� لكّنن� نتوانى عن ت�سبيح اهلل عّز وجّل. وهذه الح�لة اإّنم� تدّل على 

ت�سّلط ع�مل اآخر علين� وهو م� ُيدعى في الأدب الدينّي »ال�سيطان«. فلم�ذا ينبغي لالإن�س�ن اأن ينخدع 

)1)   �سورة الأحزاب، الآية 41.
)2)   �سورة البقرة، الآية 200.

)3)   عن ر�سول اهلل P: »... قل: �سبحان اهلل والحمد هلل ول اإله اإّل اهلل واهلل اأكبر فلي�ص منها كلمة تقولها اإّل غر�ص اهلل لك بها �سجرة في 
الجّنة«، )مجموعة ورام، ج1، �س68(. وعن اأبي جعفر Qق�ل: »قال ر�سول اهلل P: َمن ق�ل: �سبحان اهلل، غر�ص اهلل له بها �سجرة 

في الجّنة. ومن قال: الحمد هلل، غر�ص اهلل له بها �سجرة في الجّنة. ومن ق�ل: ل اإله اإّل اهلل، غر�ص اهلل له بها �سجرة في الجّنة. ومن 

ق�ل: اهلل اأكبر، غر�ص اهلل له بها �سجرة في الجّنة«، )و�س�ئل ال�سيعة، ج7، �س186(.
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اإل���ى هذا الحّد بموج���ود قد اأخبر اهلل �سبح�نه عّم� ي�سمره من ع���داوة وبغ�س�ء لبن اآدم؟! ف�هلل عّز 

.
(1(

وجّل يقول: {ڦ ڦ ڦ   ڄ ڄ  ڄڄ}

اإذن علين� اأن ُن�سّمر عن �سواعدن� ونبداأ ب�لأمور ال�سغيرة كي نتمّكن من ا�ستغالل اأعم�رن�؛ ذلك اأّنن� 

�سنفتح اأعينن� ذات يوم لنرى اأّنن� قد فّرطن� بكّل الفر�س. فنحن - وهلل الحمد - حري�سون جميعً� على 

اأداء ال�س���الة لك���ن لم�ذا كّلم� دخ���ل وقت ال�سالة ب�درن� - كّل حين - اإلى اخت���الق اأّي عذر لت�أخيره�؟ 

ف�س�ع���ة بحّجة تن�ول الطع����م، و�س�عة بذريعة ال�ستراحة، و�س�عة بحّج���ة م�س�هدة الأخب�ر اأو فيلم عبر 

التلفزي���ون، حّتى ي�س���رف الوقت على نه�يته فُن�سّليه� ف���ي اآخره! اأّيه� الإخوة والأخ���وات الأعّزاء! �سّلوا 

فري�ستكم التي ل ت�ستغرق اأكثر من ب�سع دق�ئق في اأّول وقته� ول ت�سمحوا لل�سيط�ن اأن يخدعكم.

يقول الإم�م الب�قر Q: »اإّياك والتواني فيما ل عذر لك فيه فاإليه يلجاأ النادمون«، وهن�ك 

ّولي في نظري هو اأّن ال�سمير »اإليه« يعود اإلى »العذر«؛ 
َ
احتم�لن في معنى هذا القول، واإّن التف�سير الأ

بمعنى: عندم� يندم الن��س يلجوؤون اإلى العذر. فعندم� يندم المرء ب�سبب عدم اإنج�ز اأمر ّم� اأو يوّبخه 

الآخ���رون على ذل���ك ف�إّن ب�إمك�نه اللجوء اإلى العذر اإن ك�ن لديه ع���ذر. لكّنك �سليم مع�فًى ولي�س من 

م�ن���ع يمنع���ك من الإتي�ن بفعل الخير فلم����ذا التق�سير؟! فجعل القلب ملتفتً� اإل���ى اهلل ل يحت�ج اإلى 

جهد بدنّي، ول اإلى اإنف�ق م�ل، ول اإلى �سّد الرح�ل وال�سفر؛ اإذن فلم�ذا نتوانى عن ذلك؟!

فبعد اأن ُيبّين الإم�م Qال�سبيل اإلى الفوز بحّب اهلل عّز وجّل ف�إّنه يتبعه� ب�لأمور الآنفة الذكر. 

