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الحمد هلل رّب الع�لمين، و�شّلى اهلل على النبّي الأكرم محّمد الم�شطفى واآله 

الطّيبين الطاهرين.

خذت من كت�ب »الأربعون 
ُ
اإّن هذا الكت�ب اّلذي بين يديك هو درو�س اأخاقية اأ

حديثاً« لاإم�م الخميني }.

لماذا هذا الكتاب؟

قد يترّدد هذا ال�شوؤال في وجدان ع�ّش�ق الإم�م الخميني }: األي�س الأف�شل 

اأن نبقى مع كت�ب »الأربعون حديثاً«؟ ولم�ذا نت�شّرف فيه ول نتركه لندر�شه كم� 

خّطته اأن�مل الإم�م }؟

نحن اأي�شً� معهم نع�شق اأن ُنط�لع كت�ب الإم�م } نف�شه بكّل م� فيه، حّتى 

النقطة والف��شلة، بل ي� ليتن� نملك الن�شخة اّلتي خّطته� اأن�مله ال�شريفة!

كت�ب  لأّن  يديك،  بين  اّل��ذي  الكت�ب  هذا  طب�عة  من  يمنعن�  لم  هذا  ولكن 

»الأربعون حديثاً« هو كت�ب كم� يظهر من ا�شمه اهتّم ب�شرح اأربعين رواية منتخبة 

بم�  اأح�ديث  �شرح  ف�لغر�س هو  و�شرحه�.  ب�نتق�ئه�   { الخميني  الإم�م  ق�م 

تت�شّمن وهذا يلزم منه عّدة اأمور:

المقّدمة
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1- لم يقت�شر كت�ب »الأربعون حديثاً« على الأخاق، فح�شب بل فيه العق�ئد 

والمف�هي���م وغيره���� من الأم���ور... وه���ذا �شي�شبِّب م�شكل���ة للط�لب اّلذي 

يدر�س الأخاق ولاأ�شت�ذ كذلك. حيث �شي�شّطر اإلى اقتط�ف الأخاقي�ت 

والإعرا�س عن غيره�.

2- ل���م يلحظ الإم����م } ترتيب المط�ل���ب الأخاقية ب�ش���كل تدريجي كم� 

تتطّلبه الكتب التدري�شية، اإذ لم يكن هدفه اأن يكون الكت�ب للتدري�س، فقد 

تج���د حديثً� حول تف�شيات اأخاقية ي�شبق حديثً� حول كّلي�ته� الأ�ش��شية، 

وه���ذا �شيجبر الأ�شت�ذ ومع���ه الط�لب على التقدي���م والت�أخير في الدرو�س 

مّم� �شيزيد الط�لب اإرب�كً�.

3- في كثير من الح�لت ك�ن الإم�م } يطنب في الكام من بع�س الجه�ت 

ب�ش���كل من��شب لغر�شه } من كت�به وين��ش���ب المط�لعة اأي�شً�، ولكّنه ل 

ين��شب المتن الدرا�شي ب�لهيئة المطلوبة فيه.

يكتب  لم  الكت�ب  هذا  اأّن  ب�عتب�ر  تلحظ  قد  اأخرى  اأمور  اإلى  ب�لإ�ش�فة  هذا 

كمتن تدري�شي.

ما هي ممّيزات هذا الكتاب؟

اإّن هذا الكت�ب الموجود بين يديك اأراد اأن ُيقّدم كام الإم�م الخميني } 

اأن يتن�وله دون  »الأربعون حديثاً« ب�شكل متن تدري�شي يمكن للط�لب  في كت�به 

اإرب�ك، وي�شّهل مهّمة الأ�شت�ذ، ومن هن� يمت�ز الكت�ب بم� يلي:

1- اإن ه���ذا الكت�ب ينقل كلم����ت الإم�م الخميني } ف���ي كت�ب »الأربعون 

حديثاً«، وب�لت�لي فهو لي�س �شيئً� جديدًا مغ�يرًا له، وبعب�رة اأخرى هو لي�س 

ت���رك وهجر لكت����ب »الأربعون حديث���اً« بل على العك�س ه���و تقديم وتفعيل 

لهذا الكت�ب ب�شكل يتن��شب مع التدري�س.
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2- ت���ّم عر�س الأم���ور الأخاقية الواردة ف���ي »الأربعون حديث���اً« دون غيره� 

د العلوم اّل���ذي ك�ن يفر�س حذف���ً� وتقطيعً� في  وب�لت�ل���ي رف���ع م�شكلة تع���دُّ

الكتاب.

3- تّم عر�س الأفك�ر ب�شكل تدريجي يبداأ ب�لكّلي�ت الأخاقية ثّم بم� ي�شطلح 

عليه بمرحلة التخلية ثّم التحلية.

4- تّم ربط الأفك�ر وعر�شه� ب�شكل �شل�س ي�شهل على الط�لب تن�وله.

5- رغم تب�شيط اأ�شلوب العر�س فقد ح�فظن� في هذا الكت�ب على م�شطلح�ت 

الإم�م معتمدين على �شرح الأ�شت�ذ له�.

6- وق���د قمن���� بو�شع اأهداف تعليمية لكّل در�س بم���� ي�ش�عد الأ�شت�ذ والط�لب 

لإدراك الهدف والمراد من كّل در�س.

7- كم���� و�شعن� خا�شة في اآخر كّل در�س تعي���ن الط�لب في تذكر المعلوم�ت 

الأ�ش��س.

خطوة ال بّد منها:

بعد اّلذي عر�شن�ه، وجدن� اأّنه ووف�ًء مّن� لنهج الإم�م } من الازم علين� 

اأن نقوم بهذه الخطوة حّتى ُت�شبح الأخاق اّلتي عر�شه� الإم�م } في كت�به 

ُيقّدمه  اأن  اأمر يمكن  اأقّل  ب�أ�شلوب ب�شيط وممنهج و�شهل، وهو  بمتن�ول الطّاب 

من يحمل في قلبه هّم فكر الإم�م الخميني } واإي�ش�له ل�شب�ب المجتمع من 

اإخوة واأخوات.

ن�ش�أل اهلل �شبح�نه وتع�لى اأن يتقّبل عملن� هذا ويفيد به كّل ع��شق لنهج الإم�م 

الخميني }. والحمد هلل رّب الع�لمين.
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أهداف الدرس

اأن يدرك الط�لب اأهمّية الأخاق في الحي�ة.1. 

اأن يتعّرف اإلى حقيقة الأخاق.2. 

اأن يدرك اإمك�نّية تغيير الأخاق الإن�ش�نّية.3. 

الدرس األّول

األخالق 





13

ل 
خا
سل

.
(1(

م مكارم الأخالق« عن ر�شول اهلل P: »اإّنما ُبعثت لأُتمِّ

أهمّية األخالق:

اأبدت الأخب�ر ال�شريفة اهتم�مً� ب�لغً� بمك�رم الأخاق اأكثر من اأّي �شي ء اآخر 

بعث  من  الغ�ية  اأّن  ال�ش�بق  الحديث  من  وُي�شتف�د  الإلهّية.  المع�رف  ب��شتثن�ء 

الأنبي�ء R، �شّيم� خ�تم الأنبي�ء P، هو اإتم�م مك�رم الأخاق.

ف�أهّمية الف�ش�ئل الُخُلقية اأكبر من قدرتن� على �شرحه� وب�شط الحديث فيه�، 

ولكن نكتفي ب�لإ�ش�رة اإلى اأّن اأ�ش��س الحي�ة الأبدية الأخروية، وراأ�س م�ل العي�س 

في تلك الن�ش�أة، الُخُلق الف��شل والت�ش�ف بمك�رم الأخاق، واإّن الجّنة الممنوحة 

لاإن�ش�ن من جّراء ُخُلقه الكريم الم�شّم�ة بجّنة ال�شف�ت اأف�شل بكثير من جّنة 

الأعم�ل الج�شم�نية، فيه� م� ط�ب ولّذ ب�شكل اأف�شل واأح�شن من النعم الم�ّدية 

الج�شم�نية، كم� واأّن فيه� ظلم�ت واأهوال نتيجة الأخاق ال�شّيئة لاإن�ش�ن اأ�شواأ 

من اأّي عذاب األيم.

)1) تف�شير مجمع البي�ن، ج10، �س 333.
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ولنذكر بع�ض الأحاديث ال�ضريفة في هذا الم�ضمار:

:Q ح�شن الُخُلق واحدة من مكارم الأخالق: عن الإم�م ال�ش�دق -

»اإّن اهلل خ�ّس ر�شوله P بمكارم الأخالق، فامتحنوا اأنف�شكم، فاإن كانت فيكم 

اإليه في الزيادة منها. فذكرها ع�شرًة: اليقين والقناعة  فاحمدوا اهلل وارغبوا 

.
(1(

وال�شبر وال�شكر والحلم وح�شن الُخُلق وال�شخاء والغيرة وال�شجاعة والمروة«

:Q محبة اهلل: وعنه -

»عليكم بمكارم الأخالق فاإّن اهلل T ُيحّبها واإّياكم ومذاّم الأفعال فاإّن اهلل 

ُيبغ�شها )اإلى اأن قال( وعليكم بح�شن الُخُلق فاإّنه يبلغ ب�شاحبه درجة ال�شائم 

.
(2(

القائم«

:Q كمال الإيمان: عن الإم�م الب�قر -

.
(3(

»اإّن اأكمل الموؤمنين اإيماناً اأح�شنهم ُخُلقاً«

:P اأثره في قبول التوبة: عن ر�شول اهلل -

يا ر�شول  بالتوبة، قيل: وكيف ذلك  ال�شّيئ  الُخُلق  T ل�شاحب  »اأب��ى اهلل 

.
(4(

اهلل؟ قال: لأّنه اإذا تاب من ذنب وقع في ذنب اأعظم منه«

:Q اأثره في الدنيا: عن اأبي عبد اهلل الإم�م ال�ش�دق -

.
(5(

ران الديار ويزيدان في الأعمار« »البّر وح�شن الُخُلق ُيعمِّ

:P اأثره في الآخرة: عن النبّي -

.
(6(

»اأكثر ما تلج به اأّمتي الجّنة تقوى اهلل وح�شن الُخُلق«

)1) و�ش�ئل ال�شيعة،ج11،�س39.

)2) و�ش�ئل ال�شيعة، ج15،�س200.

)3)  الك�في،ج2،�س99.

)4)  �. الك�في،ج2،�س321.

)5) . الك�في،ج2،�س100.

)6) الك�في،ج2،�س100.
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ما هي األخالق؟

ترّوي  دون  من  العمل  نحو  الإن�ش�ن  تدفع  نف�شية،  ح�لة  عب�رة عن  هو  الُخُلق 

والإنف�ق  الجود  اإلى  هذا  ُخُلقه  يدفعه  ب�ل�شخ�ء،  يتمّتع  اّلذي  اإّن  فمثًا  ر.  وتفكُّ

غدا  الُخُلق  هذا  وك���أّن  مرّجح�ت.  وترتيب  مقدم�ت  تنظيم  اإلى  دون ح�جة  من 

اّلتي  العفيفة  النف�س  وال�شمع. وكذلك  النظر  لاإن�ش�ن مثل  الطبيعية  الأمور  من 

اأ�شبحت العّفة ُخُلقً� له� وجزءًا طبيعيً� له�.

ف�إذا بلغ الُخُلق م�شتوى الأفع�ل الطبيعية في الإن�ش�ن، وغدا من قبيل القوى 

والو�ش�ئل، وظهرت �شلطنة الحّق وقهره، �ش�ر زواله �شعبً� ون�درًا.

ر  ر الُخُلقي بوا�شطة التفكُّ وم� دامت النف�س لم تبلغ هذا الم�شتوى من التجذُّ

والتدّبر والتروي�س، لم يكن له� اأخاق وكم�ل، وُيخ�شى اأن تغلب عليه� الع�دات 

والُخُلق ال�شّيئ.

اأربعة  اأمور  اإلى  اأرجعوا ك�ّفة الف�ش�ئل النف�شية  اأّن علم�ء الأخاق  اإلى  ن�شير 

هي:

1- الحكمة: حيث اعتبروا الحكمة ف�شيلة للنف�س الع�قلة اّلتي ُتمّيز الإن�ش�ن 

عن غيره.

2- ال�شجاعة: وهي من ف�ش�ئل النف�س الغ�شبية.

3- العّفة: وهي من ف�ش�ئل النف�س ال�شهوية.

4- العدالة: وهي ترعى الف�ش�ئل الثاثة.

فجميع الف�ش�ئل الأخاقية تندرج تحت هذه الأمور الأربعة، وترجع اإليه�.

مصدر إلهام الُخُلق:

هن�ك عّدة اأمور توحي لاإن�ش�ن بهذه الح�لت والأخاق النف�شية، منه�:

تكون في طبيعة  النف�شية قد  الأخ��اق  اأّن هذه  الأخ��اق من  م� ذكره علم�ء 
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الإن�ش�ن وفطرته، ومرتبطة بمزاج الإن�ش�ن من دون فرق بين م� هو خير و�شع�دة 

اأو �شّر و�شق�ء. ونحن نرى بع�س الن��س منذ نعومة اأظ�فرهم يرغبون في الخير، 

عمل  من  وي�شتوح�س  �شي ء،  ب�أدنى  ُيث�ر  بع�شهم  واأّن  ال�شّر.  نحو  ينزع  وبع�شهم 

ب�شيط، ويخ�ف من اأقّل �شبب، وبع�س يكون على عك�س ذلك.

وبع�س هذه الأخاق النف�ش�نية قد تح�شل من خال الِع�شرة والت�أثُّر ب�لمحيط، 

اأو من خال الع�دات اّلتي يكت�شبه� الإن�ش�ن ب�شكل اأو ب�آخر.

في  لة  المت�أ�شّ الح�لة  م�شتوى  يبلغ  حّتى  والتروي  ر  التفكُّ نتيجة  تح�شل  وقد 

نف�شه.

إمكانية تغيير األخالق:

عندم� نقول اإّن الأخاق النف�شية طبيعية وفطرية، ل نق�شد اأّنه� ذاتية وغير 

ل والتحّول،  خ��شعة للتغيير. بل اإّن جميع الَملك�ت والأخاق النف�شّية ق�بلة للتبدُّ

للزم�ن  وتخ�شع  ل،  والتبدُّ التغيُّر  ع�َلم  الع�لَم،  هذا  في  تعي�س  النف�س  دامت  م� 

د، وتملك الق�بلية وال�شتعداد. بّل ي�شتطيع الإن�ش�ن اأن ُيغّير ُخُلقه النف�شي  والتجدُّ

ويحّوله اإلى اأ�شداده.

ويدّلن� على ذلك ب�لإ�ش�فة اإلى البراهين العقلية والتج�رب المح�شو�شة دعوة 

الأنبي�ء وال�شرائع الحّقة الن��س للتخلُّق ب�ل�شف�ت الحميدة، والبتع�د عّم� ُيق�بله� 

من الُخُلق ال�شّيئ، فلو لم يكن ممكنً� لم� ك�ن هن�ك معنى لهذه الدعوة.

ي�شتطيع الإن�ش�ن م� دام حّيً� اأن ُينقذ نف�شه من هذه الظلم�ت ويبلغ به� ع�َلم 

البرودة والخمود والفتور  الأن��وار. نعم هو ق�در على بلوغ ذلك، لكن ل مع هذه 

والإهم�ل اّلذي اأ�ش�بن�، حيث نرى جميعً� اأّنن� منذ اأّي�م الطفولة ننمو على الُخُلق 

الذميم وال�شلوك المنحرف، اّلذي اقترفن�ه من جّراء هذه الح�لت ال�شّيئة من 

بل  عليه�،  ُنح�فظ  اإزالته�  وبدل  الائق،  غير  والختاط  الام�شوؤولة،  الِع�شرة 
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ُن�شيف اإليه� في كّل يوم جريرة اأخرى، وك�أّنن� ل نعتقد بوجود ع�َلم اآخر ون�ش�أة 

ب�قية اأخرى.

والحكم�ء  العلم�ء  ق�م  ثّم  ال�شع�دة،  اأيدين� طرق  بين  و�شعوا  قد  الأنبي�ء  اإّن 

رون كم� ورد  بتف�شير اأح�ديثهم لن�، ولكّنن� امتنعن� عن ال�شتيع�ب، فنحن المق�شِّ

:P في بع�س الرواي�ت عن ر�شول اهلل

.
(1(

»فاإن لم تفعل فال تلومّن اإل نف�شك«

خال�صة الدر�س

في  الإن�ش�ن  يتوّقف م�شير  فعليه�  الأخاق،  بمك�رم  العزيز  الإ�شام  اهتّم   �

الآخرة.

اأوقف محّبة  م�  الأخ��اق، منه�  رواي���ت كثيرة حّثت ومدحت مك�رم  � هن�ك 

اهلل عليه�، ومنه� ق��س كم�ل الإيم�ن عليه�، ومنه� م� جعل التوبة موقوفة عليه�، 

ومنه� م� جعل التوفيق الدنيوي والأخروي عليه�.

الحكمة،  اأربعة:  اأمور  اإلى  النف�شية  الف�ش�ئل  ك�فة  اأرجعوا  الأخ��اق  علم�ء   �

ال�شج�عة، العّفة، العدالة.

ر  التفكُّ المحيط،  الفطرة،  الأخاق:  الإن�ش�ن مك�رم  ُتلهم  اأمور  عّدة  � هن�ك 

والترّوي.

� ي�شتطيع الإن�ش�ن اأن يغّير ُخُلقه النف�شي ويحّوله اإلى اأ�شداده، ويدّل على ذلك 

اأوامر الأنبي�ء وال�شرائع ب�لأخاق الح�شنة، فلو لم يمكن التغيير لك�نت اأوامرهم 

عبثّية.

)1) الك�في، ج 8، �س 79.
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أهداف الدرس

اأن يفّرق الط�لب بين ع�لم الملك وع�لم الملكوت.1. 

اأن يتعّرف على المراحل الثاث في جه�د النف�س.2. 

اأن ي�شعر ب�أهمّية البدء بعملية تهذيب النف�س.3. 

الدرس الثاني

جهاد النفس منزلة الُملك
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عن اأبي عبد اهلل الإم�م جعفر بن محّمد ال�ش�دق Q اأّن النبّي P بعث 

�شرية، فلم� رجعوا ق�ل:

»مرحباً بقوم ق�شوا الجهاد الأ�شغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، فقيل: يا 

.
(1(

ر�شول اهلل وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النف�س«

الإن�ش�ن، هذا المخلوق العجيب اّلذي �شنعه اهلل تع�لى بيده وح�شده اإبلي�س لم� 

اأوله اهلل تع�لى من نعمه، يبهر العقول بم� لديه من �شف�ت وخ�ش�ئ�س واإمك�ن�ت 

جعله� اهلل تع�لى ليتحّمل الأم�نة الإلهية ويتمّكن من الو�شول اإلى الأهداف اّلتي 

خلق لأجله�.

تقسيم نشأة اإلنسان إلى عالمي الملك والملكوت:

وهذا الإن�ش�ن له ن�ش�أت�ن وع�لم�ن:

اأ- ن�ش�أة ظ�هرية ملكية دنيوية هي بدنه.

ب- ن�ش����أة غيبية ب�طنية ملكوتية تكون م���ن ع�لم اآخر وهي الروح اّلتي هي 

م���ن ع�لم الغيب والملكوت لي�شت اأمرًا ج�مدًا وخ�مدًا في هذه الدني�، فله� 

)1) الك�في، ج 5، �س 17.
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مرات���ب ودرج����ت ومق�م�ت، قد ترتق���ي النف�س فيه� حّت���ى ت�شبح ط�هرة 

نقية خ�ل�ش���ة هلل تع�لى �شعيدة تح�شر مع الأنبي����ء والأولي�ء وال�ش�لحين، 

وق���د تنح���در حّتى ت�ش���ل اإلى الجهل والظ���ام وال�شق�ء فتح�ش���ر في زمرة 

ال�شي�طي���ن. ف�لإن�ش�ن هو �ش�حة �ش���راع ونزاع م�شتمر بين مع�شكرين يريد 

اأحدهم� النحط����ط ب�لنف�س اإلى الظام ال�شفلي ويري���د الآخر رفعه� اإلى 

الأنوار العلوية وال�شع�دة الأبدية.

ت�أخذ زم�م المب�درة في  اأن  اّلتي عليه�  النف�س  وفي هذا ال�شراع يظهر دور 

ق الجه�د الأكبر وتنت�شر... فكيف يمكنه� اأن تقوم  هذه ال�ش�حة الدقيقة، لتحقِّ

بهذا الدور؟

اأم��ري��ن  على  ف  ال��ت��ع��رُّ م��ن  ب��ّد  ل  النف�س  ج��ه���د  ف��ي  التوفيق  يح�شل  ح��ّت��ى 

اأ�سا�سين:

1- نف����س الإن�ش����ن بم���� عنده� من ع�لمي المل���ك والملكوت واأوج���ه �شع�دته� 

وتع��شته�.

2- كيفية مج�هدة هذه النف�س.

مقام الملك:

تدور اأعم�ل الإن�ش�ن في مق�م الُملك والظ�هر على الأمور الم�دية ال�شبعة وهي 

»الأذن والعين والل�شان والبطن والفرج واليد والرجل«.

وهذه الأمور ال�شبعة تتج�ذبه� جنود الرحم�ن وزمر ال�شيط�ن، من خال قوى 

الوهم من جهة والعقل وال�شرع من جهة اأخرى، ف�إن غلب الوهم ت�شّلط ال�شيط�ن 

وجنوده على هذه المرتبة و�ش�رت ظلم�نية، واإن غلب العقل وال�شرع ت�شّلطت جنود 

الرحم�ن وهجرته� جنود ال�شيط�ن و�ش�رت نورانية. وعلى النف�س اأن تج�هد حّتى 

تطرد جنود ال�شيط�ن وتجعل هذا المق�م ب�أبع�ده ال�شبعة موؤتمرة ب�أمر الخ�لق تع�لى.
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كيف يكون جهاد النفس في هذه المرتبة؟

اإّن جه�د النف�س في هذه المرتبة له مراحله اّلتي يمّر به�:

ر: املرحلة الأوىل التفكُّ

هو  تع�لى  الحّق  ب�ّتج�ه  وال�شير  النف�س  مج�هدة  �شروط  من  �شرط  اأّول  اإّن 

ر هو اأن يترك الإن�ش�ن �شيئً� من وقته ليجل�س مع نف�شه ويخ�طبه�  ر. والتفكُّ التفكُّ

خط�بً� وجدانيً�، وينبهه� اإلى المولى الكريم اّلذي خلقه في هذه الدني� ووّفر له 

كّل اأ�شب�ب الراحة ووهبه ج�شمً� �شحيحً� وقوى �شليمة له� اإمك�ن�ت ومن�فع واآث�ر 

واأعط�ه  عليه  وو�ّشع  له  وهّي�أ  رع�ه  اّلذي  الإله  الأنظ�ر، هذا  وتبهر  العقول  تحّير 

واأنعم عليه و�شمله بعطفه ورحمته واأر�شل له الأنبي�ء واأنزل اإليه الكتب والر�ش�لت 

ي�شتحّق  م�ذا  المولى  هذا  ال�شع�دة...  طريق  وعّرفه  الهدى  اإلى  ودع�ه  واأر�شده 

مّن�؟

هو  النعم  ه��ذه  جميع  وج��ود  اأّن  هل  النعم؟  ه��ذه  مع  تع�طين�  يكون  وكيف 

الإن�ش�ن عن  فيه�  يتمّيز  والنغم��س في حي�ة حيوانية ل  ال�شهوات  لإ�شب�ع  فقط 

الحيوان�ت؟! اأم اأّن هن�ك هدفً� وغ�ية اأخرى؟.

هل اأّن الأنبي�ء الكرام والأولي�ء العظ�م والحكم�ء الكب�ر وعلم�ء كّل اأمة، ك�نوا 

الحيوانية  ال�شهوات  في  النغم��س  من  الن��س  ح��ّذروا  عندم�  لاإن�ش�نية  اأع��داًء 

والغرق في هذه الدني� الب�لية؟ هل اأّنهم ك�نوا ل يعرفون هدف الإن�ش�ن وطريقه 

وم�شيرته ف�شّلوا كم� �شللن� نحن الم�ش�كين المنغم�شين في ال�شهوات؟!

الهدف  اأّن  لعرف  واحدة  للحظة  ولو  �شدق  وقفة  نف�شه  مع  الإن�ش�ن  وقف  لو 

من هذه النعم هو �شي ء اآخر، واأّن الهدف من هذا الُخُلق اأ�شمى واأعظم واأّن هذه 

ر  الحي�ة الحيوانية لي�شت هي الغ�ية بحد ذاته�، واأّن على الإن�ش�ن الع�قل اأن ُيفكِّ
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بنف�شه واأن يترّحم على ح�له وي�شفق على نف�شه الم�شكينة ويخ�طبه� ق�ئًا: اأيته� 

النف�س ال�شقية اّلتي ق�شيت �شني عمرك الطويلة في ال�شهوات، ولم يكن ن�شيبك 

�شوى الح�شرة والندامة، ابحثي عن الرحمة وا�شتحي من م�لك الملك واتجهي 

نحو الهدف الأ�ش��س و�شيري نحو حي�ة الخلد وال�شع�دة ال�شرمدية، ول تخ�شري 

تلك ال�شع�دة ب�شبب �شهوات اأي�م قليلة ف�نية زائفة، ت�أّملي في اأحوال اأهل الدني� 

من ال�ش�بقين والاحقين، لم يح�شلوا على الراحة ول ا�شتقّرت اأمورهم على م� 

يحّبون، كم اأّن مت�عبهم واآلمهم اأكبر واأعظم من راحتهم وهن�ئهم!

الحي�ة  تلبية  يجب  ويقول:  ال�شهوات،  اإلى  ليدعوك  ي�أتي  اّلذي  ال�شديق  هذا 

اإن�ش�ن ولكّنه جند من  الم�ّدية وعدم تفويته�، هذا ال�شديق اّلذي ي�أتي ب�شورة 

جنود ال�شيط�ن واأعوانه، اإذا ت�أّملت في ح�له وا�شتنطقته، هل �شتجده را�ٍس عن 

ظروفه م�شرورًا بحي�ته، اأم اأّنه مبتٍل ويريد اأن يبلي م�شكينً� اآخر؟!

اإذًا ف�أدع رّبك بعجز وت�شّرع وا�ش�أله اأن يعينك على اأداء واجب�تك اّلتي ينبغي 

اأن تكون اأ�ش��س العاقة فيم� بينك وبين اهلل �شبح�نه وتع�لى، لي�أخذ بيدك بعد 

ذلك ويرفعك اإلى منزلة اأرفع من من�زل المج�هدة.

املرحلة الثانية العزم:

العزم،  ت�أتي مرحلة  الإن�ش�ن  به  يقوم  اّلذي  الوجداني  والخط�ب  ر  التفكُّ بعد 

ن الإن�ش�ن نف�شه على ترك المع��شي واأداء الواجب�ت،  والمق�شود من العزم اأن يوطِّ

حي�ته،  اأي���م  في  ف�ته  م�  يتدارك  اإليه  وب�لإ�ش�فة  بذلك،  ح�زمً�  ق��رارًا  ويّتخذ 

فيق�شي م� ترك ويرّد حقوق الن��س ويدفع المظ�لم وينهي كّل اأثر للمع��شي اّلتي 

ارتكبه� ويجبر كّل نق�س في الواجب�ت اّلتي تخّلف عنه� وتركه�، في�شبح ظ�هره 

م �شلوكه وفق م� يتطّلبه ال�شرع. ظ�هر الإن�ش�ن ال�شرعي اّلذي ُينظِّ

اللتزام  هي  الإلهية  المع�رف  في  ال�شلوك  في  خطوة  اأّول  وتنبيه:  ماحظة 
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من  اإل  الح�شنة  الأخاق  على  يح�شل  اأن  لاإن�ش�ن  يمكن  ول  ال�شريعة،  ب�أحك�م 

خال ذلك، ول يت�شّور اأحد اأّنه يمكن اأن يتجّلى في قلبه نور المعرفة وتتك�ّشف 

له الأنوار الإلهية من خال اللتزام بطريق اآخر وترك هذا الطريق، وبعد ظهور 

ب���لآداب  ب  الت�أدُّ في  ال�شتمرار  من  بّد  ل  القلب  في  الإلهية  والأن��وار  المع�رف 

ال�شرعية الظ�هرية اأي�شً�.

كيف تحصل على العزم؟

اإّن التجّروؤ على المع��شي يفقد الإن�ش�ن تدريجيً� العزم، فيفقد هذا الجوهر 

الثمين، يقول اأ�شت�ذ الإم�م)ر�شوان اهلل عليه(: »اإن اأكثر ما ي�شبب فقد الإن�شان 

العزم والإرادة هو ال�شتماع للغناء«.

عليك اإذًا اأن تهجر المع��شي وته�جر اإلى الحّق تع�لى، وتح�فظ على الظ�هر 

الإن�ش�ني ال�شرعي وا�شلك �شبيل الأنبي�ء وال�ش�لحين، واطلب من اهلل تع�لى في 

الخلوات اأن يوّفقك لذلك ويع�شمك من المزالق فيمكن لاإن�ش�ن اأن ي�شقط في 

 ،P لحظة واحدة فيعجز عن اإنق�ذ نف�شه ويكون الهاك! وا�شت�شفع بر�شول اهلل

واأهل بيته R ليتّم التوفيق.

املرحلة الثالثة امل�سارطة واملراقبة واملحا�سبة:

وهي من الأمور ال�شرورية للمج�هد، وهي اأمور ثاثة:

نف�شه  الإن�ش�ن  يخ�طب  حيث  اليوم  اأّول  في  وتكون  الم�شارطة:   - الأول 

تع�لى،  اأوامر اهلل  اأّي عمل يخ�لف  اليوم  اأن ل يرتكب  وي�ش�رطه� على 

ويّتخذ قرارًا بذلك ويعزم عليه.

وترك م� يخ�لف اأوامر اهلل لمّدة يوم واحد هو اأمر ي�شير و�شهل للغ�ية، ويمكن 

اأّن الأمر  اأن يلتزم به، ف�عزم و�ش�رط وجّرب وانظر كيف  لاإن�ش�ن بكّل �شهولة 
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ب عليك الأمور وي�شّور الأمر وك�أّنه  �شهل ي�شير، وقد يو�شو�س لك ال�شيط�ن لٌي�شعِّ

ليوم واحد تعرف  اأن تخرجه من قلبك، جّرب  ولكّنه وهم عليك  �شعب ع�شير، 

�شهولته.

طوال  فيبقى  المراقبة،  دور  ي�أتي  الم�ش�رطة  بعد  ال��م��راق��ب��ة:   - الثاني 

اليوم متنّبهً� لتطبيق الم�ش�رطة، فتعتبر نف�شك ملزمً� ب�لعمل وفق م� 

و�شو�شة  اأّنه  ف�علم  المع��شي  ب�رتك�ب  نف�شك  ف�إذا حّدثتك  �ش�رطت، 

ال�شيط�ن اّلذي يح�ول ا�شتدراجك للمع�شية ف�لعنه وا�شتعذ ب�هلل من 

�شّره، وتذّكر �شرطك لهذا اليوم وخ�طب نف�شك: »اإّني ا�شترطت على 

ب��اأّي عمل يخالف  واح��د  اليوم وهو يوم  اأق��وم في هذا  اأن ل  نف�شي 

اأن��ع��م علي  اأم���ر اهلل ت��ع��ال��ى، وه��و ول���ّي نعمتي ط���وال ع��م��ري، ف��ق��د 

بال�شحة وال�شالمة والأمن وتلّطف باألطاف اأخرى، ولو اأّني بقيت 

اأفي ب�شرط  اأفال  اأّديت حّق واحدة منها،  الأبد لما  اإلى  في خدمته 

كهذا؟! ب�شيط 

اأن  الليل فقد ح�ن وقت المح��شبة، فعليك  اإذا ج�ء  الثالث - المحا�شبة: 

اأّديت م� ا�شترطت على نف�شك مع اهلل ولم  تح��شب نف�شك لترى هل 

حّقً�  وّفيت  قد  كنت  اإذا  الب�شيط؟  العهد  هذا  في  نعمتك  ول��ّي  تخن 

ف��شكر اهلل على هذا التوفيق، و�شيكون عمل الغد اأي�شر واأ�شهل عليك 

في  مطبوعة  ع���دة  اإل��ى  يتحّول  حّتى  فترة  عليه  فواظب  �ش�بقه  من 

ب�للّذة  حينه�  و�شتح�ّس  �شهولة.  وبكّل  تلق�ئي  ب�شكل  به�  تقوم  نف�شك 

لي�س  الع�َلم  هذا  اأّن  رغم  مع��شيه  وترك  تع�لى  اهلل  بط�عة  والأن�س 

ع�َلم الجزاء...

واإذا وجدت ل �شمح اهلل في اأثن�ء المح��شبة ته�ونً� وفتورًا تج�ه م� ا�شترطت 
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�شج�عة  بكّل  الوف�ء  على  واعزم  منه،  العفو  واطلب  اهلل  ف��شتغفر  نف�شك،  على 

اأبواب  اأم�مك  تع�لى  اهلل  يفتح  حّتى  وا�شبر  ذلك  على  وث�بر  غدًا،  ب�لم�ش�رطة 

التوفيق وال�شع�دة ويو�شلك اإلى �شراط الإن�ش�نية الم�شتقيم.

خال�صة الدر�س

ب�طنية ملكوتية  ون�ش�أة  بدنه،  ن�ش�أة ظ�هرية ملكية هي  ن�ش�أت�ن،  له  الإن�ش�ن   �

وهي روحه.

ال�شبعة: الأذن،  اأعم�ل الإن�ش�ن في مق�م الظ�هر على الأمور الم�دّية  � تدور 

العقل  ُيغلِّب  اأن  الإن�ش�ن  وعلى  الرجل.  اليد،  الفرج،  البطن،  الل�ش�ن،  العين، 

وال�شرع في هذه الأبع�د ال�شبعة حتى يكت�شب النور فيه�.

الم�ش�رطة  العزم،  ر،  التفكُّ مراحله:  له  الظ�هر  مق�م  في  النف�س  جه�د  اإّن   �

والمراقبة والمحا�سبة.

وخ��شة  والإرادة،  العزم  تدريجّيً�  الإن�ش�ن  يفقد  المع��شي  على  التجروؤ  اإّن   �

ا�شتم�ع الأغ�ني.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى قواه الب�طنية.1. 

اأن يتعّرف اإلى كيفية ال�شيطرة على الخي�ل.2. 

اأن يدرك �شرورة مع�لجة المف��شد الأخاقية.3. 

الدرس الثالث

جهاد النفس - منزلة الملكوت
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تمهيد

اإّن الكام في هذا الق�شم )الملكوت(اأهّم من الق�شم ال�ش�بق )الُملك( وجنود 

وال�شيط�نية  الرحم�نية  الجنود  بين  فيه�  والنزاع  وال�شراع  اأكثر،  فيه  النف�س 

اأعظم، والغلبة والنت�ش�ر فيه� اأ�شّد واأهّم، بل اإّن النت�ش�ر في ذاك المق�م يتبع 

جميع  منبع  المق�م  هذا  اعتب�ر  ويمكن  به،  ومرتبط  المق�م  هذا  في  النت�ش�ر 

ال�شع�دات والتع��ش�ت، والدرج�ت والدرك�ت.

ويجب اللتف�ت اإلى اأّن هزيمة الجنود الرحم�نية في هذا المق�م ربم� ي�شفر 

عن الهاك الدائم لاإن�ش�ن ب�شكل ي�شتحيل معه الرجوع والت�شحيح، وينظر اإليه 

بل ي�شبح  ال�ش�فعين،  �شف�عة  ويحرم  وال�شخط،  الغ�شب  بعين  الراحمين  اأرحم 

�شفع�وؤه خ�شم�وؤه! وويل لمن ك�ن �شفيعه خ�شمه!.

اإّن الجّنة وجهّنم اّلتي ورد و�شفه� في القراآن الكريم، المق�شود منه� غ�لبً� 

جزاء الأعم�ل ف�لن�ر هي ن�ر الأعم�ل والجّنة هي جّنته�، ولكن الجزاء ل يخت�س 

له�  اأي�شً�، وهذه  الإن�ش�ن  به�  يتخّلق  اّلتي  الأخاق  ي�شمل  بل هو  ب�لأعم�ل فقط 

اإ�ش�رات خفية  اأهّم واأكبر من ال�ش�بقة! وهن�ك  ة به� وهي  جّنته� ون�ره� الخ��شّ
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في الن�شو�س لهذه الجن�ن والنيران، ب�لإ�ش�فة اإلى ذلك هن�ك جّنة اللق�ء ون�ر 

الفراق اّلتي ورد الإ�ش�رة اإليه� في الن�شو�س اأي�شً�.

وم� ق�لوه ب�ش�أن جّنة الأخاق الح�شنة وجهّنم الأخاق الرذيلة، اأمور عظيمة 

وم�ش�ئب جّمة ل يطيق الإن�ش�ن حّتى �شم�عه�!

القوى الباطنية ومظهر اإلنسان في اآلخرة

ولكّل  »الوهمية والغ�شبية وال�شهوانية«،  النف�س ثاث وهي:  اإّن قوى ب�طن 

واحدة من هذه القوى الثاث من�فع كثيرة من اأجل حفظ النوع وال�شخ�س واإعم�ر 

الدني� والآخرة، فهذه القوى الثاث هي منبع جميع الملك�ت الح�شنة، ولكن يجب 

التنّبه اإلى اأّنه� منبع جميع الملك�ت ال�شّيئة اأي�شً�. وبن�ء على هذه القوى الثاث 

تتحّدد �شخ�شية الإن�ش�ن وهوّيته الب�طنية.

اإّن لاإن�ش�ن �شورة ملكية دنيوية ظ�هرية ُخُلقه اهلل تع�لى عليه�، فجعله على 

وب�لإ�ش�فة  الخ�لقين،  اأح�شن  اهلل  تب�رك  المنظر  جميلة  جيدة،  �شورة،  اأح�شن 

اإلى هذه ال�شورة الظ�هرية هن�ك �شورة اأخرى لاإن�ش�ن هي ال�شورة الملكوتية 

به�  يتلّب�س  اّلتي  والملك�ت  الأخاق  بح�شب  هيئته�  ت�أخذ  اّلتي  الب�طنية  الغيبية 

الإن�ش�ن بعد الموت �شواء  اّلتي يظهر به�  الب�طنية هي  الإن�ش�ن، وهذه ال�شورة 

وال�شريرة  والملكة  الب�طن  في  الإن�ش�ن  خلقة  ك�نت  ف�إذا  القي�مة  اأو  البرزخ  في 

اإن�ش�نية، تكون �شورته حينه� اإن�ش�نية اأي�شً�، واأّم� اإذا ك�نت غير اإن�ش�نية ف�شتكون 

�شورته غير اإن�ش�نية اأي�شً�. ولكّل واحدة من هذه القوى الب�طنية الثاث �شورة 

ة اإذا لم يتحّكم به� الإن�ش�ن، ف�إذا غلبت على ب�طنه ملكة ال�شهوة �ش�رت  خ��شّ

�شورته �شورة بهيمية، واإذا غلبت ملكة الغ�شب �ش�ر ب�شورة الحيوان المفتر�س، 

ال�شي�طين ح�شب م� يتن��شب وتلك  اأحد  واإذا غلب الوهم �ش�رت �شورته �شورة 

اأو عّدة  الب�طنية من ملكتين  ال�شورة  تترّكب  اأن  اأحي�نً�  الممكن  ال�شورة. ومن 
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ملك�ت، فتت�شّكل له �شورة غريبة مخيفة لي�س له� مثيل في هذا الع�َلم. وقد روي 

تح�شن  �شورة  على  القي�مة  يوم  يح�شرون  الن��س  بع�س  اأّن   P اهلل  ر�شول  عن 

.
(1(

عنده� �شورة القردة

ذلك  في  ب�ل�شرورة  فلي�س  �شّيئة،  وهيئة  �شورة  من  اأكثر  له  يكون  اأن  ويمكن 

الع�َلم اأن يكون لاإن�ش�ن �شورة واحدة كم� ك�ن في هذا الع�َلم بل يمكن اأن تتعّدد 

�شوره هن�ك.

قد يت�ش�ءل بع�س الن��س هن�: اأّن الإن�ش�ن قد تتغّير اأخاقه في حي�ته فيمكن 

الآخرة  في  به�  �شيظهر  ف�أّي �شورة  �ش�لحً�  والط�لح  ال�ش�لح ط�لحً�  ي�شبح  اأن 

منهم�؟

والجواب عن ذلك اأّن �شورته اّلتي �شيظهر به� في الآخرة هي ال�شورة اّلتي 

تتن��شب مع �شف�ته لحظة وف�ته وتركه لهذه الدني� وانتق�له لذلك الع�َلم، فكم� 

اإلى البرزخ بتلك ال�شورة، ن�ش�أل  تكون �شورته الب�طنية في تلك اللحظة ينتقل 

اهلل تع�لى ح�شن الع�قبة.

المطلوب هو السيطرة ال اإلفناء

ت�شاوؤل:  م� دام الوهم والغ�شب وال�شهوة، يمكن اأن تو�شل الإن�ش�ن اإلى الغ�شب 

المطلوب  فهل  ب�هلل،  والعي�ذ  البهيمة  بمظهر  الآخرة  في  وتظهره  الإلهي 

الق�ش�ء على الوهم والغ�شب وال�شهوة؟

جواب: لي�س المطلوب ذلك اأبدًا، لأّن هذه القوى الثاث يمكن اأن تكون من 

للعقل  �شّلمه�  اإذا  وتوفيقه  الإن�ش�ن  �شع�دة  اإلى  وتوؤّدي  الرحم�نية  الجنود 

ال�شليم وجعله� �شمن اإر�ش�دات الأنبي�ء العظ�م، ولي�س خ�فيً� على اأحد اأّن 

)1)   اإ�ش�رة للحديث: »ُيح�شر بع�س الن��س على �شورة تح�شن عنده� القردة والخن�زير«. الحكمة المتع�لية في الأ�شف�ر العقلية 

الأربعة، �شدر الدين محّمد ال�شيرازي، ج 5، �س 228.
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الأنبي�ء العظ�م R لم يكبتوا ال�شهوة والغ�شب والوهم ب�شورة مطلقة، 

ولم يطلب ذلك داعية على الإطاق، واإّنم� ق�لوا: يجب ال�شيطرة عليه� حّتى 

توؤّدي واجبه� في ظّل ميزان العقل وحكم ال�شرع. ف�لمطلوب هو ال�شيطرة 

عليه� وال�شتف�دة منه� دون اإف�ش�ح المج�ل له� للتج�وز والإ�شراف والظلم. 

عن  ولو  تريد  م�  على  تح�شل  اأن  �شتح�ول  و�ش�أنه�  ُتركت  لو  القوى  فهذه 

طريق الف�ش�د والفو�شى. ف�لنف�س البهيمية المنغم�شة في ال�شهوة الج�محة 

ب�لمح�شن�ت في  الزن�  ولو من خال  ومق�شوده�  ُتحّقق هدفه�  اأن  تريد 

ولو  حّتى  تريد  م�  ُتنجز  اأن  تريد  الغ�شوب  والنف�س  ب�هلل،  والعي�ذ  الكعبة 

ا�شتلزم ذلك قتل الأنبي�ء والأولي�ء، والنف�س ذات الوهم ال�شيط�ني تريد 

اأن توؤّدي عمله� حّتى لو ا�شتلزم ذلك الف�ش�د في الأر�س.

من  ال�شم�وية  الكتب  عليهم  نزلت 
ُ
واأ ب�ل�شرائع  ج�ءوا  اإّنم�   R الأنبي�ء 

الإن�ش�نية  النف�س  واإخ�ش�ع  الطب�ئع،  في  والإفراط  النفات  دون  الحيلولة  اأجل 

وتروي�شه� وت�أديبه�.

الخيال والسيطرة عليه

الخي�ل هو ك�لط�ئر اّلذي يطير يمينً� وي�ش�رًا وينتقل من �شجرة اإلى اأخرى، وهو 

ق�در على دفع الإن�ش�ن نحو ال�شق�ء والف�ش�د، وهو و�شيلة من و�ش�ئل ال�شيط�ن اّلتي 

يت�شّلط من خاله� على الإن�ش�ن فيكّبله بوا�شطة الخي�ل ويدفع به نحو ال�شق�ء.

والإن�ش�ن المج�هد اّلذي نه�س لتهذيب نف�شه واإ�شاحه� عليه اأن ُيم�شك بهذا 

اأن  عليه  بل  يريد،  اأّي موطن  اإلى  ب�لطيران  له  ي�شمح  ول  عليه  وُي�شيطر  الط�ئر 

واأن  وال�شيطنة  والمع��شي  والب�طلة  الف��شدة  الخي�لت  في  التحليق  من  يمنعه 

يوّجه خي�له دائمً� نحو الأمور ال�شريفة.
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كيف يمكن السيطرة على الخيال؟

قد يظّن الإن�ش�ن اأّن ال�شيطرة على الخي�ل اأمر �شعب جّدًا لأّن الخي�ل اأ�شبه م� 

يكون ب�لزئبق اّلذي يفّر من الإن�ش�ن كّلم� ح�ول اأن يم�شكه، وي�أتي ال�شيط�ن ليهّول 

في�شت�شلم  الخي�ل  اأم�م  ب�لعجز  الإن�ش�ن  لي�شعر  الأمور  له  م  وُيعظِّ الإن�ش�ن  على 

المراقبة  مع  ي�شير  اأمر  الخي�ل  على  ال�شيطرة  اإّن  والحقيقة  اأم�مه.  وي�شقط 

والحذر.

ل  ولكن  واحدة،  دفعة  خي�له  على  ال�شيطرة  الإن�ش�ن  على  ي�شعب  اأن  يمكن 

ي�شعب عليه ال�شيطرة التدريجية، فيبداأ ب�ل�شيطرة على جزء من الخي�ل ويراقب 

نف�شه ويتنبه جّيدًا. فمتى م� اأراد خي�لك اأّن يتوّجه اإلى اأمر و�شيع ف��شرفه نحو 

ف��شكر  نتيجة  على  ح�شلت  ف�إذا  تع�لى،  اهلل  اإلى  محّببة  اأو  مب�حة  اأخرى  اأمور 

اهلل تع�لى على هذه النعمة وهذا التوفيق واأكمل ال�شيطرة على هذا الخي�ل بهذا 

الم�شتقيم وي�شهل عليك  الإن�ش�نية  اإلى �شراط  التدريجي لعّلك تهتدي  الأ�شلوب 

مهّمة ال�شلوك اإليه �شبح�نه وتع�لى. ف�لخي�ل هو من اأهّم المواقع ال�شيط�نية اّلتي 

يتتّر�س به� اإبلي�س وجنوده ف�إذا �شقط هذا الدرع وهذا المترا�س فت�أّمل خيرًا.

معالجة المفاسد األخالقية

في� عزيزي! اإّن الوقوف منذ البداية دون ت�شّرب المف��شد الأخاقية اأو العملية 

ذلك  لأّن  توّغله�،  بعد  اإخراجه�  من  بكثير  اأي�شر  وب�طنك،  ظ�هرك  مملكة  اإلى 

الت�شّدي  اأّخرت  كّلم�  ف�إّنك  ت�شّربت،  واإذا  والجهد.  العن�ء  من  الكثير  يتطّلب 

لإخراجه�، ازداد الجهد المطلوب منك و�شعفت قواك الداخلية.

يقول �شيخن� الجليل والع�رف الكبير ال�ش�ه اآب�دي )روحي فداه( : اإّن الإن�ش�ن 

الأخاقية،  المف��شد  بوجه  الوقوف  على  اأقدر  يكون  فتّوته  وقّوة  �شب�به  عّز  في 

اأيديكم،  من  ت�شيع  القوى  هذه  تتركوا  فا  الإن�ش�ني.  واجبه  اأداء  في  واأف�شل 
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وي�شتولي عليكم �شعف ال�شيخوخة، وعندئٍذ ي�شعب عليكم التوفيق في م�ش�عيكم، 

وحّتى لو اأّنكم وّفقتم، ف�إّن ذلك الإ�شاح �شوف يتطّلب منكم الكثير من الم�شّقة 

والتعب.