فه���و Qوك�أّنه ُيريد اأن يق���ول في العب�رة ال�س�بقة: اإذا اأَردتَّ الظف���ر بمحّبة اهلل فعّجل في حركتك 

وفي القي�م ب�لخيرات! ثّم يقول بعد ذلك: واإّي�ك في مق�بل ذلك اأن ُتبتلى ب�لت�سويف وت�أجيل الخير اإلى 

غد اأو بعد غد حّتى ينتهي الأمر اإلى ترك عمل الخير تم�مً� اأو البتالء ب�لغفلة التي توؤّدي - من الن�حية 

العملّية - اإلى ترك الخير اأي�سً�، م�س�فً� اإلى م� ينجم عنه� من ق�سوة القلب. لكّنك اإن لم تكن من اأهل 

.
(2(

الغفلة وكنت ع�زمً� على الإتي�ن بفعل الخير، ف�حذر من التواني والتك��سل فيه واأ�سرع في اإنج�زه

جعلن���� اهلل واإي�كم م���ن الذين ي�ستمعون القول فيتبعون اأح�سنه، و�سل���ى اهلل على الم�سطفى واآله 

الأطه�ر.

)1)   �سورة ف�طر، الآية 6.
)2)   من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 20 اآب، 2011م.
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االستغفار والمراجعة

ُن���وِب  الذُّ �َس���اِلَف  »َوا�ْس���َتْرِجْع 

���َدِم َوَكْث���َرِة ال�ْس���ِتْغَفاِر،  ِة النَّ ِب�ِس���دَّ

اهلِل  َوَعْف���ِو  ْحَم���ِة  ِللرَّ ����صْ  َوَتَعرَّ

ِبُح�ْس���ِن اْلُمَراَجَعِة، َوا�ْس���َتِعْن َعلَى 

َعاِء  ُح�ْسِن اْلُمَراَجَعِة ِبَخاِل�ِص الدُّ

.
(1(

لَم« َواْلُمَناَجاِة ِفي الظُّ

)1)  العالم���ة المجل�س���ي، بح�ر الأن���وار، ج75، 
.Q س164، ب�ب و�س�ي� الب�قر�



تشريع االستغفار
 P اإّن م���ن اأعظ���م م� �سّرع���ه اهلل تع�لى لن�: كث���رة ال�ستغف�ر، وقد اأمر اهلل تع�ل���ى نبّيه الخ�تم

ب�ل�ستغف����ر ف���ي موا�سع كثي���رة من كت�به، ق����ل اهلل ع���ّز وج���ّل: {يب جت    حت    خت  مت  ىت يت 

، فه���ذا خط����ٌب ل�سّيد الذي���ن ع�سمهم اهلل تع�لى، م���ع اأّنه ك�ن ي�سوم حت���ى يقولون: ل 
(1(

جث}
يفط���ر، وك�ن يق���وم الليل اأكث���ره، وربم� ق�م الليل كل���ه، وك�نت كل حي�ته P جه����دًا في �سبيل اهلل، 

ودع���وة اإل���ى اهلل، وابتالء، و�سبرًا، ومع ه���ذا كّله، ولالأهمية الكبيرة والمنزل���ة العظيمة التي يحظى 

به���� ال�ستغف�ر، ف�إّن اهلل تع�لى خ�طبه بقول���ه: {يب جت    حت    خت  مت  ىت يت جث      مث 

، وخ�طبه 
(3(

، وخ�طب���ه ج���لَّ وع���ال بقول���ه:{ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ       پ پ}
(2(

ىثيث}
.

(4(
بقوله جّل �س�أنه: { ژ ڑ ڑ ک  ک ک ک}

 واإّن م���ن تدّبر اآي����ت الفرق�ن الحكيم ي�سبح على يقين اأّن كثرة ال�ستغف�ر ُتعّد من اأعظم اأ�سب�ب 

القّوة، فقد ق�ل اهلل تع�لى على ل�س�ن نبّيه هود Q: {ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

، وق�ل تع�لى: {ھ ھ    
(5(

ېئ     ىئ ىئ ىئ ی ی   ی ی  جئ   حئ}
.

(6(
ھ ے ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ        ۆ ۈ ۈ}

االستغفار بعد الطاعة
ة بح�ل المع�سية كم� يت�سّور  ال�ستغف����ر يكون -اأيُّه� الأحّبة- في كّل ح�ل، لي�س ال�ستغف����ر خ��سّ

الجّه����ل، كال! ب���ل ال�ستغف�ر يكون حتى في ح�ل الط�عة، ولهذا ف�هلل عّز وجّل اأمر ر�سوله والموؤمنين 

اأْن ي�ستغفروه وهم في ح�ل التلّب�س ب�لإحرام، والن�سك، والخ�سوع هلل جلَّ وعال، فق�ل: {ک ک 

.
(7(

گ گ گ  گ ڳ ڳڳ ڳ     ڱ ڱ ڱ}

)1)  �سورة ُمحمد، الآية 19.