وعليه، اإذا فّكر الإن�ش�ن الع�قل في المف��شد ووجد اأّنه غير داخل فيه�، ف�إّنه 

ي�شتطيع اأن يمنع نف�شه من التلّوث به�، واإذا وجد نف�شه � ل �شمح اهلل � مبتاًة به�، 

فخير له اأن ُي�شرع في اإ�شاح نف�شه قبل اأن تتجّذر تلك المف��شد فيه، واإذا ك�نت 

� ل �شمح اهلل � قد تجّذرت فيه فعليه اأن يبذل كّل جهد م�شتط�ع في �شبيل اقتاع 

تلك الجذور لئّا ي�شل اإلى مرحلة الاعودة في البرزخ والآخرة.

كيف تعالج نفسك؟

من  واح��دة  ك��ّل  ت�أخذ  اأن  هو  الأخاقية،  المف��شد  ه��ذه  لدفع  ع��اج  اأف�شل 

ال�شف�ت القبيحة والميول الف��شدة اّلتي تراه� في نف�شك، فتجمع هّمتك وتعزم 

تروي�س هذه  وب�لتدريج يح�شل  وتعمل عك�س م� ترجوه وتطلبه،  على مخ�لفته� 

النف�س وك�شر �شوكة هذه الميول وال�شيطرة عليه�.

ول تن�شى التوكل على اهلل تع�لى وطلب التوفيق منه لإع�نتك في هذا الجه�د، 

ول �شك في اأّن هذا الُخُلق القبيح �شيزول بعد فترة وجيزة، ويفّر ال�شيط�ن وجنوده 

من هذا الخندق وتحّل محّلهم الجنود الرحم�نية.

فمثًا من الأخاق الذميمة اّلتي ت�شّبب هاك الإن�ش�ن، وتوجب �شغطة القبر، 

وتعّذب الإن�ش�ن في كا الدارين، �شوء الخلق مع اأهل الدار والجيران والزماء 

في العمل اأو اأهل ال�شوق والمحّلة، وهو وليد الغ�شب وال�شهوة. ف�إذا ك�ن الإن�ش�ن 

المج�هد يفّكر في ال�شمو، عليه اأن يعمل بخاف النف�س، واأن يتذّكر �شوء ع�قبة 

هذا الُخُلق ونتيجته القبيحة.

اأو اإذا كنت من اأهل الجدل والمراء، ف�عمل فترة بخاف النف�س، ف�إذا دخلت 
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في نق��س مع اأحد الأ�شخ��س، وراأيت اأّنه يقول الحّق، ف�عترف بخطئك، والم�أمول 

اأن تزول هذه الرذيلة في زمن ق�شير.

وعندم� يكتمل جه�د النف�س في هذا المق�م )مق�م الب�طن( ويتوفق الإن�ش�ن 

اإلى اإخراج جنود اإبلي�س من مملكة الب�طن، وت�شبح مملكته م�شكنً� لمائكة اهلل، 

 � فحينئذ ي�شبح ال�شلوك اإلى اهلل ي�شيرًا، ويفتح له طريقً� اإلى المع�رف الإلهية 

وهي غ�ية خلق الجّن والإن�س �.

خال�صة الدر�س

� القوى الب�طنية في الإن�ش�ن هي: الوهمية، الغ�شبية، ال�شهوانية.

� تت�شّكل �شورة الإن�ش�ن الأخروية ح�شب غلبة اإحدى القوى ال�ش�لفة عليه، ف�إذا 

غلبت مثًا القّوة الغ�شبية عليه ح�شر ب�شورة الحيوان المفتر�س، واإذا غلبت عليه 

القّوة الوهمية ح�شر ب�شورة ال�شي�طين، وهكذا.

� المطلوب ال�شيطرة على القوى الب�طنية ل الإفن�ء والإلغ�ء، وال�شيطرة تكون 

بتحكيم ال�شرع والعقل.

�شاح  طريق  في  جّدًا  مهمٌّ  عليه  وال�شيطرة  الخي�ل،  على  ال�شيطرة  يمكن   �

الب�طن.

� مع�لجة المف��شد الخلقية في بداية الأمر وقبل تجّذره� اأهون واأفعل.

� يمكن عاج النف�س ب�لعزم وب�لتدريج، واأن ت�أخذ كّل �شفة ف��شدة وتخ�لفه�، 

ول تن�شى التوّكل على اهلل وطلب التوفيق منه.
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أهداف الدرس

ر.1.  اأن يدرك الط�لب اأهمّية التفكُّ

ر.2.  اأن ُيعّدد مراتب التفكُّ

ر.3.  اأن يتعّرف اإلى اأهّم اآث�ر التفكُّ

الدرس الرابع

ر  التفكُّ
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ِر  ْه َبالَتَفكُّ عن اأبي عبد اهلل Q ق�ل: »كان اأمير الموؤمنين Q يقول: َنبَّ

.
(1(

َقْلَبَك َوجاِف َعِن اللَّْيِل َجْنَبَك َواتَِّق اهلَل َربََّك«

ر في بيان فضيلة التفكُّ

وخزائن  المع�رف  اأبواب  مفت�ح  هو  ر  ف�لتفكُّ كثيرة.  ف�ش�ئل  ر  للتفكُّ اأّن  اعلم 

الكم�لت والعلوم، وهو مقّدمة لزمة وحتمية لل�شلوك الإن�ش�ني، وله في القراآن 

معّير  ت�ركه  اأّن  كم�  ك�مل،  وتمجيد  بليغ  تعظيم  ال�شريفة  والأح���دي��ث  الكريم 

ُل اْلِعَباَدِة اإدماُن التََّفّكِر ِفي  ومذموم. وقد ج�ء عن الإم�م ال�ش�دق Q: »اأْف�شَ

ر �َشاَعٍة َخْيٌر ِمْن ِقياِم َلْيلٍَة«.  ، وفي حديث اآخر: »َتَفكُّ
(2(

اهلل َوِفي ُقْدَرِتِه«

. وفي 
(3(

َر �َشاَعٍة َخْيٌر ِمْن ِعَباَدِة �َشَنٍة« وفي حديث عن ر�شول اهلل P: »اإِنَّ َتَفكُّ

، وفي رواية: »�َشْبِعيَن 
(4(

َر �َشاَعٍة َخْيٌر ِمْن ِعَباَدِة �ِشتِّيَن �َشَنٍة« حديث غيره: »اإِنَّ َتَفكُّ

ر  �َشَنٍة«، وعن بع�س علم�ء الفقه والحديث: »اأَْلَف �َشَنٍة« وعلى كّل ح�ل، اإّن للتفكُّ

درج�ت ومراتب، ولكّل مرتبة نتيجة اأو نت�ئج، و�شوف نتن�ول بع�شه�.

)1) الك�في، ج2، �س54.

)2) م.ن.

)3) بح�ر الأنوار، ج68، �س327.

)4) م.ن، ج66، �س293.
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ر في الحّق تعالى الأّول: التفكُّ

وكم�لته.  و�شف�ته  واأ�شم�ئه  تع�لى  الحّق  في  ر  التفكُّ هو  ر  التفكُّ مراتب  اأّول 

ر، واأعلى  ونتيجة ذلك هو العلم بوجوده وب�أنواع تجّلي�ته. وهذا اأف�شل مراتب التفكُّ

ر في  مراتب العلوم، واأتقن مراتب البره�ن. اإذ اإّن النتب�ه اإلى ذات العّلة، والتفكُّ

ب�ت والمعلوم�ت.  ال�شبب المطلق، يدفع ب�لإن�ش�ن اإلى العلم به وب�لم�شبَّ

ر في المصنوع الثاني التفكُّ

بم�  الخلق،  ودق�ئق  واإتق�نه  ال�شنع  روائ��ع  في  ر  التفكُّ ر،  التفكُّ مراتب  ومن 

ر هي معرفة المبداأ  ر. ونتيجة هذا التفكُّ يتن��شب وقدرة الإن�ش�ن من ط�قة للتفكُّ

الك�مل وال�ش�نع الحكيم.

اإتق�ن نظ�م  ال�شنعة ودق�ئقه� وفي  ر في لط�ئف  التفكُّ اأّن  الكام،  وملّخ�س 

جميع  من  وخير  القلبية،  الأع��م���ل  اأف�شل  وم��ن  الن�فعة،  العلوم  من  الخليقة، 

العب�دات، لأّن نتيجته اأ�شرف نتيجة. 

بح�شب  الخليقة  واأ���ش��رار  ال�شنعة  لط�ئف  على  الإط��اع  اإّن  ح�ل  اأّي  وعلى 

الحقيقة والواقع لم يتي�ّشر للب�شر، حتى الآن. اإّن اأ�ش��س الخليقة ونظ�مه� يكون 

اأمعن  الإن�ش�ن  اأّن  لو  م�شتوى  في  والكم�ل  الجم�ل  ومن  وال�شتحك�م  الدّقة  من 

النظر في اأّي ك�ئن مهم� ك�ن حقيرًا، م�شتخِدمً� كّل علومه اّلتي اكت�شبه� خال 

قرون، لم� ا�شتط�ع اأن يّطلع على ن�شبة واحد ب�لألف، من ذلك، فكيف له اأن يتمّكن 

الجزئية  الب�شرية  الأفك�ر  طريق  عن  �ش�عيً�  الجميل،  الكّلي  النظ�م  اإدراك  من 

الن�ق�شة، لفهم بدائعه ودق�ئقه. اإّنن� �شنلفت انتب�هك اإلى اإحدى دق�ئق الخلق 

مّم� هو قريب بع�س ال�شيء من الأفه�م ويعّد من المح�شو�ش�ت.

وفي  والأر���س.  ال�شم�س  بين هذه  اّلتي  العاقة  في  وت�أّمل  انظر  العزيز،  اأيه� 
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وحول  نف�شه�  ح��ول  الأر����س  وحركة  وال�شم�س،  الأر����س  بين  المعّينة  الم�ش�فة 

والنه�ر  الليل  اّلتي تكون على مدار محّدد فيح�شل منه�  الحركة  تلك  ال�شم�س. 

والف�شول. فم� اأتقنه من �شنع وم� اأكمله� من حكمة؟ ولول هذا التنظيم، اأي لو 

ك�نت ال�شم�س اأقرب اأو اأبعد، لم� تكّون في الأر�س � في الح�لة الأولى من الحّر، 

وفي الح�لة الث�نية من البرد � معدن، ونب�ت، وحيوان. وكذلك لو توّقفت الأر�س 

عن الحركة، على م� هي عليه من البعد عن ال�شم�س لم� ك�ن الليل اأو النه�ر، ول 

ك�نت الف�شول، ولم� تكّونت الأر�س نه�ئيً� اأو الق�شم الأكبر منه�.

ولكن ِلَم ابتعدن� كّل هذا البعد؟ فليفّكر المرء في خلقه هو، على قدر ط�قته 

و�شعة علمه: اأّوًل في الحوا�س الظ�هرة اّلتي �شنعت وفق المدرك�ت والمح�شو�ش�ت، 

اإذ اإّن لكّل مجموعة من المدرك�ت، اّلتي توجد في هذا الع�َلم، قّوة مدركة ب�أدّق م� 

تكون من الدّقة والترتيب المحّيرين للعقول.

والأمور المعنوية، اّلتي ل تدرك ب�لحوا�س الظ�هرة، تدرك على �شوء الحوا�س 

مدارك  تق�شر  مّم�  للنف�س،  الروحية  والقوى  ال��روح  علم  عنك  دع  الب�طنية. 

الإِن�ش�ن عن فهمه�، واّتجه بنظرك اإلى علم الأبدان وت�شريحه� وبن�ئه� الطبيعي، 

هذا  اأغرب  م�  انظر  والب�طنية.  الظ�هرية  الأع�ش�ء  من  ع�شو  كّل  وخ�ش�ئ�س 

الب�شر لم يبلغ حّتى  اأّن علم  الترتيب؟! على الرغم من  اأعجب هذا  النظ�م وم� 

الآن، ولن يبلغ حّتى بعد م�ئة قرن، اإلى معرفة واحد ب�لألف منه، ح�شب العتراف 

ال�شريح ب�أف�شح ل�ش�ن من جميع العلم�ء بعجزهم، مع اأّن ج�شم الإن�ش�ن ب�لن�شبة 

اإلى ك�ئن�ت الأر�س الأخرى، ل يزيد على مجّرد ذّرة ت�فهة، واأّن الأر�س وجميع 

ك�ئن�ته�، ل تعدل �شيئً� اإزاء المنظومة ال�شم�شية، واأّن كّل منظومتن� ال�شم�شية ل 

واأّن كّل هذه المنظوم�ت، الكبيرة  اإزاء المنظوم�ت ال�شم�شية الأخرى،  وزن له� 

ل  نقد  اأّي  اإّن  ونظ�م مرّتب، بحيث  ترتيب منّظم،  وفق  وال�شغيرة، مبنية  منه� 
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يمكن اأن يوّجه اإلى اأتفه ذّرة فيه�، واأّن عقول الب�شر ك�فة ع�جزة عن فهم دقيقة 

ر يحت�ج عقلك اإلى دليل اآخر ليذعن ب�أّن ك�ئنً�  من دق�ئقه�. فهل بعد هذا التفكُّ

بكّل  الك�ئن�ت  هذه  اأوجد  اّلذي  هو  الأخ��رى،  الك�ئن�ت  ي�شبه  ل  حكيمً�،  ع�لمً�، 

(1(

حكمة ونظ�م وترتيب واإتق�ن؟ { ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ}

اإّن كّل هذا الخلق المتقن اّلذي يعجز عقل الإن�ش�ن عن فهمه، لم يظهر عبثً� 

ت�ش�هد جم�ل جميله في هذه  ول  ترى اهلل،  اّلتي ل  القلب  فلتعَم عين  وتلق�ئيً�! 

المخلوق�ت! وليمحق اّلذي يبقى في ال�شّك والترّدد بعد كّل هذه الآي�ت والآث�ر؟ 

اأّنك عر�شت  لو  اّلذي ي�شتطيع هذا الإن�ش�ن الم�شكين عمله ب�لأوه�م؟  ولكن م� 

م،  منظِّ مه�  ينظِّ اأن  دون  من  تلق�ئيً�  انتظمت  قد  حّب�ته�  اأّن  وزعمت  م�شبحتك 

اأّنك لو اأخرجت �ش�عتك من جيبك  ل�شتهزاأت بك الب�شرية. والأدهى من ذلك 

وزعمت نف�س الزعم اأي�شً� ب�لن�شبة اإليه�، األ يخرجونك من زمرة العقاء؟ واأل 

ُيْخِرُج نظ�م هذه ال�ش�عة  َف اّلذي  يرميك كّل عقاء الع�لم ب�لجنون؟ ف�إذا ُو�شِ

من ق�عدة العّلة والمعلول، ب�أّنه مجنون ويجب اأن يحرم من حقوق العقاء فم� 

الو�شف المن��شب اّلذي يجب اأن يو�شف به من يزعم اأّن نظ�م هذا الع�َلم، ل بل 

اإبق�وؤه في زمرة  تلق�ئيً�؟ هل يجب  الإن�ش�ن ونظ�م روحه وج�شمه قد ظهر  هذا 

.
(2(

العقاء؟ ترى اأّي بله اأ�شّد من هذا؟. { ک ک     گ   گ}

ر في أحوال النفس الثالث: التفكُّ

ر في اأحوال النف�س وهو يوؤّدي اإلى نت�ئج كثيرة ومع�رف  ر التفكُّ من درج�ت التفكُّ

المع�د.  بيوم  العلم  الأول��ى:  اثنتين:  نتيجتين  على  نظرة  �شنلقي  واإّنن�  عديدة. 

والث�نية: العلم ب�إر�ش�ل الر�شل واإنزال الكتب، اأي النبوة الع�مة، وال�شرائع الحّقة.

)1)    �شورة اإبراهيم، الآية: 10.

)2)    �شورة عب�س، الآية: 17.
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الأولى: العلم بيوم المعاد

اإّن من ح�لت النف�س هو تجّرده�، وهي ح�لة لم ُيوِل الحكم�ء العظ�م اأهمية 

ب�لأدّلة  واأثبتوه�  الم�ش�ألة  هذه  ْوُل��وا 
َ
اأ مثلم�  اأخ��رى  فل�شفية  حكمية  م�ش�ألة  لأية 

لة،  مف�شّ ب�شورة  النف�س  د  تجرُّ اإثب�ت  �شدد  في  الآن  ل�شن�  ولكّنن�  والبراهين. 

اإلى  للو�شول  الفهم،  على  مب�دئه�  ت�شتع�شي  ل  اّلتي  الأدّل��ة  ببع�س  نكتفي  واإّنم� 

المق�شود.

1- يجم���ع الأطب�ء وعلم�ء الأبدان، وفي ظّل التج����رب، على اأّن جميع اأع�ش�ء 

الج�شم، من اأمِّ الدم�غ اّلتي هي مركز الإدراك�ت ومحّل ظهور قوى النف�س، 

وحّتى اآخر اأجزائه ال�شلبة، تبداأ، من �شنِّ الخ�م�شة والثاثين، اأو الثاثين 

فم���� فوق، ب�لنحدار نح���و النحط�ط والنق�ش�ن، والقت���راب من ال�شعف 

والنحال. ولق���د جّربن� ب�أنف�شن� اأي�شً� كيف يبدو ال�شعف في القوى كّله�. 

ولك���ن في هذه الفت���رة نف�شه�، اأي من �شّن الثاثي���ن اأو الأربعين فم� فوق، 

ت���زداد القوى الروحية والإدراك�ت العقلية كم�ًل ورقيً� و�شدادًا. ويّت�شح من 

ه���ذا اأّن الق���وى العقلية لي�شت ج�شم�نية، اإذ لو ك�ن���ت ج�شم�نية لنحدرت، 

مثل �ش�ئر قوى الج�شم، نحو ال�شعف والوهن. كم� ل يمكن القول ب�أّن القوى 

العقلية ت���زداد قّوة بكثرة اأعم����ل القّوة الفكرية وح�ش���ول التجربة، اإذ اإّن 

القوى الج�شم�نية ينت�به� التعب والنحال، ل القوة والكم�ل، نتيجة لكثرة 

العم���ل وبذل الجهد. وهذا بذاته دليل على اأّن القوى العقلية لي�شت ج�شمية 

ول من اآث�ر الج�شم. 

2- اإّن خ�ش�ئ�س النف�س واآث�ره� واأفع�له� على النقي�س من خ�ش�ئ�س الأج�ش�م 

واآث�ره���� واأفع�له� ب�شورة مطلقة. وهذا دليل على اأّن النف�س لي�شت ج�شمً�. 

فمث���ًا، نحن نعلم اأّن الج�ش���م ل يتقّبل ب�ل�شرورة �شوى �شورة واحدة، واإذا 
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اأري���د اإعط�وؤه �شورة اأخ���رى ك�ن ل ُبدَّ لل�شورة الأولى اأن تف�رقه لكي يمكنه 

تقبل ال�شورة الث�نية. ف�إذا ر�شمت مثًا، �شورة على �شفحة الورق، ل يمكن 

ر�شم �شورة اأخرى مك�نه� اإّل اإذا اأزيلت ال�شورة الأولى تم�مً�. وهذا الحكم 

يجري في جميع الأج�ش�م ب�ل�شرورة العقلية.

اأّم� النف�س فتختلف تم�مً�، ففي الوقت اّلذي تكون هن�ك �شورة مر�شومة فيه�، 

يمكن ر�شم �شورة اأخرى م�ش�دة له� من دون زوال ال�شورة الأولى.

3- اإّن الج�ش���م ترت�شم فيه ال�ش���ور المتن�هية. اأم� في النف�س فترت�شم ال�شور 

غير المتن�هية. ولهذا فهي تحكم على الأمور غير المتن�هية.

اإذًا، يتبّين اأّن النف�س ت�ش�د جميع الأج�ش�م في خ�ش�ئ�شه� واآث�ره� واأفع�له�. 

الأج�ش�م والج�شم�ني�ت، والمجّردات ل  ولي�شت من �شنخ  النف�س مجّردة  اأّن  اأي 

تف�شد. وذلك لأّن الف�ش�د ل يكون من دون م�ّدة ق�بلة للف�ش�د، والمجّردات منّزهة 

عن م�ّدة ق�بلة للف�ش�د. اإذ اإّن ذلك من لوازم الأج�ش�م. اإذًا، ل تف�شد النف�س. ومن 

اأّن النف�س ل تف�شد بف�ش�د البدن وبمف�رقته� له، بل تبقى في ع�لم  هن� ي�شتنتج 

اآخر، ول تفنى. وهذا هو المع�د الروحي للنفو�س والأرواح قبل يوم القي�مة اإلى اأن 

ي�ش�ء اهلل له� اأن تعود اإلى الأبدان.

الثانية: العلم بإرسال الرسل وإنزال الكتب) النبوة العامة(

و�شع�دة  وف�ش�دًا،  و�شاحً�  ومر�شً�،  �شّحة  للنفو�س  اأّن  نعرف  اأن  ُبدَّ  ل 

لأحد  يت�شّنى  ل  ومف��شده�  م�ش�لحه�  ودق�ئق  طرقه�  اإدراك  واأّن  و�شق�ء، 

نظ�م،  اأح�شن  هو  اّلذي   � الأتم  النظ�م  ففي  لذلك  المقد�شة.  اهلل  ذات  �شوى 

ل   � �شيء  بكّل  ومحيط  الإط��اق  على  حكيم  مة  منظِّ اأن  قبل  من  تبّين  وق��د 

ال�شاح  اإلى  اله�دية  والطرق  وال�شق�ء،  ال�شع�دة  طرق  بي�ن  يهمل  اأن  يمكن 

اإّن مثل هذا الإهم�ل يقت�شي النق�س في  اإذ  والف�ش�د، وطرق عاج النفو�س، 
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والبخل من دون �شبب. الظلم  اأو  القدرة،  النق�س في  اأو  العلم 

ولقد تبّين اأّن ذات اهلل المقّد�شة منّزهة عن كّل ذلك، فهو الك�مل على الإِطاق 

والمفي�س على الإطاق، واأّن اإهم�ل بي�ن الطرق المو�شلة اإلى ال�شع�دة وال�شق�ء 

يعّد خلًا كبيرًا في الحكمة، ويبعث على الف�ش�د والختال في النظ�م والحكم. 

اإذًا، اأ�شبح من الازم بي�ن طرق ال�شع�دة والهداية في النظ�م الأتم.

وقد ح�شلت من هذا نتيجت�ن وا�شحت�ن:

ة ب�إ�شاح الأمرا�س النف�شية �  الأولى: هي اأّن ال�شريعة � وهي الو�شفة الخ��شّ

ل توجد اإّل عند ذات الحّق المقّد�س.

الثانية: هي اأّن اهلل تع�لى يعلنه� � ال�شريعة � حتمً�. ومعلوم اأّن مثل هذا الهدف 

العظيم، وهذا العلم الك�مل الدقيق اّلذي يعجز عن اإدراكه اأعقل العقاء 

ول يقع لأحد اإّل عن طريق الوحي والإِله�م. اأّي يجب اأن يكون تعليمه من 

ج�نب الحق تع�لى. وبديهي، اأّن جميع اأفراد الب�شر لي�شوا خليقين بمثل 

هذه الهبة، ولي�شت لهم الق�بلية والقدرة على القي�م بمثل هذه المهّمة. 

ولكن يظهر خال ب�شعة قرون من يكون جديرًا ب�ل�شطاع بمثل هذا 

ليبّين  تع�لى  الحّق  فيبعثه  العظيم،  الهدف  هذا  مثل  وتحقيق  الواجب 

الن��س كيف  ليعلم  ال�شق�ء،  اإلى  والطريق  ال�شع�دة  اإلى  الطريق  للن��س 

ي�شلحون اأنف�شهم. وهذه هي النبوة الع�مة.

تتميم)النبوة الخاصة(

وهو اأّنن� وبعد اأن علمن� �شرورة وجود �شريعة اإلهية لبني الب�شر، ولزوم رجوعن� 

الثاث:  الإِلهية  ال�شرائع  الأغلب  على  وهي  الن��س،  بين  ال�ش�ئدة  ال�شرائع  اإلى 

من  اأكمل  هي  الإ�شامية  ال�شريعة  ب���أّن  نرى  والإِ���ش��ام،  والم�شيحية  اليهودية 

ال�شرائع الأخرى في اأبع�ده� الثاثة، اّلتي هي اأ�ش��س ال�شرائع ومدار الت�شريع، 
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� اأحده� م� يعود اإلى العق�ئد الحّقة، والمع�رف الإِلهية وتو�شيف الحّق وتنزيهه، 

وكيفية ذلك. والعلم ب�لمائكة وتو�شيف الأنبي�ء R وتنزيههم، مّم� هو اأ�شل 

الف��شلة  والأخاق  الحميدة  الخ�ش�ل  اإلى  يعود  م�  وث�نيه�  واأ�ش��شه�.  ال�شريعة 

وال�شي��شية  والجتم�عية  الفردية  الأعم�ل  ج�نب  هو  وث�لثه�  النف�س.  واإ�شاح 

والمدنية وغير ذلك � بل اإّن كّل ن�ظر من�شف وغير مغر�س في هدفه يدرك اأّن 

الإِ�شام اأرقى من اأن يق�رن بدين اآخر، واأّن الحي�ة الب�شرية لم ت�شهد ق�نونً� ول 

�شريعة بهذا الإتق�ن بحيث تكون ت�مة وك�ملة في جميع مراحل الحي�تين الدنيوية 

والأخروية. وهذا بذاته خير دليل على اأحقية الإ�شام و�شدقه.

وعليه، وبعد اإثب�ت النبّوة الع�ّمة، واأّن اهلل قد �شّرع لبني الب�شر �شريعة، وبّين 

ين  لهم طريق الهداية، وو�شعهم �شمن اإط�ر نظم ونظ�م، لم يعد اإثب�ت اأحقية الدِّ

الإ�شامي بح�جة اإلى مقّدم�ت اأبدًا، �شوى التمعُّن فيه ومق�رنته ب�ش�ئر الأدي�ن 

الإِن�ش�ن  ح�جة  من  ابتداء  ت�شّوره�،  يمكن  اّلتي  المراحل  جميع  في  وال�شرائع 

اإلى الملك�ت الحّقة والمع�رف النف�ش�نية، وحتى بلوغ الواجب�ت النوعية الفردية 

والجتم�عية. وهذا معنى من مع�ني الحديث ال�شريف: »الإِ�ْشالُم َيْعُلو َول ُيْعلَى 

مً� وتطّورًا في مدرك�ته وتمّعنً� في حجج   اإذ كّلم� ازداد العقل الب�شري تقدُّ
(1(

عليه«

الإ�شام وبراهينه، ازداد خ�شوعً� لنور هدايته، فا تظهر حّجة ودليل في الع�لم 

�شّد الإ�شام اإّل وينت�شر عليه.

واآله  عليه  �شّلى اهلل  النبيين  نبّوة خ�تم  اإثب�ت  اأدلتن� على  والم�شتخَل�س من 

� ك�ن اإتق�ن خلق الك�ئن�ت وح�شن تربيته� وتنظيمه� دليًا يهدين�  و�شلم هو اأّنه لمَّ

م اّلذي يحيط علمه بكّل الدق�ئق واللط�ئف  اإلى العتراف بوجود الخ�لق والمنظِّ

الك�مل  وتربيته�  نظ�مه�  وح�شن  �شريعة  اأحك�م  اإتق�ن  يهدين�  كذلك  والجائل، 

)1)    و�ش�ئل ال�شيعة، ج17، �س376.
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الفردية  والأخروية،  الدنيوية  والم�دية،  المعنوية  الح�ج�ت  بكّل  تتكفل  وكونه� 

الع�ئلة  ح�ج�ت  بجميع  محيط  ع�لم  ومنّظمه�  م�شّرعه�  اأّن  اإلى  والجتم�عية، 

ت�ريخه  اّلذي كتب  الإن�ش�ن،  اأّن عقل ذلك  اإلى  يهدين�  العقل  اأّن  وكم�  الب�شرية. 

جميع الموؤّرخين من مختلف الأمم ق�ئلين اإّنه ك�ن اأّميً� وع��س في محيط خ�ل من 

الكم�لت والمع�رف، ل يمكن اأن يكون ق�درًا على و�شع مثل هذا الترتيب الك�مل 

اأّن هذه ال�شريعة قد �شرعت في  والنظ�م الت�م بنف�شه. كذلك ندرك ب�ل�شرورة 

الغيب وفيم� وراء الطبيعة، ونزلت عن طريق الوحي والإله�م على ذلك الإن�ش�ن 

العظيم. والحمد هلل على و�شوح الحّجة.
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خال�صة الدر�س

ر ف�ش�ئل كثيرة، فهو مفت�ح اأبواب المع�رف، وهو مقّدمة لزمة لل�شلوك  � للتفكُّ

الإن�ش�ني، وله في القراآن الكريم والأح�ديث ال�شريفة تعظيم بليغ.

في  ر  التفكُّ الم�شنوع،  في  ر  التفكُّ تع�لى،  الحّق  في  ر  التفكُّ مراتب:  ر  للتفكُّ  �

اأحوال النف�س.

العلم  المع�د،  بيوم  العلم  منه�:  كثيرة،  نت�ئج  له  النف�س  اأح��وال  في  ر  التفكُّ  �

ب�إر�ش�ل الر�شل واإنزال الكتب.
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أهداف الدرس

اأن يدرك الط�لب �شرورة اأن يكون الموؤمن بين الخوف والرج�ء.1. 

د مراتب الخوف.2.  اأن يعدِّ

اأن يدرك الو�شيلة اّلتي تجعله في ح�لة تع�دل الخوف والرج�ء.3. 

 الدرس الخامس

 الخوف والرجاء
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:Q عن اإلمام أبي عبد الله جعفر بن محّمد الصادق

قال  اأن  فيها  ك��ان  ما  اأعجب  وك��ان  الأعاجيب،  لقمان(  )و�شية  فيها  »ك��ان 

لبنه: خف اهلل عّز وجل خيفة لو جئته ببّر الثقلين لعّذبك، وارُج اهلل رجاًء 

لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. ثّم قال: كان اأبي يقول: اإّنه لي�س من عبٍد 

موؤمٍن اإّل وفي قلبه نوران: نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا 

.
(1(

ولو وزن هذا لم يزد على هذا«

نظرتا اإلنسان المؤمن:

اإّن للموؤمن الع�رف ب�لحق�ئق نظرتين:

الأولى: نظرته اإلى نف�شه من حيث نق�ش�نه و�شعفه وافتق�ره واحتي�جه الأزلي 

والأبدي، واأّنه ل يملك بذاته �شيئً� على الإطاق، بل اإثب�ت النق�س له 

هو ق�شور في التعبير لأّن اإثب�ت النق�س يقت�شي ثبوت الّذات في مرتبة 

اكتف�ء من  له  لي�س  و  اأي�شً�،  بذاته  فقير  لأّنه  دقيق  وهذا غير  �ش�بقة، 

جهته� لنثبت له� �شيئً�!

)1) الك�في، ج 2، �س 67.
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وهو من خال هذه النظرة �شيعلم ب�أن لي�س له �شي ء من ذاته، فا العب�دات 

ول الط�ع�ت ول العلوم ول المع�رف ك�نت منطلقة من ذاتّي�ته! فا يبقى مك�ن 

للعجب، بل �شيقف مط�أطَئ الراأ�س خجًا وذًل وخوفً�! فهذه العب�دة مّمن ولمن؟ 

اإّن كّل جميل يعود اإليه تع�لى:

.
(1(

{جب حب خب    مب  ىب يبجت حت خت مت  ىت  يت جثمث  }

اإلى كم�ل اهلل تع�لى، وب�شط رحمته، و�شعة لطفه وعن�يته.  الثانية: نظرته 

ل  مبتداأة  المتنّوعة  النعم  بهذه  عليه  اأنعم  تع�لى  اهلل  اأّن  ي��رى  فهو 

ي�شبقه� �شوؤال، رغم عدم علم الإن�ش�ن بقيمته� وعدم ا�شتعداده وتهيئته 

لا�شتف�دة منه�! واأّن اهلل قد فتح اأبواب لطفه وعفوه على العب�د دون 

ا�شتحق�ق منهم.

هذا الملك اّلذي ل ت�شره مع�شية من ع�ش�ه ول تنق�س من خزائنه �شيئً�، ول 

تنفعه ط�عة من اأط�عه ول تزيد خزائنه �شيئً�!

ف�إذا جثون� عند اأعت�ب رحمته وعن�يته، لوجب اأن نقول: اللهّم اإّنك اإذ األب�شتن� 

المدركين،  اإدراك  يفوق  بم�  والرف�ه  الحي�ة  اأ�شب�ب  كّل  ووهبتن�  الوجود،  لب��س 

واأريتن� طرق الهداية، واأ�شبغت علين� من نعمك، اإّنم� ك�ن ذلك لم�شلحتن� لننعم 

ب�أف�ش�لك ونعمك. وه� نحن قد وفدن� اإلى دار كرامتك، وعلى اأعت�ب �شلطنتك، 

اأّن ذنوب المذنبين لم تنق�س من خزائن رحمتك،  مثقلين بذنوب الثقلين، مع 

ولم تخّل خط�ي�هم بمملكتك. فم�ذا اأنت �ش�نع بقب�شة تراب ل ت�ش�وي �شيئً� عند 

اأعت�ب عظمتك �شوى اأن ت�شمله� برحمتك وعن�يتك؟ اأيمكن اأن ن�أمل غير الرحمة 

من لطفك؟!

)1) �شورة الن�ش�ء، الآية: 79.
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فعلى الإن�ش�ن اأن يترّدد بين ه�تين النظرتين. فا يغم�س عينيه عّم� فيه من 

الحّق جّل  �شعة رحمة  ين�شى  العبودية، ول هو  بواجب  القي�م  نق�س وق�شور في 

جاله وعن�يته و�شموله�.

مراتب الخوف وأسبابه:

دة، منه�: للخوف مراتب ودرج�ت متعدِّ

1- العاّمة: حيث اإّنهم يخ�فون من العذاب والألم والعق�ب في الآخرة نتيجة 

ذنوبهم.

ب�شبب  لهم  الإل��ه��ي  العت�ب  م��ن  يخ�فون  اإّن��ه��م  حيث  ��ة:  ال��خ��ا���شّ خ���وف   -2

تق�شيراتهم في جنب اهلل.

ة: حيث اإّنهم يخ�فون من طروء الحجب اّلتي تحجب  3- خوف اأخ�ّس الخا�شّ

القلوب عن اهلل تع�لى، ف�أ�شّد م� يخ�فونه البعد والفراق.

عنده  المراتب  هذه  وح�شول  الإن�ش�ن  غفلة  رفع  على  ت�ش�عد  عوامل  وهن�ك 

على اختافه�، منه�:

ر في �شّدة ب�أ�س اهلل تع�لى واأّنه �شديد العق�ب، وماحظة دّقة الطريق  التفكُّ

يوم  ووقفة  وم�ش�عبه،  البرزخ  ومت�عب  فيه�  وم�  الدني�  واأخط�ر  الم�شتقيم، 

الح�ش�ب والميزان، وعذاب الآخرة!

العتراف ب�لق�شور عن عب�دة اهلل تع�لى حّق عب�دته، لأّن العب�دة هي الثن�ء 

على مق�م ذات اهلل المقّد�شة، وثن�ء كّل �شخ�س ل يمكن اإّل مع معرفة ال�شخ�س 

ومزاي�ه ب�شكل ك�مل، ويد العب�د ق��شرة عن عّز جال معرفته، فهم ب�لت�لي غير 

ق�درين على ثن�ئه حّق الثن�ء، كم� اعترف بذلك اأ�شرف الب�شرية واأعرف الك�ئن�ت 
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.
(1(

بمق�م الربوبية:»ما عبدناك حّق عبادتك، وما عرفناك حّق معرفتك«

.
(2(

ولذلك ك�ن P يقول: »اأنت كما اأثنيت على نف�شك«

العبادة باب من أبواب الرحمة اإللهية:

ذات��ه  ع��ب���دة  وع��ن  تع�لى  اهلل  على  الثن�ء  ع��ن  ق��شرين  العب�د  اأّن  ذك��رن��� 

المقّد�شة. ومن دون معرفة الحّق �شبح�نه وعبوديته ل يمكن لأحد من عب�ده اأن 

ك�ن  )واإن  ث�بت في محّله  الأخروية، كم� هو  والمدارج  الكم�لية  المق�م�ت  يبلغ 

ت�أتي جزافً� تع�لى  ع�ّمة الن��س غ�فلين عن ذلك، ويح�شبون المدارج الأخروية 

اهلل عن ذلك علوًا كبيرًا( ولّم� ك�ن الأمر كذلك فتح اهلل تع�لى بلطفه ال�ش�مل 

الوحي  تعليم�ت  طريق  عن  ب�لعب�د  والرع�ية  الرحمة  من  ب�بً�  الوا�شعة  ورحمته 

الغيبية وبوا�شطة الأنبي�ء، وهو ب�ب العب�دة والمعرفة، فعّلم العب�د طرق عب�دته 

اإلى المع�رف لكي يخّففوا من نق�ئ�شهم قدر الإمك�ن وي�شعوا  وفتح لهم �شبيًا 

كرامة  ع�لم  اإلى  للو�شول  العبودية  نور  ب�أ�شعة  ويهتدوا  الممكنة  الكم�لت  لنيل 

الحّق، واإلى الروح والريح�ن وجّن�ت النعيم، بل اإلى ر�شوان اهلل الأكبر.

ففتح ب�ب العب�دة والعبودية من النعم الكبرى اّلتي تدين له� الك�ئن�ت ك�فة، 

دون اأن ت�شتطيع الوف�ء بحّق ال�شكر، بل اإّن كّل �شكر هو فتح ب�ب كرامة ل تقدر 

على �شكره اأي�شً�، ف�إذا علم الإن�ش�ن ذلك واأّطلع قلبه عليه علم تق�شيره. وحّتى لو 

تقّدم اإلى اأعت�ب اهلل جّل جاله بعب�دة الجّن والإن�س والمائكة المقّربين لك�ن 

رًا. مع ذلك خ�ئفً� ومق�شِّ

اأتثق بعملك  تّتكئ عليه؟  مّتك�أ  اأعندك  الم�شكين؟  الإن�ش�ن  اأيُّه�  تعتمد  فعام 

وتطمئّن اإليه؟ اإذا ك�ن كذلك ف�لويل لك من غفلتك هذه! واإذا ك�ن اعتم�دك على 

)1) بح�ر الأنوار، ج 68، �س 23.

)2) م.ن، ج 16، �س 253.
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ف�شل الحّق و�شعة رحمته و�شمول عن�يته، فقد اعتمدت على اأمر وثيق، ولج�أت اإلى 

:P ملج�أ ح�شين، وقد ورد عن ر�شول اهلل

»قال اهلل تبارك وتعالى: ل يّتكل العاملون لي على اأعمالهم اّلتي يعملونها 

كانوا  عبادتي  ف��ي   � اأع��م��اره��م   � اأنف�شهم  واأت��ع��ب��وا  اجتهدوا  ل��و  فاإّنهم  لثوابي، 

من  عندي  يطلبون  فيما  عبادتي  كنه  عبادتهم  ف��ي  بالغين  غير  رين  مق�شِّ

كرامتي والنعيم في جّناتي ورفيع الدرجات العلى في جواري، ولكن برحمتي 

فليثقوا وف�شلي فليرجوا واإلى ح�شن الظّن بي فليطمئّنوا فاإّن رحمتي عند 

اهلل  اأن��ا  فاإّني  عفوي  تلب�شهم  ومغفرتي  ر�شواني  يبلغهم  ومّني  ُتدركهم  ذلك 

.
(1(

الرحمن الرحيم وبذلك ت�شّميت«

الرجاء وسعة رحمة الله تعالى

اأّن الحّق تع�لى يب�شط يوم القي�مة ب�ش�ط رحمته ب�شورة  ج�ء في الأح�ديث 

يطمع حّتى ال�شيط�ن ب�لمغفرة منه. واأّن الحّق �شبح�نه لم ينظر اإلى هذا الع�َلم 

لم  وتع�لى  �شبح�نه  واأّن��ه  الرواية،  في  ورد  كم�  لطف  نظرة  وُخُلقه  تكوينه  منذ 

يبعث اإلى هذا الع�َلم رحمته اإّل بمقدار ذّرة ب�لن�شبة اإلى العوالم الأخرى، هذه 

فكيف  جوانبهم!  جميع  من  ب�لجميع  الإلهية  النعم  اإح�طة  على  بعثت  قد  الذّرة 

اإذًا بنعمه �شبح�نه في ع�لم هو ع�لم كرامته ودار �شي�فته ومو�شع رحمته حيث 

{ۓ ۓ ڭ     بف�شله  وثق  ظّنك  ح�شن  ف�أكمل  اإذًا  ورحم�نيته؟!  رحيميته  يب�شط 

 ولول �شمولك برحمته الوا�شعة لم� كنت قد خلقت، فكل مخلوق 
(2(

ڭ      ڭڭ  }

.
(3(

مرحوم {ٿ  ٹ ٹ          ٹٹ  }

)1) بح�ر الأنوار، ج 68، �س 151.

)2) �شورة الزمر، الآية: 53.

)3) �شورة الأعراف، الآية: 156.
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الفرق بين الرجاء والغرور

اأهل الرج�ء،  الغرور وهو يظّن نف�شه من  اأن ي�شتبه فيقع في  يمكن لاإن�ش�ن 

ويمكن التمييز بين الح�لتين من خال اأمرين:

1- الم�سدر والأ�سا�س في تكّون هذه الحالة:

اإن ك�نت هذه الح�لة نتيجة ووليدة العتق�د الرا�شخ ب�شعة رحمة اهلل وعظمته في 

قلب الإن�ش�ن حّتى تعّلق بهذه ال�شف�ت، واأ�شرقت عليه هذه الح�لة فهو الرج�ء.

واإن ك�نت وليدة الته�ون في اأوامر اهلل تع�لى وال�شترخ�ء وقّلة المب�لة، فهذا 

غرور لي�س من الرج�ء ب�شي ء.

2- الآثار المترتبة على هذه الحالة:

اإّن القلب اّلذي يعرف اهلل تع�لى حّتى و�شل اإلى مرتبة الرج�ء �شيكون مح�طً� 

برحمة ذاته المقّد�شة وبعط�ي�ه، وب�لّت�لي �شتراه يقوم بحّق العبودية والط�عة، لأّن 

العب�دة والط�عة من الأمور الفطرية اّلتي �شيقوم به� القلب ال�شليم با �شّك، وفي 

نف�س الوقت �شتجد نف�شك غير معتمد على اأعم�لك تلك بل ل تعتبر هذه الأعم�ل 

وعط�ئه،  وف�شله  تع�لى  اهلل  رحمة  على  تعتمد  كنت  واإّنم�  الذكر،  ي�شتحّق  �شيئً� 

ف�أنت من اأهل الرج�ء. ف��شكر اهلل تع�لى على ذلك.

{ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  

.
(1(

ۈٴۇ  }

- واأم���� من يعمل المع��ش���ي ويّتكل على اأعم�له ل �شم���ح اهلل فهو الغرور! وقد 

�ش�أل اأحدهم اأب� عبد اهلل Q عن قوم يعملون ب�لمع��شي ويقولون نرجو 

:Q فا يزالون كذلك حّتى ي�أتيهم الموت، فق�ل

)1) �شورة البقرة، الآية: 218.
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»هوؤلء قوم يترّجحون في الأماني. كذبوا لي�شوا براجين، اإّن من رجا �شيئاً 

.
(1(

طلبه ومن خاف من �شي ٍء هرب منه«

:Q وفي رواية اأخرى عنه

»ل يكون الموؤمن موؤمناً حّتى يكون خائفاً راجياً ول يكون خائفاً راجياً حّتى 

.
(2(

يكون عاماًل لما يخاف ويرجو«

اإّن مثل من ل يعمل وينتظر رحمة ربه ويرجو ر�شوانه مثل من يرجو الم�شبَّب 

اأو  الأر�س  يبذر  اأن  الزرع من دون  ينتظر  اّلذي  ك�لفّاح  الأ�شب�ب،  يعّد  اأن  دون 

ت�شميته رج�ء، بل هو  النتظ�ر ل يمكن  اإّن مثل هذا  واإروائه�،  ب�إ�شاحه�  يهتّم 

حم�قة وبله!

سبب تعادل الخوف والرجاء:

ورد في الأح�ديث ال�شريفة اأّنه ل بّد من تع�دل الخوف والرج�ء »لو وزن هذا لم 

يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا«، ف�لإن�ش�ن عندم� ُيدرك ق�شوره في 

النهو�س ب�لعبودية ويرى �شعوبة و�شيق طريق الآخرة ُي�ش�ب ب�لخوف، وعندم� 

بدايتهم  ك�نت  الذين  الأ�شخ��س  بع�س  هن�ك  اأّن  كيف  بعينه  ويرى  ذنوبه  يجد 

ح�شنة ثّم انقلبوا وك�نت ع�قبة اأمرهم الموت دون اإيم�ن اأو عمل �ش�لح! �شي�ش�ب 

:Q ب�لهلع، وفي الحديث عن الإم�م ال�ش�دق

»الموؤمن بين مخافتين ذنب قد م�شى ل يدري ما �شنع اهلل فيه، وعمر قد 

بقي ل يدري ما يكت�شب فيه من المهالك فهو ل ي�شبح اإّل خائفاً ول ي�شلحه 

.
(3(

اإّل الخوف«

)1) الك�في، ج 2، �س 68.

)2) م.ن، ج 2، �س 71.

)3) م.ن، ج 2، �س 71.
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ولكّنه في المق�بل يرى الحّق تع�لى في منتهى العظمة والجال و�شعة الرحمة 

والعط�ء.

وحيث اإّن اهلل تع�لى ح��شر في قلب الموؤمن بجميع �شف�ته حيث تتجّلى اأ�شم�ء 

الخوف  من  كّل  يترّجح  ل  متع�دلة،  ب�شورة  الع�رف  قلب  في  والجم�ل  الجال 

والرج�ء على الأخر.

وهن�ك من اعتبر اأّن الخوف اأنفع لاإن�ش�ن في ح�ل �شحته و�شامته وع�فيته 

اأف�شل  حّتى يجهد نف�شه ب�لعمل ال�ش�لح، وعند ظهور عام�ت الموت ف�لرج�ء 

حّتى ياقي الإن�ش�ن الحّق المتع�لي على اأف�شل ح�ل ُيحّبه عليه� تع�لى.

اإّن الخوف من الحّق  لكن هذا الكام ل يتط�بق مع الرواي�ت المذكورة، ثّم 

�شبح�نه محبوب لديه ول يتن�فى مع الرج�ء الموؤّكد، فوجود الخوف ل ين�في كون 

الإن�ش�ن في اأف�شل ح�ل ُيحّبه� اهلل تع�لى بل يوؤّكد محبوبية اهلل تع�لى له.

اأّن وجود الخوف والرج�ء في قلب واحد من �شوؤون الدني�،  وهن�ك من ذكر 

ف�لخوف يفيد الموؤمن في الدني� لأّنه يحّثه على العمل فيحر�س على فعل العب�دات 

وترك المع��شي، واأّم� في الآخرة فا يبقى دور للخوف ب�لن�شبة له واإّنم� �شيبقى 

الرج�ء في قلبه لأّن الرج�ء هو كم�ل معنوي على كّل ح�ل، ولأّن العبد كّلم� ن�ل 

رحمة اهلل اأكثر كّلم� زاد طمعه نحو ف�شل الحّق المتع�لي اأكثر لأّن خزائن رحمته 

ل تنتهي.

اأّن العبد ما دام في دار التكليف ل  »والحّق   :{ يقول العّامة المجل�شي 

بّد له من الخوف والرجاء، وبعد م�شاهدة اأمور الآخرة يغلب عليه اأحدهما ل 

.
(1(

محالة بح�شب ما ُي�شاهده من اأحوالها«

يكون  حيث  المتو�ّشطين  بطبقة  يخت�ّس  فهو  ب�شّحته  �شّلمن�  لو  الكام  هذا 

)1) بح�ر الأنوار، ج 67، �س 355.
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خوفهم ورج�وؤهم ع�ئَدين اإلى الثواب والعق�ب، واأّم� الخوا�ّس والأولي�ء ف�أمرهم 

مختلف، لأّن الخوف والرج�ء ن�جم�ن عن م�ش�هدة عظمة وجال وتجّلي اأ�شم�ء 

اأمور الآخرة، ول  اللطف والجم�ل، والح��شان في القلب، ل يزولن بم�ش�هدة 

يترّجح اأحدهم� على الأخر بل اإّن اأث�ر الجال والعظمة وتجّلي�ت الجم�ل واللطف 

اللذائذ  من  الحّق  عظمة  من  الح��شل  الخوف  في�شبح  اأكثر،  الآخرة  ع�َلم  في 

الروح�نية، وهو بهذا المعنى من الكم�لت النف�شية.

خال�صة الدر�س

� على الإن�ش�ن الموؤمن اأن يترّدد بين نظرتين، فا يغم�س عينيه عّم� فيه من 

نق�س وق�شور في القي�م بواجب العبودية )الخوف(، ول هو ين�شى �شعة رحمة 

اهلل تع�لى )الرج�ء(.

ة، واأخ�ّس الخ��شة. � للخوف مراتب: خوف الع�ّمة، والخ��شّ

ر في �شّدة ب�أ�س  � هن�ك عوامل ت�ش�عد على ح�شول هذه المراتب، منه�: التفكُّ

اهلل وعق�به، والعتراف ب�لق�شور عن عب�دة اهلل حّق عب�دته.

� العب�دة ب�ب من اأبواب رحمة اهلل تع�لى، وهي نعمة كبرى ينبغي �شكره� بل 

رًا عن بلوغ مدحة  �شكر ال�شكر، ف�لإن�ش�ن مهم� عبد اهلل تع�لى يبقى ق��شرًا مق�شِّ

اهلل �شبح�نه.

والغرور مع  العمل،  يكون مع  والغرور، ف�لرج�ء  الرج�ء  بين  التفريق  ينبغي   �

الته�ون واقتراف المع��شي.

� اإّن �شبب تع�دل الخوف والرج�ء في الإن�ش�ن الموؤمن، هو روؤية نف�شه في منتهى 

النق�س والق�شور، وروؤية الحّق تع�لى في منتهى العظمة والجال، فيعي�س العبد 

بين ه�تين النظرتين في ح�ل متوازية بين الخوف والرج�ء.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى خطورة اّتب�ع هوى النف�س.1. 

اأن يدرك مراتب هوى النف�س.2. 

اأن يتبّين اأ�شب�ب الغفلة.3. 

الدرس السادس

 اّتباع الهوى
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:Q عن اأمير الموؤمنين

»اإّنما اأخاف عليكم اثنتين: اإتباع الهوى وطول الأمل، اأّما اتباع الهوى فاإّنه 

.
(1(

ي�شّد عن الحّق واأّما طول الأمل فاإّنه ين�شي الآخرة«

طبيعة اإلنسان في والدته ونمّوه:

اإّل  الحّقة،  والعق�ئد  التوحيد  على  مفطورة  كونه�  رغم  الإن�ش�نية  النف�س  اإّن 

الميول  معه�  تنمو  الع�َلم  هذا  اإلى  وخروجه�  ولدته�  منذ  الوقت  نف�س  في  اأّنه� 

النف�شية وال�شهوات الحيوانية، ف�لإن�ش�ن منذ ظهوره وبعد مروره بمراحل عّدة ل 

يعدو اأن يكون حيوانً� �شعيفً� ل يمت�ز عن �ش�ئر الحيوان�ت اإّل بق�بلي�ته الإن�ش�نية، 

الأفراد  بع�س  منه  ُي�شتثنى  ك�ن  واإن  ع�م  ب�شكل  الإن�ش�ن  نوع  ي�شمل  الأمر  وهذا 

ة وك�ن عليهم ح�فظ قد�شي، ولكّنه  الذين �شملهم اللطف والعن�ية الإلهية الخ��شّ

ا�شتثن�ء ن�در جّدًا.

ف�لإن�ش�ن عند دخوله هذا الع�َلم تكون ال�شف�ت الحيوانية هي الفّع�لة فيه، فا 

معي�ر له �شوى �شريعة الحيوان�ت اّلتي تديره� ال�شهوة والغ�شب. وب�لإ�ش�فة اإلى 

)1) الك�في، ج 2، �س 335.
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ه�تين القّوتين نجد عند الإن�ش�ن �شف�ت اأخرى لم تكن ممكنة عند الحيوان�ت، 

وهي مثل الكذب والخديعة والنف�ق والنميمة و�ش�ئر ال�شف�ت ال�شيط�نية الأخرى 

اأمور ه�تين  ليدّبر  الإن�ش�ن  اإليه�  يلج�أ  واّلتي  النف�س«  »هوى  كلمة  اّلتي يجمعه� 

يخطو  النف�س(  وهوى  وال�شهوة  )الغ�شب  الثاث  القوى  بهذه  وهو  القّوتين، 

ويتقّدم وينمو، وتنمو معه هذه القوى الثاث وتتقّدم وتتع�ظم، واإذا لم تقع تحت 

ي�شبق  عجيبً�  حيوانً�  والبلوغ  الر�شد  عند  ي�شبح  ف�إّنه  والمعلِّم،  المرّبي  ت�أثير 

واأكمل في مق�م الحيوانية وال�شف�ت  اأقوى  حّتى الحيوان�ت وال�شي�طين، ويكون 

ال�شيط�نية من الجميع! و�شتنطفئ فيه جميع الأنوار الفطرية وب�لّت�لي فلن ي�شل 

ل�شيء من المع�رف الإلهية والأخاق الف��شلة والأعم�ل ال�ش�لحة.

من  انتقل  واإذا  اإن�ش�نية،  ث�نية  ولدة  يولد  اأن  ي�شتطيع  لن  الإن�ش�ن  هذا  مثل 

هذا الدار على مثل ح�لته فلن يرى نف�شه في تلك الدار )دار ك�شف ال�شرائر( اإّل 

حيوانً� اأو �شيط�نً�!

وتكون هذه نتيجة التبعية الك�ملة لأهواء النف�س.

وبمقدار  النف�س،  هوى  اتب�ع  هو  الحّق  عن  البعد  ميزان  اأّن  يّت�شح  هن�  ومن 

التبعية يح�شل البعد.

اأن يجعل مملكة نف�شه مت�أّثرة بتربية تع�ليم الأنبي�ء  اأّم� لو ا�شتط�ع الإن�ش�ن 

والعلم�ء والمر�شدين ل�شت�شلم �شيئً� ف�شيئً� لهذه التربية ولتفّعلت قواه الإن�ش�نية 

يدور  اّلذي  الفلك  هي  وت�شبح  اآث�ره�  فتظهر  نف�شه،  في  مطمورة  ك�نت  اّلتي 

حوله كّل م� في مملكة النف�س بحيث يجعل �شيط�ن نف�شه يوؤمن على يديه، كم� 

 فت�شت�شلم حيوانيته لإن�ش�نيته 
(1(

ق�ل ر�شول اهلل P: »اإّن �شيطاني اآمن بيدي«

)1) عوالي اللئ�لي، ابن اأبي جمهور الأح�ش�ئي، ج 4، �س 97. ون�سُّ الحديث هو هذا: م� منكم اأحد اإّل وله �شيط�ن، فقيل له:واأنت 

ي� ر�شول اهلل؟فق�ل:واأن�، ولكن اأع�نني اهلل عليه ف�أ�شلم«.
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وت�شبح مطية مرو�شة على طريق ع�َلم الكم�ل والرقي وبراقً� يرت�د ال�شم�ء نحو 

الحّق  اجتذاب  ميزان  فكذلك  الهوى،  اّتب�ع  الحّق  منع  ميزان  اأّن  فكم�  الآخرة. 

و�شي�دته هو مت�بعة ال�شرع والعقل، وبين هذين المقي��شين من�زل ومق�م�ت غير 

متن�هية.

قبح اتّباع الهوى:

يقول اهلل تع�لى في قبح اّتب�ع النف�س واأهوائه�:

.
(1(

{حئ مئ ىئ يئ جب حب خب }

.
(2(

{ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ        ېئ ېئ ېئىئ  }

:Q وج�ء في الحديث عن الإم�م الب�قر

وعظمتي  وجاللي  وعّزتي  وجل:  عّز  اهلل  يقول   :P اهلل  ر�شول  »قال 

وكبريائي ونوري وعلّوي وارتفاع مكاني ل يوؤثر عبد هواه على هواي اإّل �شتّت 

عليه اأمره ولّب�شت عليه دنياه و�شغلت قلبه بها ولم اأوته منها اإّل ما قّدرت له، 

يوؤثر عبد هواي  وارتفاع مكاني ل  وعّزتي وجاللي وعظمتي ونوري وعلوي 

اإّل ا�شتحفظته مالئكتي كّفلت ال�شموات والأر�شين رزقه وكنت له  على هواه 

.
(3(

من وراء تجارة كّل تاجر واأتته الدنيا وهي راغمة«

:Q وعن الإم�م ال�ش�دق

من  للرجال  اأعدى  �شي ء  فلي�س  اأعداءكم،  تحذرون  كما  اأهواءكم  »احذروا 

.
(4(

اّتباع اأهوائهم وح�شائد األ�شنتهم«

)1) �شورة �س، الآية: 26.

)2) �شورة الق�ش�س، الآية: 50.

)3) الك�في، ج 2، �س 335.

)4) م.ن، ج 2، �س 335.
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واحدة،  بخطوة  الإن�ش�ن  اتبعه�  ف�إذا  تنتهي،  ل  واأم�له�  النف�س  رغب�ت  اإّن 

ف�شت�شتدرجه للث�نية ثّم الث�لثة وهكذا... فبفتحك ب�بً� واحدًا لهوى نف�شك ف�إّنك 

تنغلق جميع طرق  المه�لك، حّتى  ب�آلف  و�شُتبتلى  الأبواب  كّل  اإلى فتح  �شت�شل 

.R والأئمة P الحّق بوجهك ل �شمح اهلل وهو اأكثر م� يخ�ش�ه النبّي

 Q الموؤمنين  اأمير  P ومن محّبي  الرحمة  بر�شول  ف�إذا كنت على �شلة 

واأولدهم� الط�هرينR ف��شَع لكي تزيل عن قلوبهم المب�ركة القلق وال�شطراب، 

وقد ج�ء في القران الكريم في �شورة هود:

.
(1(

{ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ...}

وفي الحديث اأّن النبّي P ق�ل:

.
(2(

»�شّيبتني �شورة هود« لمك�ن هذه الآية

وقد ق�ل اأحد العرف�ء: »هذا على الرغم من اأّن هذه الآية قد جاءت في �شورة 

ال�شورى اأي�شاً، ولكن من دون {ڑ ڑ ک  }  اإّل اأّن النبّي P خ�ّس �شورة 

هود بالذكر! وال�شبب في ذلك اأّن اهلل تعالى طلب منه ا�شتقامة الأّمة اأي�شاً، 

ا�شّد  م�شتقيماً  كان  بذاته  فاإّنه  واإّل  الطلب،  ذلك  يتحّقق  ل  اأن  يخ�شى  فكان 

ا�شتقامة وهو مثال العدل وال�شتقامة«.

ف�عمل على اأن ل ُتخجل النبّي P بقبيح عملك و�شوء فعلك، ك�لولد المف�شد 

اأم�مهم! وقد ورد في الحديث عن  الن��س ويط�أط�أ راأ�شه  اأم�م  اأب�ه  اّلذي ُيخجل 

:P النبّي

.
(3(

»اأنا وعلي اأبوا هذه الأّمة«

)1) �شورة هود، الآية: 112.

)2) علم اليقين، ج 2، �س 971.

)3) بح�ر الأنوار، ج 36، �س 11.
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اأي�ديهم  اإليك وهكذا ت�شون  اأح�شن  ُتك�فئ من  اأهكذا  الغ�فل  الإن�ش�ن  ف�أّيه� 

البي�ش�ء نحوك؟ وقد تحّملوا اأ�شّد الم�ش�ئب واأفظع القتل واأق�شى ال�شبي لن�ش�ئهم 

من  يع�نون  واتركهم  نف�شك  من  اخجل  ونج�تك!  اإر�ش�دك  اأجل  من  واأطف�لهم 

ين من دون اأن ُت�شيف على ظامتهم ظامة  الظلم اّلذي تحّملوه من اأعداء الدِّ

اأخرى، لأّن الظلم من المحّب اأ�شّد األمً� واأكثر قبحً�.

د هوى النفس: تعدُّ

عة بح�شب م� تتعّلق به هذه الأهواء، وكّل نوع  دة ومتنوِّ اإّن اأهواء النف�س متعدِّ

منه� له مراتبه اأي�شً�، اّلتي قد تكون خفية في بع�س الأحي�ن اإلى درجة اأّن الإن�ش�ن 

ل ياحظه� ويغفل عنه�. وهذه المراتب:

1- اأ�شح����ب الأه���واء الب�طلة الذي���ن يعبدون الذهب وغيره���� كم� يخبر اهلل 

تع�لى عنهم:

.
(1(

{ٱ ٻ ٻ  ٻ     ٻ  }

2- اأ�شح����ب الأهواء والأب�طيل ال�شيط�نية في عق�ئدهم واأخاقهم الف��شدة، 

فهم يحتجبون عنه �شبح�نه ب�شورة اأخرى.

3- اأ�شح�ب المع��شي الكبيرة وال�شغيرة والموبق�ت والمهلك�ت يبتعدون عن 

�شبيل الحّق ب�شورة ث�لثة.

4- اأه���ل الأهواء في الرغب�ت النف�شية المب�ح���ة مع الن�شغ�ل والنهم�ك فيه� 

يتخّلفون عن �شبيل الحّق ب�شورة رابعة.

5- اأهل المن��شك والط�ع�ت الظ�هرية الذين يعبدون من اأجل عمران الآخرة 

وتلبي���ة ال�شهوات النف�شية، ومن اأجل البلوغ اإلى الدرج�ت العلى، اأو الخ�شية 

)1) �شورة الج�ثية، الآية: 23.



70

�ة
���ّ
�ي
���
اق
��
خ��
ٌث أ
�و
��
ح��
��
���
ب

من العذاب الأليم والنج�ة من الدرك�ت ال�شفلى يحتجبون عن الحّق و�شبيله 

ب�شورة خ�م�شة.

6- اأ�شح����ب تهذيب النف�س وتروي�شه� لإظه�ر قدرته���� في التحّلي ب�ل�شف�ت 

الكم�لية، فُيف�شلون عن الحّق ولق�ئه ب�شكل اآخر.

7- مق�م����ت الع�رفين الذي���ن ل يهمهم �شوى لق�ء الح���ّق والو�شول اإلى مق�م 

ة بنوع �ش�بع؛ لأّن التلّون واآث�ر  القرب، يحتجبون عن الحّق وتجّلي�ته الخ��شّ

وجوده الخ��ّس ل يزال عندهم موجودًا.

وهن�ك مراتب فوق تلك اأي�شً�، فعلى اأ�شح�ب هذه المراتب اأن يراقبوا ح�لهم 

ول  تع�لى  اهلل  يتخّلفوا عن طريق  لئّا  الأهواء  من  اأنف�شهم  يطّهروا  واأن  بدّقة، 

ي�شّلوا عن �شراط الحقيقة الم�شتقيم، حّتى تظّل اأبواب الرحمة مفتوحة عليهم، 

مهم� ك�نت مق�م�تهم ومراتبهم، واهلل ولّي الهداية.

طول األمل ينسي اآلخرة:

اإّن اليقظة هي اأّول منزل من من�زل الإن�ش�نية كم� يقول كب�ر اأهل ال�شلوك في 

بي�نهم لمن�زل ال�ش�لكين ، فعلى الإن�ش�ن اأن يلتفت اإلى اأّنه م�ش�فر، والم�ش�فر ل 

بّد له من الم�شير، واأّن له هدفً� يجب الحركة نحوه، واأّن الو�شول ممكن، وم� لم 

يلتفت اإلى هذه الأمور فلن يكون له عزم واإرادة.

من  مّت�شع  هن�ك  اأّن  الإن�ش�ن  يظّن  اأن  هو  اليقظة  عدم  اأ�شب�ب  اأهّم  من  اإّن 

الوقت للبدء ب�ل�شير، واأّنه اإذا لم يبداأ اليوم ف�شيبداأ غدًا.

اإّن طول الأمل هذا والظّن بطول البق�ء والرج�ء ب�شعة الوقت والأمل ب�لدني�، 

يمنع الإن�ش�ن من التفكير في المق�شد الأ�ش��شي اّلذي هو الآخرة، ويبعث الإن�ش�ن 

على ن�شي�نه وعدم التزّود لهذا ال�شفر، ومن لم يتهّي�أ لهذا ال�شفر الطويل المحفوف 
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الطريق  اأثن�ء  وي�شقط  �شيتعّثر   - الوقت  �شيق  مع   - العّدة  يعّد  ولم  ب�لمخ�طر 

ويهلك دون اأن يهتدي اإلى �شبيل.

اأم�مك رحلة خطرة ل من��س لك منه�، وم� يلزمه� من عّدة وعدد وزاد  اإّن 

يكون  له� موعد معّين، فقد  لي�س  ال�ش�لح. وهي رحلة  والعمل  العلم  وراحلة هو 

الوقت �شّيقً� جّدًا، فتفوتك الفر�شة. اإّن الإن�ش�ن ل يعلم متى ُيقرع ن�قو�س الرحيل 

لانطاق فورًا.

نودي  »فقد  لل�شفر  عّدتك  واأعّد  نومك  من  انه�س  الغ�فل!  القلب  اأيُّه�  في� 

، وعّم�ل عزرائيل منهمكون في العمل ويمكن في كّل لحظة اأن 
(1(

فيكم بالرحيل«

ي�شوقوك �شوقً� اإلى الع�َلم الأخر، ول تزال غ�رقً� في الجهل والغفلة!

ال�شرور  دار  اإلى  والإنابة  الغرور،  دار  عن  التجافي  اأ�شاألك  اإّني  »اللهّم 

.
(2(

وال�شتعداد للموت قبل حلول الفوت«

خال�صة الدر�س

منذ  اأّنه  اإّل  الحّقة،  والعق�ئد  التوحيد  على  مفطورًا  كونه  رغم  الإن�ش�ن  اإّن   �

ولدته تكون ال�شف�ت الحيوانية فّع�لة فيه عبر قّوتي ال�شهوة والغ�شب ب�لإ�ش�فة 

ر اأمور ه�تين القّوتين. اإلى هوى النف�س اّلذي يدبِّ

للعقل  النف�س(  هوى   � الغ�شب   � )ال�شهوة  الثاث  القوى  اإخ�ش�ع  من  بّد  ل   �

وال�شريعة حتى ت�شت�شلم حيوانيته لإن�ش�نيته.

� قد ورد الكثير في ال�شريعة الإ�شامية في قبح اتب�ع هوى النف�س، {حئ مئ 

ىئ يئ جب حب خبمب }، وعن الإم�م ال�ش�دق Q: »احذروا اأهواءكم كما 

)1) نهج الباغة، خطبة 204.

)2) مف�تيح الجن�ن، دع�ء ليلة ال�ش�بع والع�شرين من �شهر رم�ش�ن.
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تحذرون اأعداءكم، فلي�س �شيء اأعدى للرجال من اّتباع اأهوائهم...«.

� ينبغي عدم فتح الب�ب لهوى النف�س من الخطوة الأولى واإّل ا�شتدرجك هواك 

اإلى خطوات اأخرى.

� لهوى النف�س مراتب، منها: اأ�شح�ب الأهواء الب�طلة، اأ�شح�ب المع��شي، 

اأ�شح�ب الأهواء في الرغب�ت المب�حة، اأهل المن��شك والط�ع�ت الظ�هرية، 

اأ�شح�ب تهذيب النف�س، مق�م�ت الع�رفين.

� اليقظة هي اأّول منزل من من�زل الإن�ش�نية، ومن اأ�شب�ب عدم اليقظة طول 

الأمل.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى الدني� المذمومة.1. 

اأن يدرك عوامل ازدي�د حّب الدني�.2. 

اأن يتبّين مف��شد حّب الدني�.3. 

 الدرس السابع

 حّب الدنيا
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:Q عن الإم�م ال�ش�دق

و�شّتت  بين عينيه  الفقر  اأكبر هّمه، جعل اهلل  والدنيا  واأم�شى  اأ�شبح  »من 

اأمره ولم ينل من الدنيا اإّل ما ق�شم له، ومن اأ�شبح واأم�شى والآخرة اأكبر هّمه، 

.
(1(

جعل اهلل الغنى في قلبه وجمع له اأمره«

معنى الدنيا:

اإّن للدني� مع�ٍن عديدة ومختلفة ت�شتعمل فيه� ع�دة، ولي�س المهّم بحث تلك 

المع�ني والتعّرف عليه� الآن، واإّنم� المهّم معرفة الدني� الم�شّرة اّلتي يجب على 

الدني�  واآراء في معنى  تف�شيرات  ويبتعد عنه�. هن�ك عّدة  اأن يحذره�  الإن�ش�ن 

هذه، منه�:

1- الدني���� هي مجم���وع الأمور اّلتي ُتبع���د عن اهلل �شبح�ن���ه وتع�لى ك�لأعم�ل 

ب واأنواع الم�شّقة،  المبتدع���ة والأعم�ل الري�ئية، حّتى واإن ك�نت م���ع الترهُّ

ف�إّنه� من الدني� لأنه� مّم� يبعد عن اهلل، وبعك�شه� الآخرة اّلتي هي كّل الأمور 

ب من اهلل �شبح�نه وتع�لى، ك�لتج����رات وال�شن�ع�ت والزراع�ت  اّلت���ي ُتقرِّ

)1) الك�في، ج 2، �س 309.
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اّلتي يكون المق�شود منه� تح�شيل المعي�شة للعي�ل امتث�ًل لأمر اهلل تع�لى، 

و�شرفه� في وجوه البّر واإع�نة المحت�جين، وال�شدق�ت، و�شون الوجه عن 

ال�ش���وؤال، واأمث����ل ذلك، ف�إّن ه���ذه كّله� من اأعم�ل الآخ���رة واإن ك�نت ع�ّمة 

الن��س يعّدونه� من الدني�.

2- الدني���� والآخ���رة عب�رة ع���ن ح�لتين من اأح���وال القل���ب، ف�لقريب الداني 

ُي�شّم���ى الدني�، وهو م���� ك�ن قبل الموت في�شمل كّل م���� فيه ن�شيب وغر�س 

و�شهوة ولّذة في الع�جل قبل الوف�ة، والمت�أّخر ُي�شّمى اآخرة، وهو كّل م� بعد 

الموت.

3- م���� رّجحه الإم����م الخميني ر�شوان اهلل تع�لى عليه، حي���ث ذكر اأّن الدني� 

ُتطل���ق على ن�ش�أة الوجود الن�زلة، واّلت���ي هي دار ت�شّرم وتغيُّر ومج�ز، وهو 

م���� ُي�شّمى بمق����م الظه���ور والملك وال�شه���ود، والآخرة تطلق عل���ى الن�ش�أة 

ال�ش�ع���دة اّلتي ت�شم���ى »المق�م الب�طن���ي والملكوت الغيب���ي«. ورغم كون 

ه���ذه المرتبة الن�زلة الدنيوية فيه� الكثير م���ن الثغرات والنواق�س وُتعتبر 

اأ�شف���ل مراتب الوجود، اإّل اأّنه� مهد تربية النفو�س القد�شية، ودار تح�شيل 

المق�م�ت الع�لية ومزرعة الآخرة فهي المغنم الأف�شل عند الأولي�ء.

ما هو المذموم من الدنيا:

في  يكون ع�ئدًا  ل  الدني�،  ذمِّ  والأح�ديث عن  الكريم  القراآن  في  ورد  م�  اإّن 

الحقيقة اإلى الدني� من حيث نوعه� اأو كثرته�، بل يعود اإلى التوّجه نحوه� وان�شداد 

القلب به� ومحّبته�.

اإذًا فنحن اأمام نوعين من الدنيا:

1- دني���� ممدوحة ومحّببة والمق�شود منه� الح�شول في هذه الن�ش�أة وهي دار 
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التربية ودار التح�شيل، ومك�ن التج�رة لنيل المق�م�ت واكت�ش�ب الكم�لت 

والإعداد لحي�ة اأبدية �شعيدة، مّم� ل يمكن الح�شول عليه دون الدخول اإلى 

:Q ني�، كم� ج�ء في خطبة اأمير الموؤمنين هذه الدُّ

»اإّن الدنيا دار �شدق لمن �شدقها ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنًى لمن 

اأحّباء اهلل، وم�شّلى مالئكة  تزّود منها، ودار موعظة لمن اّتعظ بها، م�شجد 

اهلل، ومهبط وحي اهلل، ومتجر اأولياء اهلل. اكت�شبوا فيها الرحمة، وربحوا فيها 

.
(1(

الجّنة...«

 فقد ورد 
(2(

وقد ق�ل تع�لى عنه� في القراآن الكريم {...ں ں ڻ   } 

في تف�شير العي��شي عن الإم�م الب�قر Q اأّنه� الدني�.

2- دني���� مذمومة والمق�ش���ود به� دني� الإن�ش�ن نف�شه حي���ث يتعّلق به� وُيحّبه� 

حّتى ُت�شبح من�ش����أ كّل المف��شد والخط�ي� النف�شية والعملية. وقد روي عن 

:Q الإم�م ال�ش�دق

.
(3(

»راأ�س كّل خطيئة حّب الدنيا«

:Q وعن اأبي جعفر الب�قر

اآخرها  في  وهذا  اأّولها  في  هذا  راٍع  لها  لي�س  غنم  في  �شاريان  ذئبان  »ما 

.
(4(

باأ�شرع فيها من حّب المال وال�شرف في دين الموؤمن«

وكّلم� زاد تعلُّق القلب به� كّلم� ا�شتّد الحج�ب بين الإن�ش�ن ودار الكرامة وبين 

القلب والحّق �شبح�نه وتع�لى، وقد ج�ء في الأح�ديث اأّن هلل �شبعين األف حج�ب 

)1) نهج الباغة، الحكمة رقم 131.

)2) �شورة النمل، الآية: 30.

)3) الك�في، ج 2، �س 315.

)4) الك�في، ج 2، �س 315.
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 هو هذه الميول والتعلُّق�ت 
(1(

من النور والظلمة، ولعّل المق�شود من حجب الظلمة

القلبية نحو الدني�، فكّلم� ك�ن التعلق ب�لدني� اأقوى ك�ن عدد الحجب اأكبر، وكّلم� 

ك�ن اأ�شّد ك�نت الحجب اأغلظ واختراقه� اأ�شعب.

سبب ازدياد حّب الدنيا:

قد  درجة  اإلى  به�  ويتعّلق  الدني�  ُيحبُّ هذه  ع�م  ب�شكل  الإن�ش�ن  اأّن  نجد  اإّنن� 

ي�شعب عليه فراقه� وتركه� اإلى الآخرة، وهن�ك عّدة عوامل تت�شّبب بهذا الحّب 

والتعلُّق وزي�دته عند الإن�ش�ن ب�شكل تدريجي، ويمكن اخت�ش�ر هذه العوامل بم� 

يلي:

ه، فهو ابن ه���ذا الم�ء  1- اإّن الإن�ش����ن ولي���د ه���ذه الدني���� الطبيعية، وه���ي اأمُّ

والت���راب، فحبُّ هذه الدني� �شيكون مغرو�شً� بقلبه منذ ن�شوئه ونموه، وكّلم� 

كبر في العمر، كبر هذا الحّب في قلبه ونم�.

ذ �شرورية للحف�ظ  2- اإّن اهلل تع�لى قد وهب الإن�ش�ن قوى �شهوانية وو�ش�ئل تلذُّ

على ذاته ونوعه، والغ�فل قد يرى الدني� دار اللّذات واإ�شب�ع الرغب�ت، ويرى 

ف���ي الموت ق�طع���ً� لتلك اللّذات، حّتى لو اقتنع عقلي���ً� بوجود ع�لمً� اأخرويً� 

م���ن خال الأدل���ة العقلية اأو اإخب����ر الأنبي�ء، ف�إّن قلب���ه �شيبقى غ�فًا عن 

كيفية ع�لم الآخرة وح�لته وكم�لته، فلن يتقّبله هذا القلب ولن ي�شل اإلى 

مرتبة الطمئن�ن، ولهذا يزداد حبُّه وتعلُّقه بهذه الدني�.

3- اإّن حبَّ البق�ء فطري في الإن�ش�ن، فهو بفطرته يكره الزوال والفن�ء، 

الآخرة  ّن  واأ ممّر،  ودار  فن�ء  دار  الدني�  هذه  ب�أّن  عقله  اآمن  واإن  وهو 

لي�شل  القلب  ل��ى  اإ ي�شل  لم  ي��م���ن  الإ ه��ذا  ف��م���دام  البق�ء،  دار  هي 

فن�ء  ّنه  وك�أ الموت  مع  يتع�طى  �شيبقى  الطمئن�ن،  مرحلة  اإلى  القلب 

ه هكذا: »اإّن هلل تب�رك وتع�لى �شبعين األف حج�ب من نور وظلمة«. )1) بح�ر الأنوار، ج 55، �س 45. ون�شّ
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فيه�. والبق�ء  الدني�  اإلى  بفطرته  و�شيميل  وزوال 

فلو اأدركت القلوب اأّن هذه الدني� هي اأدنى العوالم، واأّنه� دار الفن�ء والزوال، 

واأّنه� دار النق�س، واأّن العوالم الأخرى اّلتي تكون بعد الموت عوالم ب�قية واأبدية، 

تلك  حّب  ب�لفطرة  فيه�  لح�شل  و�شرور،  وبهجة  وحي�ة  وثب�ت  كم�ل  دار  واأّنه� 

العوالم، ولنفرت من هذه الدني�، وا�شت�قت للتخلُّ�س من هذا ال�شجن المظلم. 

:Q كم� ك�ن يقول اأمير الموؤمنين

.
(1(

»واهلل لبن اأبي طالب اآن�س بالموت من الطفل بثدي اأّمه«

ذلك لأّنه راأى بعين الولية حقيقة هذه الدني�، فا يوؤثر على مج�ورة رحمة 

اهلل المتع�لي �شيئً� اأبدًا.

اإّن اأكثر اأنين الأولي�ء اإّنم� هو من األم فراق المحبوب والبعد عن كرامته، كم� 

اأ�ش�روا اإلى ذلك ب�أنف�شهم في من�ج�تهم، على الرغم من اأّنهم ل يحجبهم حج�ب 

ملكي اأو ملكوتي، وقد اجت�زوا جحيم الطبيعة اّلذي ك�ن خ�مدًا غير م�شتعر، لكن 

قدر  ب�أقل  ك�ن  واإن  حّتى  ق�شريً� طبيعيً�  تلّذذًا  يعتبر  الطبيعة  هذه  في  وجودهم 

:P ممكن ويعّد ذلك حج�بً�، وفي ذلك يقول الر�شول

.
(2(

»َلُيران على قلبي، واإّني لأ�شتغفر اهلل في كّل يوم �شبعين مّرة«

الق�شري نحو الح�ج�ت  التوجه  الب�شر نجمت عن هذا  اأبي  اآدم  ولعّل خطيئة 

الطبيعية ال�شطرارية اإلى القمح و�ش�ئر الأمور الطبيعية، وهذه خطيئة ب�لن�شبة 

لأولي�ء اهلل والمنجذبين اإليه.

تأثير المكتسبات الدنيوية على القلب:

اإّن كّل م� يك�شبه الإن�ش�ن وين�له في هذه الدني� يترك اأثرًا طبيعيً� في القلب، 

)1) نهج الباغة، الخطبة، 5.

)2) م�شتدرك الو�ش�ئل، ج 50، �س 320.
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ذ ب�لدني� ا�شتّد ت�أثُّر القلب وتعلُّقه  وهو ال�شبب في تعلُّقه ب�لدني�، وكّلم� ازداد التلذُّ

خط�ي�  جميع  اإّن  وزخ�رفه�.  الدني�  نحو  كّليً�  القلب  يّتجه  اأن  اإلى  له�  وحبُّه  به� 

الرواية  الحّب. وقد ج�ء في  وال�شيئ�ت �شببه� هذا  ب�لمع��شي  وابتاءه  الإن�ش�ن 

:Q عن اأبي عبد اهلل

»مثل الدنيا كمثل ماء البحر كّلما �شرب منه العط�شان ازداد عط�شاً حّتى 

..
(1(

يقتله«

ولنلفت اإلى بع�س النماذج من مفا�سد حّب الدنيا:

ني���� كم� ك�ن يقول اأحد العرف����ء اأّنه حين  1- م���ن المف��ش���د الكبيرة لحّب الدُّ

ينطبع حّب الدني� على �شفحة قلب الإن�ش�ن، وي�شتّد الأن�س به�، ينك�شف له 

ق بينه وبين  عن���د الموت اأّن الحّق المتع�ل���ي يف�شل بينه وبين محبوبه وُيفرِّ

مطلوب���ه، فيغ�در الدني� �ش�خطً� مغت�ظً� على ول���ّي نعمته! فعلى الإن�ش�ن اأن 

ي�شتيقظ ويتنّبه للحف�ظ على قلبه.

2- م���ن المف��شد اأي�ش���ً� اأّن الإن�ش�ن ي�شل اإلى ح�لة الخوف من الموت، نتيجة 

تعلُّ���ق قلب���ه ب�لدني�، فه���و يخ�ف ت���رك محبوبه! وهذا يختل���ف عن الخوف 

الن��شئ من الم�آل وم�شير الإن�ش�ن في الآخرة فهو من �شف�ت الموؤمنين.

3- عل���ى فر�س اأّن ه���ذا الإن�ش�ن لم يرتكب �شيئً� م���ن المع��شي وهو افترا�س 

بعيد جّدًا، بل وم�شتحيل ع�دة ف�إّن التعلُّق ب�لدني� نف�شه مع�شية.

4- م���ن المف��ش���د اأّن ح���ّب الدني���� يمن���ع الإن�ش�ن م���ن العب����دات والمن��شك 

والري��ش�ت الروحية ويقّوي ج�نب الطبيعة فيه بحيث يجعله� تع�شي الروح 

وتتم���ّرد عليه���� وُت�شعف عزم الإن�ش����ن واإرادته في�شيع اأث���ر و�شّر العب�دات 

)1) الك�في، ج 2، �س 136.
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األ وه���و انقي�د الق���وى الطبيعية للروح والج�شم ل���اإرادة، واأّن ي�شبح ملك 

الج�شم وقواه الظ�هرة مقهورًا وم�شّخرًا للملكوت بحيث يقوم بم� يريد.

الباي�  اأ�شل  وهو  الأبدي،  الهاك  اإلى  ب�لإن�ش�ن  ينتهي  اإذًا،  الدني�  فحّب 

:P وال�شيئ�ت الب�طنية والظ�هرية. وقد نقل عن ر�شول اهلل

.
(1(

»اإّن الدرهم والدينار اأهلكا من كان قبلكم، وهما مهلكاكم«

خال�صة الدر�س

� للدني� مع�ٍن، منه�: الدني� هي مجموع الأمور اّلتي ُتبعد عن اهلل تع�لى واإن 

فيه  م�  كّل  في�شمل  القلوب  اأحوال  الدني� هي ح�لة من  العب�دات،  ب�شورة  ك�نت 

الوجود  ن�ش�أة  على  تطلق  الدني�  الموت،  قبل  م�  وهو  دانية  قريبة  ول��ّذة  ن�شيب 

الن�زلة.

� المذموم من الدني� لي�س نوعه� اأو كثرته� بل يعود اإلى التوّجه نحوه� وان�شداد 

القلب به� ومحّبته�، حتى ت�شبح من�ش�أ كّل المف��شد والخط�ي�.

� هن�ك عّدة عوامل لزدي�د حّب الدني�، منه�: كون الإن�ش�ن وليد هذه الدني� 

اللّذات  دار  هي  الدني�  ويعتبر  الآخرة  ع�لم  عن  غ�فًا  الإن�ش�ن  كون  الطبيعية، 

ويرى الموت ق�طعً� لتلك اللّذات، كون حّب البق�ء اأمر فطري وب�عتب�ر اأّن الإيم�ن 

ب�لآخرة لم ي�شل اإلى القلب �شيبقى يتع�طى مع الموت اأّنه فن�ء.

� من مف��شد حّب الدني�: ال�شخط على اهلل تع�لى حين الموت، الخوف المذموم 

العب�دات  من  ال�شتف�دة  عن  المنع  مع�شية،  نف�شه  ب�لدني�  التعلُّق  الموت،  من 

والري��ش�ت الروحية.

)1) الك�في، ج 2، �س 316.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب على معنى العجب.1. 

اأن يتعّرف على درج�ت العجب.2. 

اأن يتعّرف اإلى مراتب العجب.3. 

الدرس الثامن

 العجب - 1
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ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ   گ  ک  ک  ک  ک  {ڑ 

.
(1(

ں ڻ  ڻ ڻڻ ۀ     ۀ ہ ہ ہ  }
:Q عن اأبي الح�شن مو�شى الك�ظم

فُيعجبه  ح�شناً  فيراه  عمله  �شوُء  للعبد  ُيزّين  اأن  منها  درجات  »العجب 

ويح�شب اأّنه ُيح�شن �شنعاً، ومنها اأن يوؤمن العبد بربِّه فيمّن على اهلل عّز وجل 

.
(2(

وهلل عليه فيه المّن«

ما معنى العجب؟

وال�شرور  وا�شتكثاره  ال�شالح  العمل  »تعظيم  العلم�ء هو:  العجب كم� عّرفه 

غير  نف�شه  الإن�شان  واعتبار  خالله،  من  والدلل  ج  والتغنُّ به  والبتهاج 

ر«. مق�شِّ

ف�لعجب في نظرهم يت�أّلف من هذه العن��شر مجتمعة، ولتو�شيحه اأكثر يقول 

ين الع�ملي }: »ل ريب في اأّن من عمل اأعماًل �شالحة من  ال�شيخ به�ء الدِّ

)1) �شورة ف�طر، الآية: 8.

)2) الك�في، ج 2، �س 313.
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ابتهاج. فاإن كان من  واأمثال ذلك يح�شل لنف�شه  الليالي،  الأّيام وقيام  �شيام 

حيث كونها عطّية من اهلل له، ونعمة منه تعالى عليه، وكان مع ذلك خائفاً من 

نق�شها، �شفيقاً من زوالها، طالباً من اهلل الزدياد منها، لم يكن ذلك البتهاج 

عجباً. واإن كان من حيث كونها �شفته وقائمة به وم�شافة اإليه، فا�شتعظمها 

اإليها، وراأى نف�شه خارجاً عن حدِّ التق�شير، و�شار كاأّنه يمنُّ على اهلل  وركن 

.
(1(

�شبحانه ب�شببها فذلك هو العجب«

الخم�شة:  العن��شر  يت�أّلف من هذه  العجب عندهم  اإّن  نقول:  اأن  فن�شتطيع 

عمل، �ش�لح، �شرور، تغنُّج ودلل، ا�شتكث�ر واإح�ش��س ب�إيف�ء الحّق والخروج عن 

التق�شير.

والتعديل،  ال�شرح  بع�س  مع  �شحيح،  عليهم  تع�لى  اهلل  ر�شوان  ذكروه  وم� 

البدن  العمل الظ�هري والب�طني، يعني ي�شمل عمل  العمل ي�شمل  فيجب اعتب�ر 

ي�ش�ب  اأن  يمكن  بل  �ش�لحً�  يكون  اأن  العمل  في  ي�شترط  ول  القلب،  وتوجه�ت 

اّلتي  الرواية  اأي�شً� كم� هو وا�شح في  ال�شنيع  ب�لعجب من خال عمله  الإن�ش�ن 

ك�نت  �شواء  و�شف�ته  بخ�ش�له  يعجب  فهو   ،  Q الك�ظم  الإم�م  عن  نقلن�ه� 

�ش�لحة اأم ط�لحة.

درجات العجب:

اإّن للعجب كم� وردت الإ�ش�رة اإليه في الحديث ال�شريف درج�ت ثاث:

الإن�ش�ن  ي�ش�ب  فقد  والمع�رف،  العق�ئد  م�شتوى  على  الأول����ى:  ال��درج��ة 

وال�شرك  ب�لكفر  العجب  ويق�بله  الحّقة  والمع�رف  ب�لإيم�ن  ب�لعجب 

والعق�ئد الب�طلة.

)1) بح�ر الأنوار، ج69، �س 306.
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ويق�بله  الحميدة  وال�شف�ت  الف��شلة  ب�لملك�ت  العجب  الثانية:  ال��درج��ة 

العجب ب�شيئ�ت الأخاق وب�طل الملك�ت.

ويق�بله�  الح�شنة  والأفع�ل  ال�ش�لحة  ب�لأعم�ل  العجب  الثالثة:  ال��درج��ة 

العجب ب�لأعم�ل القبيحة والأفع�ل ال�شّيئة.

مراتب العجب:

اإّن لكّل واحدة من درج�ت العجب الأنفة الذكر مراتب، وهذه المراتب بع�شه� 

وا�شح وبّين يمكن لاإن�ش�ن الإّطاع عليه� ب�أقّل تنبُّه والتف�ت وبع�شه� الأخر دقيق 

للغ�ية وخفّي ل ي�شتطيع اأن يدركه الإن�ش�ن م� لم يفّت�س ويدّقق ب�شورة �شحيحة، 

وهذه المراتب يختلف ت�أثيره� بطبيعة الح�ل من حيث �شّدته� و�شعوبته� وكثرة 

تدميره� وتخريبه�:

العجب في قلب  يكون  واأهلكه�، حيث  المراتب  اأ�شّد  الأول��ى: وهي  المرتبة 

الإن�ش�ن �شديدًا اإلى درجة اأّنه يمّن ب�إيم�نه و�شف�ته الحميدة على ولّي 

ب�شبب  اّت�شعت  قد  الإلهية  ال�ش�حة  اأّن  فيتخّيل  الملوك،  وم�لك  نعمته 

اإيم�نه! اأو اأّن دين اهلل قد اكت�شب رونقً� بذلك واأّنه ب�إر�ش�ده وهدايته اأو 

ب�أمره ب�لمعروف ونهيه عن المنكر واإق�مة الحدود اأو بمحرابه ومنبره 

قد اأ�شفى على دين اهلل به�ًء جديدًا. اأو اأّنه بح�شور جم�عة الم�شلمين 

على  يمنُّ  لذلك  ين جاًل.  الدِّ على  اأ�شفى  قد  العزاء  مج�ل�س  واإق�مة 

اهلل وعلى �شّيد المظلومين وعلى ر�شول اهلل P، واإن ك�ن ل يظهر هذه 

الح�لة واإّنم� يبطنه� في قلبه.

الدينية، ك�ّلذي يمنُّ على  الأمور  المّنة على عب�د اهلل في  الح�لة  وتتبع هذه 

وم�ش�عدتهم،  والم�شتحّبة  الواجبة  ال�شدق�ت  ب�إعط�ئهم  والفقراء  ال�شعف�ء 

واأحي�نً� تكون هذه المّنة خ�فية حّتى على الإن�ش�ن نف�شه!
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اإلى درجة التغنُّج والتدلُّل على  اأن ي�شل فيه العجب  المرتبة الثانية: وهي 

اهلل تع�لى، وهذا غير المّنة، ف�إّن �ش�حب هذا المق�م يرى نف�شه محبوبً� 

هلل تع�لى، ويرى نف�شه في �شلك المقّربين وال�ش�بقين، واإذا ذكر اأولي�ء 

اأّنه منهم،  قلبه  اعتقد في  اإليه  المجذوبين  وال�ش�لكين  والمحّبين  اهلل 

وقد ُيظهر التوا�شع ري�ء وقلبه على خاف ذلك، اأو ينفي عن نف�شه هذا 

المق�م ليثبته لنف�شه لأّن التوا�شع من م�شتلزم�ت هذا المق�م. واإذا م� 

ابتاه اهلل تع�لى بباء راح يعلن اأّن »البالء للولء«.

يكون  بذلك  واأّن��ه  تع�لى،  هلل  دائنً�  نف�شه  العبد  يرى  اأن  الثالثة:  المرتبة 

م�شتحّقً� للثواب حّتى لو ع�مله اهلل تع�لى بعدله، ويرى واجبً� على اهلل 

تع�لى اأن يجعله عزيزًا في الدني� ومن اأ�شح�ب المق�م�ت في الآخرة، 

واإذا اأ�ش�به باء و�ش�دفه م� ل يرغب ف�إّنه يعتر�س على اهلل في قلبه 

ويتعّجب من ابتاء الموؤمن ورزق المن�فق، ويغ�شب في ب�طنه على اهلل 

تب�رك وتع�لى وتقديره، ولكّنه يظهر الر�ش� في الظ�هر، وي�شّلي نف�شه 

عندم� ي�شمع اأّن الموؤمن مبتلى وهو غ�فل عن اأّن الكثير من المن�فقين 

ُي�شيبهم الباء اأي�شً� ولي�س كّل مبتٍل موؤمنً�.

واأف�شل  الن��س  �ش�ئر  متمّيزًا عن  نف�شه  الإن�ش�ن  يرى  اأن  الرابعة:  المرتبة 

وب�ل�شف�ت  الإيم�ن،  بكم�ل  الموؤمنين  من  واأف�شل  الإيم�ن،  في  منهم 

الح�شنة عن غير المّت�شفين به�، وبفعل الواجب وترك الحرام عّمن ل 

يفعل، وكذلك ب�لن�شبة لفعل الم�شتحّب�ت، فيثق بنف�شه وب�أعم�له ويرى 

بقلبه  بهم  ويطعن  الحتق�ر  بعين  اإليهم  وينظر  ن�ق�شين  الُخُلق  �ش�ئر 

�ش�حة رحمة اهلل،  م� عن  ب�شورة  منهم  كّاً  ويبعد  ويعيبهم  ل�ش�نه  اأو 

ويجعل الرحمة خ�ل�شة له ولأمث�له.
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له  اأخرى  الإن�ش�ن عنه�، وهن�ك مراتب  يغفل  اّلتي قد  العجب  هذه عام�ت 

اأدّق من ذلك.

دقة حيل الشيطان:

معه  يتع�مل  الإن�ش�ن  مع  يتع�مل  الأّم���رة عندم�  النف�س  وكذلك  ال�شيط�ن  اإّن 

عن تخطيط ودرا�شة، فهو ل يطلب من الإن�ش�ن المّتقي الوقوع في الآث�م العظيمة 

بداية ك�لقتل وال�شرقة والزن�...، وكذلك في العجب فهو لن يطلب من الإن�ش�ن 

المحبوبين  زمرة  في  نف�شه  يح�شب  اأن  اأو  الأعم�ل،  بهذه  اهلل  على  المّن  بداية 

وي�شتولي  القلب  لي�شّق طريقه نحو  الأولى  ب�لخطوة  الأمر  يبداأ  واإّنم�  المقّربين، 

عليه ب�شكل تدريجي.

فتجده يوؤّكد عليك اللتزام بظواهر الم�شتحّب�ت والأذك�ر والأوراد، بل يدفعك 

تجده  نف�شه  الوقت  وفي  خيرًا،  بنف�شك  تظّن  حّتى  عليه�  ال�شديد  الحر�س  نحو 

يرّكز في قلبك قبح مع�شية معّينة موجودة عند بع�س اأهل المع��شي غير موجودة 

عندك، وي�شعه� تحت المجهر وي�شّخمه� حّتى ي�شبح ف�عله� اأقبح من اإبلي�س في 

نظرك، ثّم يبداأ يوحي لك ب�أّنك اأف�شل من مرتكب المع�شية هذا بحكم العقل 

بحكم  حتمً�  النج�ة  اأهل  من  واأّن��ك  المع��شي  من  بري ء  ط�هر  واأّن��ك  وال�شرع، 

اأعم�لك ال�ش�لحة، فينتج عن هذا الإيح�ء اأمران كاهم� من المهلك�ت:

1- �شوء الظن بعب�د اهلل.

2- العجب ب�لنف�س.

هذا في المرحلة الأولى، ثّم ب�شكل تدريجي ينتقل اإلى المراحل الأخرى حّتى 

ي�شل في النه�ية اإلى مرحلة يمّن فيه� على ولّي نعمته ب�إيم�نه واأعم�له وي�شل اإلى 

اأ�شفل الدرج�ت!
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رد حيل الشيطان:

هذه  اإّن  ليقول:  وال�شيط�ن  نف�شه  الإن�ش�ن  يخ�طب  اأن  يجب  الح�لة  هذه  في 

المع�شية اّلتي وقع به� فان هي اأقّل قبحً� من العجب اّلذي وقعت فيه اأن�، وقد 

:Q ورد في الحديث ال�شريف عن الإم�م ال�ش�دق

»اإّن اهلل علم اأّن الذنب خير للموؤمن من العجب ولول ذلك ما ابتلى موؤمناً 

.
(1(

بذنب اأبداً«

اأهل  من  ف�أكون  الع�قبة  �شوء  اإلى  �شيو�شلني  الإن�ش�ن  بهذا  ظّني  �شوء  ولعّل 

الن�ر! ويكون له اأعم�ل �ش�لحة له� نور ترفع ظلم�ت مع�شيته تلك فيكون من اأهل 

الجّنة.