)2)  �سورة ُمحمد، الآية 19.
)3)  �سورة الن�س�ء، الآية 106.

)4)  �سورة غ�فر، الآية 55.
)5) �سورة هود، الآية 52.

)6) �سورة هود، الآية 3.
)7)  �سورة البقرة، الآية، 199.
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ف����إذا اأف��س الن��س من عرفة مخبتين هلل، �س�حين لمن اأحرموا له، خ�لعين الدني� كّله�، اأمرهم 

اهلل تع�ل���ى ب����أن ي�ستغفروا اهلل تع�ل���ى، وهكذا ك�ن ح�ل النبّي الأك���رم P، اإذا ان�سرف من �سالته 

اأكث���ر الخل���ق ا�ستغف�رًا، فه���و ي�ستغفر اهلل تع�لى عق���ب الط�عة!! ومطلوب من العب���د اأن ي�ستغفر اهلل 

تع�لى عقب كّل ط�عة؟ لأّن هذه الط�عة التي يقوم به� العبد ل تخلو من تق�سير، اأو غفلة، اأو �سهو، اأو 

، اأو  تفري���ط، اأو �سيٍء ل ُيحيط به الإن�س�ن، فيق���ول: اأ�ستغفر اهلل عّم� يكون في هذه العب�دة من نق�سٍ

خط�أ، اأو �سهٍو، اأو تق�سير.

ث���م اإّن ا�ستغف�رك عقب الط�عة اإ�سع�ٌر ب�أّن ه���ذه الط�عة �سيٌء قليل اإلى جنب م� يجب هلل الجليل 

ع���ّز وجّل، واأّن ه���ذه الط�عة نف�سه� هي من ف�سله وامتن�نه واإح�س�ن���ه �سبح�نه وتع�لى، فحينئٍذ يكون 

ا�ستغف����ر العب���د ك�لداعي ال���ذي يقول: رِبّي �س�محني ع���ن التق�سير في اأداء �سك���رك وحّقك، واعلم 

اأّن العب���د قد ُيداخله نوٌع م���ن الُعْجُب والغترار بعمله، وهذا الُعجب قد ُيحب���ط العمل، ف�إذا ا�ستغفر 

اهلل عق���ب العب����دة: معن����ه اأّن ه���ذا العب���د �س�حب قلٍب يري���د اأن يك���ون ع�رفً� بح���قِّ اهلل جلَّ وعال، 

ع�رف���ً� بتق�سيره، معترف���ً� بعظيم جرمه، وهذا ب�إذن اهلل تع�لى يكون وق�ي���ًة من كيد ال�سيط�ن الذي 

ُيزّي���ن العجب والغ���رور لالإن�س�ن، فهذا من مع�ني ا�ستغف�ر الم�سلم عق���ب الط�عة، وورد عن الر�سول 

.
(1(

الأكرم  P ق�ل: »طوبى لمن اأخل�ص هلل العبادة والّدعاء، ولم ي�سغل قلبه بما ترى عيناه«

تصّفح األعمال
»يب���دو اأّن الإم����م الب�قر Q، وبع���د اإ�س�رته اإلى الف�س�ئ���ل الإن�س�نّية والمق�م����ت التي جعله� 

 :Q اهلل تع�ل���ى لالإن�س�ن وال�سُبل التي تو�سل���ه اإلى تلك الف�س�ئل والكم�لت - ك�أّنه ُيريد اأن يقول

ت�سّفح �سحيفة م� �سلف من ذنوبك وح�ول اأثن�ء هذا الت�سّفح اأن ت�ست�سعر ندمً� �سديدًا وت�ستغفر اهلل 

كثي���رًا، ومن اأجل اأن تكون في معر�س رحمة اهلل تع�لى وعفوه ح�ول تغيير منهج حي�تك والتوّجه نحو 

اهلل عّز وجّل، ولكي ُتكلَّل جهودك ب�لنج�ح في هذا الطريق، ف�عمل على ال�ستع�نة ب�لدع�ء والمن�ج�ة 

في غي�هب الظلم�ت.

ولعّل في تق�رن ذر هذه الكلم�ت مع لي�لي القدر المب�ركة و�سيلة لحّث المرء على تخ�سي�س �س�عة 

م���ن وقت���ه ليختلي اإلى نف�سه مراجع���ً� م��سيه ومقّلبً� �سفح�ته م� اأمك���ن، وليكن ذلك في ظالم الليل 

الدام�س كي ل ُي�سغل فكَره �سيٌء قّط، فلي�ستح�سر في مخّيلته كّل م� اقترفه - من زم�ن بلوغه اإلى الآن 

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �س 16.
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- من مع��سي ولي�سّجله� اإن اأمكن، ف�إذا ا�ستط�ع المرء على الأقّل اأن يتذّكر بع�س ذنوبه التي ل يرغب 

حّت���ى بتذّكره���� من �سّدة قبحه� ويدّونه� ف�إّن في ذلك ف�ئدة عظيمة؛ لأّن ذلك اأبلغ في تج�سيد قب�حة 

اأعم�له وت�سوير كثرة ذنوبه في عينه، ثّم ي�س�أل بعد ذلك نف�سه ال�سوؤال الّت�لي: م� الذي ك�ن بمقدوري 

�سنعه من ال�س�لح�ت تكفيرًا عّم� بدر مّني لعّل ذلك يت�سّبب في غفران خطيئ�تي ورفع درج�تي؟

  فُي�سّج���ل ه���ذه الأعم�ل ال�س�لح�ت في عمود اآخر في مق�ب���ل الأّول، فلعّل من �س�أن هذا العمل اأن 

يوّلد في نف�س المرء ح�لة من الندم ال�سديد؛ ب�ل�سبط ك�لرجل الثرّي الذي ك�ن يملك ثروات �سخمة، 

وك�ن ب�إمك�نه النتف�ع منه� لجني ربح عظيم لكّن النيران �سّبت فيه� دفعة واحدة، فم� الذي �سيكون 

عليه ح�ُله ي� ترى؟! ف�إّن مجّرد تخّيل الإن�س�ن كيف اأّنه لم ينتفع من راأ�س م�له كم� ينبغي، بل اإّنه قد 

فعل به م� اأّدى اإلى ا�ستع�ل النيران فيه واحتراقه هو نف�سه فيه� - نقول اإّن تخّيل هذه الح�ل يوّلد في 

نف����س الإن�س�ن منتهى ح�لة النقط�ع والندم ويبعث في نف�سه ال�ستعداد للتوبة اإلى اهلل توبة ن�سوحً�، 

ف�لتوب���ة ت�ستدع���ي ندم المرء عل���ى م��سيه ب�سورة تدفعه اإل���ى اّتخ�ذ قرار ح��سم بع���دم تكرار هذه 

.
(1(

الأفع�ل القبيحة ث�نيًة، وب�ل�ستع��سة عنه� ب�أعم�ل �س�لحة«

حالوة المناجاة ُتشِعر بمرارة الذنوب
»لك���ّن الم�سكلة تكم���ن في اأّن المذنب قد تع���ّود على الذنوب وذاق ح���الوة المع�سية فال ي�ستطيع 

بب�س�ط���ة اأن يّتخ���ذ قرارًا بتركه���� جميعً�. ب�لطبع كّلم� ح�ول التفكير اأكثر بم���� فّرط به من راأ�س م�ل 

واأمع���ن ف���ي تج�سيد م���� ي�سكوه من ح�ل���ة البوؤ�س وال�سق����ء زاد لذلك ندمه وتر�ّسخ عزم���ه على تغيير 

م�سي���رة حي�ت���ه، وهن� ك�أّن اإم�من� الب�قر Qيقول: »من اأجل اأن تتمّكن من تنفيذ هذا القرار على 

اأر����س الواقع وتنجح في تغيير م�سيرة حي�تك فعليك ب�لدع�ء والمن�ج�ة في الظالم«! فعندم� ُي�سّمم 

المرء على عدم العودة اإلى ارتك�ب المع��سي ولكي ي�أمن من خداع ال�سيط�ن له مّرة اأخرى، فم� عليه 

اإّل ال�ستع�نة ب�هلل ومّد يد الح�جة والم�س�ألة، والت�سّرع اإليه عّز وجّل.