في  اأحد حّتى  على  تعيبوا  »ل  يقول:  الإم�م(  )اأ�شت�ذ  الع�رفين  اأحد  ك�ن  و 

قلوبكم، واإن كان كافراً، فلعّل نور فطرته يهديه، ويقودكم تقبيحكم ولومكم 

هذا اإلى �شوء العاقبة«.

وك�ن يقول: »ل تلعنوا الكّفار الذين ل ُيعلم باأّنهم رحلوا عن هذا العاَلم وهم 

في حال الكفر، فلعّلهم اهتدوا في اأثناء الرحيل«.

عجب أهل الفساد بفسادهم:

واأه��ل  الرديئة  وال�شف�ت  ال�شّيئة  الأخ��اق  واأه��ل  والنف�ق  الكفر  اأه��ل  اإّن 

المع��شي والف�ش�د قد ي�شلون اأحي�نً� اإلى درجة الإعج�ب بزندقتهم واأخاقهم 

الحرية  اأ�شح�ب  من  اأنف�شهم  ويرون  به�،  وُي�شّرون  اأعم�لهم!  وموبق�ت  ال�شّيئة 

ال��خ��راف���ت،  ع��ن  والبعيدة  التعقيد،  م��ن  وال��م��ح��ّررة  التقليد  ع��ن  ال��خ���رج��ة 

والأخ��اق  و�شغره،  العقل  �شعف  من  والتديُّن  ب���هلل  الإي��م���ن  اأّن  فيت�شّورون 

)1) الك�في، ج2، �س313.
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الح�شنة  والأعم�ل  والم�شكنة،  النف�س  �شعف  من  الف��شلة  وال�شف�ت  الح�شنة 

والعب�دات من �شعف الإدراك.

هوؤلء قد ا�شتولت ال�شف�ت القبيحة على قلوبهم حّتى ا�شت�أن�شوا به� وت�شّوروه� 

كم�ًل، وهذه الح�لة هي اّلتي اأ�ش�ر اإليه� الحديث ال�شريف:

فيعجبه  ح�شناً  فيراه  عمله  �شوء  للعبد  يزّين  اأن  منها  درجات،  »العجب 

ويح�شب اأّنه يح�شن �شنعاً«.

اإ�ش�رة اإلى قوله تع�لى:

.
(1(

{ڑ ک ک ک ک گ گگ   }

وهن�ك عّدة اآي�ت في القراآن الكريم ت�شير اإلى هذه الح�لة مثل قوله تع�لى:

ڻ    ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  {گ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ             ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
.

(2(

ۓ  ڭ }
اأطب�ء  يعجز  واأولئك  حّظً�  الخائق  واأ���ش��واأ  م�شكنة  الن��س  اأكثر  هم  ه��وؤلء 

ر فيهم الدعوة والن�شيحة بل قد تعطي اأحي�نً� نتيجة  النفو�س عن عاجهم ول توؤثِّ

عك�شية.

في  وقع  اإذا  حّتى  الإن�ش�ن  عين  في  المع��شي  يهّون�ن  وال�شيط�ن  النف�س  اإّن 

مع�شية ا�شتدرج�ه اإلى اأخرى حّتى ي�شل اإلى درجة ال�شته�نة ب�ل�شريعة والق�نون 

الإلهي وتو�شله يداه اإلى الزندقة والكفر والإعج�ب بهم�!

عن الإم�م ال�ش�دق Q :»يدخل رجالن الم�شجد اأحدهما عابد والآخر 

فا�شق فيخرجان من الم�شجد والفا�شق �شّديق والعابد فا�شق وذلك اأّنه يدخل 

)1) �شورة ف�طر، الآية: 8.

)2) �شورة الكهف، الآي�ت: 103 - 105.
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العابد الم�شجد وهو مدلٌّ بعبادته وفكرته في ذلك ويكون فكرة الفا�شق في 

(1(

م على ف�شقه في�شتغفر اهلل من ذنوبه«. التندُّ

خال�صة الدر�س

� للعجب درج�ت ثاث: في العق�ئد والمع�رف �شواء منه� الحّقة اأو الب�طلة، 

في الأخاق وال�شف�ت الحميدة اأو ال�شّيئة، في الأعم�ل الح�شنة اأو القبيحة.

ـ اإن لكل واحدة من درجات العجب مراتب: 

1 � المّنة على اهلل تع�لى وعلى ر�شوله P وعلى الأئمة R وعلى الن��س.

2 � التدلُّل على اهلل فيرى نف�شه محبوبً� هلل واأّنه في �شلك المقّربين.

3� يرى نف�شه دائنً� هلل واأّنه ب�أفع�له يكون م�شتحّقً� للثواب.

4 � يرى اأّنه هو اأف�شل من �ش�ئر الن��س اإيم�نً� وعمًا واإخا�شً�.

يوقع  حّتى  تدريجّيً�  بو�ش�و�شه  ي�أتي  فهو  ال�شيط�ن  حيل  اإلى  النتب�ه  ينبغي   �

الإن�ش�ن في العجب المهلك.

)1) علل ال�شرائع، ال�شيخ ال�شدوق،ج2،�س354.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى مف��شد العجب.1. 

اأن يدرك اأ�ش��س العجب.2. 

رون مع اهلل تع�لى.3.  اأن ي�شت�شعر اأّن الن��س مق�شِّ

الدرس التاسع

 العجب -2
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:Q عن الإم�م ال�ش�دق

»اإّن اهلل علم اأّن الذنب خير للموؤمن من العجب ولول ذلك ما ابتلى موؤمناً 

.
(1(

بذنب اأبداً«

آثار ومفاسد العجب:

اإّن العجب من الموبق�ت والمهلك�ت وقد ورد في الحديث ال�شريف عن اأمير 

:Q الموؤمنين

.
(2(

»من دخله العجب هلك«

وق�ل اهلل تع�لى لداود:

يقين، قال: يا رّب كيف اأب�ّشر المذنبين  ر المذنبين واأنذر ال�شدِّ »يا داود ب�شِّ

عن  واأعفو  التوبة  اأقبل  اأّني  المذنبين  ب�ّشر  داود  يا  قال:  يقين  ال�شدِّ واأنذر 

يقين اأّل يعجبوا باأعمالهم فاإّنه لي�س عبد اأن�شبه للح�شاب  الذنب، واأنذر ال�شدِّ

.
(3(

اإّل هلك«

)1) ج�مع ال�شع�دات، ال�شيخ محّمد مهدي النراقي، ج 1، �س 285.

)2) بح�ر الأنوار، ج 96، �س 309.

)3) الك�في، ج 2، �س 315.
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اأعوذ ب�هلل تع�لى من المن�ق�شة في الح�ش�ب اّلتي ُتهلك ال�شديقين ومن هو 

اأعظم منهم.

جّدًا  ومرعبة  موح�شة  تكون  الموت  بعد  وم�  البرزخ  في  العجب  هذا  و�شورة 

P في  ل نظير له� في الهول، واأو�شح م� ي�شير اإلى ذلك قول الر�شول الأكرم 

:Q و�شّيته لأمير الموؤمنين

.
(1(

»ول وحدة اأوح�س من العجب«

نذكر  ب�لعجب،  اأ�شيب  اإذا  به�  الإن�ش�ن  يقع  تتبعه،  ومف��شد  اآث�ر  وللعجب 

بع�شه�:

1- اإحباط الأعمال: اإّن العجب ُيحبط اإيم�ن الإن�ش�ن واأعم�له ويف�شده�، وفي 

الرواية عن الإم�م ال�ش�دق Q اأّن ال�شيط�ن يقول:

ُيقبل  لن  لأّنه  ذلك  بعد  يهّمني عمله  اآدم في ثالث فال  بابن  »اإذا ظفرت 

.
(2(

منه: اإذا ا�شتكثر عمله، ون�شي ذنبه، وت�شّرب اإليه العجب«

2- ي�شتحوذ عليه ال�شيطان وي�شبح فري�شة �شهلة اأمامه: وقد ورد اأّنه �ش�أل 

مو�شى بن عمران على نبّين� واآله وQ ال�شيط�ن:

»اأخبرني بالذنب اّلذي اإذا ارتكبه ابن اآدم ا�شتحوذت عليه، قال: اإذا اأعجبته 

.
(3(

نف�شه وا�شتكثر عمله و�شغر في عينه ذنبه«

3- ا�شت�شغار الذنوب: بل اإّن �ش�حب العجب يظّن اأّن نف�شه زكية ط�هرة فا 

ينه�س لإ�شاح نف�شه، ول يخطر على ب�له اأبدًا اأن ُيطّهره� من المع��شي 

)1) بح�ر الأنوار، ج 68، �س 231.

ه هكذا: »اإذا ا�شتمكنت من ابن اآدم في ثاث لم اأب�ل م� عمل ف�إنه غير مقبول منه، اإذا  )2) بح�ر الأنوار، ج 69، �س 315. ون�شّ

ا�شتكثر عمله، ون�شي ذنبه، ودخله العجب«.

اإذا  ا�شتحوذت عليه، ق�ل: ذلك  اآدم  ابن  اأذنبه  اإذا  اّلذي  ب�لذنب  »اأخبرني  ه هكذا:  350. ون�شّ 13، �س  الأنوار، ج  )3) بح�ر 

اأعجبته نف�شه، وا�شتكثر عمله، و�شغر في نف�شه ذنبه...«.
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لأّن �شت�ر العجب وحج�به الغليظ يحول بينه وبين اأن يرى عيوبه، وهكذا 

معرفته�  على  ق����درًا  يكون  اأن  دون  النواق�س  ب���أن��واع  الإن�ش�ن  �شُيبتلى 

واإ�شاحه�، مّم� �شيو�شله اإلى الهاك الأبدي.

4- اعتماد الإن�شان على اأعماله: وهذا م� ي�شبح �شببً� في اأن يح�شب الإن�ش�ن 

نف�شه في غنى عن الحّق تع�لى، ول يرى هلل تع�لى ف�شًا عليه! ويرى بح�شب 

عقله ال�شغير اأّن الحّق تع�لى ملزم ب�أن يعطيه الأجر والثواب، ويتوّهم اأّنه 

لو عومل ب�لعدل اأي�شً� ل�شتحّق الثواب.

من  اأف�شل  ك�نت  واإن  �شي ء  ل  الن��س  اأعم�ل  فيح�شب  اهلل:  عباد  احتقار   -5

اأعم�له وُي�شيء الظن بعب�د اهلل ويرى نف�شه اأرفع منهم جميعً�.

6- يدفع الإن�شان اإلى الرياء: لأّن الإن�ش�ن اإذا ا�شت�شغر اأعم�له ووجد اأخاقه 

ف��شدة واإيم�نه ل ي�شتحّق الذكر، ل يطرح ب�ش�عته تلك ول يتظ�هر به�، 

اإذا راأى نف�شه ك�مًا  ف�إّن الب�ش�عة الف��شدة غير �ش�لحة للعر�س، ولكّنه 

على  نف�شه  ويعر�س  وال��ري���ء  التظ�هر  اإل��ى  يندفع  ف�إّنه  جّيدة،  واأعم�له 

الن��س.

ًا  ر: وهو رذيلة مهلكة �شي�أتي الكام عنه� مف�شّ 7- يو�شل الإن�شان اإلى التكبُّ

فيم� بعد اإن �ش�ء اهلل تع�لى.

ف�لعجب هو �شجرة خبيثة ُتنتج الكثير من الكب�ئر والموبق�ت، فمن المحّتم اأن 

يعتبر الإن�ش�ن نف�شه ملزمً� ب�لنهو�س لإ�شاح النف�س، وتطهيره� من هذه الرذيلة 

وا�شتئ�ش�ل جذوره� من ب�طن النف�س لئّا ينتقل ل �شمح اهلل اإلى الع�َلم الأخر 

وهو بهذه ال�شفة فيكون ح�ل اأهل الكب�ئر اأف�شل من ح�له، فيغمرهم اهلل برحمته 

الوا�شعة ب�شبب ندمهم اأو ب�شبب م� ك�ن لديهم من رج�ء بف�شل اهلل تع�لى، واأّم� 

هذا الم�شكين اّلذي ح�شب نف�شه غنّيً� عن اهلل تع�لى، ف�شيرى العدل الإلهي اإذا 
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تجّلى ولم ت�شمله الرحمة الإلهية، �شيرى ح�ش�بً� ع�شيرًا و�شيخ�شع لميزان العدل، 

فيعلم اأّنه لم يقم ب�أّي عب�دة هلل تع�لى واأّن كّل اأعم�له واإيم�نه ب�طل وت�فه، بل واأّن 

تلك الأعم�ل والعب�دات نف�شه� هي �شبب الهاك وبذرة العذاب الأليم وراأ�س م�ل 

الخلود في الجحيم.

عندم� يعلن ر�شول اهلل محّمد الم�شطفى P ق�ئًا:

.
(1(

»ما عرفناك حّق معرفتك وما عبدناك حّق عبادتك«

R الع�رفون بفقرهم وبغن�ه  اإّنهم  فم�ذا �شيكون ح�ل �ش�ئر الن��س؟ نعم 

تع�لى، فلو ق�شوا جميع اأعم�رهم ب�لعب�دة والط�عة والتحميد والت�شبيح، لم� اأّدوا 

�شكر نعم اهلل، اأّي كم�ل يملكه الفقير بنف�شه؟ واأّي جم�ل لم ي�أخذه من رّبه؟ واأّي 

قدرة يمتلكه� لكي يت�جر به�؟

(2(

{جب حب خب    مب  ىب يبجت حت خت مت  ىت  يت جثمث  }

أساس العجب حب النفس:

اأعم�له  الإن�ش�ن  يرى  الحّب  هذا  وب�شبب  الّذات،  حبِّ  على  مفطور  الإن�ش�ن 

ة اهلل، وم�شتحّقً� للمدح  ال�شغيرة كبيرة، ويرى نف�شه من ال�ش�لحين ومن خ��شّ

والثن�ء على تلك الأعم�ل الزهيدة والت�فهة، وفي بع�س الأحي�ن تلوح لنظره قب�ئح 

اأعم�له ح�شنة، فيم� ل يعير اأعم�ل غيره مّمن هم اأف�شل منه اأّي اأهّمية، بل ي�شف 

اأعم�ل ال�ش�لحين ب�لقبح.

اأّن اهلل مدين له واأّنه ي�شتوجب منه الرحمة -  وب�شبب حّبه لنف�شه هذا يرى 

ب�شبب تلك الأعم�ل الزهيدة الم�شحوبة ب�آلف ال�شوائب المبعدة عن اهلل تع�لى-، 

فجميع الأخط�ء والمع��شي الإن�ش�نية والرذائل الأخاقية اأ�ش��شه� حبُّ النف�س.

)1) تف�شير اأبي ال�شعود، اأبي ال�شعود، ج 3، �س 161.

)2) �شورة الن�ش�ء، الآية: 79.
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هذه  اإلى  الإن�ش�ف  بعين  ونظرن�  هذا  النف�س  حّب  ت�أثير  اأبعدن�  اإذا  ولكّنن� 

اأّنن� جديرون  اأم  والرحمة  والثواب  المدح  ن�شتحق عليه�  اأّنن�  لنرى هل  الأعم�ل 

ب�للوم والعق�ب والنقمة، فم�ذا �شنرى؟

لمن العبادات؟

اإذا اأردتم اأن تعرفوا قيمة اأعم�لكم فلتطرحوا على اأنف�شكم ال�شوؤال الت�لي:

لو فر�شن� اأّن النبّي P اأخبركم اأّنكم اإذا عبدتم اهلل طوال عمركم واأطعتم 

العب�دة  فتركتم  ذلك  عك�س  فعلتم  اأو  ورغب�ته�،  النف�س  �شهوات  وتركتم  اأوامره 

حي�تكم،  طوال  النف�س  ورغب�ت  ال�شهوات  في  وغرقتم  اأوامره  خاف  وعملتم 

اأخبركم اأّنه في كلت� الح�لتين لن تختلف درج�تكم في الجّنة، فا فرق من هذه 

اأخرى يكون ر�ش� اهلل تع�لى في  اأو تزنوا، ولكن من جهة  اأن ت�شّلوا  الجهة بين 

عب�دته والثن�ء عليه وحمده والبتع�د عن ال�شهوات والرغب�ت مع عدم الثواب على 

ذلك فهل كنتم ت�شبحون من اأهل المع�شية اأم من اأهل الط�عة؟ هل كنتم تتركون 

ب اإليه والرغبة فيه؟ هل كنتم من المتو�ّشلين  ال�شهوات من اأجل ر�ش� اهلل والتقرُّ

ال�شهوات  في  �شتغرقون  كنتم  اأّنكم  اأم  والجم�ع�ت؟  والجمعة  ب�لم�شتحّب�ت  اإليه 

على  هم  وعّمن  نف�شي  عن  اأعلن  اإّنني  والماهي...؟  واللعب  اللهو  وتازمون 

�ش�كلتي ب�أّن� كّن� ُن�شبح من اأهل المع�شية ونترك الط�ع�ت ونعمل ب�ل�شهوات!

قيمة هذه العبادات:

اإّن جميع اأعم�لن� هي من اأجل اللّذات ومن اأجل الهتم�م ب�لبطن والفرج، 

اإّنن� عّب�د البطن وال�شهوة، ونترك لّذة �شغيرة للّذة كبيرة واأعظم، اإّن �شاتن� 

اإلى  ب  اّلتي هي معراج الموؤمن نوؤّديه� قربة لن�ش�ء الجّنة ول عاقة له� ب�لتقرُّ

اهلل!
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ال�ش�لحين  اهلل  اأولي�ء  عند  الذنوب  كب�ئر  من  هي  هذه  عب�داتن�  جميع  اإّن   

الع�رفين له تع�لى.

اأيُّه� العزيز اإّن ال�شاة اّلتي تكون لأجل امراأة، �شواء ك�نت في الدني� اأم في 

الجّنة، ل تكون هلل تع�لى، فلم�ذا تتدّلل اإلى هذا الحّد وتنظر اإلى عب�د اهلل بعين 

الحتق�ر وتح�شب نف�شك من خوا�ّس اهلل تع�لى!

ل ال استحقاق: الثواب تفضُّ

اهلل  اأّن  واعلم  اهلل،  لأجل  لي�شت  اأّنه�  واعلم  به�  مرت 
ُ
اأ اّلتي  الأعم�ل  اعمل 

له ورحمته. يدخلك الجّنة بتف�شّ

ف عن عب�ده ل�شعفهم ب�لتج�وز عن دوافعهم تلك اّلتي ُتعتبر  اإّن اهلل تع�لى خفَّ

نوعً� من ال�شرك، وطواه بغفرانه واأ�شدل عليه و�شتره برحمته، فح�ِذر من تمّزق �شت�ر 

الرحمة هذا ب�لعجب، ف�إذا ح�شل ل �شمح اهلل اأن انطوت �شفحتك هذه ورحلت من 

الدني� وج�ءت �شفحة العدل ف�إّن عفونة عب�داتن� عندئٍذ لن تقّل عن عفونة المع��شي 

والموبق�ت اّلتي يرتكبه� اأهل المع�شية، وقد اأ�شلفن� الحديث القد�شي:

»يا داود ب�ّشر المذنبين واأنذر ال�شّديقين. قال: كيف اأب�ّشر المذنبين واأنذر 

ال�شّديقين؟ قال: يا داود ب�ّشر المذنبين اأّني اأقبل التوبة واأعفو عن الذنب واأنذر 

.
(1(

ن�شبه للح�شاب اإّل هلك«
ُ
ال�شّديقين اأن ل يعجبوا باأعمالهم فاإّنه لي�س عبد اأ

�شكر  تع�دل  ل  العبد  عب�دات  ثواب  ف�إّن  العدالة.  وفق  للعذاب  م�شتحّق  لأّنه 

الذنب  من  المطّهرون  وهم  ال�شّديقين  ح�ل  هذا  ك�ن  نعم�ئه.ف�إذا  من  واحدة 

والمع�شية! فم�ذا نقول نحن؟هذا كّله اإذا ك�ن عملن� خ�ل�شً� من الري�ء الدنيوي 

والمع��شي والموبق�ت، وقّلم� تخلو الأعم�ل وتخل�س من الري�ء والنف�ق!

)1) الك�في، ج 2، �س 315.
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عبادتك تستوجب التوبة ال العجب!

اّلتي قلته� في ح�شرة  اأن تتوب من تلك الأك�ذيب  بعد كّل م� ذكرن�ه، عليك 

من  تتوب  اأن  عليك  اأّن  ترى  األ  دليل.  دون  نف�شك  اإلى  ن�شبته  ومّم�  تع�لى،  اهلل 

{ۀ ہ ہ ہ  اأم�م اهلل قبل الدخول في ال�شاة  قولك واأنت تقف 

قولك:  وكذلك   ،
(1(

{ ۓ   ۓ  ے  ے  ھھ  ھ   ھ  ہ 
متوّجهة  وجوهكم  فهل   ،

(2(

{ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ}

�شاتكم  هل  ال�شرك؟  من  خ�ل�شون  اأنتم  هل  والأر���س؟  ال�شم�وات  ف�طر  اإلى 

وعب�داتكم وحي�تكم ومم�تكم هلل؟

المح�مد  اأّن  تقّرون  اأنتم حّقً�  فهل   { {پ پ   تقولون  بعد ذلك عندم�  ثّم 

{پ  قولكم  األي�س  ولأع��دائ��ه؟،  بل  لعب�ده  ب�لحمد  تقّرون  اأّنكم  اأم  هلل؟  كّله� 

پ  } هو كذب اأي�شً�، لأّنكم في الوقت نف�شه تقّرون ب�لربوبية لغيره تع�لى 
في هذا الع�َلم؟ اأفا يحت�ج ذلك للتوبة والخجل؟

وحينم� تقول {ٿ ٿ ٿ ٿ  } فهل تراك تعبد اهلل اأم تعبد بطنك 

وفرجك؟ هل اأنت تطلب اهلل اأو الحور العين؟ هل تطلب العون من اهلل فقط؟ اإّن 

ال�شيء اّلذي نغفل عنه في الأعم�ل هو اهلل تع�لى.

ثّم عندم� تذهب اإلى بيت اهلل تع�لى فهل اأنت تق�شد اهلل تع�لى �ش�حب الدار 

وقلبك مترّنم بقول ال�ش�عر:

���ش��غ��ف��ن قلبي ال���دي����ر  ول���ك���ن ح����ّب م���ن ���ش��ك��ن ال���دي����روم����� ح����ّب 

اأب�حث اأنت عن اهلل؟ ط�لبً� لآث�ر جم�له وجاله؟ األأجل �شّيد المظلومين تقيم 

العزاء؟ األأجله؟ تلطم على راأ�شك و�شدرك اأم لأجل الو�شول اإلى اآم�لك واأم�نيك؟ 

)1) �شورة الأنع�م، الآية: 79.

)2) �شورة الأنع�م، الآية: 162.
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اأهي بطنك اّلتي تدفعك لإق�مة مج�ل�س العزاء، و�شهوة الظهور هي اّلتي تدفعك 

للذه�ب اإلى �شاة الجم�عة، وهوى النف�س هو اّلذي يجّرك للمن��شك والعب�دة؟.

في� اأيُّه� الأخ، كن حذرًا تج�ه مك�ئد ال�شيط�ن واعلم اأّنه لن يدعك توؤّدي عمًا 

واحدًا ب�إخا�س، وحّتى هذه الأعم�ل غير الخ�ل�شة اّلتي يتقّبله� اهلل بف�شله ل 

فيعمل على  المق�شودة منه�،  الأهداف  اإلى  ال�شيط�ن ت�شل من خاله�  يدعك 

والتدلُّل في غير موقعه! وحّتى  العجب  ب�شبب  النفع  اإحب�طه� وتخ�شر حّتى هذا 

الغ�شب  وي�شملك  العذاب  في  تخلد  بل  العين،  وحور  الجّنة  اإلى  ت�شل  لن  اأّنك 

الإلهي كذلك.

خال�صة الدر�س

� للعجب اآثار ومفا�شد، منها: اإحب�ط العمل، ا�شتحواذ ال�شيط�ن، ا�شت�شغ�ر 

الذنوب، اعتم�د الإن�ش�ن على اأعم�له، احتق�ر عب�د اهلل، الري�ء، التكبُّر.

� اإّن اأ�ش��س العجب حّب النف�س.

وال�شرك  التق�شير  ي�شوبه�  لوجدن�ه�  الن��س  عب�دات  من  بكثير  ت�أّملن�  لو   �

ُيثيبهم وهم ل ي�شتحّقون  ل على الن��س ب�أن  اإّن اهلل تع�لى يتف�شَّ والكذب، لذلك 

ذلك، ف�إّن ثواب عب�دات الن��س ل تع�دل �شكر واحدة من نعم�ئه تع�لى.

اإن عب�دات الن��س بم� يكتنفه� من �شرك وكذب ت�شتوجب التوبة ل العجب.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى الري�ء واأق�ش�مه.1. 

اأن يدرك الفرق بين العلم والإيم�ن.2. 

اأن يتعرف اإلى كيفية ا�شتئ�ش�ل جذور الري�ء.3. 

الدرس العاشر

 الرياء -1
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:Q عن الإم�م ال�ش�دق

�شعد  فاإذا  به  مبتهجاً  العبد  بعمل  لي�شعد  الملك  اإّن   :P النبّي  »قال 

.
(1(

بح�شناته يقول اهلل عّز وجل: اجعلوها في �شّجين، اإّنه لي�س اإياي اأراد بها«

 معنى الرياء:

الري�ء هو اإظه�ر واإبراز �شي ء من الأعم�ل ال�ش�لحة اأو ال�شف�ت الحميدة اأو 

بينهم  قلوبهم وال�شته�ر  للن��س لأجل الح�شول على منزلة في  الحّقة،  العق�ئد 

ب�ل�شاح وال�شتق�مة والتدّين، من دون اأن تكون هن�ك نّية اإلهية �شحيحة.

ف�لري�ء بن�ء على هذا التعريف يكون في اأمور ثاثة: العق�ئد الحّقة، والأخاق 

الف��شلة والأعم�ل ال�ش�لحة.

ويكون الري�ء في هذه الأمور الثاثة من جهتين:

من  ال�ش�لحة  والأعم�ل  الف��شلة  والأخ��اق  الحّقة  العق�ئد  اإظه�ر  الأول��ى: 

اأجل الح�شول على منزلة في القلوب.

)1) الك�في،ج2،�س294.
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الثانية: ُيبعد عن نف�شه العق�ئد الب�طلة والأخاق ال�شّيئة والأعم�ل القبيحة 

لنف�س الهدف.

و�سنتعّر�س لهذه الأمور ب�سي ء من التف�سيل:

أوالً: الرياء في أصول العقائد

الري�ء  اأنواع  جميع  من  اأ�شّد  الإلهية  والمع�رف  العق�ئد  اأ�شول  في  الري�ء  اإّن 

عذابً� واأ�شواأه� ع�قبة، وظلمته اأ�شّد من ظلم�ت جميع اأنواع الري�ء.

والمرائي اإن ك�ن في واقعه ل يعتقد ب�لأمر اّلذي يظهره فهو من المن�فقين، 

ونتيجة ذلك �شتكون الخلود في الن�ر والهاك الأبدي والعذاب اأ�شّد العذاب.

اأجل الح�شول على منزلة  اإن ك�ن يعتقد بم� يظهره، ولكّنه يظهره من  واأّم� 

قي قلوب الن��س، فهو واإن لم يكن من�فقً� اإّل اأّن ري�ءه يوؤّدي اإلى زوال نور الإيم�ن 

من قلبه ودخول ظلمة الكفر، وفعله هذا من ال�شرك الخفي، لأّن هذه المع�رف 

الإلهية لم تكن خ�ل�شة هلل بل حّوله� المرائي اإلى الن��س، وهكذا وب�شكل تدريجي 

اإيم�ن  ب��دون  الدني�  هذه  من  فيخرج  تع�لى،  اهلل  بغير   �ً مخت�شّ قلبه  �شي�شبح 

.
(1(

حقيقي، وقد ج�ء في الحديث ال�شريف: »كّل رياء �شرك«

:Q وعن اأبي عبد اهلل

»قال اهلل عّز وجل: اأنا خير �شريك، من اأ�شرك معي غيري في عمل عمله لم 

.
(2(

اأقبله اإّل ما كان لي خال�شاً«

الفرق بين العلم واإليمان:

قد يح�شل لاإن�ش�ن علم ب�هلل تع�لى ووحدانيته و�ش�ئر �شف�ته الكم�لية الثبوتية 

)1) الك�في،ج2،�س293.

)2) الك�في،ج2،�س295.
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والجالية ال�شلبية، وكذلك يعلم ب�لمائكة والر�شل والكتب ويوم القي�مة. ولكّنه 

في نف�س الوقت لي�س بموؤمنً�!، وم� اأكثر هذا النوع من الن��س.

اأن ُنمّثل ب�ل�شيط�ن، فهو رغم علمه بجميع هذه الأمور بقدر علمن�،  ويمكنن� 

ولكّنه ك�فر غير موؤمن.

وال�شبب في ذلك اأّن الإيم�ن عمل قلبي، يت�شّمن التقبُّل وال�شت�شام والخ�شوع 

والعتراف. فقد يح�شل لاإن�ش�ن علم في العقل بكّل هذه المع�ني دون اأن يخ�شع 

وي�شت�شلم له� في قلبه. ولن�شرب مث�ًل مح�شو�شً� لذلك:

اأنتم قد اأدركتم بعقولكم اأّن الميت ل ي�شتطيع اأن ي�شّر اأحدًا، واأّن جميع الأموات 

الج�شم�نية  القوى  جميع  واأّن  ذب�بة،  بقدر  حركة  ول  ح�ّس  لهم  لي�س  الع�َلم  في 

والنف�ش�نية قد ف�رقته، ولكن حيث اإّن القلب لم يتقّبل هذا الأمر ولم ُي�شلِّم اأمره

للعقل ف�إّنكم ل تقدرون على مبيت ليلة مظلمة واحدة مع ميت!

يكون في هذا  فلن  الحكم منه،  وتقّبل هذا  للعقل  اأمره  القلب  �شّلم  اإذا  واأّم� 

العمل اأّي المبيت مع الميت اأّي اإ�شك�ل ب�لن�شبة اإليكم، كم� اأّنه وبعد عّدة مّرات 

من الإقدام ي�شبح القلب م�شّلمً�، فلن يبقى عنده بعده� خوف من الميت.

تع�لى  الخ�لق  وج��ود  على  العقلي  ب�لدليل  اإن�ش�ن  يبرهن  اأن  الممكن  وم��ن 

يجعل  ول  اإيم�نً�،  ي�شّمى  ل  ولكن ذلك  الحّقة،  العق�ئد  وب�قي  والمع�د  والتوحيد 

الإن�ش�ن موؤمنً�، فلعّله من جملة الكّف�ر اأو المن�فقين اأو الم�شركين. ف�ليوم العيون 

الملكية ل تدرك ولكن عند  والعين  الملكوتية غير موجودة،  والب�شيرة  مغ�ّش�ة، 

ك�شف ال�شرائر وظهور ال�شلطة الإلهية الحّقة، وخراب الطبيعة وانجاء الحقيقة، 

�شيعرف ويلتفت ب�أّن الكثيرين لم يكونوا موؤمنين ب�هلل حّقً�، واأّن حكم العقل لم 

يكن مرتبطً� ب�لإيم�ن، فم� لم تكتب عب�رة  {ڳ ڳ ڳ ڱ  } بقلم العقل على لوح 

القلب ال�ش�في لن يكون الإن�ش�ن موؤمنً� بوحدانية اهلل تع�لى.
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وعندم� ترد هذه العب�رة النورانية اإلى القلب، ت�شبح �شلطة القلب لذات الحّق 

تع�لى، فُي�شلِّم اأن ل موؤّثر في الوجود اإّل اهلل تع�لى ول ملك �شواه، ول يتوّقع من 

الآخرين.  عند  وال�شهرة  المنزلة  يبحث عن  ول  تنزيهً�،  ول  اآخر ج�هً�  �شخ�س 

وب�لّت�لي فلن يكون القلب مرائيً� ول مخ�دعً�.

الإيم�ن  واأّن  للعقل  ت�شلِّم  لم  قلوبكم  اأّن  ف�علموا  قلوبكم  في  ري�ء  راأيتم  ف�إذا 

ر في هذا  لم يقذف نوره فيه�، واأّنكم تح�شبون في قلوبكم �شخ�شً� اآخر هو الموؤثِّ

الع�َلم غير الحّق تع�لى فتكونون في زمرة المن�فقين اأو الم�شركين اأو الكّف�ر.

القلب،  في  الطمئن�ن  ح�شل  قوي  اإذا  الإيم�ن  نور  اأّن  اإلى  ن�شير  اأن  يبقى 

ف�لطمئن�ن لي�س هو العلم واإنم� هو كم�ل الإيم�ن.

كيف نستأصل جذور الرياء:

رًا في عاج هذا المر�س القلبي، وهذا الأمر  نذكر هن� اأمرًا ن�أمل اأن يكون موؤثِّ

قد اأ�ش�رت اإليه اآي�ت من القراآن الكريم والعديد من الرواي�ت ودّلت عليه الأدّلة 

العقلية واكت�شفته القلوب الب�شيرة الع�رفة ب�هلل تع�لى، وهو:

اإّن قدرة اهلل تع�لى محيطة بجميع الموجودات و�شلط�نه مب�شوط على جميع 

الك�ئن�ت وقيمومته ج�رية على جميع المخلوق�ت، وقلوب الن��س لي�شت م�شتثن�ة 

من ذلك، ف�هلل تع�لى هو القّيم والم�شّلط والمحيط بقلوب الن��س جميعً�.

به�  ف  الت�شرُّ لاإن�ش�ن  الن��س فا يمكن  قلوب  القّيم على  تع�لى هو  وم�دام 

ف حّتى  والت�أثير فيه� اإّل ب�إذن اهلل تع�لى، بل اإّن الإن�ش�ن غير ق�در على الت�شرُّ

وكن�ية  اإ�ش�رة  كلم�ت  وردت  المعنى  وبهذا  تع�لى،  اهلل  من  اإذًا  بدون  هو  بقلبه 

. R و�شراحة في القران الكريم وفي اأخب�ر اأهل البيت

نظرهم  ولفت  العب�د  قلوب  جذب  لأجل  ك�ن�  اإذا  وتملُّقك،  فري�وؤك  اإذًا، 
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والح�شول على المنزلة والتقدير في القلوب وال�شته�ر ب�ل�شاح، ف�إّن ذلك خ�رج 

ف اهلل تع�لى، فهو اإله القلوب و�ش�حبه� اّلذي  فك تم�مً� وهو تحت ت�شرُّ عن ت�شرُّ

يوّجهه� نحو من ي�ش�ء، بل من الممكن اأن تح�شل على نتيجة عك�شية! وقد راأين� 

زيفهم  وب�ن  اأمرهم  افت�شح  كيف  والمن�فقين  المتمّلقين  الأ�شخ��س  الكثير من 

وح�شلوا على عك�س م� اأرادوا الح�شول عليه في نه�ية الأمر!

وفي رواية عن اأبي عبد اهلل Q ي�شرح قوله تع�لى:

.
(1(

{يت جث           مث   ىث  يث حج   مج جح مح جخ حخ   مخ جس  }

:Q ق�ل

تزكية  يطلب  اإّنما  اهلل،  وجه  به  يطلب  الثواب ل  من  �شيئاً  يعمل  »الرجل 

النا�س ي�شتهي اأن ي�شمع به النا�س فهذا اّلذي اأ�شرك بعبادة رّبه. ثّم قال: ما من 

عبد اأ�شّر خيراً فذهبت الأّيام اأبداً حّتى يظهر اهلل له خيراً، وما من عبد اأ�شّر 

.
(2(

�شّراً فذهبت الأّيام اأبداً حّتى يظهر اهلل له �شّراً«

اإذًا اأيه� العزيز، اطلب ال�شمعة والذكر الح�شن من اهلل، والتم�س قلوب الن��س

اإلى  ب�لإ�ش�فة  تع�لى  اهلل  اأّن  و�شتجد  وحده  هلل  اعمل  القلوب،  م�لك  من 

ل عليك في هذا الع�َلم اأي�شً� بكرام�ت عديدة،  الكرام�ت والنعم الأخروية �شيتف�شّ

في  وجيهً�  الراأ�س  ويجعلك مرفوع  القلوب  في  ويعّظم مك�نتك  فيجعلك محبوبً� 

كلت� الدارين.

ثّم لو فر�شن� اأّنك ح�شلت على قلوب الن��س من خال التملُّق والري�ء، فم�ذا 

ال�شيت؟  وهذا  ال�شهرة  هذه  ف�ئدة  وم�  لك،  ال�شع�ف  الن��س  حّب  من  �شتجني 

وهم ل يملكون �شيئً� من دون اهلل!

)1)  �شورة الكهف،الآية:110

)2) .بح�ر الأنوار، ج 69، �س 282.
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ثّم لو فر�شن� اأّن هن�ك ف�ئدة من ذلك، فم� هو مقدار هذه الف�ئدة وم� هي 

قيمته�؟ اإّنم� هي ف�ئدة ت�فهة ولأّي�م معدودة، ومن الممكن اأن يو�شل الإن�ش�ن اإلى 

ال�شرك والنف�ق والكفر ل �شمح اهلل واإن لم يفت�شح في هذا الع�َلم ف�شيفت�شح في 

ذلك الع�َلم في مح�شر العدل الرّب�ني عند عب�د اهلل ال�ش�لحين واأنبي�ئه العظ�م 

واأّي ف�شيحة؟!  اإّنه� ف�شيحة  المقّربين ويه�ن وي�شبح م�شكينً� ذليًا،  ومائكته 

اإّنه اليوم اّلذي يقول فيه الك�فر {ں ں         ڻ  }! فمق�بل هذه المحّبة الب�شيطة 

وعديمة الف�ئدة بين العب�د، خ�شرت تلك الكرام�ت وفقدت ر�ش� اهلل وعّر�شت 

نف�شك لغ�شبه تع�لى.

:Q وقد ورد عن الإم�م ال�ش�دق

�شعد  فاإذا  به  مبتهجاً  العبد  بعمل  لي�شعد  الملك  اإّن   :P النبّي  »قال 

.
(1(

بح�شناته يقول اهلل عّز وجل: اجعلوها في �شّجين، اإّنه لي�س اإّياي اأراد بها«

اهلل اأعلم كيف �شتكون �شورة تلك الأعم�ل في �شّجين!

خال�صة الدر�س

� الري�ء هو اإبراز �شيء من الأعم�ل ال�ش�لحة اأو الأخاق الح�شنة اأو العق�ئد 

الحّقة، بهدف نيل منزلة و�شهرة في قلوب الن��س. ويكون الري�ء اأي�شً� ب�أن ُيبعد 

عن نف�شه الأعم�ل اأو الأخاق اأو العق�ئد الف��شدة لنف�س الهدف المذكور.

� اإّن الري�ء في اأ�شول العق�ئد اأ�شّد من جميع اأنواع الري�ء عذابً� وظلمة.

� هن�ك فرق بين العلم والإيم�ن، ف�لعلم مك�نه العقل، والإيم�ن مك�نه القلب، 

ر العلم اأثره اإن لم ينزل اإلى القلب. ولن يوؤثِّ

)1) الك�في،ج2،�س294.
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� يمكن ا�شتئ�ش�ل جذور الري�ء ب�أن تعلم اأّن اهلل تع�لى هو م�لك القلوب فا 

يمكن لاإن�ش�ن الت�شّرف فيه� اإّل ب�إذن اهلل، وري�وؤك قد يوؤّدي اإلى نتيجة عك�شية، 

ال�شع�ف  الن��س  قلوب  اأن تجلب  ف�ئدة  م�  اأّنه  ر  فكِّ ثم  الن��س.  ينفر منك  حيث 

اإليك. ثم من الممكن اأن ت�شل بري�ئك اإلى ال�شرك والنف�ق والكفر فتفت�شح في 

الدني� قبل الآخرة.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى الري�ء في الأخاق والمن��شك.1. 

اأن يدرك عام�ت المرائي.2. 

اأن يتبّين مراتب الن��س من حيث اإخا�شهم.3. 

الدرس الحادي عشر

 الرياء -2
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في الحديث القد�شي:

.
(1(

»يا ابن اآدم خلقت الأ�شياء لأجلك وخلقتك لأجلي«

الدر�س  هذا  في  ونكمل  العق�ئد،  في  الري�ء  عن  ال�ش�بق  الدر�س  في  تحّدثن� 

الحديث عن بقية اأنواع الري�ء.

ثانياً: الرياء في الصفات الحميدة واألخالق الحسنة:

اأّنه  اإّل  الري�ء في هذا الأمر واإن لم يكن بخطورة الري�ء في اأ�شول العق�ئد، 

قد يف�شي اإلى الكفر اأي�شً� ويو�شل اإليه، وب�لّت�لي �شتكون نتيجته بخطورة نتيجة 

الري�ء في اأ�شول العتق�د.

لقد اأو�شحن� فيم� �شبق اأّن الن��س واإن ك�نوا جميعً� لهم �شورة اإن�ش�نية ظ�هرية 

اأّنهم في ع�لم الملكوت �شتظهر �شورهم الحقيقية وقد تكون  اإّل  في هذه الدني� 

غير اإن�ش�نية، وهذه ال�شور ت�بعة لقلوبهم و�شف�تهم اّلتي يّت�شفون به�، ف�لملك�ت 

ل لاإن�ش�ن �شورته الإن�ش�نية عندم� يح�شر معه�، م� لم تت�شّرف النف�س  الف��شلة �شت�شكِّ

الأم�رة ب�ل�شوء فيه�. فمرحلة القلب وال�شف�ت والملك�ت القلبية مهّمة جّدًا.

)1) الك�في،ج2،�س294.
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وم� يهمن� اأن نركّز عليه الآن هو اأّن الإن�ش�ن ق�در على تروي�س نف�شه واإلب��س 

الرذيلة،  اأو ثوب ال�شف�ت  الف��شلة  اأراد �شواء ك�ن ثوب ال�شف�ت  اأّي ثوب  قلبه 

ويمكن اأن يرّو�س نف�شه بري��شة �شرعية �شحيحة اأو ري��شة ب�طلة زائفة.

ون�ساأل هنا هذا ال�سوؤال:

م� هو المعي�ر اّلذي نمّيز من خاله الري��شة ال�شحيحة ال�شرعية عن الري��شة 

الب�طلة الزائفة؟

والجواب: عن هذا ال�شوؤال �شهل وب�شيط، يتلّخ�س بكلمة »خطى النف�س وخطى 

الحّق« ف�لإن�ش�ن اّلذي يتحّرك بخطى النف�س وك�نت ري��شته من اأجل الح�شول 

على قوى النف�س وقدرته� وت�شلُّطه�، فري��شته هذه ب�طلة و�شلوكه �شيو�شله اإلى 

�شوء الع�قبة، ومن اأمث�ل هوؤلء تظهر الدع�وى الب�طلة ع�دة.

ف�إّن  تع�لى،  اهلل  عن  ب�حثً�  وك�ن  الحّق  بخطى  ال�ش�لك  ك  تحرُّ ك�ن  اإذا  اأّم��� 

ري��شته هذه حّقة و�شرعية و�شي�أخذ اهلل تع�لى بيده ويهديه كم� تن�ّس على ذلك 

عمله  نتيجة  و�شتكون   
(1(

 {... {ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀۀ   ال�شريفة  الآية 

ال�شع�دة فت�شقط عنه الأن� ويزول عنه الغرور والعجب.

وملك�ته  الح�شنة  اأخاقه  يعر�س  اّلذي  ال�شخ�س  خطوات  اأّن  المعلوم  ومن 

الف��شلة على الن��س ليلفت اأنظ�رهم اإليه هي خطوات النف�س، وهو ب�لّت�لي اأن�ني 

�شترون  اأنف�شكم  لترون  البرزخية  العيون  ف�إذا فتحت  له�.  وع�بد  بنف�شه  معجب 

�شورة غير اإن�ش�نية واإّنم� هي �شورة اأحد ال�شي�طين مثًا.

وفي الحديث القد�شي يقول اهلل تع�لى:

.
(2(

»ل ت�شعني اأر�شي ول �شمائي، بل ي�شعني قلب عبدي الموؤمن«

)1) �شورة العنكبوت، الآية: 69.

)2) عوالي اللئ�لي، ابن اأبي جمهور الإح�ش�ئي، ج4، �س7.
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ف  فلي�س هن�ك موجود يكون اآية جم�ل المحبوب �شوى قلب الموؤمن، ف�لمت�شرِّ

ر في وجوده هو المحبوب، فا  في قلب الموؤمن هو اهلل تع�لى ل النف�س، والموؤثِّ

يكون قلب الموؤمن متمّردًا ول ت�ئهً� »قلب الموؤمن بين اإ�شبعي الرحمن يقّلبه 

.
(1(

كيف ي�شاء«

خلق الله اإلنسان لنفسه سبحانه:

في الحديث القد�شي:

.
(2(

»يا ابن اآدم خلقت الأ�شياء لأجلك وخلقتك لأجلي«

ف�هلل تع�لى اتخذ من قلبك منزًل له، ف�أنت وقلبك من النوامي�س والحرم�ت 

تدع  ول  الحّد،  هذا  اإلى  ون�مو�شه  تهتك حرمته  فا  غيور،  تع�لى  واهلل  الإلهية، 

الأي�دي تمتد اإلى حرمه ون�مو�شه. احذر غيرة اهلل واإل ف�شحك في هذا الع�َلم 

ب�شورة ل ت�شتطيع اإ�شاحه� مهم� ح�ولت.

اأتهتك في قلبك وفي مح�شر المائكة والأنبي�ء العظ�م �شتر الن�مو�س الإلهي 

وتقّدم الأخاق الف��شلة اّلتي تخّلق به� الأولي�ء اإلى الحّق اإلى غير الحّق؟ وتمنح 

قلبك لخ�شم الحّق؟

اأم�م  كن حذرًا من الحّق تع�لى ف�إّنه لن يكتفي بهتكك في الآخرة وف�شحك 

الأنبي�ء العظ�م والمائكة المقّربين بل �شيف�شحك في هذا الع�َلم اأي�شً� ويبتليك 

بف�شيحة ل يمكن تافيه�!

اأ�شّد  ولكّنه  الراحمين  اأرحم  اإّنه  اأي�شً�،  غيور  ولكّنه  �شّت�ر  تع�لى  الحّق  اإّن 

المع�قبين اأي�شً�، ي�شتر م� لم تتج�وز الحّد، فقد يوؤّدي عملك اإلى تغليب الغيرة 

على ال�شتر.

)1) انظر: بح�ر الأنوار، ج 55، �س 39.

)2) عوالي اللئ�لي، ابن اأبي جمهور الإح�ش�ئي، ج4، �س7.
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ّنه رحيم وه���و يبحث عن ذريعة لإف��ش���ة الرحمة عليك،  فع���د اإلى اهلل ف�إ

ّنه ي�شت���ر بغفرانه مع��شيك وعيوب���ك الم��شية ويجعلك  واإذا توّجه���ت اإليه ف�إ

�ش�ح���ب ف�شيل���ة ويظه���ر في���ك الأخ���اق الكريم���ة ويجعل���ك م���راآة ل�شف�ته 

تع�ل���ى.

في� اأيُّه� العزيز، اأنت اأعرف بنف�شك ف�ختر اإّم� هذا واإّم� ذاك، ف�هلل غنّي عّن� 

وعن كّل المخلوق�ت اإّنه غنّي عن اإخا�شن� واإخا�س كّل الموجودات.

ثالثاً: الرياء في المناسك والعبادات:

اإّن هذا النوع من الري�ء هو الأكثر وجودًا والأو�شع �شيوعً� بين ع�ّمة الن��س، 

لأّن الن��س لي�شوا من اأهل النوعين الأّولين عمومً� حّتى يدخل ال�شيط�ن من تلك 

الأبواب، ولكن بم� اأّن معظم الن��س متعّبدين وهم من اأهل العب�دات والمن��شك 

الظ�هرية، فيح�ول اأن يتاعب ال�شيط�ن بهم من خال هذا الأمر. كم� اأّن مك�ئد 

النف�س في هذه المرحلة اأكثر.