فلي����س من ال�سه���ل اأن ُيقّرر المرء تغيير م�سير حي�ته وت���رك كّل خطيئ�ته، وانتزاع قلبه من جميع 

تعّلق�ت���ه واأن يوّج���ه وجهه هلل وحده، فهو بح�جة اإلى َمن ُي�س�عده على ذل���ك، واإّنه ل بّد اأن يتذّوق من 

الل���ّذة م� ي�سرفه عن لّذة الذنب، فنحن نق���راأ في المن�ج�ة ال�سعب�نّية التي هي اأف�سل من�ج�ة وردت 

ع���ن اأه���ل البيت R: »اإلهي ل���م يكن لي ح���وٌل فاأنتقل به عن مع�س���يتك اإّل في وق���ت اأيقْظَتني 

)1)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 21 اآب، 2011م.
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؛ اأي: ل���م تك���ن لي قدرة على الكّف ع���ن المع�سية اإّل عندم� اأذقتن���ي محّبَتك وعّرفتني 
لمحّبت���ك«)1)

به����. ف�لحقيقة ه���ي اأّن المرء م� لم يذق لّذة اأ�سمى واأف�سل، ف�إّنه ل يكّف عن اللّذة الأدنى، والإن�س�ن 

ت�رًة يظفر بهذه اللّذة الأ�سمى ب�سكل فورّي ونقدًا، وت�رًة اأخرى تكون اأمرًا م�ستقبلّيً� يتعّين على المرء 

التفكير به، ف�أّم� ال�سكل الث�ني فال يكون له في الع�دة مفعول ُيذكر، ف�لإن�س�ن ع�دًة م� يميل اإلى اللّذة 

الملمو�سة المعط�ة ب�سكل نقدّي، ومن هن� ف�إّنه اإذا اأذاق اهلل الإن�س�َن قبل يوم القي�مة حالوًة اآنّية تفقد 

معه���� ك�ّفة اأ�سك�ل الحالوة الأخرى طعمه� في ذوق���ه، واأراه جم�ًل تتال�سى في مق�بله اأنوار كّل األوان 

Q  الجم����ل، ف�سيكون من ال�سهل عليه في هذه الح�لة اأن يكّف عن المع�سية. ولهذا ك�أّن الإم�م

يري���د اأن يق���ول: »من اأجل اأن تت���وب عن ال�سبيل الخ�طئ���ة توبة ن�سوحً� وتهتدي اإل���ى ج�ّدة ال�سواب 

َلم«، ف�إذا منح اهلل تع�لى اأحدًا توفيق الأن�س به وذاق  وت�ستمّر فيه� ف��ستعن ب�لدع�ء، المن�ج�ة في الظُّ

الأخي���ر ح���الوة من�ج�ة رّبه، ف�سُيقلع عن اقتراف الذنوب بكّل �سهول���ة ولن تعود للخطيئة ج�ذبّية في 

نظ���ره. ف�لمرح���وم اآية اهلل بهجت يقول: »ل���و علم ملوك الع�لم م� في ال�سالة م���ن لّذة لتركوا لّذات 

�سلط�نهم وهرعوا نحو ال�سالة«. كم� وُنقل عن المرحوم العاّلمة الق��سي )ر�سوان اهلل تع�لى عليه( 

قول���ه اأي�س���ً�: » لو لم تكن في الجّنة �سالة فعالَم اأطلُب الجّنة اإذن «؟ اإذن يتعّين علين� نحن كذلك اأن 

(2(
ُنبعد عن اأنف�سن� موانع الأن�س ب�هلل جّل وعال ومن�ج�ته.«

حّب الدنيا، ُيعيق حّب اهلل
اإّن م���� يمن���ع المرء من تذّوق حّب اهلل ه���و التعّلق�ت الدنيوّية. فقد ج�ء ف���ي حديث المعراج عن 

قول اهلل تب�رك وتع�لى لنبّيه P: »يا اأحمد! لو �س���ّلى العبد �س���الة اأهل ال�س���ماء والأر�ص و... ثّم 

اأرى في قلبه من حّب الدنيا ذّرة اأو �ُس���مَعتها اأو رئا�س���تها اأو �س���يتها اأو زينتها ل يجاورني في داري 

.
(3(

ذيقه حالوة محّبتي(«
ُ
ظِلَمّن قلَبه حّتى ين�ساني ول اأ

ُ
نِزَعّن من قلبه محّبتي )ولأ

َ
ولأ

واإّن لح���ّب الدني���� مرات���ب؛ فبع�س مراتبه مب����ح ل اإ�سك�ل في���ه، وهو عندم� ل يزاِح���م التك�ليف 

ال�سرعّية ول ي�ستلزم فعل الحرام. لكّن نف�س هذه المرتبة قد تحجب المرء عن الأمور الأف�سل منه�. 

اأّم���� المرات���ب الأ�سّد من حّب الدني� فقد تجّر الإن�س�ن �سيئً� ف�سيئ���ً� اإلى حيث عدم الإب�ء عن ارتك�ب 

المح���ّرم، وال�ستعداد لت�سييع حقوق الآخرين، وا�ست�س�غ���ة التط�ول على بيت الم�ل، واإ�س�عة الفتن، 

)1)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج91، �س 98، ب�ب 32.
)2)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 21 اآب، 2011م.

)3)  العالمة النوري، م�ستدرك  الو�س�ئل، ج12، �س 36.
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وع���دم التواني ع���ن ارتك�ب اآلف الكب�ئر من اأجل الت�سّبث ب�سعة اأّي����م اأخرى بكر�سّي الرئ��سة. ومن 

اأج���ل الحيلول���ة دون وقوعن� في هذه الورطة يتحّتم علين� قمع ميلن� نح���و الدني� كّلم� اأح�س�سن� بتزايد 

.
(1(

في هذا الميل«

السبيل لعالج حّب الدنيا 
»ف����إذا اأح����سّ المرء ب�زدي�د نزوع نف�س���ه نحو الم�ل فعليه اأن ُينفق في �سبي���ل اهلل من اأمواله التي 

ئة  ، واإّن اأر�سّية الإنف�ق في ه���ذه الأّي�م مهيَّ
(2(

ك�سبه���� بعن����ء: {ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ}

بوفرة. ف�إن لم ينتهز المرء هذه الفر�سة في حدود م� ُي�ّسر له فهو خ��سر.

ف�إن ك�نت الميول الحيوانّية وال�سهوانّية لالإن�س�ن ج�محة فال بّد اأن يحّد من انتف�عه المحّلل منه� كي 

يح���ول دون تجّروؤ نف�سه على طلب الح���رام. فعلى المرء بغية التخّل�س من النظرة المحّرمة اأن يتغ��سى 

حّتى عن بع�س النظرات المحّللة اأي�سً�. فهل من ال�سرورّي ي� ترى اأن يمّد الإن�س�ن عينه اإلى كّل �سيء؟! 

.
(3(

فينبغي له اأن يغ�ّس طرفه عن كّل مو�سع يتوّقع اأن ينجّر اإلى الحرام من خالل النظر اإليه«

تحذير لإلخوة من طلبة العلوم الدينّية
»اأّم���� نحن طلبة العلوم الدينّية فتقع على ع�تقن���� م�سوؤولّية اأعظم؛ اإذ يتعّين علين� اإنذار الآخرين 

م���ن هذه الأمور وتعريفهم ب�لمع����رف الدينّية والأخالق الإ�سالمّية وردع الن�����س عن التعّلق ب�لدني�. 

ف�إْن اأ�س�بن� نحن بع�س الدن�س - ل قّدر اهلل - ف�إّنن� �سنكون قد ارتكبن� ذنبً� م�س�عفً� اأّوًل، ولن يعود 

حه� من خ���الل ال�ست�سه�د  حديثن���� ذا اأث���ر على الآخرين ث�ني���ً�، وهن� تكمن التف�ت���ة ل ب�أ�س اأن اأو�سّ

َغر الذن���وب الجتم�عّية يعتمد اإلى حدٍّ كبير  بحدي���ث �سريف. واأقول من ب����ب المقّدمة: اإّن ِكَبر اأو �سِ

عل���ى المك�ن���ة الجتم�عّية التي يتمّتع به� ال�سخ�س. فكّلم���� زادت ح�س��سية مك�نة المرء في المجتمع 

زاد ثواب���ه على اأعم�له ال�س�لحة وت�س�عف اإثمه وعق�به على ارتك�ب المع�سية. يقول القراآن الكريم 

؛ ف�إن 
(4(

في هذا ال�سدد مخ�ِطب���ً� ن�س�ء النبّي P: {ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ}

اّتقيُت���ّن اهلل ك�ن ثوابك���ّن �سعف ثواب غيركّن، واإذا ع�سيُتّنه ف�إّن اإثمك���ّن اأعظم اأي�سً�. ويقول الإم�م 

 .
ال�س�دق Qفي هذا الب�ب: »ُيغَفر للجاهل �سبعون ذنباً قبل اأن ُيغَفر للعاِلم ذنب واحد«)5)

)1)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 21 اآب، 2011م.
)2)  �سورة اآل عمران، الآية 92.