فعلى الذين يملكون هذا الج�نب فقط، ول زاد لهم �شوى زاد الأعم�ل، عليهم 

اأن يكونوا حذرين كّل الحذر لئّا يفقدوا ل �شمح اهلل زادهم وي�شيعوا طريقهم 

وي�شبحوا من اأهل جهّنم.

الرياء أمر دقيق وخفي:

كثيرًا م� يكون ال�شخ�س المرائي غ�فًا عن كون الري�ء قد ت�شّرب اإلى اأعم�له 

وا�شتولى عليه�، وال�شبب في ذلك يعود اإلى اأمرين:

و�شراط  والخف�ء،  الدّقة  من  الأّم���رة  والنف�س  ال�شيط�ن  مك�ئد  اإّن  الأّول: 

اإلى م� هو  اإلى درجة ل يتنّبه الإن�ش�ن  الإن�ش�نية من الره�فة والظلمة 

فيه اإن لم يكن حذرًا جّدًا.
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النف�س  ف�إّن حج�ب حّب  النف�س  الإن�ش�ن مجبوًل على حّب  لّم� ك�ن  الثاني: 

ي�شتر عنه مع�يب نف�شه.

ولنذكر مثاًل على ذلك:

المهّمة،  والعب�دات  الط�ع�ت  ينية هي من  الدِّ العلوم  ودرا�شة  العلم  اإّن طلب 

ولكن يمكن اأن يت�شّلل ال�شيط�ن من خال ذلك، فتجد الإن�ش�ن يرغب اأن يتفّرد 

والف�شاء  والروؤ�ش�ء  العلم�ء  مح�شر  لدى  وحّله�  علمية  مع�شلة  ا�شتيع�ب  في 

ويبتهج اأكثر كّلم� ك�ن تو�شيحه للم�ش�ألة العلمية اأح�شن، ولفت انتب�ه الح��شرين 

اأكثر، وتراه يحّب اأن ينت�شر على من ين�ظره. اإّنه ي�شعر بنوع من التفّوق العلمي، 

واإذا اقترن ذلك بت�أييد �شخ�شية علمية لك�ن نور على نور!

اإّن هذا الم�شكين غ�فل عن اأّنه اأحرز هن� موقعً� لدى الف�شاء والعلم�ء ولكّنه 

�شقط من عين رّبهم وملكهم، واأّن م�شير عمله اأ�شبح ب�أمر الحّق المتع�لي في 

�شّجين.

واإيذائه  الموؤمن  كف�شح  اأي�شً�  اأخرى  بمع��شي  يمتزج  قد  اّلذي  الري�ء  هذا 

واإذلله، واأحي�نً� التجّروؤ على الموؤمن وهتكه، وكّل واحدة من هذه الأمور ك�فية 

لإدخ�ل مرتكبه� اإلى جهّنم.

ف�إذا اكت�شفت اأّنك وقعت في الري�ء ت�أتي النف�س الأم�رة لتلقي �شّب�ك كيده� 

فتقول: اإّن هدفي هو اإعان الحكم ال�شرعي واإظه�ر كلمة الحّق وهو من اأف�شل 

الط�ع�ت، ولي�س المق�شود اإظه�ر العلم وحّب الظهور.

ولتبطل كيد نف�سك ا�ساألها:

الحكم  ذلك  ق�ل  اّلذي  هو  العلمية  الدرجة  في  لي  الم�ش�وي  زميلي  ك�ن  لو 

اأك�ن  هن�،  المغلوبة  اأنِت  وكنِت  العلمية  المع�شلة  تلك  حّل  اّلذي  وهو  ال�شرعي 
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على حدِّ �شواء عندِك؟ اإذًا ف�علموا اأّنكم مراوؤون واأّن عملكم في �شّجين بح�شب 

الرواية.

ف ال�شيط�ن الملعون اّلذي ينزل في كّل  وهكذا �ش�ئر اأعم�لن�، فهي تحت ت�شرُّ

اأهل الن�ر عن  قلب كدر ملّوث، ويحرق الأعم�ل الظ�هرة والب�طنة ويجعلن� من 

طريق الأعم�ل الح�شنة.

من عالمات الرياء:

:Q عن الإم�م علي

وحده،  كان  اإذا  ويك�شل  النا�س،  راأى  اإذا  ين�شط  للمرائي:  عالمات  »ثالث 

.
(1(

ويحّب اأن يحمد في جميع اأموره«

اإّن الري�ء هو �شّيئة خفّية تغيب حّتى عن الإن�ش�ن نف�شه، فيكون ب�طنه من اأهل 

الري�ء وهو يتوّهم عمله خ�ل�شً�، ولهذا ذكروا للري�ء عام�ت، وبوا�شطة العامة 

يعرف الإن�ش�ن �شريرته فيب�در لعاجه�.

والعامة اّلتي ذكرته� الرواية اأّن الإن�ش�ن ي�ش�هد في نف�شه عزوفً� عن العب�دات 

عندم� يكون لوحده، واإذا ا�شتغل ب�لعب�دات في تلك الح�لة يح�ّس ب�لكلفة اأو تكون 

ه واإقب�ل، ولكن عندم� يح�شر في الم�ش�جد والمج�مع  مجّرد ع�دة من دون توجُّ

وفي الأم�كن الع�مة يوؤّدي تلك العب�دة وظ�هره ملي ء ب�لن�ش�ط وال�شرور وح�شور 

ب�شكل  اأي�شً�  الم�شتحّب�ت  ويوؤّدي  وال�شجود  الركوع  اإط�لة  اإلى  ويميل  القلب 

ح�شن...

ربم�  الح�لتين؟  بين  التف�وت  هذا  �شبب  عن  نف�شه  ي�ش�أل  اأن  الإن�ش�ن  على 

ت�أتي النف�س الأّم�رة لتزّين له وتمّوه عليه ق�ئلة: ي�شتّد الن�ش�ط في الم�شجد وفي 

)1) علم اليقين، ج1، �س 381.



121

ان
  
لرُ
 سر

وعظم  ال�شتحب�ب  �شّدة  فب�شبب  ثوابً�  واأعظم  ا�شتحب�بً�  اأكثر  لأّنه�  الجم�عة 

الثواب يزداد اهتم�مك به�. اأو تقول لك نف�شك: ي�شتحّب اأداء العمل اأم�م الن��س 

النف�س  ين! وهكذا تخدع  ب�لدِّ الآخرون ويرغبون  يقتدي بك  لكي  ب�شورة ح�شنة 

هذا الإن�ش�ن الم�شكين لتبعده عن المب�درة اإلى العاج.

الخلوات  في  ب�لم�شتحّب�ت  الإتي�ن  اإّن  نف�شه:  ي�شاأل  اأن  لالإن�شان  فيمكن 

م�شتحبٌّ فلم�ذا ترغب النف�س ب�أدائه� في العلن؟ لم�ذا تراه في لي�لي القدر بين 

جموع الن��س يبكي ويخ�شع وي�شّلي م�ئة ركعة ويقراأ دع�ء الجو�شن واأجزاء من 

القراآن المجيد دون اأن يتلّك�أ اأو يح�ّس ب�لتعب؟ ولم�ذا يرغب بمدح الن��س على كّل 

عمل يعمله؟ فتجد اأذنه متوّجهة اإلى األ�شن الن��س وقلبه عندهم، عّله ي�شمع كلمة: 

م� اأ�شّد تديُّن والتزام هذا الإن�ش�ن! اإذا ك�ن اهلل تع�لى هو الهدف فم� هذا الميل 

المفرط نحو الن��س؟ انتبه ف�إّن هذا الميل لي�س بعيدًا عن الري�ء الخبيث، ف��شَع 

م� ا�شتطعت اإلى اإ�شاح نف�شك من اأمث�ل تلك الميول م� دام الإ�شاح ممكنً�.

اختالف مراتب الناس:

اأو  ك�نت ح�شنة  �شواء  الإن�ش�ن  به�  يّت�شف  اّلتي  ال�شف�ت  واحدة من  لكّل  اإّن 

فله درج�ته ومراتبه، ويختلف قبحه� من  الري�ء  �شّيئة درج�ت ومراتب وكذلك 

�شخ�س لآخر، فلرّب مرتبة ُتعتبر نق�شً� عند اأولي�ء اهلل تع�لى والعرف�ء ب�هلل ل 

اإليهم  ب�لن�شبة  المع�ني كم�ًل  تكون بمعنى من  بل قد  تعتبر نق�شً� عند غيرهم 

وهكذا تكون ح�شن�ت فئة �شّيئ�ت لفئة اأخرى.

�ت اأولي�ء اهلل، والآخرون ل  ف�لإخا�س في جميع مراتب الري�ء هو من مخت�شّ

ي�ش�ركوهم في هذه المرتبة، واّت�ش�ف الن��س بدرجة من الإخا�س لي�س نق�شً� 

تميل  واإخا�شهم، فمثًا  ب�إيم�نهم  ي�شّر  اّلذي هم فيه، ول  المق�م  لهم بح�شب 

نفو�س ع�ّمة الن��س بح�شب الغريزة والفطرة اإلى اأن تظهر خيراته� اأم�م الن��س 
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واإن لم يق�شدوا اأن يظهروه�، ولكن نفو�شهم مفطورة على هذا الميل. وهذا لي�س 

موجبً� لبطان العمل اأو ال�شرك اأو النف�ق اأو الكفر، واإن ك�نت هذه الح�لة نف�شه� 

في  الإخا�س  ومرتبة  ب�هلل.  للع�رف  ب�لن�شبة  ونف�ق  و�شرك  الولي  عند  نق�س 

جميع المراتب والتنّزه عن جميع اأنواع ال�شرك هو اأّول مرتبة ومق�م من مق�م�ت 

الأولي�ء.

خال�صة الدر�س

� الري�ء في الأخاق الح�شنة قد تكون نتيجته بخطورة الري�ء في العق�ئد.

� يمكن لاإن�ش�ن تروي�س نف�شه ب�لري��شة ال�شرعية اّلتي تكون على خطى الحّق، 

ل ب�لري��شة الب�طلة اّلتي تكون على خطى النف�س.

� اهلل خلق الإن�ش�ن لنف�شه فا ينبغي اأن يعمل لغيره �شبح�نه.

� الري�ء في المن��شك والعب�دات هو الأكثر �شيوعً� بين ع�ّمة الن��س، لأّن الن��س 

لي�شوا من اأهل النوعين الأّولين )العق�ئد � الأخاق(.

� الري�ء اأمره دقيق وخفي قد ل يلتفت اإليه الإن�ش�ن، وذلك لأمرين: 1 � مك�ئد 

ال�شيط�ن والنف�س الأم�رة وره�فة �شراط الإن�ش�نية. 2 � حّب النف�س.

� من عام�ت الري�ء اأّن المرائي ين�شط اإذا راأى الن��س، ويك�شل اإذا ك�ن وحده، 

ويحّب اأن ُيحمد في جميع اأموره.

� تختلف مراتب الن��س من حيث اإخا�شهم، فقد يكون بع�س الن��س مخل�شين 

في مرتبتهم ولكن عند العرف�ء فيه ري�ء. فح�شن�ت فئة �شيئ�ت لفئة اأخرى.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى الكبر ودرج�ته.1. 

اأن يتعّرف اإلى الفرق بين الكبر والإب�ء.2. 

اأن يدرك ال�شبب الأ�ش��س للكبر.3. 

اأن يتبّين بع�س نم�ذج المتكّبرين.4. 

الدرس الثاني عشر

 الكبر -1
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ب�ل�شند المت�شل عن حكيم ق�ل: �ش�ألت اأب� عبد اهلل Q عن اأدنى الإلح�د، 

فق�ل:

.
(1(

»الِكبر اأدناه«

ما هو الِكبر؟

الكبر هو عب�رة عن ح�لة نف�شية تجعل الإن�ش�ن يترّفع ويتع�لى على الآخرين، 

ف�ت الإن�ش�ن هي اّلتي تدّل على وجود مثل هذه الح�لة عنده. وت�شرُّ

الإعج�ب  العجب هو  اأّن  بينهم�  والفرق  وتوابعه،  العجب  اآث�ر  والكبر هو من 

ب�لّذات، بينم� الِكبر هو التع�لي والتع�ظم على الن��س. فعندم� يتوّهم الإن�ش�ن اأّنه 

يمتلك اأّي �شفة من �شف�ت الكم�ل �شتنت�به ح�لة هي مزيج من ال�شرور والتمنُّن 

وغيره�، وهذه هي �شفة العجب، ثّم يرى اأّن الآخرين ل يملكون هذه ال�شفة اّلتي 

يتوّهمه� في نف�شه، فينت�به �شعور اآخر هو ت�شّور التفّوق والتقّدم، وهذا يوؤّدي به 

اإلى التع�ظم والترّفع، وهذه هي �شفة الِكبر.

)1) الك�في، ج2، �س309.
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درجات الكبر من جهة الموضوع:

اإّن للكبر درج�ت ت�شبه الدرج�ت اّلتي ذكرن�ه� في العجب، وهي �شّتة:

1-الكب���ر ب�شبب الإيم�ن والعق�ئد الحّقة، ويق�بله الكبر ب�شبب الكفر والعق�ئد 

الب�طلة.

2-الكب���ر ب�شبب التوجه�ت الف��شلة وال�شف�ت الحميدة، ويق�بله الكبر ب�شبب 

الأخاق الرذيلة والتوجه�ت القبيحة.

3-الكب���ر ب�شبب العب�دات والأعم�ل ال�ش�لحة، ويق�بله الكبر ب�شبب المع��شي 

والأعم�ل ال�شّيئة.

وليدة  اأو  العجب   درج�ت  من  مثيلته�  وليدة  تكون  اأن  يمكن  الدرج�ت  وهذه 

�شبب اآخر �شوف ت�أتي الإ�ش�رة اإليه.

ك�لح�شب  خ�رجية  اأمور  ب�شبب  تكون  هذه  غير  للكبر  اأخرى  درج�ت  وهن�ك 

والن�شب والم�ل والج�ه والرئ��شة وغيره�.

درجات الكبر من جهة الواقع عليه:

اإّن للكبر من هذه الحيثية درج�ت اأي�شً�:

1- التكبُّ���ر على اهلل تع�لى، وهذه الدرجة اأقبح الدرج�ت واأ�شّده� هلكة، وكم� 

يمك���ن اأن تجده� بين اأهل الكفر والجح���ود ومّدعي الألوهية، كذلك يمكن 

ين. وهذا التكبُّر هو منته���ى الجهل، جهل ب�لممكن  اأن تراه���� بي���ن اأهل الدِّ

الفقير والمحت�ج، وجهل بمق�م واجب الوجود الغني والمعطي.

2- التكبُّر على الأنبي�ء والر�شل والأولي�ء �شلوات اهلل عليهم. وكثيرًا م� ك�ن 

 .
(1(

يح�شل في زمن الأنبي�ء، ق�ل تع�لى على ل�ش�نهم: {... ڍ ڍ ڌ   }

)1) �شورة الموؤمنون، الآية: 47.



127

 ن
ال 
ا
 سر

وق�ل تع�لى على ل�ش�ن اآخرين: {... ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ  

.
(1(

{

وفي �شدر الإ�شام وقع الكثير من التكبُّر على اأولي�ء اهلل، وفي هذا الزم�ن 

اأي�شً� نجد نم�ذج منه في بع�س المح�شوبين على الإ�شام.

���ر على اأوامر اهلل تع�لى، وهذا يرج���ع بحقيقته اإلى التكبُّر على اهلل،  3- التكبُّ

وهو يظهر في بع�س الع��شين، ك�أن يمتنع اأحدهم عن الحّج لأّنه ل ي�شت�شيغ 

من��شك���ه من اإحرام وغي���ره، اأو يترك ال�شاة لأّن ال�شجود ل يليق بمق�مه، 

وربم� يظهر مثل هذا الكبر عند اأهل الن�شك والعب�دة واأهل العلم والتديُّن، 

ك�أن يت���رك الآذان تكبُّرًا، اأو ل يتقّبل الكام الحّق اإذا ج�ء مّمن هو مثله اأو 

دونه منزلة.

فقد ي�شمع الإن�ش�ن قوًل من زميل له فيرّده ب�شّدة ويطعن في ق�ئله، ولكّنه اإذا 

.
(2(

ين اأو الدني� َقِبله �شمع ذلك القول نف�شه من كبير في الدِّ

ومن هذا التكبُّر اأي�شً� من يترك تدري�س علم اأو كت�ب ب�عتب�ره ل يليق به، اأو 

يرف�س تدري�س اأ�شخ��س ل مركزية لهم. اأو لأّن عددهم قليل...حّتى واإن علم اأّن 

في مثل تلك الجم�عة ر�ش� الحّق تع�لى.

���ر على عب�د اهلل تع�لى، وه���ذا اأي�شً� يرجع بح�شب نظر اأهل المعرفة  4- التكبُّ

���ر على اهلل، واأقبح���ه التكبُّر على العلم�ء ب����هلل، ومف��شد التكبُّر  اإل���ى التكبُّ

عليهم اأكث���ر واأخطر من اأّي �شي ء اآخر. ويدخل في هذا التكبُّر اأي�شً� رف�س 

م في المج�ل�س والمح�فل وفي الم�شي وال�شلوك. مج�ل�شة الفقراء، والتقدُّ

وهذا النوع من التكبُّر �ش�ئع بين الن��س و�ش�مل لجميع الطبق�ت، من اأ�شراف 

)1) �شورة الزخرف، الآية: 31.

)2) اإن ترك القبول له ن�حيت�ن: اأحدهم� تكبُّر على اأوامر اهلل، وث�نيهم� تكبُّر على عب�د اهلل تع�لى.
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واأعي�ن وعلم�ء ومحّدثين واأغني�ء بل حّتى الفقراء والمعوزين، اإّل من حفظ اهلل 

و�شّلمه من ذلك.

دقة الطريق:

هن�ك فرق وا�شح بين التوا�شع الح�شن والتملُّق القبيح، وبين الإب�ء الح�شن 

والتكبُّر القبيح، ولكن في بع�س الأحي�ن قد ي�شبح التمييز بين هذه الأمور على 

درجة كبيرة من ال�شعوبة على الإن�ش�ن فتختلط عليه هذه الأمور فيظّن التملُّق 

توا�شعً� والتكبُّر اإب�ًء اأو العك�س. فا بّد لاإن�ش�ن اأن يتعّوذ ب�هلل ليهديه اإلى طريق 

الهداية، واإذا ت�شّدى الإن�ش�ن لإ�شاح نف�شه وتحّرك نحو الهدف ال�شحيح، ف�إّن 

اهلل تع�لى �شوف ي�شمله برحمته الوا�شعة ويي�ّشر له �شبيل الهداية.

السبب األساسي للتكبر:

هن�ك عّدة عوامل ومبّررات على الم�شتوى العلمي اأو العملي اأو غيرهم� - قد 

تدفع الإن�ش�ن اإلى التكبُّر، ولكّنه� كّله� ترجع اإلى �شي ء واحد يمكن اعتب�ره ال�شبب 

العجب  على  يبعث  مّم�  نف�شه  في  الكم�ل  الإن�ش�ن  م  توهُّ وهو:  للتكبُّر،  الحقيقي 

الممزوج بحّب الذات، فيحجب كم�ل الآخرين ويراهم اأدنى منه، ويترّفع عليهم 

قلبيً� اأو ظ�هريً�.

وقد يحدث اأحي�نً� اأّن �ش�حب الأخاق الف��شدة والأعم�ل القبيحة يتكّبر على 

غيره، ظ�ّنً� اأّن م� فيه �شرب من الكم�ل!

واآث�ر هذه الح�لة قد تظهر في �شلوك الإن�ش�ن ب�شكل وا�شح.

نماذج من آثار التكبُّر:

هذا  معرفة  في  عملية  ف�ئدة  من  فيه�  لم�  التكبُّر  نم�ذج  بع�س  ولن�شتعر�س 

المر�س والحتراز عنه:

المخل�شين  وعب�ده  المقّربين  اهلل  خوا�ّس  من  نف�شه  الإن�ش�ن  يت�شّور  قد 
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اأّن الحكم�ء والفا�شفة �شطحيين  فيترّفع على الآخرين ويتع�ظم عليهم. ويرى 

الن��س  �ش�ئر  واأّن  نظراتهم،  في  الظ�هر  يتج�وزون  ل  والمحّدثين  الفقه�ء  واأّن 

الم�شكين  هذا  ويبداأ  والزدراء،  التحقير  بعين  اهلل  عب�د  اإلى  فينظر  ك�لبه�ئم. 

ب�لكام عن حّب اهلل وع�شقه والفن�ء فيه... مع اأّن المع�رف الإلهية تق�شي ح�شن 

الظّن ب�لك�ئن�ت، فلو ك�ن قد تذّوق حاوة المعرفة ب�هلل لم� تكّبر على خلقه! لكن 

الحقيقة اأّن هذه المع�رف لم تدخل قلبه، واأّن هذا الم�شكين لم يبلغ حّتى مق�م 

الإيم�ن ولكّنه يت�شّدق ب�أّنه من خوا�ّس اهلل!

اأّنهم بم� يملكون من براهين ومن علم  اأن��شً� يرون  اأي�شً�  الفا�شفة  اإّن بين 

يمت�زون عن غيرهم، فينظرون اإلى �ش�ئر الن��س بعين التحقير ول يقيمون وزنً� 

لعلم الآخرين، ويرون عب�د اهلل جميعً� ن�ق�شي علم واإيم�ن فيتكّبرون عليهم في 

المخلوق،  بفقر  العلم  اأّن  مع  وغ��رور،  بكبري�ء  الظ�هر  في  ويع�ملونهم  الب�طن 

ومق�م الخ�لق رّب ال�شم�وات والأر�س يقت�شي غير ذلك، والحكيم ل يمكنه اإّل اأن 

يكون متوا�شعً� بعد معرفته ب�لمبداأ والمع�د. فهذا لقم�ن الحكيم يقول في جملة 

و�ش�ي�ه لبنه:

.
(1(

{ېئ ېئ    ىئ ىئ ىئ   ی ی ی     یجئ حئ مئ ىئ يئ جب         حب خب  }

والري��شي�ت  الطّب  في  الأخرى،  العلوم  �ش�ئر  علم�ء  بين  منت�شر  الكبر  اإّن 

م� عنده  اأّن  يح�شب  فكلٌّ منهم  اله�ّمة،  ال�شن�ع�ت  اأ�شح�ب  وكذلك  والطبيعة، 

وحده هو العلم وم� عند غيره لي�س بعلم، فيتكّبر على الن��س بب�طنه وظ�هره.

هن�ك من اأهل الن�شك والعب�دة من يتكّبر على الن��س اأي�شً�، ول يعتبر الن��س 

عمل؟  با  العلم  ف�ئدة  م�  ق�ل:  العلم  ذكر  ف�إذا  النج�ة،  اأهل  من  العلم�ء  حّتى 

العمل هو الأ�ش��س، فينظر بعين الحتق�ر اإلى جميع الطبق�ت، مع اأّنه لو ك�ن من 

)1) �شورة لقم�ن، الآية: 18.
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اأن ي�شلحه. ف�ل�شاة تنهى عن الفح�ش�ء  اأهل الإخا�س والعب�دة ينبغي لعمله 

والمنكر وهي معراج الموؤمن، ف�شاته تلك اّلتي لم تنهه عن المنكر واّلتي تقّربه 

من ال�شيط�ن والتكبُّر اّلذي هو من خوا�ّس ال�شيط�ن، لي�شت ب�شاة، لأّن ال�شاة 

ل ت�شتدعي ذلك.

يتكّبر �ش�حب  وقد  يملكهم�،  ل  يتكّبر على من  والن�شب  الح�شب  يملك  اّلذي 

الجم�ل على ف�قده اأو اإذا ك�ن كثير الأتب�ع والأن�ش�ر اأو له تامذة كثيرون واأمث�ل 

ذلك، ف�إّنه يتع�لى ويتكّبر على اّلذي لي�س له مثله. بل كم� ذكرن� قد يح�شل اأحي�نً� 

اأن يتكّبر �ش�حب الأخاق الف��شدة والأعم�ل القبيحة على غيره ظّنً� منه اأّن هذه 

القب�ئح هي كم�لت.

اأدنى درجة الكبر في العاِلم هي اأن ُيدير وجهه  »اإّن  يقول اأحد المحّققين: 

النا�س  وجوه  في  يعب�س  اأن  هي  العابد  وفي  عنهم،  ُيعر�س  كاأّنه  النا�س  عن 

ويقّطب جبينه كاأّنه يتجّنبهم اأو اأّنه غا�شب عليهم، غافاًل عن اأّن الورع لي�س 

النا�س  البعد عن  في  ول  الوجه  عبو�س مالمح  في  ول  الجبين  تقطيب  في 

والإعرا�س عنهم، ول في لّي الِجيد وطاأطاأة الراأ�س ولملمة الأذيال، بل الورع 

.
(1(

يكون في القلب«، لقد ق�ل ر�شول اهلل P: »ها هنا التقوى« واأ�ش�ر اإلى �شدره

قد تخفى اآلثار:

اإّن المتكّبر قد يمتنع اأحي�نً� ل�شبب م� من اإظه�ر التكبُّر عانية، فا ُيظهر اأّي 

اأثر لذلك التكبُّر اإّل اأّن هذه ال�شجرة الخبيثة تمّد جذوره� في قلبه، ول بّد من 

ظهور اآث�ره في الأوق�ت الحرجة عندم� يخرج عن طوره الطبيعي ب�شبب النفع�ل 

والغ�شب وغيره ف�إذا به تظهر عليه عام�ت التكبُّر، فيب�هي الآخرين بم� عنده 

من علم اأو عمل اأو اأّي �شي ء اآخر ويف�خرهم به.

)1) بح�ر الأنوار، ج 70، �س 198 ـ 199.
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خال�صة الدر�س

هو  اّل��ذي  العجب  اآث���ر  من  وهو  الن��س،  على  والتع�ظم  التع�لي،  هو  الكبر   �

الإعج�ب ب�لّذات.

� للكبر درج�ت من حيث المو�شوع: الكبر ب�شبب العق�ئد حّقة اأم ب�طلة، الكبر 

ب�شبب  �شّيئة،  اأم  الأعم�ل �ش�لحة  ب�شبب  الكبر  �شّيئة،  اأم  ب�شبب الأخاق ح�شنة 

اأمور خ�رجية ك�لح�شب والن�شب والم�ل والج�ه والرئ��شة وغيره�.

على  الكبر  �شبح�نه،  اهلل  على  الكبر  عليه:  الواقع  حيث  من  درج���ت  للكبر   �

الأنبي�ء والأولي�ء، الكبر على اأوامر اهلل تع�لى، الكبر على عب�د اهلل.

الن��س  والتملُّق، قد يختلط على بع�س  والتوا�شع  والإب���ء،  الكبر  بين  الفرق   �

التمييز بينه�.

� ال�شبب الأ�ش��س للكبر هو العجب.

ومن  اهلل،  خوا�ّس  من  نف�شه  يعتقد  مّمن  التكبُّر،  اآث���ر  من  نم�ذج  اأعطين�   �

الفا�شفة وك�ّفة العلم�ء، ومن اأهل الن�شك والعب�دة.

� قد تخفى اآث�ر التكبُّر ولكّنه� تظهر في الأوق�ت الحرجة ك�لغ�شب.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى مف��شد الكبر.1. 

اأن يدرك م� ي�ش�عد على الكبر.2. 

اأن يتعّرف اإلى الأمور اّلتي ت�ش�عد في عاج التكبُّر.3. 

الدرس الثالث عشر

الكبر -2
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:Q عن الإم�م ال�ش�دق

»ما من عبد اإّل وفي راأ�شه حكمة وَملك يم�شكها فاإذا تكّبر قال له: اّت�شع 

و�شعك اهلل، فال يزال اأعظم النا�س في نف�شه واأ�شغر النا�س في اأعين النا�س. 

واإذا توا�شع رفعه اهلل عّز وجل. ثّم قال: انتع�س نع�شك اهلل، فال يزال اأعظم 

.
(1(

النا�س في نف�شه واأ�شغر النا�س في اأعين النا�س«

في مفاسد الكبر:

اإّن لهذه ال�شفة القبيحة بحّد ذاته� مف��شد كثيرة، وهذه المف��شد تتمّخ�س 

عنه� مف��شد اأخرى كثيرة. ون�شير هن� اإلى بع�س تلك المف��شد:

� اإّن ه���ذه الرذيل���ة تح���ول دون و�ش���ول الإن�ش����ن اإل���ى الكم����لت الظ�هري���ة 

والب�طين���ة، فه���ي تق���ف و�ش���ط الطري���ق لتقطع طري���ق الإن�ش����ن وتمنعه 

م���ن الو�شول اإلى الكم�لت الأخ���رى، وهي ب�لّت�لي تمنع���ه من ال�شتف�دة 

وال�شتمت����ع ب�لحظوظ والنعم الإلهية الدنيوي���ة والأخروية. اإّن الكبر من 

���ة، فقد تكّبر على اأبي���ك اآدم فُطرد من ح�شرة  اأخ���اق ال�شيط�ن الخ��شّ

)1) الك�في، ج2، �س312.
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اهلل، واأن���ت اأي�شً� مطرود لأّنك تتكّبر على كّل الآدميي���ن م���ن اأبن����ء اآدم.

� تت�شّب���ب في انبع�ث الحقد والعداوة في نفو�س الن��س بدل الرحمة، والمجتمع 

اّلذي يحكمه الحقد والعداوة �شيقع في مف��شد اأكثر من اأن تح�شى.

� تحّط من قدر الإن�ش�ن في اأعين الُخُلق وتجعله ت�فهً�، فيب�دره الن��س ب�لمع�ملة 

ب�لمث���ل تحقيرًا له وا�شته�ن���ة به. كم� ج�ء في الرواي���ة ال�ش�بقة عن الإم�م 

:Q ال�سادق

.
(1(

»فال يزال اأعظم النا�س في نف�شه واأ�شغر النا�س في اأعين النا�س«

اإذا تكّبرت على الن��س لم تنل منهم �شيئً� من الحترام. بل لو ا�شتط�عوا اأن 

في  و�شيعً�  لكنت  اإذللك،  ي�شتطيعوا  لم  واإن  بك،  يكترثوا  ولم  لأذّلوك  يذّلوك 

قلوبهم وذليًا في اأعينهم ول مق�م لك عندهم. افتح قلوب الن��س ب�لتوا�شع اإذا 

اأقبلت عليك القلوب ظهرت اأث�ره� عليك واإن اأدبرت تكون اأث�ره� على خاف م� 

تحّب وترغب.

� اإّن هذه الرذيلة �شتت�شّبب ب�لذّل والم�شكنة في الآخرة اأي�شً�، فكم� اأّنك احتقرت 

الن��س في هذا الع�َل���م وترّفعت على عب�د اهلل وتظ�هرت اأم�مهم ب�لعظمة 

والجال والعّزة، كذلك تكون �شورة هذا التكّبر في الآخرة الهوان. عن اأبي 

:Q عبد اهلل

»اإّن المتكّبرين ُيجعلون في �شور الذّر يتوّطاهم النا�س حّتى يفرغ اهلل من 

.
(2(

الح�شاب«

وج�ء في و�ش�ي� الإم�م ال�ش�دق Q لأ�شح�به:

اهلل  نازع  فمن  وجل  عّز  اهلل  رداء  الكبر  ّن  فاإ والكبر،  والعظمة  ّياكم  »اإ

)1) الك�في، ج2، �س312.

)2)  م.ن.
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.
(1(

القيامة« يوم  واأذّله  اهلل  ق�شمه  رداءه 

ول اأعرف اإذا اأذّل اهلل تع�لى �شخ�شً� م�ذا ي�شنع به؟ وبم�ذا يبتليه؟ لأّن اأمور 

الآخرة تختلف عن اأمور الدني� كثيرًا ف�إّن الذّل في الآخرة يختلف عن الذّل في 

الدني�، وكرامته� اأ�شمى من ت�شّورن�.

� ب�لإ�ش�فة اإلى كّل م� �شبق لن يرى الجّنة من ك�ن في قلبه كبرًا، كم� روي عن 

:P الر�شول الأكرم

.
(2(

»لن يدخل الجّنة من كان في قلبه مثقال حّبة من خردل من كبر«

� و�شتك���ون ع�قبة اأمره اإل���ى الن�ر، ففي الحديث عن الإم����م اأبي جعفر محّمد 

:Q الباقر

.
(3(

»الكبر مطايا النار«

:Q وفي رواية اأخرى عنه

.
(4(

»العّز رداء اهلل، والكبر اإزاره، فمن تناول �شيئاً منه اأكّبه اهلل في جهّنم«

عّدت 
ُ
وم� اأدراك م� جهّنم اّلتي اأعّده� اهلل للمتكّبرين. فهي غير جهّنم اّلتي اأ

:Q ل�ش�ئر الن��س، ويكفي اأن نورد هن� الحديث عن الإم�م ال�ش�دق

اإلى اهلل عّز وجل  �شكى  له )�شقر(،  ُيقال  للمتكّبرين  لوادياً  »اإّن في جهّنم 

.
(5(

�شّدة حّره و�شاأله اأن ياأذن له اأن يتنّف�س فتنّف�س فاأحرق جهّنم«

اأعوذ ب�هلل من مك�ن تحترق جهّنم بتنّف�شه.

)1) و�ش�ئل ال�شيعة، ج11، �س300.

)2) م.ن، ج11، �س299.

)3) م.ن، ج11، �س301، 

)4) م.ن، ج11، �س298. 

)5) م.ن، ج11، �س299.
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التفاوت بين عذاب الدنيا واآلخرة:

اإّنن� ل ن�شتطيع اأن ُندرك �شّدة حرارة ن�ر الآخرة في هذا الع�َلم، اإذ اإّن اأ�شب�ب 

�شّدة العذاب و�شعفه تختلف بين الدني� والآخرة من جه�ت خم�س:

اأّوًل: تتبع قّوة الإدراك و�شعفه اإذ كّلم� ك�ن الإدراك اأتّم واأنقى ك�ن اإدراك 

الألم والعذاب اأكثر. وجميع اإدراك�تن� في هذه الدني� ن�ق�شة و�شعيفة 

جهّنم  ول  المائكة  اليوم  ترى  ل  اأعينن�  اإّن  كثيرة،  بحجب  ومحجوبة 

البرزخ  من  ت�شدر  اّلتي  والغريبة  العجيبة  الأ�شوات  ت�شمع  ل  واآذانن� 

واأ�شح�به ومن القي�مة واأهله�، وحوا�شن� ل تح�ّس بحرارة ذلك المك�ن. 

كّل ذلك لأّنه� ن�ق�شة، اإّن الآي�ت والأخب�ر الواردة عن اأهل البيت �شلوات 

اهلل عليهم توؤّكد على هذا الأمر تلويحً� وت�شريحً�.

الن�ر،  في  ومكوثه�  الحرارة  تقّبل  في  الأج�ش�م  اختاف  على  تعتمد  ثانياً: 

ف�لذهب والحديد مثًا يتقّبان الحرارة اأكثر من الر�ش��س والق�شدير، 

الجلد  من  اأكثر  وه��ذان  والفحم،  الخ�شب  من  اأكثر  يتقّبانه�  وه��ذان 

واللحم.

اإّن ج�شم الإن�ش�ن في هذا الع�َلم ل يتحّمل الحرارة ف�إّنه اإن بقي �ش�عة واحدة 

في ن�ر هذه الدني� اّلتي تعتبر ب�ردة ب�لقي��س اإلى ن�ر الآخرة ل�شتح�ل اإلى رم�د، 

وب�لّت�لي لن يبقى في العذاب، بينم� اهلل الق�در يجعل الج�شم ق�بًا للبق�ء في ن�ر 

جهّنم دون اأن يذوب ليذوق العذاب، هذه الن�ر اّلتي �شهد جبرائيل ب�أّنه لو جيء 

بحلقة واحدة من �شا�شل جهّنم اّلتي طول الواحدة منه� �شبعون ذراعً� اإلى هذه 

الدني� لأذابت جميع الجب�ل من �شّدة حرارته�.

اأثر  له  للحرارة  �س  المتعرِّ ب�لمو�شع  الإدراك  قّوة  ارتب�ط  اإّن م�شتوى  ثالثاً: 

كبير في �شّدة العذاب و�شعفه، ف�لمّخ مثًا �شيكون ت�أثُّره ب�لحرارة اأ�شّد 
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من العظ�م، لأّن قوة الإدراك والإح�ش��س فيه اأكبر.

اإّن ارتب�ط النف�س ب�لج�شد في هذه الدني� �شعيف ون�ق�س، ففي هذا الع�َلم 

ي�شتع�شي على النف�س اأن تظهر فيه بك�مل قواه�، واأّم� الآخرة فهي ع�َلم ظهور 

هو  كم�  والرتب�ط  الن�شبة  مراتب  اأتّم  هن�ك  ب�لج�شد  ارتب�طه�  ويكون  النف�س، 

ث�بت في محّله.

ال�شّدة  في  دورًا  ونق�ش�نه�  كم�له�  حيث  من  نف�شه�  للحرارة  اإّن  راب��ع��اً: 

وال�شعف، ف�لحرارة اّلتي ت�شل اإلى م�ئة درجة توؤلم اأكثر من الحرارة 

اّلتي ت�شل اإلى درجة خم�شين.

بمواد  وم�شوبة  به�  تقوم  لم�ّدة  تحت�ج  عر�شية  ب�ردة  ن�ر  الدني�  هذه  ن�ر  اإّن 

خ�رجية غير خ�ل�شة. اأّم� ن�ر جهّنم فن�ر خ�ل�شة ل ت�شوبه� �ش�ئبة، ق�ئمة بذاته� 

الكريم  والقران  الإمك�ن  بقدر  العذاب  د  وت�شدِّ واإرادة  ب�إدراك  تحرق  اإرادة  ذو 

والأخب�ر ال�شريفة مليئة بو�شفه�.

خام�ساً: اإّن مدى ارتب�ط الحرارة المحرقة ب�لج�شم وتمّكنه� منه له ت�أثيره 

ك�ن  اليد  من  قريبة  الن�ر  ك�نت  ف���إذا  ت�شديده.  و  العذاب  تخفيف  في 

الإحتراق اأخّف مّم� اإذا الت�شقت الن�ر ب�ليد.

ولو  الع�َلم،  هذا  في  له  �شبيه  ل  ب�لج�شم  والت�ش�قه�  جهّنم  ن�ر  ارتب�ط  اإّن 

تجّمعت جميع نيران الع�َلم واأح�طت ب�إن�ش�ن لم� اأح�طت بغير �شطح ج�شمه. اأّم� 

ن�ر جهّنم، فتحيط ب�لظ�هر والب�طن، اإّنه� تحرق القلب والروح والقوى، وتّتحد 

به� بنحو ل نظير له في هذا الع�َلم.

�شكل من  ب�أّي  العذاب  و�ش�ئل  فيه  تتوافر  ل  الع�َلم  اأن هذا  مّم� ذكر  فيتبّين 

ول  القّوة،  ت�ّمة  الحرارية  م�ش�دره  ول  ب�لتقبُّل،  جديرة  اأج�ش�مه  فا  الأ�شك�ل، 

اأن  يمكن  ل  منه�  بنف�س  جهّنم  تحرق  اأن  ت�شتطيع  اّلتي  الن�ر  اإّن  ت�م.  الإدراك 
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نت�شّوره� ول اأن ندركه�، اإّل اإذا كّن� ل �شمح اهلل من المتكّبرين، انتقلن� من هذا 

�شنراه�  ف�إّنن�  القبيح،  الُخلق  اأنف�شن� من هذا  ر  ُنطهِّ اأن  الآخرة قبل  اإلى  الع�َلم 

.
(1(

حينئٍذ راأي العين {ڌ ڌ ڎ  }

العوامل المساعدة على التكبُّر:

هن�ك عّدة عوامل تو�شل الإن�ش�ن اإلى التكبُّر، فمن هذه العوامل:

1- الجهل و�شغر العقل، حيث ت�شتبه الأمور عليه فيرى النق�س كم�ًل.

2- �شعف الق�بلية وعدم ال�شتعداد لا�شتف�دة من العط�ءات الإلهية، وتلّقيه� 

ب�ل�شكل الخ�طئ.

3- �شع���ة نف�س الإن�ش����ن و�شعفه�، اّلتي تدف���ع الإن�ش�ن لإظه����ر التكبُّر والعلو 

لتخّب���ئ �شعفه� خلفه، فيمك���ن اأن يتكّبر الفقير على الغن���ي والج�هل على 

���ر ف�لح�شد اأي�شً� يمك���ن اأن يكون  الع�ِل���م، فكم� ك�ن العج���ب مدخًا للتكبُّ

مدخًا له.

4- قّل���ة ال�شبر، اّلذي يت�شّبب بوقوع الإن�ش�ن برّدات الفعل غير المائمة عند 

البتاء والمتح�ن.

حّتى  ممّيزة  نف�شه خ�شلة  في  يجد  اأن  م�  اأفق،  �شيق  كّله  ذلك  و�شينتج عن 

ً�، ولكّنه لو نظر بعين العدل والإن�ش�ف اإلى كّل  يت�شّور له� مق�مً� ومركزًا خ��شّ

ويتكّبر  به  يفتخر  كم�ًل  ت�شّوره  م�  اأّن  لأدرك  به�  يتمّيز  خ�شلة  وكّل  يتقنه  اأمر 

ب�شببه، اإّم� اأّنه لي�س كم�ًل اأ�شًا، واإّم� اأّنه اإذا ك�ن كم�ًل ف�إّنه ل يك�د ي�ش�وي �شيئً� 

اإزاء كم�لت الآخرين. فهو كمن �شفع وجهه ليح�شب الن��س احمرار وجهه نتيجة 

الن�ش�ط والحيوية، وكم� قيل »ا�شت�شمن ذا ورم«.

)1) �شورة النحل، الآية: 29.
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كيف نعالج الكبر:

هن�ك عّدة اأمور يمكن اعتب�ره� كعوامل ت�ش�عد على عاج النف�س:

���ر فيم� ذكرن� من مف��شد الكبر وخطورته وع�قبة المتكّبرين، ك�ٍف  - اإّن التفكُّ

لإيق�ظ النف�س وتنبيهه� واإبع�ده� عن هذه ال�شف�ت الرذيلة.

- علي���ك اأن تم�ش���ح عن نف�شك ع����ر الجه���ل والنحط�ط، وتّت�ش���ف ب�شف�ت 

���ر لي�س كم�ًل، فهذا  الأنبي����ء وتبتعد عن �شف����ت ال�شيط�ن، وتعلم اأّن التكبُّ

النب���يُّ الأك���رم P اّلذي ك�ن علمه من الوحي الإله���ي، واّلذي و�شع جميع 

الع�دات الج�هلية تحت قدميه ون�شخ جميع الكتب واختتم النبّوة، ك�ن يكره 

اأن يقوم له اأ�شح�به احترامً� واإذا دخل مجل�س لم يت�شّدر، ويتن�ول الطع�م 

ج�ل�ش���ً� على الأر�س ق�ئ���ًا: »اإّنني عب���د اآكل مثل العبي���د واأجل�س مجل�س 

، ك�ن يعط���ي الفق���راء بكلت� يدي���ه وي�شترك في اأعم����ل المنزل 
(1(

العبي���د«

ويحتل���ب الأغن�م ويرّقع ثي�به ويخ�شف نعله بي���ده... مع اأّنه ب�لإ�ش�فة اإلى 

مق�مه المعنوي ك�ن في اأكمل ح�لت الرئ��شة الظ�هرية.

اأمرًا �شهًا، ولو  اإذا عزمت  اإ�شاح نف�شك  مع �شي ء من المث�برة �شيكون طريق 

اّت�شفت بهّمة الرج�ل وحّرية الفكر عن الأهواء وعلّو النظر، فلن ت�ش�دفك اأّي مخ�طر.

- اعم���ل على خ���اف هوى نف�شك، ف����إذا رغبت نف�شك ب�أن تت�ش���ّدر المجل�س 

متقّدم���ً� على اأقرانك فخ�لفه� واعمل عك�س م� ترغب فيه، واإذا كنت ت�أنف 

ع���ن مج�ل�شة الفقراء والم�ش�كين فمّرغ اأنفه� في التراب وج�ل�شهم واآكلهم 

ورافقهم في ال�شفر وم�زحهم، قد تقول لك النف�س: »اإّن لك مقاماً ومنزلة 

وعليك اأن ُتحافظ عليها من اأجل ترويج ال�شريعة، ومجال�شتك الفقراء 

تذه���ب بمنزلتك، والم���زاح مع من هو دونك يقلِّل من هيبتك، فال تقدر 

اأن ت���وؤّدي واجب���ك ال�شرعي على اأكمل وجه«، اعلم اأّن هذه كّله� من مك�ئد 

)1) انظر: مك�رم الأخاق، الطبر�شي، �س 12.
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ال�شيط����ن والنف����س الأم�رة، فلم تكن تلك �شي���رة النبّي P وهو من حيث 

المرك���ز والرئ��شة اأرفع من���ك. بل �شيرة فقه�ئن� ومراجعن���� العظ�م اأي�شً� 

ك�ن���ت ق�ئمة عل���ى التوا�شع رغم م� لهم م���ن مركز، ك�لفقي���ه ال�شيخ عبد 

الكري���م الح�ئ���ري �ش�حب ال�شي���رة العجيبة، حيث ك�ن يراف���ق الخدم في 

ال�شفر ويوؤاكله���م ويفتر�س الأر�س ويم�زح �شغ�ر الطلبة واأواخر حي�ته ك�ن 

يخرج بعد المغرب يتم�ّشى في ال�ش�رع وقد لّف راأ�شه بقطعة قم��س ب�شيطة 

منتعًا ح���ذاءًا ب�شيطً� من دون اهتم�م ب�لمظهر. وك�ن هذا يزيد من وقعه 

في القلوب من دون اأن ت�ش�ب هيبته ب�أّي اهتزاز اأو وهن.

خال�صة الدر�س

� من مف��شد الكبر: اأّن هذه الرذيلة تحول دون و�شول الإن�ش�ن اإلى الكم�لت 

قدر  وتحّط من  الن��س،  بين  والعداوة  الحقد  على  وتبعث  والب�طنية،  الظ�هرية 

ر في اأعين الخلق، وتت�شّبب ب�لذّل والم�شكنة وحرم�نه من الجّنة وع�قبة  المتكبِّ

اأمره اإلى الن�ر في الآخرة.

� هن�ك تف�وت بين �شّدة عذاب الدني� والآخرة من جه�ت خم�شة: 1 � من حيث 

قّوة الإدراك و�شعفه. 2 � من حيث اختاف الأج�ش�م في تقّبل الحرارة ومكوثه� 

في الن�ر. 3 � من حيث م�شتوى ارتب�ط قّوة الإدراك ب�لمو�شع المتعّر�س للحرارة. 

4 � من حيث قّوة نف�س الن�ر. 5 � من حيث مدى ارتب�ط الحرارة المحرقة ب�لج�شم.

�شعة  العقل،  و�شغر  الجهل  منه�:  التكبُّر،  على  ت�ش�عد  عوامل  عّدة  هن�ك   �

النف�س، قّلة ال�شبر.

� من الأمور اّلتي ت�ش�عد في عاج التكبُّر: عليك اأن تعلم اأّن التكبُّر لي�س كم�ًل، 

اأن  اأ�شوة فمع م� ك�ن له من مق�م ك�ن المتوا�شع، وعليك  واأن ت�أخذ ر�شول اهلل 

تعمل عمل المتوا�شعين مخ�لفً� هوى نف�شك.
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أهداف الدرس

ق بينه وبين الغبطة.1.  اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى الح�شد ويفرِّ

اأن يتعّرف اإلى اأ�شب�ب الح�شد.2. 

اأن يدرك مف��شد الح�شد.3. 

الدرس الرابع عشر

 الحسد -1
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:Q عن الإم�م ال�ش�دق

»قال ر�شول اهلل P قال اهلل عّز وجل لمو�شى بن عمران : يا ابن عمران ل 

تح�شدّن النا�س على ما اآتيتهم من ف�شلي ول تمّدّن عينيك اإلى ذلك ول تتبعه 

نف�شك، فاإّن الحا�شد �شاخط لنعمي �شاّد لق�شمي اّلذي ق�شمت بين عبادي ومن 

.
(1(

يك ذلك فل�شت منه ولي�س مّني«

معنى الحسد:

الح�شد ح�لة نف�شية يتمّنى �ش�حبه� �شلب الكم�ل والنعمة اّلتي يت�شّورهم� عند 

الآخرين. �شواء ك�ن عنده مثله� اأو ل، و�شواء اأراده� لنف�شه اأم لم يرده�.