)3)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 21 اآب، 2011م.
)4)  �سورة الأحزاب، الآية 32.

)5)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج2، �س27.
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قوا اإلى الإح�طة بمع�رف الدين ولم َتبلغه���م علوُمه ُيغَفر لهم ب�سهولة اإذا ارتكبوا  ف�لذي���ن لم يوفَّ

ُلب ع���وده من بيت الم�ل ومن  المع�سي���ة. اأّم���� الذي اأم�سى عمره م���ع الكت�ب وال�سّنة ونَبت لحمه و�سَ

برك�ت اأهل البيت Rف�إّن ذنبه ل ي�س�وي ذنب غيره، وكّلم� زاد التف�ت الن��س اإليه واهتم�مهم به 

ت�س�عفت ح�س��سية اأفك�ره واأعم�له ب�لتبع. يروي اإم�من� جعفر ال�س�دق Qحديثً� قد�سّيً� في هذا 

ال�س���دد يقول فيه: »اأوحى اهلل عّز وجّل اإل���ى داود Q: ل تجعل بيني وبينك ع�ِلمً� مفتونً� ب�لدني� 

ك عن طريق محّبتي، ف�إّن اأول�ئك ُقّط�ع طريق عب�دي المريدين. اإّن اأدنى م� اأن� �س�نع بهم اأْن  في�سدَّ

.
(1(

اأنزع حالوة من�ج�تي من قلوبهم«

 ف�س���واٌء �ِسئن���� اأم اأبين� ف�إّن هن�ك و�س�ئَط يكون���ون بين العب�د ورّبهم؛ ذل���ك اأّن ع�ّمة الن��س اإّنم� 

ي�أخ���ذون دينهم من العلم�ء، والعلم����ء ي�أخذون علمهم من الأئّمة والأنبي�ء R، ولذا ُي�سّكل هوؤلء 

الو�س�ئ���ط بي���ن اهلل وعب����ده، وفي ه���ذا الحديث يعظن���� الب�ري عّز وج���ّل ب�سرورة توّخ���ي الدّقة في 

طوا بيني وبينكم ع�ِلمً� ُمحّبً�  اختي�رن���� للو�س�ئط والنظر فيمن ن�أخذ منهم ديَنن�، فحذاِر من اأن ُتو�سِّ

للدني�، لأّن اأمث�ل هوؤلء العلم�ء اإّنم� هم ُقّط�ع طرق ي�سّدون عب�دي عن التوّجه اإلّي، ف�لرتب�ط بمثل 

ه���وؤلء العلم����ء يوجب الغفلة عن ذكر اهلل تع�ل���ى؛ لأّن م� �سُي�س�هده الن��س ف���ي �سيرة هوؤلء هو حّب 

الدني���� والتعّل���ق به� وال�سهوة اإلى الم����ل والمن�سب وال�سهرة. والن��س ب�لطب���ع �سيتعّلمون هذه الأمور 

منه���م وي�سي���رون في اإثرهم على نف�س الدرب، ف�إْن حدث ذلك، ف����إّن اأقّل م� اأن� �س�نع بهوؤلء هو اأّنني 

.
(2(

�س�أ�سلُبهم محّبتي )ف�إّم� محّبتي واإّم� حّب الدني�( واأنزع منهم - تبعً� لذلك - حالوة من�ج�تي«

حالوة المناجاة
وبن�ًء عليه ف�إّن على من ُيفّت�س عن حالوة المن�ج�ة مع اهلل تع�لى اأن يحّد من تعّلق�ته الدنيوّية. بل 

عليه اأن يغ�ّس طرفه حّتى عن الأمور غير المحّرمة كي ل تحّل محّل حّب اهلل عّز وجّل؛ ذلك اأّن القراآن 

؛ اأي: ل يمكن الجمع بين حّبين مت�س�ّدين 
(3(

الكري���م يق���ول: {ڃ ڃ ڃ ڃ     چ چ چ   چڇ}

في قلب واحد. ف�إْن ك�ن اأحد الحّبين هو بمث�بة �سع�ع للحّب الآخر؛ كحّب اأهل البيت R ب�لن�سبة 

لح���ّب اهلل تع�لى، فال تن�في بينهم� حينئ���ٍذ؛ ذلك اأّن الأّول هو �سع�ع نف�س ذاك المنبع وهو ن��سئ من 

الم�سدر نف�سه. 