»يت�شّورها« عند الآخرين؛ لأّن الإن�ش�ن كثيرًا م� يقع  اأّنه� نعمة  واإّنم� ذكرن� 

في الوهم ويظّن النقمة نعمة والنق�ش�ن كم�ل. وكثيرًا م� يتمّنى اأمرًا يظّنه نعمة 

اإّن بع�س الخ�شل تعّد نق�شً�  وهو نقمة ويطلب اأمرًا يظّنه كم�ل وهو نق�س. بل 

لاإن�ش�ن وكم�ًل للحيوان ويكون الح��شد في مرتبة الحيوانية فيراه� كم�ًل ويتمّنى 

زواله�، كفتك الدم�ء مثًا اّلذي يعتبره بع�س الن��س موهبة عظيمة! ف�إذا �ش�هدوا 

)1) الك�في، ج 2، �س 307.
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فيح�شدون  الكم�لت  من  الل�ش�ن  بذاءة  يح�شبون  قد  اأو  ح�شدوه.  كذلك  هو  من 

�ش�حبه�!

اإذًا ف�ّلذي يرى في الآخرين نعمة، حقيقة ك�نت اأو موهومة، ويتمّنى زواله�، 

يعد ح��شدًا.

الفرق بين الحسد والغبطة:

الح�شد هو م� ذكرن�ه من تمّني زوال النعم المت�شّورة عند الآخرين، وهو غير 

الغبطة، لأّن الغبطة هي اأن يتمّنى الإن�ش�ن الح�شول على هذه النعم اّلتي راآه� 

عند الغير ولكّنه ل يتمّنى زواله� عن الآخرين. فمجّرد تمّني الح�شول على النعم 

ل يعتبر ح�شدًا، م� لم يت�شّمن تمّني زوال النعم عن الغير.

ما هي أسباب الحسد:

ذكر العّامة المجل�شي قّد�س �شّره اأ�شب�ب الح�شد في �شبعة اأمور:

الأول - العداوة.

النعم  خال  من  عليه  �شيتكّبرون  الآخرين  اأّن  يعتقد  فهو  ز:  التعزُّ  � الثاني 

المتوّفرة عندهم، وهو ل يطيق ذلك لعّزة نف�شه.

غيره  عند  النعم  الن��س.وح�شول  على  يتكّبر  بطبيعته  فهو  الكبر:   � الثالث 

�شيحّد من تكبُّره عليهم.

اّلتي  النعم  هذه  بمثل  الن��س  ه��وؤلء  فوز  من  فيتعّجب   : ب  التعجُّ  � ال��راب��ع 

{ٹ ٹ ٹ ڤ  يعتبره� عظيمة كم� اأخبر تع�لى عن الأمم الم��شية 

، فتعّجبوا اأن ف�ز الأنبي�ء برتبة الر�ش�لة والوحي والقرب مع 
(1(

ڤ  } 
اأّنهم ب�شر مثلهم فح�شدوهم.

)1) �شورة ي�س، الآية: 15.
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على طموح�ته  خ�ئفً�  �شيجعله  غيره  بيد  النعم  فوجود  الخوف:   � الخام�س 

ة من هذا ال�شخ�س اّلذي قد يزاحمه ب�شبب م� بيده من نعم. الخ��شّ

ال�شاد�س � حبُّ الرئا�شة: هذه الرئ��شة اّلتي تنبني على امتي�زات ونعم تتحّقق 

عنده دون غيره.

ال�شابع � خبث الطينة: فا يكون هن�ك �شبب من هذه الأ�شب�ب، ولكن لخبث 

النف�س و�شّحه� ب�لخير لعب�د اهلل.

م� ذكره العّامة المجل�شي �شحيح ولكن كّله يرجع اإلى �شبب واحد هو الأ�ش��س 

لكّل ح�شد يمكن اأن يقع فيه الإن�ش�ن، وهو »روؤية ذّل النف�س« ف�إّن الإن�ش�ن عندم� 

ياحظ وجود الكم�ل في غيره تنت�به ح�لة من الذّل والنك�ش�ر، و�شينتج عن هذه 

الح�لة الح�شد حتمً� اإذا لم يكن قد اأّدب الإن�ش�ن نف�شه اأو لم يكن هن�ك موانع 

اأخرى.

مفاسد الحسد:

اإّن الح�شد بنف�شه ب�شرف النظر عن اآث�ره ومف��شده الأخرى هو اأحد الأمرا�س 

القلبية المهلكة، فكيف اإذا لحظن� اآث�ره ومف��شده الأخرى!

واإحب�ط  تنتج عنه ك�لكبر  اّلتي  الأخرى  القلبية  الأمرا�س  الكثير من  فهن�ك 

الأعم�ل، وكّل واحد منه� تكفي لهاك الإن�ش�ن.

»اآفة   :Q الم�شّدق  ال�ش�دق  عن  نقل  م�  بذكر  المف��شد  من  و�شنكتفي 

.
(1(

ين الح�شد والعجب والفخر« الدِّ

واإّن  فيكفر،  بادرة  باأّي  لياأتي  الرجل  »اإّن   :Q اأبي جعفر  رواية عن  وفي 

.
(2(

الح�شد لياأكل الإيمان كما تاأكل النار الحطب«

)1) الك�في، ج 2، �س 307.

)2) م.ن، ج 2، �س 306.
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اإّن الإيم�ن هو نور اإلهي اإذا دخل قلب الإن�ش�ن جعله مك�ن تجلي�ت وفي�س الحّق 

جّل جاله، كم� ج�ء في الأح�ديث القد�شية:

.
(1(

»ل ي�شعني اأر�شي ول �شمائي ولكن ي�شعني قلب عبدي الموؤمن«

الح�شد  ت�أتي رذيلة  الموجودات  اأو�شع  القلب  اّلذي يجعل  الإلهي  النور  فهذا 

كي�ن  كّل  على  ذلك  ويوؤّثر  ظامً�.  النور  ومك�ن  �شيقً�  الو�شعة  مك�ن  لتجعل 

ب�لختن�ق  وال�شدر  والكدر.  ب�لحزن  القلب  فت�شيب  وظ�هره،  ب�طنه  الإن�ش�ن 

الإيم�ن حّتى  ا�شتّدت ازداد �شعف  ب�لعبو�س والغ�شب. وكّلم�  وال�شيق، والوجه 

عن  نبذة  و�شنذكر  الإن�ش�ن،  قلب  وتميت  الإيم�ن  نور  تطفئ  مرحلة  اإلى  ت�شل 

المف��شد: هذه 

ـ لقد جاء في م�سمون الحديث ال�سريف:

والح�شود  عنده.  اأعّزاء  هم  بل  للموؤمنين،  ال�شوء  يتمّنى  ل  الموؤمن  »اإّن 

بعك�س ذلك«.

� الموؤمن ل يغلبه حّب الدني�. والح�شود اإّنم� هو مبتلى ب�شّدة حّبه للدني�.

� الموؤم���ن ل يداخله خ���وف ول حزن اإّل من ب����رئ الُخُلق تع�ل���ى، اأّم� الح�شود 

فخوفه وحزنه يدوران حول المح�شود.

� الموؤمن طلق المحّي�، وب�شراه في وجهه. والح�شود مقّطب الجبين عبو�س 

الوجه.

� الموؤمن متوا�شع والح�شود متكّبر في معظم الح�لت.

� من المف��شد الكبيرة اّلتي ل تنفّك عن الح�شد اأّن الموؤمن يح�شن الظّن ب�هلل 

تع�ل���ى. وهو را�س بق�شم���ه اّلذي يق�شمه بين عب�ده. اأّم���� الح�شود ف�ش�خط 

)1) عوالي اللئ�لي، ج 4، �س 7.
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على اهلل تع�لى ولّي نعمته، ي�شيح بوجهه عن تقديراته.

ف�لح�شد اإذًا هو اآفة الإيم�ن اّلتي ت�أكله كم� ت�أكل الن�ر الحطب!

عقاب الحسد:

اأّنن�  ندري  فا  اآذانن�  واأ�شّم  اأعينن�  اأعمى  قد  الدني�  هذه  في  ان�شغ�لن�  اإّن 

غ��شبون تج�ه خ�لق الُخُلق معر�شون عنه، ول نعلم هذا الغ�شب والإعرا�س ب�أّي 

�شورة �شيظهر لن� في م�شكنن� الدائم في تلك الدار! اإّن �شيق القلب وكدره اّلذي 

اأو ات�ش�عه منوط  �شّببه الح�شد �شيت�شّبب ب�شيق القبر وظلمته! ف�إّن �شيق القبر 

ب�شيق ال�شدر اأو ان�شراحه كم� ذكر العلم�ء.

فعن ر�شول اهلل P عندم� خرج في جن�زة �شعد وقد �شّيعه �شبعون األف ملك، 

فرفع ر�شول اهلل P راأ�شه اإلى ال�شم�ء ثّم ق�ل: مثل �شعد ي�شّم؟ ق�ل: قلت جعلت 

:P فداك اأّن� نحّدث اإّنه ك�ن ي�شتخف ب�لبول. فق�ل

.
(1(

»معاذ اهلل، اإنما كان من زعارة في ُخُلقه على اأهله«

القلب ب�شبب الح�شد  اّلذي يح�شل في  اإّن ال�شيق وال�شغط والكدر والظام 

قّلم� يوجد في خلق ف��شد اآخر. ف�ش�حب هذا الُخُلق يعي�س في الدني� معّذبً� مبتلى 

ويكون له في القبر �شيق وظلمة.

اأّم� في الآخرة ف�شيح�شر م�شكينً� مت�أّلمً�، يكفي الحديث القد�شي المروي عن 

Q: »من يك كذلك فل�شت منه ولي�س مّني«، ول نفهم م�ذا  الإم�م ال�ش�دق 

اإّن من يخرج عن  واإعرا�شه عّن� من م�ش�ئب.  مّن�  تع�لى  الحّق  تبّروؤ  لن�  يحمل 

ولية اهلل وُيطرد من ظّل رحمته لن يكون له اأمل في النج�ة، ولن ت�شمله �شف�عة 

 من �شيتقّدم لي�شفع لمن �شخط 
(2(

ال�ش�فعين {ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅۅ  } 

)1) الك�في، ج 3، �س 236.

)2) �شورة البقرة، الآية: 255.
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عليه اهلل وخرج من ح�شن وليته ! لم يزل الأنبي�ء والأولي�ء ي�شرخون في اآذانن� 

ليوقظون� من النوم ولكّنن� نزداد غفلة و�شق�ء يومً� بعد يوم!

خال�صة الدر�س

� الح�شد ح�لة نف�شية يتمّنى �ش�حبه� �شلب النعمة � حقيقية ك�نت اأم موهومة 

� عن الآخرين.

� الغبطة تختلف عن الح�شد في اأّن الإن�ش�ن يتمّنى النعمة اّلتي عند الآخرين 

دون اأن يتمّنى �شلبه� عنهم.

ب،  � ذكر العّامة المجل�شي اأ�شب�بً� �شبعة للح�شد: العداوة، التعّزز، الكبر، التعجُّ

الخوف، حّب الرئ��شة، خبث الطينة. م� ذكره العّامة المجل�شي �شحيح ولكن 

كّله يرجع اإلى �شبب واحد وهو الأ�ش��س لكّل ح�شد وهو »روؤية ذّل النف�س«.

� مع اأّن الح�شد هو بنف�شه من الأمرا�س القلبية المهلكة اإّل اأّن له مف��شد عديدة، 

منه�: الكبر، اإحب�ط الأعم�ل، ذه�ب الإيم�ن، غلبة حّب الدني�، الوقوع في الخوف 

والحزن، عبو�س الوجه، ال�شخط على اهلل تع�لى وعدم الر�ش� بق�شمه.

� اإّن الح�شود �شيكون عق�به �شيق قبره وظلمته وفي الآخرة حرم�نه واألمه.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى جذور الح�شد.1. 

اأن يتعّرف اإلى عاج الح�شد.2. 

الدرس الخامس عشر

 الحسد -2
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:Q عن الإم�م ال�ش�دق

»قال ر�شول اهلل P قال اهلل عّز وجل لمو�شى بن عمران : يا ابن عمران ل 

تح�شدّن النا�س على ما اآتيتهم من ف�شلي ول تمّدّن عينيك اإلى ذلك ول تتبعه 

نف�شك، فاإّن الحا�شد �شاخط لنعمي �شاّد لق�شمي اّلذي ق�شمت بين عبادي ومن 

.
(1(

يك ذلك فل�شت منه ولي�س مّني«

هل يحّقق الحسود أهدافه؟

يجب اأن تعلم اأّن ح�شدك ل ي�شّر المح�شود، فلن تزول عنه النعمة لمجّرد اأّنك 

تح�شده، بل على العك�س تم�مً� �شي�شتفيد نتيجة ح�شدك في الدني� والآخرة.

له،  نفعً�  �شيعّد  وحزنك  ف�شق�وؤك  وح��شده،  عدّوه  لأّنك  الدني�  في  �شي�شتفيد 

فعذابك واأنت عدّوه هو نعمة ب�لن�شبة اإليه، واإذا التفّت اإلى هذا المو�شوع �شيزداد 

�شتكون  ف�إّنك  وهكذا...وعليه  اأي�شً�  له  جديدة  نعمة  ذلك  وفي  وت�أّلمك  عذابك 

دائمً� في عذاب و�شق�ء وتع��شة وغّم، وهو في نعمة و�شرور وانب�ش�ط.

و�شي�شتفيد في الآخرة اأي�شً�، خ�شو�شً� اإذا ك�ن الح�شد قد دفع بك اإلى الغيبة 

)1) الك�في، ج 2، �س 307.
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والفتراء و�ش�ئر الرذائل، مّم� ي�شتوجب اأخذ ح�شن�تك واإعط�ئه� له، فت�شبح اأنت 

مفل�شً� في الآخرة، ويزداد هو نعمة وعظمة.

تطهير  على  لأقدمت  الح�شد  ع�قبة  وعرفت  الأمور  هذه  في  فّكرت  اأّنك  لو 

نف�شك من هذه الرذيلة واأنقذت نف�شك من هذه الهلكة. وم� دام الإن�ش�ن في هذا 

الع�َلم فهو ق�در على الإ�شاح فا تجعلك نف�شك تي�أ�س من الإ�شاح وب�در اإليه 

ره لك هذه النف�س الأم�رة. فهو اأ�شهل مّم� ُت�شوِّ

ب الأخاق الف��شدة اإلى نف�شك اأي�شر  اأ�شرع اإلى الإ�شاح ف�إّن المنع من ت�شرُّ

من اإخراجه� منه�، واإذا ت�شّربت ف�إّنك كّلم� اأّخرت الت�شّدي لإخراجه� ازدادت 

جذوره� وازداد الجهد المطلوب منك للتطهير و�شعفت قواك الداخلية، وعلى 

كّل ح�ل فعليك اأن تبذل كّل جهد لقتاع تلك الجذور قبل اأن ت�شل اإلى مرحلة 

الاعودة في البرزخ والآخرة.

اأّن  درجة  اإلى  قوية  تكون  الع�َلم  ذلك  في  والأخاقية  النف�شية  ال�شف�ت  اإّن 

زواله� اإّم� اأن يكون غير ممكن على الإطاق، فيكون �ش�حبه� مخّلدًا في الن�ر، 

واإّم� اإذا اأمكن اإزالته� ب�لم�ش�ق وال�شغوط�ت والنيران ف�إّن ذلك قد يحدث ولكن 

بعد قرون ح�ش�ُبه� اإلهيٌّ ل كح�ش�بن� نحن!

فم� دمت ق�درًا على الإ�شاح في �شهر اأو �شنة مع القليل من التعب الدنيوي ل 

له لكيا يوردك موارد الهاك. تهمله وتوؤجِّ

جذور الحسد:

ذكرن� فيم� �شبق من درو�س اأّن العلم محّله العقل، واأّم� الإيم�ن فمحّله القلب، 

وجميع المف��شد الأخاقية والعملية �شببه� اأّن العلم اّلذي اأدركه العقل عن طريق 

الدليل والبره�ن والأخب�ر لم يتج�وزه لي�شل اإلى القلب، فبقي القلب غ�فًا عن 

الإيم�ن ل يعرف عنه �شيئً�:
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الح�سود ل يوؤمن بالحكمة الإلهية:

ومن بين المع�رف اّلتي يعتقد به� الحكم�ء والمتكّلمون وع�ّمة الن��س اّلذين 

يّتبعون ال�شرائع هو اأّن م� كتبه الحكيم المطلق جّلت قدرته، من الوجود والكم�ل 

وب�شط النعمة وتق�شيم الآج�ل والأرزاق ج�ء على خير تقدير واأجمل نظ�م. وهو 

ين��شب تم�مً� الم�ش�لح الت�مة ويعطي نظ�مً� مث�ليً� ك�مًا. وكلُّ فرد منهم يعّبر 

ة. عن هذه الحقيقة بتعبيراته الخ��شّ

فالعارف يقول: ظّل الجميل جميل على الإطاق.

نت�شّور  وم�  وال�شرور،  النق�س  الوجود خ�ل من  اإّن هذا  والفيل�شوف يقول: 

نحن اأّنه �شّر هو في الحقيقة طريق يو�شل الك�ئن�ت اإلى الكم�لت المن��شبة له�.

والمتكّلم واأهل ال�شرائع يقولون: اأفع�ل الحكيم ل تكون اإّل حكيمة و�ش�لحة،

والعقول المحدودة هي الع�جزة والق��شرة عن اإدراك الم�شلحة والحكمة.

وكّل واحد منهم ي�شتدّل ب�لأدّلة والبراهين اّلتي تتن��شب مع مدى �شعة عقله 

وعلمه.

ولكن بم� اأّن الأمر لم يتعّد الأقوال والعقول اإلى القلوب، ف�إّن األ�شنة العترا�س 

الإيم�ن بعد �شيفّند  اّلذي لم يخ�لطه  القلب  تع�لى تبقى مطلقة وهذا  على اهلل 

البره�ن ويكّذب الل�ش�ن. وعلى هذا الأ�ش��س تكون المف��شد الأخاقية.

اإّن اّلذي يح�شد الن��س ويحقد في قلبه على اأ�شح�ب النعم ويتمّنى زوال النعمة 

عنهم، م�شكلته الأ�ش��شية اأّنه لم ي�شل اإلى مرحلة الإيم�ن ب�أّن اهلل يفعل الأ�شلح 

للعب�د.

الح�سود ل يوؤمن بالعدل الإلهي:

به،  والر�شى  العدل  حّب  الب�شر  اأعم�ق  في  الك�منة  الإلهية  الفطرة  من  اإّن 
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الع�دلة  للق�شمة  ب�لفطرة  يخ�شع  ف�لقلب  له،  ال�شت�شام  وعدم  الظلم  وكراهة 

وينفر ب�لفطرة من الجور، ف�إذا �شخط على النعمة واأعر�س عن الق�شمة فذلك 

اأ�شول العق�ئد  اأّنك في  لأّنه ل يرى ذلك عدًل، بل يراه والعي�ذ ب�هلل جورًا، مع 

تقول اإّن اهلل ع�دل. اإّن الح�شد ين�ق�س الإيم�ن ب�لعدل، فلو كنت ترى اهلل ع�دًل 

لراأيت تق�شيمه ع�دًل اأي�شً�.

ما هو العالج العملي للحسد:

به،  ابتليت  اّلذي  المر�س  هذا  وتع�لج  الرذيلة  هذه  تواجه  اأن  ت�شتطيع  حّتى 

عليك اأن ل تج�ري هذه النف�س ول تتبع خطواته�، من اإظه�ر البغ�س للمح�شود، 

اإّن نف�شك تدعوك لإيذائه واعتب�ره عدّوًا وتك�شف لك عن م�ش�وئه ومف��شده وترّكز 

عليه�.

يجب اأن تقوم بعك�س ذلك تم�مً� لك�شر هذه النف�س، فُتظهر المحّبة له وتترّحم 

اأعم�له  واعر�س  يذكر مح��شنه،  اأن  على  ل�ش�نك  واحمل  وتحترمه،  وتجّله  عليه 

ال�ش�لحة على نف�شك وعلى الآخرين، وتذّكر �شف�ته الجميلة.

ل  المج�ز  ب�ب  ومن  الأمر  ب�دئ  في  تكلُّفً�  �شيكون  ال�شلوك  هذا  اأّن  �شحيح 

الحقيقة، ولكن ب�شكل تدريجي �شتقترب نف�شك من الحقيقة ويخّف تكلُّفك �شيئً� 

ف�شيئً� وترجع نف�شك اإلى ح�له الطبيعي وتحّقق هدفك في اإ�شاح النف�س واإزالة 

هذه المنق�شة والرذيلة.

وليعلم اأّنه اإذا اّتخذ طريق المحّبة ف�إّنه �شرع�ن م� يكون موّفقً� لأّن نور المحّبة 

ق�هر للظلمة ومزيل للكدر.

قل لنف�شك: على الأقل اإّن هذا الإن�ش�ن عبد من عب�د اهلل، ولعّل اهلل نظر اإليه 

ه دون غيره به�. نظرة لطف ف�أنعم عليه بم� اأنعم، فخ�شّ
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ين، وك�ن مح�شودًا على علمه  خ�شو�شً� اإذا ك�ن المح�شود من رج�ل العلم والدِّ

ودينه، ف�إّن هذا الح�شد يكون اأقبح، ومع�داة اأمث�ل هوؤلء اأ�شوء ع�قبة، ول بّد من 

توفيق منه  اّلذي �شملهم  المخل�شين  اأّن هوؤلء هم من عب�د اهلل  النف�س  تفهيم 

اأهل للمحّبة والحترام والخ�شوع لهم. ف�إذا  النعم العظيمة، فهم  ووهبهم هذه 

راأى نف�شه على خاف ذلك فعليه اأن يعلم اأّن ال�شق�ء قد اكتنفه من كّل ج�نب واأّن 

الظام قد اأح�ط بب�طنه، فعليه اأن يب�در اإلى اإ�شاح نف�شه.

الحسد الّذي لم يظهر:

ورد في بع�س الأح�ديث ال�شريفة عن النبّي P م� م�شمونه:

»اإّن اهلل رفع عن اأّمتي ت�شع... ومنها الح�شد اإذا لم يظهر من خالل يده اأو 

.
(1(

ل�سانه«

قد يت�شّور بع�شهم في بداية الأمر اأّنه ل م�شكلة ول عيب من الح�شد اّلذي لم 

يترّتب عليه اآث�ر عملية تظهر من خال يد الإن�ش�ن اأو ل�ش�نه، ولكن هذا الت�شّور 

خ�طئ.

يرفع  ل  ولكّنه  ال�شعور،  المب��شر على هذا  العق�ب  الحديث  يرفع هذا  لرّبم� 

عنه�  تحّدثت  اّلتي  جّدًا  الخطيرة  الآث�ر  تلك  الإن�ش�ن،  داخل  ال�شعور  هذا  اآث�ر 

الرواي�ت. فيكفي اأّن الح�شد ن�ر تحرق الإيم�ن، واأّن اهلل تع�لى بريء من الح�شود 

واأّنه مطرود من ح�شرته، وغيره� من المف��شد اّلتي ذكرن�ه� قبل ذلك.

فيجب اأن ل يحول مثل هذا الحديث ال�شريف دون الم�ش�عي الج�ّدة لقلع هذه 

ال�شجرة الخبيثة من النف�س، ول يمنع المب�درة لتطهير الروح من نيرانه�، هذه 

النيران اّلتي �شتق�شي عليه، لأّنه يندر اأن تدخل هذه الرذيلة المف�شدة اإلى نف�س 

)1) الك�في، ج 2، �س 463.
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اأو  ب�ليد  اأثر  له�  يظهر  ول  تدخل  اأن  اأو  المختلفة،  ب�لمف��شد  تت�شّبب  ول  اإن�ش�ن 

الل�ش�ن، ويبقى الإن�ش�ن مح�فظً� على اإيم�نه.

فهذا الحديث يذكر اأّنه لم ينُج اأحد من الح�شد في الب�طن، والميزان فقط 

في ا�شتعم�له اأو عدم ا�شتعم�له. فلرّبم� يظّن بع�س الن��س اأّنه ل م�شكلة من وجوده 

في الب�طن. ولكن هذا الفهم غير �شحيح.

وهذا الحديث المق�شود منه اأحد الأمور الت�لية:

- اإّم���� اأن يك���ون من ب�ب المب�لغ���ة في التعبير لي�شير اإلى كث���رة المبتلين بهذا 

المر�س.

- اأو من ب�ب الكن�ية دون اأن يكون المق�شود م�شمون الكام بذاته.

- اأو اأّنه اأعطى للح�شد معنى اأو�شع ي�شمل الغبطة اأي�شً�.

- اأو اأّن���ه يق�شد ب�لح�شد تمّن���ي زوال بع�س النعم الم�شتعمل���ة لدى الكّف�ر في 

ترويج مذهبهم الب�طل.

الملّوث  والقلب  الحقيقي.  بمعن�ه  الح�شد  من  مطّهرون  والأولي�ء  الأنبي�ء  اإّن 

ب�لم�ش�وئ الأخاقية والقذارات الب�طنية ل يمكن اأن يكون محّل الوحي والإله�م. 

فا بّد اأّن ُيف�ّشر هذا الحديث بح�شب م� ذكر اأو بتف�شير اآخر، اأو يرّد علمه اإلى 

ق�ئله �شلوات اهلل عليه.
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خال�صة الدر�س

� اإّن الح�شود ل ي�شّر المح�شود بل �شيفيده في الدني� والآخرة.

� من جذور الح�شد: اأّن الح�شود ل يوؤمن ب�لحكمة الإلهية، واأّنه ل يوؤمن ب�لعدل 

الإلهي، واإن اآمن بذلك عقًا ف�إّن قلبه لم يوؤمن.

� من العالجات العملية للح�شد: اأن تظهر المحّبة للمح�شود وتجّله وترحمه، 

واعر�شه�  الح�شنة  �شف�ته  وتذكر  مح�مده،  ذكر  على  ل�ش�نك  تحمل  واأن 

على الآخرين.

� اإّن حديث: »اإّن اهلل رفع عن اأّمتي ت�شع... ومنها الح�شد اإذا لم يظهر من 

خالل يده اأو ل�شانه...« لرّبم� يرفع العق�ب المب��شر على الح�شد اإن لم يظهر، 

رة للح�شد. وممكن ت�أويله بمع�ٍن اأخرى. ولكّنه ل يرفع الآث�ر المدمِّ
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى الغ�شب المذموم ومف��شده.1. 

اأن يتعّرف اإلى فوائد القّوة الغ�شبية.2. 

اأن يدرك الأمور العملية اّلتي ت�ش�عد على اإيق�ظ القّوة الغ�شبية.3. 

الدرس السادس عشر 

الغضب -1
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:Q عن الإم�م ال�ش�دق

.
(1(

»الغ�شب مفتاح كّل �شر«

خطورة الغضب:

ينقل اأّن �شقراطي�س ك�ن يقول: »اإّني لل�شفينة اإذا ع�شفت بها الرياح وتالطمت 

عليها الأمواج وقذفت بها اإلى اللجج اّلتي فيها الجبال، اأرجى مّني للغ�شبان 

الملتهب، وذلك اأّن ال�شفينة في تلك الحال يلطف لها الماّلحون ويخّل�شونها 

ب�شروب الحيل، اأّما النف�س اإذا ا�شت�شاطت غ�شباً فلي�س يرجى لها حيلة البّتة، 

ي�شير  والخ�شوع  والموعظة  ع  الت�شرُّ من  الغ�شب  به  ُرقي  ما  كّل  اأّن  وذلك 

بمنزلة الجزل من الحطب يوهجه ويزيده ا�شتعاراً«.

والغ�شب لي�س �شّرًا دائمً�، واإّنم� له فوائد في مك�نه ال�شحيح وي�شبح قبيحً� 

مع الإفراط وو�شعه في غير محّله.

فوائد القّوة الغضبية:

قد يت�شّور بع�س الن��س اأّن قتل غريزة الغ�شب ب�لك�مل واإخم�د اأنف��شه� يعّد 

)1) الك�في، ج 2، �س 303.
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من الكم�لت والمع�رج النف�شية، وهم بذلك يرتكبون خطيئة عظيمة، ف�إّن هذه 

الغريزة من النعم الإلهية العظيمة اّلتي ينبغي حفظه� و�شكر الب�ري عليه�، اإّن 

ومن  المذمومة  الأخاق  مث�لب  من  يعّد  العتدال  ح�ل  من  والنق�س  التفريط 

نق�ئ�س الكم�لت اّلتي يترّتب عليه� الكثير من المف��شد والعيوب. و�شن�شير هن� 

اإلى بع�س فوائد هذه القّوة:

- اإّن وج���ود ه���ذه الغري���زة ال�شريفة ف���ي الإن�ش�ن وكذلك ف���ي الحيوان تدفعه 

للدف����ع ع���ن نف�شه م���ن هجم�ت الطبيع���ة، ولوله���� لآل اأمره اإل���ى الزوال 

وال�شمحال.

- اإّن القي�م ب�لأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر، وتنفيذ الحدود والتعزيرات 

والجه����د �شّد الأعداء ودفع الموؤذي�ت والم�ش���ّرات عن الفرد والمجتمع ل 

يكون اإّل في ظّل القّوة الغ�شبية ال�شريفة وتحت لوائه�.

- ل���ول هذه القّوة لم� ا�شتط�ع الإن�ش����ن اأن ي�شل اإلى الكثير من مراتب تطّوره 

وكم�لته ولبتلي بكثير من العي���وب والمف��شد ك�لخوف وال�شعف والخمود 

والتك��ش���ل والطمع وقّلة ال�شبر وعدم الثب�ت وتحّمل الظلم وقبول الرذائل 

وال�شت�شام لم� ي�شيبه وانعدام الغيرة وخور العزيمة... واهلل تع�لى ي�شف 

الموؤمنين بقوله:

.
(1(

{پ پ پ      ڀ ڀ} 

ومفت�ح  والملكوتية،  الملكية  الحي�ة  راأ�شم�ل  هي  اآدم  بني  في  الغريزة  فهذه 

الغريزة  هذه  خمود  مع�لجة  اإلى  الحكم�ء  �شعى  لذلك  والبرك�ت،  الخيرات 

وركوده�.

)1) �شورة الفتح، الآية: 29.
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كيف نوقظ هذه الغريزة الشريفة؟

في  ولكّنه�  ب�طنه،  في  ومودعة  اإن�ش�ن  كّل  لدى  موجودة  الغ�شب  غريزة  اإّن 

بع�شهم خ�مدة منكم�شة، ك�لن�ر تحت الرم�د، ف�لواجب على من يلحظ في نف�شه 

نف�شه  ويخرج  ب�شّده�  الح�لة  يع�لج  اأن  الغيرة  وانعدام  وال�شعف  الخمول  ح�ل 

لإيق�ظه�  وعملية  علمية  مع�لج�ت  وهن�ك  العتدال،  اإلى ح�ل من  فيه  مّم� هي 

مي�دين  اإلى  والذه�ب  المخيفة،  العظيمة  الأمور  على  الإقدام  مثل  تحريكه�:  و 

الحرب، والجه�د �شّد اأعداء اهلل.

اإلفراط في الغضب قبيح:

اإلى  توؤّدي  اّلتي  المذمومة  ال�شف�ت  من  العتدال  ونق�س  التفريط  ك�ن  كم� 

كثير من المف��شد اّلتي ذكرن� بع�شه�، كذلك الإفراط وتج�وز حّد العتدال، فهو 

اأي�شً� من ال�شف�ت المذمومة اّلتي تقود اإلى مف��شد كثيرة، وقد ورد في الحديث 

:Q ال�شريف عن اأبي عبد اهلل

.
(1(

»الغ�شب ُيف�شد الإيمان كما يف�شد الخّل الع�شل«

فقد ي�شل الغ�شب ب�لإن�ش�ن اإلى حّد الرتداد عن دين اهلل واإطف�ء نور الإيم�ن 

بحيث اإّن ظام الغ�شب ون�ره تحرق العق�ئد الحّقة، في�شل اإلى الهاك الأبدي، 

ثّم ينتبه على نف�شه بعد فوات الأوان وحين ل ينفع الندم، ولذلك يمكن اأن تو�شف 

هذه ال�شجّية ب�أّنه� اأّم الأمرا�س النف�شية ومفت�ح كّل �شّر، على الم�شتويين، الُخُلقي 

والعملي:

الحقد على عب�د اهلل، وقد  الغ�شب فهي:  تتبع  اّلتي  الأخاقية  المف��شد  اأّم� 

ينتهي به الأمر اإلى الحقد على الأنبي�ء والأولي�ء، بل وحّتى على ذات اهلل المقّد�شة 

)1) الك�في، ج 2، �س 302.
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اّلذي �شبق الحديث عن مف��شده و�شروره. وغيره�  النعم!. وكذلك الح�شد  ولّي 

من المفا�سد.

واأم� مف��شد الغ�شب الموؤثرة في الأعم�ل ف�إنه� لي�شت بمح�شورة، فلعله يتفّوه 

بم� فيه الرتداد، اأو �شّب الأنبي�ء والأولي�ء والعي�ذ ب�هلل وهتك الحرم�ت الإلهية، 

وخرق النوامي�س المقّد�شة، وقتل الأنف�س الزكية، والفتراء على العوائل المحترمة 

والت�شبب له� ب�لع�ر والذّل، ويق�شي على النظ�م الع�ئلي بك�شف الأ�شرار وهتك 

الأ�شت�ر، وغيره� من المف��شد اّلتي ل ُتح�شى، لقد وقعت اأفظع الفتن، وارتكبت 

اأفجع الأعم�ل ب�شبب الغ�شب وا�شتع�ل ن�ره الح�رقة.

عقاب الغضب في اآلخرة:

:Q ورد في الرواية عن الإم�م الب�قر

.
(1(

»اإّن هذا الغ�شب جمرة من ال�شيطان توقد في قلب ابن اآدم«

تكون  اأن  يمكن  الدني�،  في هذه  ال�شيط�ن  اّلتي هي جمرة  الغ�شب هذه  ون�ر 

�شورته� في الآخرة �شورة ن�ر الغ�شب الإلهي اّلذي يحرق الإن�ش�ن، كم� ورد في 

:Q رواية عنه

اأم�شك  التوراة فيما ناجى اهلل عّز وجل به مو�شى: يا مو�شى  »مكتوب في 

.
(2(

غ�شبك عّمن مّلكتك عليه، اأكّف عنك غ�شبي«

ول �شّك في اأّنه لي�شت هن�ك ن�ر اأ�شّد من ن�ر غ�شب اهلل عذابً�. وقد ج�ء في 

:Q كتب الحديث عن اأبي عبد اهلل

»قال الحوارّيون لعي�شى Q: اأّي الأ�شياء اأ�شّد؟ قال: اأ�شّد الأ�شياء غ�شب 

)1) الك�في، ج 2، �س 304.

)2) م.ن، ج 2، �س 303.
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.
(1(

اهلل عّز وجل، قالوا: ِبَم نّتقي غ�شب اهلل Q قال: باأن ل تغ�شبوا«

اإّن غ�شب الإن�ش�ن في هذه الدني� ي�أخذ �شورة غ�شب اهلل تع�لى في الآخرة، 

وكم� اأّن الغ�شب يظهر من القلب، فلعّل ن�ر الغ�شب الإلهي اّلذي منطلقه القلب، 

تنبعث من داخل القلب اأي�شً�، وت�شري اإلى الظ�هر، وتخرج األ�شنة نيرانه� الموؤلمة 

الأع�ش�ء  هذه  ثّم  وغيره�،  والل�ش�ن  والأذن  العين  مثل  الظ�هرية  الأع�ش�ء  من 

نف�شه� �شتكون اأبوابً� تتفتح على جهّنم فتحيط ن�ر جهّنم بظ�هر ج�شد الإن�ش�ن 

لتّتجه اإلى الب�طن، فيقع الإن�ش�ن في العذاب وال�شّدة بين جهّنمين: اأحدهم� يبرز 

من ب�طن القلب لي�شري في ع�َلم الج�شد، وث�نيهم� �شورة قب�ئح الأعم�ل وتج�ّشم 

الب�طن، واهلل �شبح�نه وتع�لى  اإلى  الأعم�ل حيث تت�ش�عد نيرانه� من الظ�هر 

يعلم مدى هذا ال�شغط! اإّنه غير الحتراق وغير الن�شه�ر، ف�لإح�طة في الآخرة 

تختلف عن الإح�طة اّلتي نت�شّوره�، لأّن الإح�طة اّلتي نت�شّوره� تحيط ب�لظ�هر، 

واأّم� الإح�طة في الآخرة فتكون ب�لظ�هر والب�طن.

الإن�ش�ن - ل �شمح اهلل - ك�نت  الغ�شب را�شخة في نف�س  واإذا �ش�رت �شفة 

الم�شيبة اأعظم واأ�شبحت �شورة الإن�ش�ن في البرزخ ويوم القي�مة �شورة الوحو�س 

الإن�ش�ن ل يمكن  الدني�، لأّن �شبعية  اّلتي ل �شبيه له� في هذه  ال�شب�ع  وال�شب�ع، 

مق�رنته� ب�شبعية اأّي حيوان.

وقد و�شفهم اهلل تع�لى بقوله:

.
(2(

{پ  ڀ ڀ    ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  }

وو�شف قلوبهم فق�ل:

.
(3(

{ڱ ں       ں ڻ ڻڻ  }

)1) و�ش�ئل ال�شيعة، ج 11، �س 289.

)2) �شورة الفرق�ن، الآية: 44.

)3) �شورة البقرة، الآية: 74.
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مظلمة  داخلية  ن�رًا  بقي  بل  اأخرى،  مع��ٍس  الغ�شب  ي�شتتبع  لم  اإذا  كّله  هذا 

تّتقد في الب�طن ليف�شد دخ�نه� الأ�شود نور الإيم�ن ويطفئه. وعندم� ت�شتعر ن�ر 

ي�شّب  ك�أن  اأخرى  ومهلك�ت  وموبق�ت  مع��ٍس  يرتكب  ل  اأن  البعيد  فمن  الغ�شب 

الأنبي�ء والمقد�ش�ت والعي�ذ ب�هلل اأو يقتل نف�شً� بريئة مظلومة اأو يهتك الحرم�ت 

:Q فيخ�شر الدني� والآخرة، كم� ج�ء في الك�في عن الإم�م الب�قر

»اأّي �شيٍء اأ�شّد من الغ�شِب؟! اإّن الرجل ليغ�شب فيقتل النف�س اّلتي حّرم 

.
(1(

اهلل ويقذف المح�شنة«

خال�صة الدر�س

الغ�شبية  فللقّوة  فيه،  التفريط  الغ�شب مذموم كذلك  في  الإف��راط  اأّن  كم�   �

عن  والنهي  ب�لمعروف  ب�لأمر  والقي�م  نف�شه،  عن  الإن�ش�ن  دف�ع  منه�:  فوائد، 

المنكر والجه�د في �شبيل اهلل تع�لى، واإزالة الخوف وال�شعف والخمود والتك��شل 

اإلى غير ذلك من الفوائد.

� من الأمور العملية اّلتي ت�ش�عد على اإيق�ظ القّوة الغ�شبية الخ�مدة: الإقدام 

على الأمور العظيمة، والذه�ب اإلى مي�دين الحرب والجه�د.

� الإفراط في الغ�شب قبيح، ومن مف��شده الأخاقية: الح�شد، واأّم� مف��شده 

واإيق�ع  الزكية،  الأنف�س  وقتل  الحرم�ت،  وهتك  ال�شّب،  منه�:  فكثيرة،  العملية 

الفتن.

� عق�ب الغ�شب في الآخرة غ�شب اهلل، ويح�شر الغ��شب على �شورة الوحو�س.

)1) الك�في، ج 2، �س 303.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى كيفّية عاج الغ�شب.1. 

اأن يتعّرف اإلى جذور الغ�شب.2. 

ق بين الغ�شب وال�شج�عة.3.  اأن ُيفرِّ

  الدرس السابع عشر

 الغضب -2
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:Q عن الإم�م اأبي جعفر

»اإّن هذا الغ�شب جمرة من ال�شيطان توقد في قلب ابن اآدم، واإّن اأحدكم 

خاف  فاإذا  فيه،  ال�شيطان  ودخل  اأوداجه  وانتفخت  عيناه  احمّرت  غ�شب  اإذا 

عند  عنه  يذهب  ال�شيطان  رجز  فاإّن  الأر�س  فليلزم  نف�شه  من  ذلك  اأحدكم 

.
(1(

ذلك«

إخماد سعير الغضب:

ينبغي على الإن�ش�ن كظم الغيظ واإخم�د �شعير الغ�شب، ف�إّنه من جوامع الكلم 

ودائرة تمركز الح�شن�ت ومجمع الكرام�ت، كم� ج�ء في الحديث عن اأبي عبد 

:Q اهلل

جوامع  فعّلمني  البادية  اأ�شكن  اإّني  فقال:  بدوي،  رجٌل  اهلل  ر�شول  »اأتى 

الكالم، فقال: اآمرك اأن ل تغ�شب. فاأعاد عليه الأعرابي الم�شاألة ثالث مّرات 

حّتى رجع الرجل اإلى نف�شه، فقال: ل اأ�شاأل عن �شي ء بعد هذا، ما اأمرني ر�شول 

اهلل اإّل بالخير. قال Q: »وكان اأبي يقول: اأّي �شي ء اأ�شّد من الغ�شب؟ اإّن 

)1) الك�في، ج 2، �س 304 ـ 305.
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.
(1(

الرجل ليغ�شب فيقتل النف�س اّلتي حّرم اهلل ويقذف المح�شنة«

له و�شكون نف�شه وخمود غ�شبه، المف��شد  بعد اأن يدرك الإن�ش�ن، في ح�ل تعقُّ

الن�جمة عن الغ�شب، والم�ش�لح الن�جمة عن كظم الغيظ، يلزم اأن يحّتم على 

نف�شه اأن ُيطفئ هذا اللهيب الح�رق وهذه الن�ر الم�شتعلة في قلبه، ليغ�شل قلبه 

من الظام والكدر، ويعيد اإليه �شف�ءه ونق�ءه.

وهذا الأمر ممكن حتمً� ب�شيء من مخ�لفة النف�س والعمل �شّد هواه�، وبقليل 

من الن�شح والإر�ش�د والتدبُّر في عواقب الأمور.

كيف تعالج نفسك؟

اإّن عاج الغ�شب الم�شتعل يكون من جهتين: علمية وعملية.

العالج العلمي: وهو اأن يتفّكر الإن�ش�ن في تلك الأمور اّلتي ذكرت في الدر�س 

ال�ش�بق.

ه �شرف النف�س عن الغ�شب عند اأّول ظهوره. ف�إّن الغ�شب  العالج العملي: واأهمُّ

وترتفع  لهيبه�  يتع�لى  حّتى  وت�شتّد  ف�شيئً�،  �شيئً�  ت��زداد  اّلتي  ب�لن�ر  اأ�شبه 

حرارته� ويفلت من �شيطرة الإن�ش�ن، وهكذا الغ�شب �شيتطّور حّتى يخمد 

نور العقل والإيم�ن وُيطفئ �شراج الهداية فُي�شبح الإن�ش�ن ذليًا م�شكينً�.

اأن يزداد ا�شتع�ل الغ�شب ويرتفع �شعيره،  اأن ي�أخذ حذره قبل  فعلى الإن�ش�ن 

ويب�در اإلى اإطف�ء هذه الن�ر، وهن�ك عّدة اأ�ش�ليب لإطف�ء هذه الن�ر:

اأن ي�شغل نف�شه بذكر اهلل تع�لى وهن�ك من يرى وجوب ذكر اهلل في  منها: 

ح�ل الغ�شب اأو ب�أمور اأخرى تقطع تف�عله الزائد مع المو�شوع اّلذي اأث�ره 

وتبعده عن الغ�شب.

)1) الك�في، ج 2، �س 303.
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ومنها: اأن يغ�در المك�ن اّلذي ث�ر فيه غ�شبه.

ومنها: اأن ُيغّير من و�شعه، ف�إن ك�ن ج�ل�شً� فلينه�س واقفً�، واإذا ك�ن واقفً� 

فليجل�س.

منه  فليدُن  ب�لغ�شب  اأح�ّس  ف�إن  ب�لغ�شب على ذي رحم،  وهو خ��سٌّ  ومنها: 

ويم�ّشه، لأّن الرحم اإذا م�ّشت �شكنت، كم� في الرواية.

ل���ى ه���ذه الأ�ش�ليب، منه� رواي���ة عن اأبي  وهن����ك عّدة رواي����ت اأ�ش�رت اإ

:Q جعف���ر

»اإّن هذا الغ�شب جمرة من ال�شيطان توقد في قلب ابن اآدم، واإّن اأحدكم 

خاف  فاإذا  فيه،  ال�شيطان  ودخل  اأوداجه  وانتفخت  عيناه  احمّرت  غ�شب  اإذا 

عند  عنه  يذهب  ال�شيطان  رجز  فاإّن  الأر�س  فليلزم  نف�شه  من  ذلك  اأحدكم 

.
(1(

ذلك«

 Q وفي رواية اأخرى عن مي�شر قال: ُذكر الغ�شب عند اأبي جعفر الب�قر

فق�ل:

اأبداً حّتى يدخل النار، فاأّيما رجل غ�شب  »اإّن الرجل ليغ�شب فما ير�شى 

على قوم وهو قائم فليجل�س من فوره ذلك، فاإّنه �شيذهب عنه رجز ال�شيطان 

م�ّشت  اإذا  الرحم  فاإّن  فليم�ّشه،  منه  فليدن  رحم  ذي  على  غ�شب  رجل  واأّيما 

.
(2(

�شكنت«

اإّن كبح جم�ح الغ�شب في بداية ظهوره اأمر �شهل ول يحت�ج للعن�ء والتعب، واإذا 

اأوقفه الإن�ش�ن في هذه المرحلة ومنعه من التف�عل، ف�شيفيده هذا في اأمرين:

)1) الك�في، ج 2، �س 304.

)2) م.ن، ج 2، �س 302.
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1- يهّدئ النف�س ويقّلل من ا�شتع�ل الغ�شب.

2- �شيرّو�س النف�س ويوؤّدي اإلى مع�لجته� الجذرية، و�شي�شل ب�لت�لي اإلى ح�لة 

العتدال والتوازن.

كيف تعالج غيرك؟

اإذا اأردت اأن تع�لج غ�شب غيرك فعليك عند ظهور عام�ت الغ�شب الأولى اأن 

تع�لجه ب�إحدى الطرق العلمية والعملية المذكورة، ولكن اإذا ا�شتدت ح�له وا�شتعل 

غ�شبه، ف�إّن الن�ش�ئح تنتج عك�س المطلوب، ولذلك يكون عاجه وهو في هذه 

الح�ل �شعبً�.

هن�ك عاج قد يفيد في ح�لة ا�شتع�ل الغ�شب وا�شتداده، وهو تخويفه من قبل 

اأقوى مّمن  اإّنم� يغ�شب عندم� يرى نف�شه  �شخ�س يه�به ويخ�ش�ه، ف�إّن الغ��شب 

يغ�شب عليه، اأو يرى اأّنه - على الأقل - يت�ش�وى معه في القّوة. اأّم� الذين يرى 

اأّنهم اأقوى منه فا يظهر الغ�شب اأم�مهم، بل تكون الفورة وال�شتع�ل في ب�طنه 

النفع�ل  ف�لعاج في مرحلة  قلبه.  الحزن في  ويولد  داخله  ويبقى محبو�شً� في 

ال�شديد �شيكون على ج�نب كبير من ال�شعوبة، نعوذ ب�هلل منه.

اقتالع أسباب الغضب:

من اأهّم �شبل مع�لجة الغ�شب هي اقتاع جذوره ب�إزالة الأ�شب�ب المثيرة له. 

وقد ذكروا اأ�شب�بً� كثيرة للغ�شب مثل: العجب والزهو والكبري�ء والمراء والعن�د 

والمزاح وغيره� مّم� يطيل البحث الدخول في تف��شيله�، ولكن اأكثره� تنطوي 

ب�شكل مب��شر اأو غير مب��شر تحت عنوانين اأ�ش��شين هم�:

1- ح���ّب ال���ّذات: ويتفّرع عنه حّب الم�ل والج����ه والنفوذ والت�شلُّط. فمن ك�نت 

في���ه ه���ذه الأنواع م���ن الحّب، اهتّم به���ذه الأمور كثي���رًا، وك�ن له� في قلبه 
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مك�ن رفيع. ف�إذا واجه بع�س ال�شعوب�ت في واحدة منه�، اأو اأح�ّس اأّن هن�ك 

م���ن ين�ف�شه فيه�، تنت�به ح�ل من الغ�شب والهيج�ن دون �شبب ظ�هر، فا 

يع���ود يملك نف�شه، وي�شتولي عليه الطمع ويم�شك بزم�مه مع �ش�ئر الرذائل 

الن�جمة عن حّب الّذات، وح�د ب�أعم�له عن ج�ّدة ال�شريعة والعقل.

النف�س  هدوء  ف�إّن  الأمور،  بهذه  والهتم�م  التعلُّق  �شديد  يكن  لم  اإذا  واأّم� 

ع�ته� تمنع النف�س من اأن  والطم�أنينة الح��شلة من ترك حّب الج�ه والمق�م وتفرُّ

تخطو خطوات تخ�لف العدالة والروّية.

اإّن الإن�ش�ن الب�شيط وغير المتكّلف يتحّمل المنّغ�ش�ت ول تتقّطع حب�ل �شبره، 

فا ي�شتولي عليه الغ�شب المفرط في غير وقته. اأّم� اإذا اقتلع جذور حّب الدني� 

من قلبه اقتاعً�، ف�إّن جميع المف��شد تهجر قلبه وتحّل محّله� الف�ش�ئل الأخاقية 

ال�ش�مية.

2- الجه���ل وال�شتب���اه في فهم الكمال: فقد يظ���ّن الإن�ش�ن ب�شبب جهله وقّلة 

معرفت���ه اأّن الغ�شب وم� ي�شدر عنه من �ش�ئر الأعم����ل القبيحة والرذائل 

ال�ش�فل���ة، كم�ًل، فيح�شب الغ�شب من الف�ش�ئ���ل، ويراه بع�س الجّه�ل فتّوة 

و�شج�عة وجراأة، فيتب�هى ويطري على نف�شه في اأّنه فعل كذا وكذا، ويح�شب 

ه���ذه ال�شفة الرذيلة المهلكة �شج�عة! هذه ال�شج�عة اّلتي تكون من اأعظم 

�شف�ت الموؤمنين، واأ�شرف ال�شف�ت الح�شنة.

ولي�س  نق�س  اأّنه  �شج�عة، عرف  لي�س  الغ�شب  اأّن  الإن�ش�ن وعرف  تعّلم  ف�إذا 

كم�ًل، وينبغي التخّل�س من هذا العيب والبتع�د عنه، ل التب�هي به.

الفرق بين الغضب والشجاعة:

هن�ك فرق كبير جّدًا بين الغ�شب وال�شج�عة، اإن من جهة المن�ش�أ والأ�شب�ب 

اأو من جهة الآث�ر والنت�ئج:
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فعلى م�شتوى المن�ش�أ والأ�شب�ب: اإّن مبداأ ال�شج�عة هو قّوة النف�س والطم�أنينة 

والعتدال والإيم�ن وقّلة المب�لة بزخ�رف الدني� وتقّلب�ته�.

اأّم� الغ�شب فن��شئ عن �شعف النف�س وتزلزله�، وقّلة الإيم�ن، وعدم العتدال 

فقدان  من  والتخّوف  به�،  والهتم�م  الدني�  حّب  وعن  الروح،  وفي  المزاج  في 

اللذائذ الب�شرية.

لذلك تجد هذه الرذيلة م�شتحكمة في المر�شى اأكثر مّم� هي في الأ�شّح�ء، 

وفي ال�شغ�ر اأكثر مّم� هي في الكب�ر، وفي ال�شيوخ اأكثر مّم� هي في ال�شّب�ن.

ومن ك�نت فيه رذائل اأخاقية اأ�شرع اإلى الغ�شب مّمن فيهم ف�ش�ئل اأخاقية، 

اإذ يكون البخيل اأ�شرع في الغ�شب من غيره اإذا تعّر�س م�له وثروته للخطر.

ف�ل�شج�عة اإذًا على عك�س الغ�شب تم�مً� من جهة المن�ش�أ والأ�شب�ب.

يكون  ثورة غ�شبه،  في ح�ل  وهو  ف�لغ��شب  والنتائج:  الآثار  م�شتوى  وعلى 

اأ�شبه ب�لمجنون اّلذي فقد عن�ن عقله، وي�شبح مثل الحيوان المفتر�س اّلذي ل 

تهّمه عواقب الأمور، فيهجم دون ترّو اأو احتك�م اإلى العقل، في�شلك �شلوكً� قبيحً�، 

وتلتوي �شفت�ه في هيئة قبيحة  اأع�ش�ئه،  ل�ش�نه ويده و�ش�ئر  يفقد �شيطرته على 

عطي مراآة لَخِجل من �شورته اّلتي يراه� فيه�.
ُ
بحيث اإّنه لو اأ

على  حّتى  يغ�شبون  الأمور،  لأتفه  يغ�شبون  الرذيلة  هذه  اأ�شح�ب  بع�س  اإّن 

و�ش�ئر  والمطر  والبرد  والأر�س  الريح  حّتى  ويلعنون  والجم�دات،  الحيوان�ت 

الظواهر الطبيعية اإذا ك�نت على خاف رغب�تهم.

ووفق  روية  عن  اإّل  تكون  ل  ف�أعم�له  تم�مً�،  ذلك  بخاف  فهو  ال�شج�ع  اأّم� 

محّل  في  ويحلم  الغ�شب،  محّل  في  يغ�شب  النف�س.  وطم�أنينة  العقل  ميزان 

الحلم، ل تهّزه الأمور الت�فهة ول تغ�شبه، واإذا غ�شب، غ�شب بمقدار، وينتقم 

ح�ل  وفي  ومّمن،  ومتى  يعفو  وكيف  ومّمن،  ومتى  ينتقم  كيف  ويعرف  بعقل، 



177

ان
ن 
غ
رض
 س

غ�شبه ل يفقد زم�م نف�شه، ول يب�در ب�لكام البذيء، ول ب�لأعم�ل القبيحة، 

ويزن كّل اأعم�له بميزان ال�شرع والعقل والعدل والإن�ش�ف، ويخطو خطوات ل 

يندم عليه� بعد ذلك.

الأنبي�ء  به  يّت�شف  اّلذي  الُخُلق  بين هذا  يخلط  ل  اأن  الواعي  الإن�ش�ن  فعلى 

والأولي�ء والموؤمنون، ويعّد من الكم�لت النف�شية، وبين الُخُلق الآخر اّلذي هو من 

النق�ئ�س وال�شف�ت ال�شيط�نية ومن و�شو�شة الخّن��س.

خال�صة الدر�س

ويع�لج  اأن يكظم غيظه  الغ�شب  اأن يعرف مف��شد  بعد  الإن�ش�ن  ينبغي على   �

غ�شبه.

يتفّكر  ب�ن  العلمي:  العاج  وعملية،  علمية  جهتين:  من  الغ�شب  عالج  اإّن   �

الإن�ش�ن بمف��شد الغ�شب وخطورته. العاج العملي: �شرف النف�س عن الغ�شب 

في اأّول ظهوره، اأن ي�شغل نف�شه بذكر اهلل تع�لى، اأن يغ�در المك�ن اّلذي ث�ر فيه 

غ�شبه، اأن يغّير من و�شعه، اأن يم�ّس ذوي رحمه.

� اأّم� عاج غ�شب الغير، فعليك اأن تب�در عند ظهور عام�ت الغ�شب الأولى 

اأن تع�لجه ب�إحدى الطرق العلمية اأو العملية المذكورة؛ واإذا لم تفد هذه الطرق 

ل�شتداد ح�لة الغ�شب عنده فخّوفه مّمن هو اأقوى منه.

المثيرة،  اأ�شب�به  ب�إزالة  جذوره  اقتاع  هي  الغ�شب  مع�لجة  �شبل  اأهّم  من   �

وقد ذكروا اأ�شب�بً� كثيرة، منه�: العجب والزهو والكبر والمراء والعن�د والمزاح 

وغيره�، ولكن اأكثره� تنطوي تحت عنوانين اأ�ش��شين هم�: حّب الدني�، الجهل 

وال�شتب�ه في فهم الكم�ل.

� هن�ك فرق بين الغ�شب وال�شج�عة من حيث الأ�شب�ب والنت�ئج، اأّم� من حيث 
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الأ�شب�ب: ف�أ�شب�ب ال�شج�عة قّوة النف�س والطم�أنينة والعتدال وقّلة المب�لة بحّب 

اأعم�له  ف�ل�شج�ع  النت�ئج:  اأّم� من حيث  نق�ئ�س ذلك.  الغ�شب  واأ�شب�ب  الدني�، 

وفق ميزان العقل وال�شرع بخاف الغ��شب ف�إّنه اأ�شبه ب�لمجنون ل تهّمه عواقب 

الأمور.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى الع�شبية المذمومة.1. 

اأن يتعّرف اإلى معنى الع�شبية  الممدوحة.2. 

ب في الآخرة.3.  اأن يدرك ع�قبة المتع�شِّ

الدرس الثامن عشر

العصبية
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عن الإم�م ال�ش�دق Q ق�ل:

 من ع�شبية، بعثه 
)1(

»قال ر�شول اهلل P: من كان في قلبه حّبة من خردل

.
(2(

اهلل يوم القيامة مع اأعراب الجاهلية«

ما هي العصبية؟

الع�شبي: هو اّلذي ُيِعين قومه على الظلم ويغ�شب لع�شبته ويح�مي عنهم.

ويكون  وميولته�،  و�شف�ته�  النف�س  �شج�ي�  من  واح��دة  هي  والع�شبية: 

ب�شكل  به  المرتبطين  وجميع  بل  وحم�يتهم،  الأقرب�ء  عن  الدف�ع  اأثره� 

الم�شلكي،  اأو  المذهبي  اأو  الديني  الرتب�ط  ذلك  في  بم�  الأ�شك�ل،  من 

والرتب�ط ب�لوطن وترابه، والرتب�ط ب�لأ�شت�ذ والمعّلم اأو ب�لتاميذ، وم� 

اإلى ذلك.

مذمومة  وهي  الحميدة،  غير  وال�شج�ي�  الف��شدة  الأخاق  من  والع�شبية 

ل  دامت  م�  ديني،  اأمر  اأجل  من  اأو  الحّق،  طريق  في  ك�نت  لو  حّتى  وقبيحة، 

)1) الخردل: نب�ت معروف له خوا�س كثيرة، وي�شنع منه ال�شمع.

)2) الك�في، ج 2، �س 301.
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الدف�ع  لي�س  وتفّوق م�شلكه وم�شلك ع�شبته، وم� دام هدفه  تفّوقه  اإّل  ت�شتهدف 

عن الحّق واإظه�ر الحقيقة.

واأّم� اإظه�ر الحّق والحقيقة واإثب�ت الأمور ال�شحيحة والترويج له� وحم�يته� 

بً�  ب اأ�شًا اأو اإذا �شّمين�ه تع�شُّ اأّنه ل يمكن ت�شميته ب�لتع�شُّ والدف�ع عنه�، ف�إّم� 

ب لأقرب�ئه اأو اأحّبته ودافع عنهم،  ب القبيح. ف�لمرء اإذا تع�شّ فهو لي�س من التع�شُّ

ب محمود ودف�ع عن الحّق  فم� ك�ن بق�شد اإظه�ر الحّق ودح�س الب�طل فهو تع�شُّ

والحقيقة، ويعّد من اأف�شل الكم�لت الإن�ش�نية، ومن ُخُلق الأنبي�ء والأولي�ء.

واأّم� اإذا تحّرك بدافع قومّيته وع�شبّيته بحيث اأخذ يدافع عن قومه واأحّبته 

في ب�طلهم و�ش�يرهم فيه ودافع عنهم، فهذا �شخ�س تجّلت فيه �شجّية الع�شبّية 

الخبيثة، و�ش�ر في زمرة اأعراب الج�هلية الذين ك�نوا يعي�شون في البوادي قبل 

الإ�شام. بل اإّن هذه ال�شفة توجد في معظم اأهل البوادي كم� ورد في الحديث 

:Q عن اأمير الموؤمنين

بالع�شبّية  البوادي  اأهل  �شّتة:  باأمور  �شّتة  طوائف  ُيعّذب  �شبحانه  اهلل  »اإّن 

بالخيانة،  والتّجار  بالح�شد،  بالظلم، والفقهاء  بالكبر والأمراء  القرى  واأهل 

.
(1(

واأهل الر�شاتيق بالجهل«

المتعّصب يخرج من ربقة اإليمان:

ب�شوء  تت�شّبب  المهلك�ت،  من  الع�شبّية  اأّن  ال�شريفة  الأح�ديث  من  ي�شتف�د 

الع�قبة والخروج من ع�شمة الإيم�ن.

:Q ج�ء في الرواية عن اأبي عبد اهلل

.
(2(

ب له فقد ُخِلع ِرْبُق الإيمان من عنقه« ب اأو ُتُع�شّ »من تع�شّ

)1) الخ�ش�ل، ج 1، �س 325.

)2) الك�في، ج 2، �س 307.
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ب له، فبم�  به يكون قد خرج من اإيم�نه، واأّم� المتع�شَّ ب بتع�شّ اأي اأّن المتع�شِّ

ب، ي�شبح �شريكً� له في العق�ب. كم� ج�ء في الحديث  اأّنه قد ر�شي بعمل المتع�شِّ

ال�شريف:

»الرا�شي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى كّل داخل في باطل اإثمان: 

(1(

اإثم العمل به واإثم الر�شا به«

:Q وعن الإم�م ال�ش�دق

.
(2(

به اهلل بع�شابة من النار« ب ع�شّ »من تع�شّ

:Q وعنه

»لم يدخل الجّنة حمية غير حمية حمزة بن عبد المطلب وذلك حين اأ�شلم 

.
(3(

غ�شباً للنبي«

اإ�شام حمزة بن عبد المطلب وردت بعب�رات مختلفة، ولي�س هدفن�  ة  وق�شّ

بحثه� الآن.

على  تع�لى  اهلل  به�  يمّن  اّلتي  الإلهية،  الغيبية  الِخلع  من  هو  الإيم�ن  اإّن 

الحق�ئق  تدو�س  فهي  الإخا�س  مع  تتن�فى  والع�شبّية  عب�ده،  من  المخل�شين 

وتخ�لف ال�شدق وال�شتق�مة.

الج�هلي،  القومي  ب  والتع�شُّ والأرح�م  الّذات  اإذا غّط�ه �شداأ حّب  القلب  اإّن 

الجال  ذي  اهلل  مع  لاختاء  مو�شع  ول  الإيم�ن،  لنور  مك�ن  فيه  يبقى  فلن 

ين والعقل، ول يتحّرك اإّل ب�أمر من العقل  تع�لى. ف�لموؤمن هو الملتزم بقواعد الدِّ

الأخاق  اأو خلق من  ال�شقيمة  الع�دات  ب�أّي ع�دة من  يهتّز موقفه  وال�شرع، فا 

)1) نهج الباغة، الحكمة، 154.

)2) الك�في، ج 2، �س 308.

)3) م.ن، ج 2، �س 308.
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ال�شّيئة. اإن اّلذي يّدعي الإ�شام والإيم�ن هو اّلذي ي�شت�شلم للحق�ئق ويخ�شع له�، 

ويرى اأهدافه ف�نية في اأهداف ولّي نعمته وي�شّحي بنف�شه واإرادته في �شبيل اإرادة 

موله الحقيقي. ف�إذا تع�ر�شت الع�شبّية الإ�شامية عنده مع الع�شبية الج�هلية، 

قّدم الإ�شام وحّب الحقيقة.

العصبّية الحقيقية:

الخ�لق  بين  العاقة  اإّل  زائلة،  والع�شبّي�ت  والعاق�ت  الرتب�ط�ت  اإّن جميع 

والمخلوق، وتلك هي الع�شبّية الحقيقية اّلتي هي اأمر غير ق�بل للزوال، وهو اأوثق 

من كّل ارتب�ط واأقوى من كّل ح�شب واأ�شمى من كّل ن�شب.

وفي الحديث ال�شريف اأّن ر�شول اهلل P ق�ل:

.
(1(

»كّل ح�شب ون�شب منقطع يوم القيامة اإّل ح�شبي ون�شبي«

ف�إّن ح�شب ر�شول اهلل P روح�ني وب�ق، وبعيد عن جميع الع�شبّي�ت الج�هلية، 

اإّن ن�شبه عاقة اإلهية ل تظهر على كم�ل حقيقته� اإّل في ذلك الع�َلم، حيث يكون 

ظهوره اأكثر وكم�له اأو�شح.

ب�أتفه  تتقّطع  الب�شرية  الع�دات  على  الق�ئمة  الملكية  الج�شم�نية  العائق  اإّن 

اّلتي  العائق  تلك  اإّل  قيمة.  ول  نفع  الع�َلم  ذلك  في  منه�  لأّي  ولي�س  الأ�شب�ب، 

تتوّثق في نظ�م ملكوتي اإلهي تحت ظّل ميزان القواعد ال�شرعية والعقلية اّلتي ل 

انف�ش�م له�.

الصورة الملكوتية للعصبّية:

والقي�مة  البرزخ  في  �شتظهر  اّلتي  الملكوتية  الإن�ش�ن  �شورة  في  المعي�ر  اإّن 

ل  اّلذي  النف�س  �شلط�ن  ظهور  محّل  هو  الع�َلم  فذلك  وقّوته�.  الملك�ت  هو 

)1) بح�ر الأنوار، ج 6، �س 319.
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يع�شي له الج�شم اأمرًا. فقد يح�شر الإن�ش�ن في ذلك الع�َلم على �شورة حيوان 

اأو �شيط�ن.

وقد ذكرنا الحديث:

القيامة مع  يوم  بعثه اهلل  »من كان في قلبه حّبة من خردل من ع�شبّية 

اأعراب الجاهلية«.

اإّن الإن�ش�ن اّلذي فيه هذه الرذيلة، لعّله عندم� ينتقل اإلى الع�َلم الآخر يرى 

نف�شه من اأعراب الج�هلية من غير اإيم�ن ب�هلل تع�لى ول ب�لنبّوة والر�ش�لة. ويرى 

اأّنه ين�شى م� ك�ن يعتنقه  اأّنه في ال�شورة اّلتي يح�شر به� اأولئك الأعراب، حّتى 

ا�شم  ين�شون  جهّنم  اأهل  عن  الحديث  في  ج�ء  كم�  حّقة،  عق�ئد  من  الدني�  في 

ر�شول اهلل، ول ي�شتطيعون اأن يعرفوا اأنف�شهم اإّل عندم� ي�ش�ء الحّق �شبح�نه اأن 

ينجيهم.

فلعّل  الأح�ديث،  بع�س  في  ورد  كم�  ال�شيط�ن،  �شج�ي�  الع�شبّية من  اأّن  وبم� 

اأعراب الج�هلية واأ�شح�ب الع�شبّية يح�شرون يوم القي�مة على هيئة ال�شي�طين. 

:Q في ال�شحيح عن اأبي عبد اهلل ال�ش�دق

لي�س  اأّنه  اإبلي�س منهم وكان في علم اهلل  اأّن  المالئكة كانوا يح�شبون  »اإّن 

منهم فا�شتخرج ما في نف�شه بالحمّية والغ�شب. فقال خلقتني من نار وخلقته 

.
(1(

من طين«

ذلك  مغ�لط�ت  من  واإّنه�  ال�شيط�ن،  من  الخبيثة  الخ�شلة  هذه  اأّن  ف�علم 

اّلذي  ال�شميك  الحج�ب  هذا  طريق  عن  يغ�لط  اإّنه  الب�طلة.  ومع�ييره  الملعون 

وجميع  مح��شن،  كّله�  النف�س  رذائل  ُيظهر  بل  الحق�ئق،  كّل  النظر  عن  يخفي 

)1) اأ�شول الك�في، ج2، �س308.
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تكون  فلن  ال�شكل  بهذا  مقلوبة  الحق�ئق  يرى  واّلذي  رذائل،  الآخرين  مح��شن 

ع�قبة اأمره اإلى خير.

عصبّيات المتعلِّمين:

والدف�ع عن  العلمية،  الق�ش�ي�  العن�د في  الج�هلية هو  الع�شبّي�ت  من جملة 

واإبط�ل  الحّق  اإحق�ق  اإلى  النظر  دون  معلِّمه،  اأو من  منه  اأن �شدرت  �شبق  كلمة 

من  الأخرى  ب�ت  التع�شُّ من  كثير  من  اأقبح  ب  التع�شُّ من  النوع  وهذا  الب�طل. 

جوانب عّدة:

هم  يكونوا  اأن  العلم  ب�أهل  المفتر�س  فمن  نف�شه،  ب  المتع�شِّ ج�نب  فمن 

المرّبين لأبن�ء الب�شر، ف�إذا اّت�شف الع�ِلم ل قّدر اهلل ب�لع�شبّية الج�هلية، ك�نت 

الحّجة عليه اأتّم وعق�به اأ�شّد، لأّنه يعرف وخ�مة الأمور وعواقب ف�ش�د الأخاق. 

ثّم اإذا ك�ن يتظ�هر ب�ل�شاح وب�طنه يحمل الع�شبّية، يكون في زمرة اأهل الري�ء 

والنف�ق، وقد اأ�ش�ر تع�لى اإلى اأمث�ل هوؤلء في القران الكريم:

.
(1(

{ڳ  ڳ ڳ        ڳ ڱ              ڱ ڱڱ ں ں   ڻ ڻ   ڻ   }

من  اإّن  اإذ  لحّقه،  وتج�هل  للعلم  الع�شبّية خي�نة  اإّن هذه  العلم،  ومن ج�نب 

يتحّمل هذا العلم فعليه اأن يراعي حّقه عليه وحرمته.

ب يوجب العقوق  ب له، اأّي الأ�شت�ذ وال�شيخ، ف�إّن هذا التع�شُّ ومن ج�نب المتع�شَّ

ر اهلل وجوههم يميلون اإلى  له، وذلك لأّن الم�ش�يخ العظ�م والأ�ش�طين الكرام ن�شّ

لقتل  ب  ب�لتع�شُّ يتذّرع  من  على  وي�شخطون  الب�طل،  من  ويهربون  الحّق،  ج�نب 

الحّق وترويج الب�طل. ول �شّك في اأّن العقوق الروحي اأ�شّد من العقوق الج�شمي، 

وحّق الأبّوة الروحية اأ�شمى من حّق الأبّوة الج�شمية.

)1) �شورة الجمعة، الآية: 5.
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خال�صة الدر�س

� الع�شبية من الأخاق الف��شدة وهي تعني اأن ُيعين وين�شر كّل م� يمّت اإليه 

ب�شلة على الظلم والب�طل ل على طريق الحّق.

ب له ع�قبتهم� الخروج من الإيم�ن. ب والمتع�شَّ � اإّن المتع�شِّ

.P الع�شبّية الحقيقية الممدوحة هي الع�شبية هلل الحّق ولر�شوله �

ب �شيح�شر مع اأعراب الج�هلية ولعّل هوؤلء �شيح�شرون على �شورة  � اإّن المتع�شِّ

ال�شي�طين لأّن الع�شبّية من �شج�ي� ال�شي�طين.

� من جملة الع�شبّي�ت الج�هلية هو العن�د في الق�ش�ي� العلمية، والدف�ع عن 

واإبط�ل  الحّق  اإحق�ق  اإلى  النظر  دون  معلِّمه،  اأو من  منه  اأن �شدرت  �شبق  كلمة 

الب�طل.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى الغيبة.1. 

اأن يتعّرف اإلى خطورة الغيبة.2. 

اأن يدرك عقوبة الغيبة في الآخرة.3. 

الدرس التاسع عشر

 الغيبة -1
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عن الإم�م اأبي عبد اهلل Q ق�ل:

»قال ر�شول اهلل P: الغيبة اأ�شرع في دين الرجل الم�شلم من الأكلة في 

.
(1(

جوفه«

ما هي الغيبة؟

يكره  بما  الإن�شان حال غيبته  »ذكر  الغيبة هي:  اأن  الرواي�ت  الم�شتف�د من 

ن�شبته اإليه مّما يعّد نق�شاناً في العرف، بق�شد النتقا�س والذّم«.

ففي رواية عن اأبي ذّر ر�شوان اهلل تع�لى عليه:

»قلت: يا ر�شول اهلل ما الغيبة؟ قال: ِذكرك اأخاك بما هو فيه فقد اغتبته، 

.
(2(

واإذا ذكرته بما لي�س فيه فقد بهّته«

وورد في الحديث النبوّي ال�شريف:

اأخاك بما  ِذكرك  اأعلم، قال:  الغيبة؟ فقالوا: اهلل ور�شوله  »هل تدرون ما 

.
(3(

يكره...«

)1) الك�في، ج 2، �س 356.

)2) و�ش�ئل ال�شيعة، ج 8، �س 598.

)3) المحجة الب�ش�ء، ج 5، �س 256.
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والمق�شود من الأخ هو الأخ في الإيم�ن ل الن�شب، و«م� يكره« تعبير عن كّل م� 

فيه نق�س عرفً�.

وم� ُذكر في التعريف »بق�شد النتقا�س والذّم« م�شتف�د من م�شمون الرواية 

:P واإن لم تذكر ذلك ب�شكل �شريح، ففي بداية رواية اأبي ذّر عن النبّي

»والغيبة ل تغفر حّتى يغفرها �شاحبها، ثّم قال: ... واأكل لحمه من معا�شي 

اهلل« فا ي�شّمى اأّنه اأكل لحمه اإّل اإن ق�شد النتق��س، اأّم� لو ق�شد ال�شفقة مثًا 

لي�شت غيبة.  ب�لّت�لي  المغفرة وهي  اإلى طلب  يحت�ج  ول  للحمه  اأكل  فلي�شت هي 

ولكن ينبغي اللتف�ت اإلى اأّن اإ�ش�عة الف�ح�شة محّرمة حّتى واإن لم تكن غيبة.

ولي�س �شرطً� اأن تكون الغيبة ب�لل�ش�ن، فيمكن اأن ت�شمل ذكر عيبه من خال 

ق��شدًا  للعيوب  ذاكرًا  دام  م�  التعبير،  و�ش�ئل  اأو غيره� من  الإ�ش�رة  اأو  الكت�بة 

وّلت  فلّما  امراأة  علينا  »دخلت  ق�لت:  ع�ئ�شة  رواية  في  وا�شح  وهو  لانتق��س، 

.
(1(

اأوماأُت بيدي اأّنها ق�شيرة، فقال P اغتبتيها«

صورة الغيبة الحقيقية:

اإّن حرمة الغيبة تعّد من بديهي�ت الفقه، وهي من المع��شي الكبيرة والموبق�ت 

المهلكة. اإّن لهذه الخطيئة الكبيرة في ع�َلم الغيب وراء حج�ب الملكوت، �شورة 

قبيحة وب�شعة تف�شح الإن�ش�ن في الماأ الأعلى اأم�م الأنبي�ء والمر�شلين والمائكة 

المقّربين. هذه ال�شورة الب�شعة اّلتي اأ�ش�ر اإليه� �شبح�نه وتع�لى في قوله:

.
(2(

{ٺ ٺ ٺ  ٿٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ  }

لتعود  والأ�شك�ل  ال�شور  بتلك  �شتظهر  تن��شبه�  واأ�شك�ًل  �شورًا  لأعم�لن�  اإّن 

اإلين� في الع�َلم الآخر، والمغت�ب ُي�ش�هي الكاب الج�رحة في افترا�شه لأعرا�س 

)1) ج�مع ال�شع�دات، ج 2، �س 294.

)2) �شورة الحجرات، الآية: 12.
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الن��س ولحومهم، و�شيظهر بهذه ال�شورة كلب ينه�س لحم ميت في ن�ر جهّنم.

وفي رواية اأّن ر�شول اهلل P لّم� رجم الرجل في الزن�، ق�ل رجل ل�ش�حبه:

اإنه�شا  فقال:  بجيفة،  معهما  النبّي  فمّر  الكلب،  ُيقَع�س  كما  قِع�س 
ُ
اأ »هذا 

اأخيكما انتن  اأ�شبتما من  منها، فقال: يا ر�شول اهلل ننه�س جيفة؟ فقال: ما 

.
(1(

من هذه«

اإّن ر�شول اهلل P قد �ش�هد بم� لديه من قّوة نور الب�شيرة النبوية الغيبية 

وال�شورة  الميتة،  جيفة  من  نت�نة  اأ�شّد  الغيبة  جيفة  اأّن  وعرف  المغت�بين  عمل 

الحقيقية للغيبة اأ�شّد قبحً� وفظ�عة من �شورة الميتة المتف�ّشخة.

اأمير  فعن  القي�مة  يوم  لحمه  من  ُي�أكل  المغت�ب  اأّن  اأخرى  رواية  وفي 

:Q الموؤمنين 

»اجتنب الغيبة فاإّنها اإدام كالب النار، ثّم قال: يا نوف كذب من زعم اأّنه ولد 

.
(2(

من حالل وهو ياأكل لحوم النا�س بالغيبة«

ومعنى الروايتين اأّن المغت�ب �شي�ش�ب ب�أمرين في جهّنم:

فمن جهة يكون على �شورة الكلب في�أكل الجيفة، ومن جهة اأخرى يكون على 

�شورة الميتة ت�أكله كاب جهّنم اأي�شً�، وفي ع�َلم الآخرة يمكن اأن يكون للموجود 

اأكثر من �شورة و�شكل كم� هو محّقق في محّله.

خطورة الغيبة:

الرواي�ت في خطورة الغيبة اأكثر من مج�ل هذه ال�شفح�ت، و�شنقت�شر على 

ذكر بع�شه�:

)1) المحجة البي�ش�ء، ج 5، �س 253.

)2) و�ش�ئل ال�شيعة، ج 8، �س 600.
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الخروج من والية الله:

:Q عن الإم�م ال�ش�دق

ولية  في  داخل  تعالى  اهلل  ولية  من  خارج  فهو  فيه  بما  اغتابه  »ومن 

.
(1(

ال�شيطان«

اإّن من يخرج من ولية اهلل تع�لى ويدخل في ولية ال�شيط�ن، ل يمكن اأن يكون 

من اأهل النج�ة والإيم�ن.

يوم  �شتط�رده  اأعم�له  اأّن  ويعتقد  الجزاء  بيوم  وي�شّدق  ب�هلل  يوؤمن  من  اإّن 

القي�مة وتح�شر معه، ل يقترف موبقة كبيرة، تقوده اإلى �شّر الم�ش�ئب اّلتي هي 

ن�ر جهّنم.

ف�لمغت�ب اآمن بل�ش�نه ولكّنه لم ُيخل�س في قلبه كم� هو م�شتف�د من رواية عن 

:P ر�شول اهلل

»يا مع�شر من اأ�شلم بل�شانه ولم يخل�س الإيمان اإلى قلبه ل تذّموا الم�شلمين 

.
(2(

ول تتبعوا عوراتهم...«

أربى الربا:

وفي رواية عنه P ، اأّنه خطب يومً� فق�ل:

.
(3(

»... واإّن اأربى الربا عر�س الرجل الم�شلم«

)1) بح�ر الأنوار، ج 72، �س 248.

)2) الك�في، ج 2، �س 352.

)3) المحجة البي�ش�ء، ج 5، �س 253.
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أدنى الكفر:

:P عنه

اأن  يريد  عليه  يحفظها  كلمة،  اأخيه  من  الرجل  ي�شمع  اأن  الكفر  »اأدنى 

.
(1(

يف�شحه بها اأولئك ل خالق لهم«

مشكلته مع الناس:

الذنوب  اآث�ر  اأخطر من  واآث�ره�  المع��شي،  ك�ّفة  اأ�شّد من  المع�شية  اإّن هذه 

حقوق  تم�ّس  تع�لى،  اهلل  لحدود  تج�وزًا  لكونه�  ب�لإ�ش�فة  لأّنه�  الأخرى، 

الن��س اأي�شً�. ول يغفر اهلل للمغت�ب حّتى ير�شى �ش�حب الغيبة. فقد ورد 

في الحديث عن ر�شول اهلل P في و�شّيته لأبي ذّر:

.
(2(

»... والغيبة ل تغفر حّتى يغفرها �شاحبها«

فلو م�ت الإن�ش�ن وعليه حقوق للن��س، ف�أمره �شعب جّدًا، لأّن عاقة الإن�ش�ن في 

حقوق اهلل تكون مع الكريم الرحيم اّلذي ل يتطّرق اإلى �ش�حته القد�شية �شي ء من 

البغ�س وال�شغينة والعداوة والت�شّفي، ولكّنه في حقوق العب�د قد يرتبط ب�إن�ش�ن 

فيه تلك ال�شف�ت الف��شدة ول يتج�وز عنه ب�شرعة اأو ل ير�شى عنه نه�ئيً�.

عقوبة الغيبة:

واأّم� عقوبة الغيبة، فب�لإ�ش�فة اإلى �شورته اّلتي �شيكون عليه� في ذلك الع�َلم 

واّلتي اأ�شرن� اإليه� فيم� �شبق، يكفي اأن نقراأ الرواية عن اأبي جعفر الب�قر Q ق�ل:

�شري بالنبي P، قال: يا رّب ما حال الموؤمن عندك؟ قال: يا محّمد، 
ُ
»لّما اأ

.
(3(

من اأهان لي ولّياً فقد بارزني  بالمحاربة واأنا اأ�شرع )�شي ء( اإلى ن�شرة اأوليائي«

)1) بح�ر الأنوار، ج 75، �س 276.

)2) و�ش�ئل ال�شيعة، ج 8، �س 598.

)3) الك�في، ج 2، �س 352.
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فمن عقاب المغتاب:

ف�سحه يف الآخرة قبل و�سعه يف النار:

:P عن ر�شول اهلل

»... ومن م�شى في عيب اأخيه وك�شف عورته كانت اأّول خطوة خطاها و�شعها 

.
(1(

في جهّنم وك�شف اهلل عورته على روؤو�س الخالئق«

:P وعنه

»من اغتاب امرًء م�شلماً... وجاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة اأنتن من 

الجيفة يتاأّذى به اأهل الموقف فاإن مات قبل اأن يتوب مات م�شتحاّلً لما حّرم 

.
(2(

اهلل عّز وجل«

ف�سحه يف الربزخ:

فقد روي اأي�شً� عن ر�شول اهلل P في بي�ن ح�ل المغت�ب في البرزخ الرواية 

التالية:

فقلت:  باأظافيرهم،  وجوههم  يخم�شون  قوٍم  على  بي  اأ�شري  ليلة  »مررت 

في  ويقعون  النا�س  يغتابون  الذين  هوؤلء  قال:  هوؤلء؟  من  جبرائيل!  يا 

.
(3(

اأعرا�شهم«

ف�سحه يف الدنيا:

اإّن بع�س مراتب الغيبة يدفع ب�ش�حبه� على الف�شيحة في هذا الع�َلم اأي�شً�، 

:P فعن ر�شول اهلل

)1) بح�ر الأنوار، ج 73، �س 367.

)2) م.ن، ج 73، �س 334.

)3) المحجة البي�ش�ء، ج 5، �س 251.
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»يا مع�شر من اأ�شلم بل�شانه ولم يخل�س الإيمان اإلى قلبه ل تذّموا الم�شلمين 

اهلل  تتّبع  ومن  عورته  اهلل  تتّبع  عوراتهم  تتّبع  من  فاإّن  عوراتهم  تتبعوا  ول 

.
(1(

عورته يف�شحه ولو في بيته«

هتكً�  عوراتهم  وك�شف  �شترهم  فهتك  الموؤمنين،  على  غيور  تع�لى  اهلل  اإّن 

حرم�ت  وهتك  ب��شتهت�ره،  الحدود  الإن�ش�ن  تج�وز  فلو  وكرامته.  اإلهي  لن�مو�س 

اهلل، رفع عنه لطفه وعن�يته و�شتره وف�شحه في هذا الع�َلم اأم�م الن��س قبل اأن 

يف�شحه في الآخرة اأم�م المائكة والأنبي�ء والأولي�ء R؟.

اإحباط اأعماله وحمو ح�سناته:

روي عن ر�شول اهلل P اأّنه ق�ل:

.
(2(

»ما النار في اليب�س باأ�شرع من الغيبة في ح�شنات العبد«

:P وعنه

»يوؤتى باأحٍد يوم القيامة ُيوقف بين يدي الرّب عّز وجل وُيدفع اإليه كتابه 

فيه  اأرى  ل  )فاإّني(  كتابي  هذا  لي�س  اإلهي  فيقول:  فيه،  ح�شناته  يرى  فال 

ح�شناتي. فيقال له: اإّن رّبك ل ي�شّل ول ين�شى، ذهب عملك باغتياب النا�س. 

ثّم يوؤتى باآخر ويدفع اإليه كتابه، فيرى فيه طاعات كثيرة، فيقول: اإلهي ما 

اغتابك فدفع  اإّن فالناً  هذا كتابي فاإّني ما عملت هذه الطاعات. فيقال له: 

.
(3(

ح�شناته اإليك«

هذه بع�س الأخب�ر الم�أثورة في خ�شو�س الغيبة. في حين اأّن عن�وين اأخرى 

من المع��شي المذكورة في الرواي�ت تنطبق على الغيبة اأي�شً� وت�شمله�، فتتبعه� 

)1) الك�في، ج 2، �س 354.

)2) المحجة البي�ش�ء، ج 5، �س 251.

)3) بح�ر الأنوار، ج 72، �س 259.
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تلك الآث�م اأي�شً� مثل: اإه�نة الموؤمن واإذلله واحتق�ره وتعييره واإح�ش�ء عثراته 

والطعن فيه. وكّل من هذه الأمور �شبب م�شتقّل لهاك الإن�ش�ن.

خال�صة الدر�س

اإليه - مّم� هو موجود  � الغيبة هي ذكر الإن�ش�ن ح�ل غيبته بم� يكره ن�شبته 

فيه - مّم� يعّد نق�ش�نً� في العرف، بق�شد النتق��س والذّم. اأّم� اإذا ك�ن م� ُذكر 

غير موجود فيه فهو بهت�ن.

� �شورة المغت�ب في جهّنم اإّم� اأّنه على �شورة الكلب في�أكل الجيفة اأو اأّنه ت�أكله 

الكاب اأو ب�شور اأخرى قبيحة.

اأدنى الكفر،  اأربى الرب�،  � من  وجوه خطورة الغيبة: الخروج عن ولية اهلل، 

واأّنه� ل تغفر اإن لم ي�ش�محك المغت�ب.

� من عقوبة المغت�ب ف�شًا عّم� مّر: ف�شحه في الآخرة على روؤو�س الخائق، 

ف�شحه في البرزخ، ف�شحه في الدني�، اإحب�ط اأعم�له ومحو ح�شن�ته.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى مف��شد الغيبة الجتم�عية.1. 

اأن يتعّرف اإلى كيفية عاج الغيبة.2. 

اأن يحت�ط في الموارد الج�ئزة من الغيبة.3. 

الدرس العشرون

 الغيبة -2
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:P عن ر�شول اهلل

يا  قيل:  ُيحِدث.  لم  ما  عبادة  ال�شالِة  انتظار  الم�شجد  في  الجلو�س  »اإّن 

.
(1(

ر�شول اهلل وما ُيحِدث؟ قال: الغتياب«

المفاسد االجتماعية للغيبة:

اإّن الغيبة بف�ش�ده� هي اأقبح واأعظم من كثير من المع��شي، لأّنه� ب�لإ�ش�فة 

لكّل م� ذكرن�ه من كونه� مف�شدة لاإيم�ن والأخاق والظ�هر والب�طن وتت�شّبب 

بف�شيحة الإن�ش�ن في الدني� والآخرة... هي ب�لإ�ش�فة اإلى كّل ذلك ت�شتمل على 

مف��شد اجتم�عية اأي�شً� وله� ت�أثير �شلبي جّدًا على المجتمع، ولنعرف ذلك علين� 

اأن نّطلع على المجتمع المث�لي اّلذي يريده لن� اهلل �شبح�نه وتع�لى.

ق المجتمع ال�ش�لح، توحيد الكلمة وتوحيد العقيدة والّتف�ق  اإّن من �شروط تحقُّ

ودم�ر  الب�شر  ف�ش�د  على  الب�عث  الج�ئرين  ظلم  من  والحّد  اله�ّمة،  الأمور  في 

القيم الف��شلة.

وه���ذا الأم���ر ل يتحّقق اإّل في ظ���ّل وحدة النفو����س واّتح�د الهم���م والت�آلف 

)1) الك�في، ج 2، �س 357.
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والت�آخ���ي وال�شداق���ة القلبي���ة وال�شف����ء الب�طن���ي والظ�هري. بحي���ث ي�شبح 

المجتم���ع ك�أّن���ه �شخ�س واحد، والأف���راد فيه بمنزلة الأع�ش����ء والأجزاء لهذا 

الج�ش���د. وت�شي���ر كّل الجهود والم�ش�ع���ي ب�ّتج�ه الهدف الإله���ي الكبير، وهذه 

الح�ل���ة لو ظهرت في ط�ئفة اأو جم�عة من الن�����س لتغّلبوا على جميع الطوائف 

والأم���م كم���� يّت�شح عن���د درا�ش���ة الت�ري���خ والفتوح����ت الإ�شامي���ة العظيمة. 

فعندم���� تمّت���ع الم�شلم���ون ب�شي ء م���ن الوحدة واقترن���ت م�ش�عيه���م ب�شي ء من 

خلو����س النية، ا�شتط�عوا اأن يحّققوا في فترة ق�شيرة اإنج�زات عظيمة هزموا 

الجب�ب���رة    وانت�ش���روا  عل���ى  الجيو����س.

لذلك نجد اأّن النبّي P قد اأجرى عقد الأخّوة في الأّي�م الأولى بين الم�شلمين، 

ف�ش�دت الأخّوة كم� تفيد الآية الكريمة:

.(1(

{ۈ ٴۇ ۋ       }

وفي رواية عن الإم�م ال�ش�دق Q يقول لأ�شح�به:

تزاوروا  متراحمين.  متوا�شلين  اهلل  في  بررة  اإخوة  وكونوا  اهلل  »اإّتقوا 

.
(2(

وتالقوا وتذاكروا اأمرنا واأحيوه«

:Q وعنه

التعاطف  على  والتعاون  التوا�شل  في  الجتهاد  الم�شلمين  على  »يحّق 

والموا�شاة لأهل الحاجة وتعاطف بع�شهم على بع�س حّتى تكونوا كما اأمركم 

.
(3(

اهلل عّز وجل »رحماء بينهم...«

)1) �شورة الحجرات، الآية: 10.

)2) الك�في، ج 2، �س 175.

)3) م.ن، ج 2، �س 175.
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:Q وعنه

.
(1(

»توا�شلوا وتباّروا وتراحموا وكونوا اإخوة بررة كما اأمركم اهلل عّز وجل«

من�ق�شً�  ُيعتبر  ق  التمزُّ نحو  ويدفع  الأخّوة  ين�ق�س هذه  م�  اأّن  الطبيعي  ومن 

�شيعت فهي �شبب لل�شغينة 
ُ
لأهداف ال�شريعة ومبغو�شً� عند اهلل تع�لى. والغيبة اإذا اأ

والح�شد والعداوة والبغ�س وتر�شيخ جذور الف�ش�د في المجتمع و�شع�شعة وحدة 

المجتمع وت�ش�منه، وفي النه�ية لن تورث المجتمع اإّل القب�ئح والف�ش�د، فهي على 

طرف النقي�س من الت�آلف والت�آخي و�شبب لقطع برك�ت تلك الح�لة اّلتي اأ�ّش�شه� 

النبّي P من بداية الإ�شام.

التوبة واالستدراك:

يجب على كّل م�شلم غيور ملتزم، ل�شي�نة نف�شه من الف�ش�د وللمح�فظة على 

الرذيلة،  يبتعد عن هذه  اأن  الأخّوة،  ولتحكيم عقد  الإ�شامي ووحدته  المجتمع 

ويتوب اإلى اهلل تع�لى من هذا العمل البغي�س، وي�شتدرك هذه الغيبة ليتخّل�س من 

اآث�ره� ال�شّيئة.

اأّي  منه  يلزم  ولم  ممكنً�  ال�شتر�ش�ء  ك�ن  اإن  اغت�به  من  ي�شتر�شي  اأن  عليه 

الإن�ش�ن، في�شتحّله ويطلب  بينه وبين هذا  اإلى م�شكلة  محذور، ولم يكن يف�شي 

�شوءًا  الأمور  يزيد  الح�لت  بع�س  في  ال�شتر�ش�ء  لرّبم�  ولكن  الم�ش�محة،  منه 

الح�لة  هذه  مثل  ففي  والتفرقة،  الت�شنُّج  ح�لة  تزيد  جديدة،  بم�ش�كل  ويت�شّبب 

يترك ال�شتر�ش�ء وطلب الحّلية والم�ش�محة، وي�شتعي�س عنه ب�ل�شتغف�ر لاإن�ش�ن 

اّلذي اغت�به، فيكون طلب المغفرة له من اهلل تع�لى بمث�بة الكّف�رة على الغيبة 

اّلتي ارتكبته� بحّقه.

)1) الك�في، ج 2، �س 175.
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ثّم عليه اأن ينع�س من جديد في قلبه جذور ال�شداقة والّتح�د، حّتى ُي�شبح 

من الأع�ش�ء ال�ش�لحين في المجتمع.

كيف نعالج هذه الموبقة:

اإّن مع�لجة هذه الخطيئة العظيمة وغيره� من الخط�ي� تكون من جهتين:

العلم النافع، والعمل.

تترّتب على مع�لجة  اّلتي  المفيدة  الآث�ر  الإن�ش�ن في  ر  ُيفكِّ اأن  النافع:  العلم 

تترّتب  اّلتي  ال�شنيعة  ال�شّيئة والآث�ر  ب�لم�ش�عف�ت  الموبقة، ويق�رنه�  هذه 

الح�شن  فيه  لم�  وي�شتهديه  العقل  الأمرين على  فيعر�س كا  الغيبة،  على 

والخير وال�شاح.

ل يمكن لاإن�ش�ن اأن ُيع�دي نف�شه ويت�شّبب لنف�شه ب�ل�شرر من خال ارتك�ب 

وتوّهمه  ونت�ئجه�.  اأ�شب�به�  عن  وغفلته  جهله  ب�شبب  يقترفه�  ولكن  المع��شي، 

ح�شوله على الفوائد والمن�فع اإذا ارتكبه�. ك�إر�ش�ء رغب�ته وت�شييع الوقت واللهو 

واإ�شف�ء الغيظ مّمن يح�شده...

اّلتي ذكرن� ق�شمً� منه� فيم� �شبق،  ال�شنيعة  الغيبة  اآث�ر  اأن تقف عند  فعليك 

و�شّيئ�ت  الغيبة  عن  الكّف  ح�شن�ت  بين  لتق�رن  العتب�ر  بعين  ذلك  كّل  وت�أخذ 

ر �شيو�شلك اإلى نت�ئج طّيبة. النهم�ك به�. اإّن هذا التفكُّ

اإّن من اآث�ره� ال�شنيعة في هذا الع�َلم غير م� ُذكر �شقوط الإن�ش�ن من اأعين 

الن��س، وفقدان الثقة به. ف�إّن طب�ئع الن��س مجبولة على حّب الكم�ل والجم�ل 

والح�شن، والنفور من كّل نق�س وقبح وانحط�ط. ف�لن��س يمّيزون ويفّرقون بين 

من يتجّنب هتك اأ�شت�ر الن��س وك�شف اأعرا�شهم واأ�شرارهم، وبين غيره، بل حّتى 

اّلذي يقوم ب�لغيبة يجد في قرارة نف�شه اأّن من يتجّنب الغيبة اأف�شل منه واأكمل.
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ومن المحتمل اأن توؤّدي الغيبة اإلى �شوء الع�قبة، لأّنه� اإن تر�ّشخت في النف�س 

�شتزداد  ال�شف�ت  الم�شتَغ�ب، وهذه  والعداوة تج�ه  �شّيئة ك�ل�شغينة  اآث�رًا  تركت 

ب�شكل تدريجي، حّتى اإذا دن� اأجله وانك�شفت عنه الحجب وراأى المق�م�ت ال�ش�مخة 

للذين اغت�بهم، قد تتوّجه كراهته للحّق تع�لى، لأّن الإن�ش�ن بطبيعته ُيع�دي محّب 

عدّوه، ويبغ�س محّب مبغ�شه. فيخرج من الدني� وهو ك�ره للحّق والمائكة ويمنى 

ب�لخذلن الأبدي وال�شق�ء الدائم.