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج1، �س 46.
)2)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 21 اآب، 2011م.

)3)  �سورة الأحزاب، الآية 4.
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اأّم� اإذا اأردتَّ اأن ُي�سرق حّب اهلل في قلبك فعليك اأن ُتخرج حّب الدني� منه، فيتعّين عليك في ب�دئ 

الأم���ر اأن ُتح�ول جه���دك اأن ل تتذّوق لّذة المع�سية؛ لأّن المرء اإذا ت���ذّوق الذنب ف�سُيحّبه، ف�لإن�س�ن 

ُيح���ّب م���� يلتّذ به، ومن هن���� ف�إّن ترك الم���رء للذنب ُي�س�عد على ع���دم التعّلق به؛ ذل���ك اأّنه لم يذق 

ق اإلى المن�ج�ة والدع�ء والأن�س مع اهلل جّل وعال، وكم� ق�ل  طعم���ه. وفي مث���ل هذه الح�لة ف�إّنه �سيوفَّ

الإم����م الب�قر Qف�إّن ب�إمك�نه اأن يوّفق اإلى التوبة عن طريق الدع�ء والمن�ج�ة في ظلم�ت الليل، 

فف���ي مثل هذه الظروف يوّد المرء لو ُين�جي محبوبه وهو مخَتٍل به ول تعود المن�ج�ة والدع�ء ثقيلين 

ب�لن�سبة له. فعندم� ُيحّب المرء اأحدًا حّبً� عظيمً� ف�إّنه يرغب اأن يراه بمفرده ويتج�ذب معه اأطراف 

الحديث، واأن ي�سمع كالمه، وُيطيل النظر اإليه، فعندم� يتذّوق العبد حالوة المن�ج�ة يوِدع اهلل تع�لى 

في قلبه ج�ذبّية ويجذبه نحوه ب�سورة يوّد لو ط�لت هذه المن�ج�ة وهذه الح�لة �سبعين �سنة.

 :P واأن نبداأ م���ن حيث يقولQ فم���� اأح�س���ن اأن نعمل ف���ي اللي�لي بتو�سي�ت الإم����م الب�قر

»ا�س���ترجع �س���الف الذن���وب«؛ اأي: اأن نت�سّفح �سجّل ذنوبن� وُنفّكر فيم���� فعلن� من قب�ئح وم� ابُتلين� به 

م���ن م�آ�سي ب�سبب ا�ستمرار تبع�ت الذنب والتفريط ب�لعب����دات واأعم�ل الخير. فللننظر كيف فّرطن� 

بروؤو����س اأموالن���� وكيف نقبع اليوم - حّتى ولو كّن� ل ُندرك ذلك - في و�سط ن�ر جهّنم ولي�س لأّي اأحد 

اإّل اهلل اأن يه���ّب لنجدتن���� وُيغيثن����. فيوم القي�مة هو ذلك اليوم الذي �سيف���ّر فيه كّل امرئ من الآخر 

، و�سين�سغل كّل �سخ�س 
(1(

و�سيتوّرط كّل امرئ بتبع�ت اأعم�له: {ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ًېئ}

، ف����إْن ح����ول الإن�س�ن تج�سيد ه���ذه الوق�ئع في مخّيلته 
(2(

بنف�س���ه: {حب خب مب ىب يب   جت}

ف�ستح�سل عنده ح�لة من الندم الحقيقّي و�سيعزم جّراء ذلك على ترك المع�سية وتدارك الم��سي، 

وعنده���� �سيهّب اهلل لن�سرت���ه ويمنحه ح�ل من�ج�ته وُيذيقه حالوة محّبته، ف����إْن تذّوق العبد حالوة 

.
(3(

من�ج�ة رّبه ف�سينجح في جبران م��سيه ويفيد اإف�دًة ق�سوى من م�ستقبله«

.
(4(

ق�ل مولن� الإم�م اأمير الموؤمنين علي Q: »اإذا اأحّب اهلل عبداً األهمه ح�سن العبادة«

)1)  �سورة البقرة، الآية 48.
)2)  �سورة عب�س، الآية 37.

)3)  من مح��سرة ل�سم�حة اآية اهلل ال�سيخ م�سب�ح اليزدّي األق�ه� في مكتب الإم�م الخ�منئي في قم بت�ريخ 21 اآب، 2011م.
)4)  الآمدي التميمي، غرر الحكم و درر الكلم، الف�سل الع��سر في عب�دة اهلل، الحكمة 3935.
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