اأن ت�ش�دق عب�د اهلل الذين ت�شملهم رحمة اهلل ونعمه، ويتزّينون  اإذًا  فعليك 

ب�لإ�شام والإيم�ن ولتحّبهم في قلبك، واإّي�ك اأن ُتع�دي محبوب الحّق تع�لى. لأّنه 

تع�لى ُيع�دي اأعداء اأحّبته، و�شُيبعدك عن �ش�حة رحمته. خ�شو�شً� اإذا عرفت اأّن 

عب�د اهلل المخل�شين مجهولون بين �ش�ئر عب�ده، ومن الممكن اأن يعود عداوؤك 

»ويل  اإلى هتك حرمة اهلل تع�لى ومع�داته!  لموؤمن وهتك حرمته وك�شف عورته 

لمن �شفعاوؤه خ�شماوؤه«.

واللغو في الحديث لأجل تحقيق رغبة وهمية  الثرثرة  الربع �ش�عة من  فهذه 

هل ت�شتحّق اأن ُتع�ني لأجله� تلك الآلف من �شنين المع�ن�ة على الأقل ، اأو ربم� 

الخلود الموؤّبد في الن�ر.

وت�أّمل في الرواي�ت اّلتي تخبرك ب�أّن ح�شن�تك �شتنتقل اإلى ذاك ال�شخ�س اّلذي 

ب�ل�شتغ�بة  نف�شك  ع�ديت  الحقيقة  في  ف�أنت  اإليك،  �شتنتقل  و�شّيئ�ته  ت�شتغيبه، 

بدل اأن ُتع�ديه، واأ�شّريت بنف�شك بدل اأن ت�شّره.

ولو  المع�شية  هذه  عن  النف�س  كّف  من  بّد  فا  العملية:  الناحية  من  واأّم��ا 

لبع�س الوقت ولفترة محّددة تجّدده� بعد ذلك، مهم� ك�ن �شعبً�، ولجم 

هذه  اقتراف  بعدم  النف�س  ومع�هدة  للنف�س،  الك�ملة  والمراقبة  الل�ش�ن، 

الخطيئة، ومراقبته� والحف�ظ عليه� ومح��شبته�، وت�شتطيع اإ�شاح نف�شك 
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ر من الغيبة بطبيعتك،  بفترة ق�شيرة، حّتى ت�شل لمرحلة تح�ّس فيه� ب�لتنفُّ

بل تح�ّس ب�أّن راحة النف�س ومتعته� بترك الغيبة.

األفضل ترك الموارد الجائزة للغيبة

من  عليهم  تع�لى  اهلل  ر�شوان  الفقه�ء  ا�شتثن�ه�  اّلتي  الح�لت  بع�س  هن�ك 

حرمة الغيبة واعتبروا اأّن الغيبة فيه� غير محّرمة تبلغ في بع�س كلم�تهم ع�شرة 

ح�لت.

الغيبة وبع�شه� يجب. ول�شن� ب�شدد عر�س  وهذه الموارد بع�شه� يجوز فيه� 

هذه الموارد لأّنه بحث فقهي، وم� يجب اأن نلتفت اإليه هن� اأّن مك�ئد النف�س دقيقة 

وخفّية فيمكن اأن تخدع الإن�ش�ن عن طريق ال�شرع وتوقعه في الهلكة، فت�أخذ هذه 

الموارد اّلتي يجوز فيه� الغيبة كغط�ء وتبرير للوقوع في الحرام، في�شمح لنف�شه 

هذا  في  نتحّرك  اأن  فعلين�  المجتمع.  في  واإ�ش�عته�  الن��س  عيوب  عن  ب�لبحث 

المو�شوع بغ�ية الدّقة، ول ننخدع عن طريق ال�شرع.

اإذا  ب�لف�شق  المتج�هر  الإن�ش�ن  كغيبة  الغيبة  فيه�  يجب  اّلتي  الح�لت  ففي 

المنكر.  عن  النهي  ب�ب  من  واجبة  هن�  ف��شتغ�بته  ا�شتغ�بته،  على  ردعه  توّقف 

لغيبته  النف�شي  الدافع  ب�أّن  الإن�ش�ن  يت�أّمل  اأن  يجب  ولكن  ارتك�به�،  من  بّد  فا 

هو النهي عن المنكر، اأم اأّنه اأهواء �شيط�نية ورغبة نف�شية ب�شبب عداوته وحّب 

الإلهي فعمله من  والدافع  المنكر  النهي عن  الهدف هو  ف�إن ك�ن  الت�شّفي منه؟ 

العب�دات، وك�نت غيبته اإح�ش�نً� واإنع�مً� على المغَت�ب واإن لم يعرف ذلك. ولكن 

اإذا ك�ن الدافع هو الأهواء الف��شدة فا بّد من تخلي�س النّية عن هذه ال�شوائب 

والإخا�س هلل �شبح�نه وتع�لى.

يرتكبه�  ل  اأن  ف�لأف�شل  تجب،  ول  الغيبة  فيه�  تجوز  اّلتي  الح�لت  في  واأّم� 

الغيبة من جهة،  في  للوقوع  تبرير  الجواز مجّرد  تكون عن�وين  ل  اأ�ش��شً�، حّتى 
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 ، الج�ئزة  الموارد  في  حّتى  اأخرى  جهة  من  الغيبة  على  نف�شه  تتعّود  ل  وحتى 

ف�إّن تعويد النف�س على الغيبة في الموارد الج�ئزة ي�شّر به�، ويجعله� تميل نحو 

ال�شرور والقب�ئح، ومن المحتمل اأن ينجّر ب�شكل تدريجي اإلى الوقوع في الغيبة في 

الح�لت المحّرمة اأي�شً�.

االستماع للغيبة حرام:

كم� اأّن ال�شتغ�بة حرام فكذلك ال�شتم�ع للغيبة حرام، وهو من الكب�ئر اأي�شً�، 

مثل  في  حّتى  ال�شتغ�بة  كحكم  ال�شتم�ع  حكم  اأّن  الرواي�ت  بع�س  من  ويظهر 

الت�ش�مح من المغَت�ب.

:Q فعن الإم�م علّي

.
(1(

»ال�شامع اأحد المغتابين«

بل يظهر من الرواي�ت وجوب رّد الغيبة، وهو غير النهي عن الغيبة، والمق�شود 

:Q لعلّي P منه النت�ش�ر للغ�ئب بم� ين��شب. ففي و�شّية النبّي

»يا علّي من اغتيب عنده اأخوه الم�شلم فا�شتطاع ن�شره فلم ين�شره خذله 

.
(2(

اهلل في الدنيا والآخرة«

)1) و�ش�ئل ال�شيعة، ج 8، �س 600.

)2) م.ن، ج8، �س606.
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خال�صة الدر�س

الأخّوة  تن�ق�س  الغيبة  اإّن  حيث  الجتم�عية  المف��شد  الغيبة:  مفا�شد  من   �

والوحدة وت�شيع الح�شد والعداوة والبغ�س.

� على من وقع في موبقة الغيبة اأن يتوب اإلى اهلل تع�لى وذلك ب�لم�ش�محة من 

المغت�ب اإن اأمكن واإّل فلي�شتغفر له اهلل �شبح�نه.

ـ عالج الغيبة من جهتين: علمية وعملية 

ويق�بله�  ال�شنيعة  واآث�ره�  الغيبة  مف��شد  في  ويفّكر  يعلم  ف�أن  العلمّية:  اأّم��ا 

ب�لآث�ر المفيدة اّلتي تترّتب على مع�لجة هذه الموبقة.

محّددة  لفترة  ولو  المع�شية  هذه  عن  النف�س  كّف  من  بّد  فا  العملّية:  اأّم��ا 

تجّدده�، وعليك اأن تراقب نف�شك ول�ش�نك وتح��شبهم�.

اأّم�  � الأف�شل ترك الموارد الج�ئزة للغيبة حتى ل تتعّود النف�س على الغيبة، 

اإذا ك�نت الغيبة واجبة كم� اإذا ردعت عن المنكر فليلتفت الإن�ش�ن اإلى نّيته فا 

تكون للت�شّفي.

� كم� اأّن الغتي�ب حرام كذلك �شم�ع الغيبة.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى اأنواع النف�ق.1. 

اأن يتعّرف اإلى مراتب النف�ق.2. 

اأن يدرك عواقب النف�ق.3. 

اأن يتعّرف اإلى عاج النف�ق.4. 

الدرس الواحد والعشرون

النفاق
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:Q عن الإم�م ال�ش�دق

»من لقي الم�شلمين بوجهين ول�شانين، جاء يوم القيامة وله ل�شانان من 

.
(1(

نار«

النفاق العملي والقولي:

لق�ء الم�شلمين بوجهين هو اأن يبدي المرء ظ�هر ح�له و�شورته الخ�رجية لهم 

على خاف م� تكون في ب�طنه و�شريرته، ك�أن يبدي اأّنه من اأهل الموّدة والمحّبة 

فيتع�مل  ذلك،  خاف  على  الب�طن  في  يكون  بينم�  حميم،  مخل�س  واأّنه  لهم 

ي�شّمى  م�  وهو  غي�بهم.  لدى  كذلك  يكون  ول  ح�شورهم  في  والمحّبة  ب�ل�شدق 

»النفاق العملي«.

واأّم� ذو الل�ش�نين فهو اأن ُيثني على كّل من يلقى من الم�شلمين ويمتدحه ويتمّلق 

له، ولكّنه في غي�به يعمد اإلى تكذيبه واإلى ا�شتغ�بته، وهو م� ي�شّمى »النفاق القولي«.

والنف�ق هو من الرذائل النف�شية وال�شف�ت القلبية الخبيثة اّلتي تنجم عنه� 

اآث�ر كثيرة يكون منه� هذان الأثران المذكوران.

)1) الك�في، ج 2، �س 343.
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مراتب النفاق:

اإّن النف�ق هو من �شف�ت ال�شيط�ن الملعون كم� اأ�ش�ر تع�لى:

.
(1(

{ۇئ ۇئ    ۆئ ۆئ ۈئ    }

وللنف�ق مراتب مختلفة: فله مراتب من حيث القّوة وال�شعف، واإذا لم يت�شَدَّ 

ا�شتداد  كدرج�ت  الرذائل  ا�شتداد  ودرج���ت  ال�شتداد،  اإلى  م�لت  الإن�ش�ن  له� 

اّلتي  الرذيلة  بتلك  الأمر  تقف عند حّد، حّتى ي�شل  ول  الف�ش�ئل غير متن�هية 

مملكة  وت�شبح  الأخير،  وف�شله�  للنف�س  الجوهرية  ال�شورة  تّتخذ  اأن  ت�بعه� 

اإّل  �شخ�شً�  يلتقي  فا  الرذيلة،  تلك  �شيطرة  تحت  وب�طنه�  ظ�هره�  الإن�ش�ن، 

اإّل من�فعه  �شيء  له  اأن يخطر  الل�ش�نين، دون  الوجهين وذي  ع�مله مع�ملة ذي 

ج�ء  كم�  �شيط�نية  �شفة  النف�ق  اإّن  وحيث  لذاته،  وعب�دته  واأن�نّيته  ة  الخ��شّ

النف�س  �شورة  �ش�رت   ،{ {ۇئ ۇئ    ۆئ ۆئ ۈئ     الكريم  القران  في 

النه�ئية �شورة لل�شيط�ن و�شيكون م�شيره اأن يح�شر مع ال�شي�طين.

دين  في  النف�ق  يكون  فقد  به،  تعّلق  اّلذي  مو�شوعه  جهة  من  مراتب  وله 

يكون  وقد  الأخاقية،  والف�ش�ئل  الح�شنة  ال�شج�ي�  في  يكون  وقد  اهلل، 

الع�دية  الأمور  في  يكون  وقد  الإلهية،  والمن��شك  ال�ش�لحة  الأعم�ل  في 

عليه�. والمتع�رف 

ر�شول  مع  المرء  ين�فق  فقد  ب�لنف�ق،  معه  نتع�مل  من  جهة  من  مراتب  وله 

اهلل P، اأو مع اأئمة الهدى R، اأو مع اأولي�ء اهلل والعلم�ء والموؤمنين، وقد 

يكون �ش�مًا لجميع الم�شلمين و�ش�ئر خلق اهلل من الأمم الأخرى.

ومن الطبيعي اأّن قبح النف�ق يختلف �شّدته بين هذه الدرج�ت.

)1) �شورة الأعراف، الآية: 21.
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عاقبة النفاق:

القبيحة  ال�شف�ت  من  نف�شه�  في  هي  الوجهين  بذي  والّت�ش�ف  النف�ق  اإّن 

اّلتي ل يّت�شف به� اإن�ش�ن �شريف، بل اإّن المّت�شف به� ُيعتبر خ�رجً� عن مجتمع 

الإن�ش�نية، بل هو ل ي�شبه الحيوان اأي�شً�. وهذه ال�شفة تبعث على الذّل والف�شيحة 

في الدني� اأم�م الأ�شح�ب والأقران، وتورث الذّل والعذاب الأليم في الآخرة، كم� 

:Q ورد في الرواية ال�ش�بقة، وعن اأمير الموؤمنين علّي

»قال ر�شول اهلل P: يجي ء يوم القيامة ذو الوجهين دالعاً ل�شانه في قفاه 

واآخر من قّدامه يلتهبان ناراً حّتى يلهبا ج�شده، ثّم يقال هذا اّلذي كان في 

.
(1(

الدنيا ذا وجهين ول�شانين ُيعرف بذلك يوم القيامة«

ويكون م�شموًل ب�لآية ال�شريفة:

ۋ  ٴۇ  ۈ      ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے   {ے 

.
(2(

ۋ      }
اّلتي  الفتنة  مثل  كثيرة،  اأخ��رى  مف��شد  تتبعه  ذلك  اإلى  ب�لإ�ش�فة  والنف�ق 

الإم�م  يقول عنه�  اّلتي  والنميمة   ،
(3(

 { {ڀ ڀ ڀڀ   اأّنه  الكريم  القراآن  ين�ّس 

، والغيبة 
(4(

الباقر Q: »محّرمة الجّنة على القّتاتين الم�ّشائين بالنميمة«

، واإيذاء الموؤمن و�شّبه 
(5(

اّلتي ق�ل عنه� ر�شول اهلل P: »اإّنها اأ�شّد من الزنا«

ك�فيً�  �شببً�  منه�  واحد  كّل  يعّد  مّم�  وغيره�  �شّره،  واإف�ش�ء  عنه  ال�شتر  وك�شف 

لهاك الإن�ش�ن.

)1) بح�ر الأنوار، ج 7، �س 218.

)2) �شورة الرعد، الآية: 25.

)3) �شورة البقرة، الآية: 191.

)4) الك�في، ج 2، �س 369.

)5) بح�ر الأنوار، ج 74، �س 89.
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واللمز  الغمز  وهي:  بنف�شه�،  نف�قً�  تعتبر  اّلتي  المحّرم�ت  بع�س  هن�ك  بل 

اإظه�ر  من  الرغم  على  الآخر،  بع�شهم  على  بع�شهم  يطلقه�  اّلتي  والكن�ي�ت 

المحّبة وال�سداقة الحميمة.

والأ�ش�ليب  النف�س  مك�ئد  ف�إّن  واأعم�لك،  �شلوكك  وتراقب  تحذر  اأن  فعليك 

ال�شيط�نية الم�كرة خفّية جّدًا، قّل من ا�شتط�ع الإفات منه�.

معالجة النفاق:

هن�ك طريق�ن لعاج هذه الخطيئة الكبيرة:

الأّول: التفكير في ع�قبة النف�ق والمف��شد اّلتي تنتج عنه، ف�إّن الإن�ش�ن اإذا 

اأ�شح�به،  بين  كرامته  وفقد  اأعينهم،  من  �شقط  من�فقً�  الن��س  عرفه 

فُيبعد عن مج�ل�شهم ويتخّلف عن مح�فل اأن�شهم، ويق�شر عن اكت�ش�ب 

الكم�لت وبلوغ المق��شد. فعلى �ش�حب ال�شمير الحّي اأن يطّهر نف�شه 

ع�َلم  في  وكذلك  ب�لذّل.  ُيبتلى  لكيا  لل�شرف،  خ  الملطِّ الع�ر  هذا  من 

الآخرة ع�َلم ك�شف الأ�شرار. فهن�ك �شُيح�شر م�شّوه الخلقة بل�ش�نين من 

ن�ر، وُيعّذب مع المن�فقين وال�شي�طين.

المع�لجة  في  وي�شلك  ال�شفة  هذه  يجتنب  اأن  يجب  النتيجة  هذه  عرف  من 

العملية.

الثاني: الأ�شلوب العملي لعاج النف�س، ف�إّنه قد ثبت عبر التجربة والبراهين، 

اأّن النف�س في هذه الدني� تتف�عل مع م� ي�شدر عنه� من اأفع�ل واأقوال، 

�ش�لحة اأو ط�لحة، وكّل ذلك يترك اأثره فيه�، ف�إّن ك�ن العمل �ش�لحً� 

ك�ن اأثره نورانيً� كم�ليً�، واإن لم يكن �ش�لحً� ك�ن اأثره مظلمً� انتق��شيً�، 

اأو  ال�شعداء  اأو مظلمً�، منخرطً� في �شلك  نّيرًا  القلب كّله  حّتى ي�شبح 

الأ�شقي�ء، فم� دام الإن�ش�ن في هذه الدني� فهو رهين عمله:
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ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  {ڎ 

.
(1(

گ گ  }
ويتحّقق العاج العملي ب�أن يراقب حرك�ته و�شكن�ته بكّل دّقة لفترة من الوقت، 

ويعمد اإلى العمل بم� يخ�لف رغب�ت النف�س وتمّني�ته�، ويج�هد في جعل اأعم�له 

والتدلي�س في حي�ته  التظ�هر  ويبتعد عن  واحدة،  والب�طن  الظ�هر  واأقواله في 

العملية.

ويطلب من اهلل تع�لى خال ذلك التوفيق، والعون، ف�إّن ف�شل اهلل تع�لى على 

الن��س ورحمته بهم ل نه�ية له�، في�شمل برحمته كّل من خط� نحو الإ�شاح، ويمّد 

يد الرحمة لإنق�ذه.

ف�إذا ث�بر على ذلك بع�س الوقت، ك�ن له اأن يرجو لنف�شه ال�شف�ء والنعت�ق 

من النف�ق وح�لة ذي الوجهين.

النفاق مع الله تعالى:

اإّن من مراتب النف�ق وذي الل�ش�نين والوجهين النف�ق مع اهلل تع�لى، والتوّجه 

نق�شي  بحيث  تكون  هذه  التلّون  و�شفة  بوجهين،  النعم  وولّي  الملوك  م�لك  اإلى 

عمرن� ونحن نظهر التم�ّشك بكلمة التوحيد، ونّدعي الإ�شام والإيم�ن، بل المحّبة 

والمحبوبية، وغير ذلك من الدع�ءات على قدر م� ن�شتهي ونحّب. ف�إذا ك�ن هذا 

الظ�هر مط�بقً� للب�طن، واّتفق العلن مع ال�شّر، فهنيئً� لأرب�ب النعيم نعيمهم، واإن 

ك�ن من الذين ل يوافق ظ�هره ب�طنه، فليعلم اأّنه من المن�فقين وذوي الوجهين 

والل�ش�نين، وعليه اأن يب�در اإلى عاج نف�شه قبل فوات الأوان. وعندئٍذ لن تنفعن� 

نداءاتن� {ے  ے    } ف�إّنن� �شنج�ب ب� »كا«.

)1) �شورة الزلزلة، الآيت�ن: 7 8.
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:P ي� من تتظ�هر ب�لإ�شام، لقد ورد في الحديث ال�شريف عن ر�شول اهلل

.
(1(

»الم�شلم من �شلم الم�شلمون من يده ول�شانه«

فلم�ذا نبذل كّل جهدن� لأذّية �شع�ف الن��س دون اأن يوقفن� �شي ء عن ظلمهم 

والإجح�ف بحّقهم؟ ومن لم تطله يدن�، نتن�وله ب�لل�ش�ن لنجرح به في ح�شوره 

التهم  ونل�شق  ونغت�بهم  مكنون�تهم،  عن  ونك�شف  اأ�شرارهم  فنهتك  غي�به،  اأو 

بهم، اإذًا ف�ّدع�وؤن� نحن الذين ل ي�شلم الم�شلمون من اأيدين� واأل�شنتن� لاإ�شام، 

مخ�لف للحقيقة.

كنت  اإذا  الجال،  ذي  اهلل  ح�شرة  في  القلب  وخ�شوع  الإيم�ن  تّدعي  من  ي� 

توؤمن بكلمة التوحيد ول يعبد قلبك غير الواحد ول يطلب غيره، ول ترى الألوهية 

ت�شتحّق اإّل لذاته المقد�شة، واإذا ك�ن ظ�هرك وب�طنك يّتفق�ن فيم� تّدعي، فلم�ذا 

نجدك وقد خ�شع قلبك لأهل الدني� كّل هذا الخ�شوع؟ لم�ذا تعبدهم؟ األي�س هذا 

الم�ل  اأّن  وترى  الن�فذة،  هي  اإرادتهم  واأّن  الع�َلم  في  ت�أثيرًا  لهم  اأّن  ترى  لأّنك 

والقّوة هم� الط�قة الموؤّثرة والف�علة؟ واأّن م� ل ترى موؤّثرًا وف�عًا في هذا الع�َلم 

اإرادة الحّق؟ فتخ�شع لجميع الأ�شب�ب الطبيعية وتغفل عن الموؤّثر الحقيقي  هو 

اإذًا  التوحيد؟  بكلمة  الإيم�ن  تّدعي  ذلك  كّل  ومع  الأ�شب�ب،  جميع  م�شّبب  وعن 

ف�أنت اأي�شً� خ�رج عن زمرة الموؤمنين، وداخل في زمرة المن�فقين ومح�شور مع 

اأ�شح�ب الل�ش�نين.

)1) الك�في، ج 2، �س 230.
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خال�صة الدر�س

� النف�ق نوع�ن عملي وقولي، العملي: لق�ء الم�شلمين بوجهين فيتع�مل ب�ل�شدق 

والمحّبة في ح�شورهم ول يكون كذلك لدى غي�بهم. والقولي: فهو اأن يثني على 

وغيبته.  ذّمه  اإلى  يعمد  غي�به  في  ولكّنه  في ح�شوره،   الم�شلمين  من  يلقى  من 

وب�خت�ش�ر النف�ق: هو اأن يبطن غير م� يظهر.

� للنف�ق مراتب من جهة مو�شوعه اّلذي تعّلق به، فقد يكون النف�ق في دين 

اأو في الأمور الع�دّية.  اأو في الأعم�ل ال�ش�لحة والمن��شك  اأو في الف�ش�ئل  اهلل 

ومن جهة من يتع�مل معه، فقد ين�فق المرء مع ر�شول اهلل P اأو مع الأئمة اأو مع 

اأولي�ء اهلل والعلم�ء والموؤمنين اأو مع الم�شلمين اأو مع �ش�ئر الخلق.

� من عواقب النف�ق: اأّنه يبعث على الذّل والف�شيحة في الدني�، والذّل والعذاب 

الأليم في الآخرة، وله ب�لإ�ش�فة اإلى ذلك مف��شد اأخرى كثيرة، ك�لفتنة والنميمة 

والغيبة واإيذاء الموؤمن.

� لعاج النف�ق طريق�ن، علمي وعملي، العلمي: اأن يتفّكر الإن�ش�ن في مف��شد 

اإلى  ويعمد  و�شكن�ته  حرك�ته  يراقب  ب�أن  العملي:  واآخ��رة.  دني�  وع�قبته  النف�ق 

توحيد  في  التوفيق  اهلل  من  ويطلب  التظ�هر  عن  ويبتعد  نف�شه  رغب�ت  مخ�لفة 

ظ�هره وب�طنه.

� قد يكون النف�ق مع اهلل تع�لى خفي، فعلى الإن�ش�ن الحذر، ف�أذّية الم�شلمين 

نف�ق مع اهلل، والخ�شوع لغير اهلل نف�ق مع اهلل.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى التوبة.1. 

اأن يتعّرف اإلى اأرك�ن التوبة.2. 

اأن يتعّرف اإلى �شروط قبول التوبة.3. 

اأن يتعّرف اإلى �شروط كم�ل التوبة.4. 

الدرس الثاني والعشرون 

التوبة
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  عن مع�وية بن وهب ق�ل: �شمعت اأب� عبد اهلل Q يقول:

»اإذا تاب العبد توبة ن�شوحاً اأحّبه اهلل ف�شتر عليه في الدنيا والآخرة، فقلت: 

وكيف ي�شتر عليه؟ قال: ُين�شي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب، ثّم يوحي اإلى 

كان  ما  عليه  اكتمي  الأر�س:  بقاع  اإلى  ويوحي  ذنوبه  عليه  اكتمي  جوارحه: 

يعمل عليك من الذنوب. فيلقى اهلل حين يلقاه ولي�س �شي ء ي�شهد عليه ب�شي ء 

.
(1(

من الذنوب«

تعريف التوبة:

التوبة من الأمور المهّمة وال�شعبة، وهي عب�رة عن الرجوع من وحول الم�ّدة 

الذنوب وغّطته�  اّلتي ك�نت قد حجبته�  وروح�نّيته�  النف�س  نور  اإلى  وظلم�نّيته� 

غ�ش�وة من المع��شي.

تو�شيحه: عندم� يولد الإن�ش�ن تكون نف�شه خ�لية من كّل اأنواع الكم�ل والجم�ل 

والنور والبهجة، كم� اأّنه� خ�لية من اأ�شّداد هذه ال�شف�ت المذكورة الأربعة 

اأّي  لنيل  م�شتعّدة  ولكّنه�  �شي ء  فيه�  ُيكتب  لم  خ�لية  نقية  �شفحة  فك�أّنه� 

)1) الك�في، ج 2، �س 430.
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�شفة من ال�شف�ت فيمكن اأن يماأ الإن�ش�ن هذه ال�شفحة بم� ي�ش�ء، �شف�ت 

رفيعة اأو و�شيعة.

وله�  ال�شتق�مة  على  ُعجنت  الأّولي  توّجهه  تر�شم  اّلتي  الإن�ش�ن  فطرة  ولكن 

الّذاتي، وعندم� يبداأ الإن�ش�ن ب�رتك�ب المع��شي وال�شّيئ�ت يبداأ الظام  نوره� 

وال�شواد ب�لظهور في �شفحة القلب هذه، فكّلم� ازدادت الذنوب والمع��شي كّلم� 

اّت�شعت رقعة ال�شواد والظام اإلى اأن تحتّل القلب كّله وتنطفئ نور الفطرة اّلتي 

اأودعه� اهلل تع�لى فيه ويبلغ مرتبة ال�شق�ء الأبدي.

ولكن اإذا ا�شتيقظ الإن�ش�ن قبل مرحلة ال�شق�ء الأبدّي ثّم اجت�ز منزل اليقظة 

هذا  ف�شيزول  ذكره�  �شي�أتي  اّلتي  �شروطه�  م�شتوفيً�  التوبة  منزل  على  ودخل 

الظام من نف�شه و�شيعود اإلى نور الفطرة.

أركان التوبة:

هن�ك اأرك�ن و�شرائط ل يمكن اأن تكون توبة الإن�ش�ن �شحيحة ومقبولة اإذا لم 

تتوّفر فيه� هذه ال�شروط والأرك�ن، و�شنذكر هن� اأهّمه�:

1- ال�شعور ب�لندم القلب���ي على م� ارتكبه من ذنوب ومع��شي، وعلى تق�شيره 

ف���ي اأداء التك�ليف ال�شرعي���ة، ويعمل على تقوية الندام���ة في قلبه وي�شرم 

 فتحترق بن����ر الندامة هذه 
(1(

الن����ر فيه عل���ى غ���رار {چ چ ڇ      } 

جمي���ع المع��شي وتزول كدورة القلب و�شدوؤه. وليعلم اأّنه اإن لم يحرق قلبه 

بن�ر الندم اّلتي هي ب�ب من اأبواب الجّنة، فعليه اأن ي�شتقبل في ذلك الع�َلم 

الن�ر الع�تية حيث �شتفتح في وجهه اأبواب جهّنم!.

2- العزم على عدم العودة اإلى الذنوب نه�ئيً�.

)1) �شورة الهمزة، الآية: 6.
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تذكير النفس:

لتحقيق هذين الركنين يجب على الإن�ش�ن اأن يتذكر دائمً� ت�أثير مع��شيه في 

اأّن المع�شية تحدث نقطة �شوداء في قلب الإن�ش�ن  روحه، وقد ذكرت الرواي�ت 

وت�أخذ هذه النقطة ب�لتو�ّشع وتغطية القلب حّتى ي�شل اإلى مرحلة ال�شق�وة الأبدية 

اّلتي ل رجعة فيه�!

وتذّكر عواقب المع��شي في ع�لم البرزخ ويوم القي�مة كم� ورد في الرواي�ت 

ال�شرعية والأدلة العقلية، ف�إّن للمع��شي في ع�لم البرزخ والقي�مة �شورًا تتن��شب 

المذنب  الإن�ش�ن  تعذيب  ال�ش�غل  �شغله�  ويكون  وال�شعور،  الإرادة  تملك  معه�، 

واإرادة  �شعور  وتعّذبه عن  الإن�ش�ن  تحرق  اأي�شً�  ن�ر جهّنم  اإّن  بل  اإليه!  والإ�ش�ءة 

من  ا�شتط�ع  ف���إذا   .
(1(

{چ چ ڇ     ڇ ڇ ڇ   ڍ ڍ   ڌ} ووع��ي! 

خال ذلك تحقيق ركني التوبة هذين يتي�ّشر اأمر �شلوكه طريق الآخرة، وتغمره 

{ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ   تع�لى:  لقوله  م�شداقً�  لي�شبح  الإلهية  التوفيق�ت 

في  ذكرن�ه�  اّلتي   Q ال�ش�دق  الإم���م  لرواية  وم�شداقً�   ،
(2(

{ ۋ     
بداية الدر�س.

شروط التوبة:

ب�لإ�ش�فة اإلى الأرك�ن اّلتي ذكرن�ه� فهن�ك �شروط يجب اأن تتحّقق حّتى ُتقبل 

التوبة عند اهلل تع�لى، وهن�ك �شرط�ن اأ�ش��شي�ن لقبول التوبة، وقد جمعه� اأمير 

الموؤمنين وملك الكام علّي بن اأبي ط�لب Q في كلمته المروية عنه في نهج 

الباغة:

)1) �شورة الهمزة، الآيت�ن: 6 ـ 7.

)2) �شورة البقرة، الآية: 222.
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فقد روي في نهج الباغة اأّن ق�ئًا ق�ل بح�شرته Q: اأ�شتغفر اهلل، فق�ل 

له:

اإّن ال�شتغفار درجة العّليين وهو ا�شم  اأتدري ما ال�شتغفار؟  اأّمك  »ثكلتك 

واقع على �شّتة معان: اأّولها الندم على ما م�شى، الثاني العزم على ترك العود 

اإليه اأبداً، والثالث اأن توؤّدي اإلى المخلوقين حقوقهم حّتى تلقى اهلل �شبحانه 

اأمل�س لي�س عليك تبعة. الرابع اأن تعمد اإلى كّل فري�شة عليك �شّيعتها فتوؤّدي 

حّقها. والخام�س اأن تعمد اإلى اللحم اّلذي نبت على ال�شحت فتذيبه بالأحزان 

حّتى تل�شق الجلد بالعظم وين�شاأ بينهما لحم جديد. وال�شاد�س اأن تذيق الج�شم 

.
(1(

األم الطاعة كما اأذقته حالوة المع�شية فعند ذلك تقول اأ�شتغفر اهلل«

على  الحديث  هذه  ي�شتمل  ذكرهم�  مّر  اللذين  التوبة  ركني  اإلى  فب�لإ�ش�فة 

�شرطي القبول اأي�شً� وهم�:

1- اإرج�ع الحقوق لأهله�، فعلى الإن�ش�ن الت�ئب اأن يرّد كّل م� اأخذه من الن��س 

م���ن دون ح���ّق، وعليه اأن ل يتوانى في رّده� اأو طل���ب ال�شم�ح منهم، وليعلم 

اأّن اأ�شح�ب الحقوق �شيط�لبونه به� يوم القي�مة ول و�شيلة له لأدائه� هن�ك 

�شوى اأن يتحّمل ذنوب الآخرين ويدفع اإليهم اأعم�له الح�شنة!

2- ت�أدية حقوق الخ�لق �شبح�نه وتع�لى، فيق�شي م� ف�ته من الفرائ�س الإلهية 

ويوؤّدي م� لم يفت وقته بعد.

سهولة التوبة لوال الوسوسة:

وعليك اأن ل تي�أ�س من رحمة اهلل ولطفه ول ت�شمح لل�شيط�ن والنف�س الأّم�رة 

وي�شرف�نك  و�شعبً�  �ش�ّقً�  اأمرًا  التوبة  قلبك، في�شّوران  والو�شو�شة في  ب�لهيمنة 

)1) نهج الباغة، ق�ش�ر الحكم، 417.
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عنه�، حّتى واإن ك�نت الذنوب والتق�شيرات كثيرة وج�شيمة، ف�إّن اهلل تع�لى ُي�شّهل 

قليلة  بخطوات  بدايتك  ك�نت  ولو  ال�شير  بداأت  اإن  بيدك  وي�أخذ  الطريق،  عليك 

ح�شب ا�شتط�عتك، واعلم اأّن الي�أ�س من رحمة اهلل تع�لى من اأعظم الذنوب.

شروط كمال التوبة:

اإذا تحّققت الأرك�ن وال�شروط المتقّدمة ف�إّن التوبة �شتكون مقبولة ب�إذن اهلل 

تع�لى، ولكن مع ذلك هن�ك �شروط يمكن اإ�ش�فته� اإلى التوبة لتو�شله� اإلى الكم�ل 

وتجعله� على اأف�شل وجه فلكّل منزل من من�زل ال�ش�لكين مراتب ودرج�ت تختلف 

 Q ح�شب اختاف قلوبهم وهم� �شرط�ن اأي�شً�، ورد ذكرهم� عن الإم�م علّي

في الرواية ال�ش�بقة:

1- محو اآثار الذنوب النف�شية: اإّن لكّل مع�شية ولهو انعك��س واأثر في الروح، 

ف�إّن هذه المتعة الطبيعية اّلتي ع��شه� الإن�ش�ن مع المع�شية �شتبقى تلقي 

بظاله� على نف�شه وروحه وتجذبه� اإلى المع��شي، وم� دامت هذه الظال 

لحظة  من  وُيخ�شى  القلب،  ويع�شقه�  اإليه�،  ترغب  النف�س  ف�إّن  به�  ع�لقة 

�شتبقى  الآث�ر  وهذه  ب�هلل.  والعي�ذ  وتمّرده� على �ش�حبه�  النف�س  طغي�ن 

حّتى بعد زوال المع�شية، فعلى الإن�ش�ن اأن يهتّم ب�إزالته� اأي�شً�، فيتدارك 

اأّي نق�س طراأ على نف�شه نتيجة ح�لة اللهو اّلتي ع��شه� مع المع�شية، فا 

بّد على ال�ش�لك ل�شبيل الآخرة والت�ئب عن المع��شي اأن يذيق الروح األم 

تداركه�  المع�شية  ليلة في  �شهر  ف�إذا  العب�دة،  وم�شّقة  الروحية  الري��شة 

بليلة من العب�دة، واإذا ع��س يومً� واحدًا مع اللذائذ الم�ّدية تداركه ب�ل�شوم 

والم�شتحّب�ت المن��شبة حّتى تطهر النف�س من كّل اآث�ر المع��شي وتبع�ته�، 

اإلى  الفطرة  وتعود  المع�شية،  قبل  ك�نت  كم�  �شف�ئه�  اإلى  النف�س  فتعود 

روح�نّيته� الأ�شيلة. وتح�شل له الطه�رة الك�ملة.
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فا بّد للت�ئب اأن ينتف�س وي�شت�أ�شل تلك الآث�ر ويقوم ب�لري��شة الروحية من 

العب�دات والمن��شك حّتى تزول معه� كّل تبع�ت وم�ش�عف�ت الخط�ي� والآث�م.

2- محو اآثار الذنوب الج�شمية: اإّن بع�س الذنوب ب�لإ�ش�فة لآث�ره� النف�شية 

له� اآث�ر بدنية اأي�شً�، ك�أكل الم�ل الحرام اّلذي ينبت اللحم من خاله. اإّن 

هذه الآث�ر البدنية اّلتي ن�ش�أت بفعل الذنوب والمع��شي ينبغي ا�شتئ�ش�له� 

الري��شة  مم�ر�شة  خال  من  وذلك  النف�شية،  الآث�ر  ي�شت�أ�شل  كم�  اأي�شً� 

الم�شتحب  وال�شي�م  والمن�ّشط�ت  المقّوي�ت  اأكل  الج�شمية ك�لإم�ش�ك عن 

اأو الواجب اإذا ك�ن في ذّمته �شي�م واجب، فيذيب اللحوم اّلتي ن�ش�أت على 

ج�شمه من الحرام والمع�شية اأّي�م الخط�ي� والآث�م.

ر والتدبُّر في نت�ئج المع��شي  ول بّد في غ�شون ا�شتغ�له بهذه الأمور من التفكُّ

كّل  اأّن  قلبه  ولُي�شعر  البرزخ،  واألم  الميزان  ودّقة  المتع�لي  الحّق  عق�ب  و�شّدة 

ذلك نتيجة الأعم�ل القبيحة والمخ�لفة لم�لك الملك، لعّله يح�شل له نفور من 

المع��شي وارتداع نه�ئي عنه�.

ما هو المطلوب في التوبة:

لي�س المطلوب في التوبة بدايًة الح�شول على مراتب الكم�ل اّلتي ذكرن�ه�، 

اأّن عملية  الن��س، فيظّن  ولكّنه� قد ت�شعب على بع�س  التوبة  فهي من متّمم�ت 

الت�شويف والت�أجيل  اأو يقع في مو�شوع  اأمر �ش�ّق، فُيعر�س عنه� ويتركه�!  التوبة 

حّتى ُيكتب من الأ�شقي�ء!

اإّن كّل خطوة مهم� ك�نت �شغيرة في طريق ال�شلوك اإلى الآخرة هي اأمر مطلوب 

الطريق  على  قدمه  الإن�ش�ن  ي�شع  وعندم�  وتع�لى،  �شبح�نه  اهلل  عند  ومحبوب 

ف�إّن اهلل �شي�أخذ بيده وي�شّهل له الأمور بعد ذلك. وق�رن الأمور الأخروية ب�لأمور 

الدنيوية، ف�إّن العقاء اإذا لم ي�شتطيعوا اأن يحّققوا هدفهم الأعلى والأرفع، فهم 
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يطمحون ب�لح�شول على المرتبة الأقّل ول ي�شت�شلمون اأبدًا.

اإذا لم ت�شتطع اأن تحّقق التوبة الك�ملة، فا تعدل عن التوبة ول  اأي�شً�  واأنت 

ُتعر�س عنه� وح�ول اأن ُتحّقق الم�شتوى الم�شتط�ع منه�.

مهّم  الهدف  ف�إّن  ال�شير،  من  الإن�ش�ن  تمنع  ل  اأن  يجب  الطريق  �شعوبة  اإّن 

وعظيم جّدًا، وكّلم� عظم الهدف في عين الإن�ش�ن �شهلت عليه الطريق وه�نت 

في عينه مهم� ك�نت �شعبة، واأّي �شي ء اأعظم من النج�ة الأبدية والروح والريح�ن 

اإّن هذه  ال�شرمدي؟  وال�شق�ء  الدائمي  الهاك  من  اأعظم  باء  واأّي  الدائمي�ن؟ 

التوبة �شتنقل الإن�ش�ن من ال�شق�ء الأبدّي اإلى ال�شع�دة المطلقة، ف�إذا ك�ن الهدف 

عظيمً� اإلى هذا الم�شتوى، فا ب�أ�س ب�لمع�ن�ة والتعب لأّي�م قليلة.

االستغفار:

اإّن طرق ب�ب مغفرة اهلل تع�لى واللجوء اإلى �شفة الغّف�رية في اهلل تع�لى من 

الأمور اله�ّمة اّلتي يجب اأن ُيقدم عليه� الت�ئب، ويطلب فتح هذا الب�ب له للح�شول 

والطلب  الخلوات،  وفي  والعلن  ال�شّر  في  وح�له  مق�له  بل�ش�ن  المق�م،  هذا  على 

ف�إّن  واآث�ره�،  ي�شتر عليه ذنوبه  اأن  وبك�ء  بكّل مذّلة وم�شكنة وت�شّرع  تع�لى  منه 

مق�م الغّف�رية وال�شّت�رية للّذات المقّد�شة ي�شتدعي �شتر العيوب وغفران تبع�ت 

الذنوب، ف�إّن ال�شور المعنوية لاإن�ش�ن اأ�شبه ب�لولد اّلذي يولد له في الدني�، بل 

اأ�شّد الت�ش�قً� به! وحقيقة التوبة وال�شتغف�ر بمث�بة قطع كّل �شلة مع هذا المولود 

ونفيه.

اإّن اهلل �شبح�نه وتع�لى ب�شبب مغفرته و�شتره يقطع كّل �شلة بين هذا الوليد 

الم�شوؤوم وبين الإن�ش�ن، ويحجب عن تلك المع�شية كّل المخلوق�ت اّلتي اّطلعت 

عليه من المائكة، وكّت�ب �شح�ئف المع��شي، والزم�ن والمك�ن واأع�ش�ء نف�س 

الحديث  في  اإليه  اأ�شير  كم�  المع�شية  تلك  وُين�شيهم جميعً�  وجوارحه،  الإن�ش�ن 
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معنى  يكون  اأن  وُيحتمل  الذنوب«  من  عليه  كتبا  ما  ملكيه  »ُين�شي  ال�شريف 

الن�شي�ن هن� هو الوحي لهذه المخلوق�ت بكتم�ن المع��شي، والوحي يتحّقق ب�أحد 

�شكلين: اإّم� اإ�شدار الأمر لهذه المخلوق�ت بعدم الإدلء ب�ل�شه�دة، اأو رفع الآث�ر 

اّلتي تركته� المع��شي على الأع�ش�ء والتي به� تتّم ال�شه�دة التكوينية. فمع عدم 

التوبة يمكن اأن ي�شهد عليه كّل ع�شو بل�ش�ن مق�له اأو ح�له.

جميع الموجودات ذات علم وحياة:

تحظى  جميعً�  اإّنه�  بل  ومعرفة،  وحي�ة  علم  الموجودات  من  واحد  لكّل  اإّن 

والأع�ش�ء  الأر�س  لبق�ع  الوحي  ف�إّن  المقّد�س جّل وعا،  الحّق  لمق�م  ب�لمعرفة 

اّلذي  ب�أ�شره�  والجوارح ب�لكتم�ن واإط�عته� لاأمر الإلهي، وت�شبيح الموجودات 

ن�ّس عليه القراآن الكريم واأوردته الأح�ديث ال�شريفة كثيرًا، كّل ذلك يدّل على 

الخ�لق  بين  الخ��ّس  الرتب�ط  على  دليل  بل  الموجودات،  وحي�ة  و�شعور  علم 

والمخلوق.

.
(1(

{ٱ  ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ   ڀ     }

خال�صة الدر�س

� التوبة: هي رجوع من وحول الم�ّدة وظلم�نيته� اإلى نور الفطرة وروح�نّيته�.

� من اأركان التوبة: ال�شعور ب�لندم، العزم على عدم العودة.

الإلهّية  الفرائ�س  اأداء  لأهله�،  الحقوق  اإرج���ع  التوبة:  قبول  �شروط  من   �

الم�شّيعة.

)1) �شورة الجمعة، الآية: 1.
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� ل تترك لو�شو�شة ال�شيط�ن اأن ُت�شّعب عليك التوبة ول تي�أ�س من رحمة اهلل 

تع�لى.

الذنوب  اآث���ر  محو  النف�شية،  الذنوب  اآث���ر  محو  التوبة:  كمال  �شروط  من   �

الج�شمية.

� في بداية طريق التوبة لي�س المطلوب مراتب الكم�ل اإذا �شُعبت، فكّل خطوة 

في طريق التوبة والآخرة هي مطلوبة.

� من الأمور اله�ّمة للت�ئب اللجوء اإلى مق�م غّف�رّية اهلل �شبح�نه و�شّت�رّيته.

� اإّن جميع الموجودات ذات علم وحي�ة، فلي�س غريبً� على اهلل تع�لى اأن يوحي 

اإلى بق�ع الأر�س والأع�ش�ء والجوارح ب�ل�شتر على الت�ئب.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى خطورة ال�شهوات على حرّية الإن�ش�ن.1. 

ر من اأ�شر ال�شهوات.2.  اأن يدرك كيفية التحرُّ

ر من اأ�شر ال�شهوات.3.  اأن يتعّرف اإلى اآث�ر التحرُّ

الدرس الثالث والعشرون

الكمال والحرية
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:Q عن الإم�م علّي

.
(1(

»الحّر حّر واإن م�ّشه ال�شّر، والعبد عبد واإن �شاعده القدر«

اإلنسان بفطرته يحّب الكمال الّتام المطلق:

اإّن اهلل �شبح�نه وتع�لى فطر الإن�ش�ن على ع�شق الكم�ل الّت�م المطلق وجبل 

قلبه  فيجد  بوجدانه،  اإن�ش�ن  كّل  به  يح�ّس  م�  وهذا  الإن�ش�نية على ذلك،  الّذات 

يتوّجه �شطر الجميل على الإطاق، والك�مل من جميع الوجوه.

غير اأّن كّل امرئ يرى الكم�ل في �شي ء م� ح�شب ح�له ومق�مه، فيتوّجه قلبه 

اإليه: ف�أهل الآخرة يرون الكم�ل في مق�م�ت الآخرة ودرج�ته�، فقلوبهم متوّجهة 

�شبح�نه  كم�له  في  والجم�ل  الحّق،  جم�ل  في  الكم�ل  يرون  اهلل  واأهل  اإليه�. 

يقولون:

.
(2(

{... ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ...}

)1) عيون الحكم والمواعظ، علّي بن محّمد الليثي الوا�شطي، �س 48.

)2) �شورة الأنع�م، الآية: 79.



234

�ة
���ّ
�ي
���
اق
��
خ��
ٌث أ
�و
��
ح��
��
���
ب

ويقولون:

.
(1(

»لي مع اهلل حال«

فهم محّبون لارتب�ط به تع�لى، ع��شقون ل�شف�ته الجميلة.

واأهل الدني� عندم� توّهموا اأّن الكم�ل في لذائذ الدني�، وتبّين لأعينهم جم�له�، 

اّتجهوا فطرّيً� نحوه�. ف�شعي اأهل الدني� وراءه� هو تطبيق خ�طئ لفطرتهم، هذه 

الفطرة وذاك الع�شق اّلذي يربطهم ب�لكم�ل المطلق، واّلذي يعتبر كّل م� عداه 

مجّرد اأمر ث�نوي، فتعّلق القلب بهذه الأمور الث�نوية العر�شية هو خط�أ في فهم 

الكم�ل ومعرفته لي�س اإّل.

أسر الشهوة أساس البالء ومانع الكمال:

�شا�شل  وم�دامت  وال�شهوات،  النف�س  قيود  في  يرزح  م�دام  الإن�ش�ن  اإّن 

المعنوية  المق�م�ت  يبلغ  اأن  ي�شتطيع  ل  رقبته،  على  الطويلة  وال�شهوة  الغ�شب 

ول  الث�بتة،  واإرادته�  للنف�س،  الب�طنية  ال�شلطة  فيه  تظهر  ول  والروح�نية، 

يح�شل له مق�م ا�شتقال النف�س وعّزته� اّلذي هو اأرقى مق�م لكم�ل الروح، بل 

د على النف�س في جميع الأحوال. اإّن هذا الأ�شر والرّق ُيقّيده ول ي�شمح له ب�لتمرُّ

واإذا قويت هيمنة النف�س الأم�رة وال�شيط�ن في الب�طن، وانق�دت جميع القوى 

لهم� في العبودية والط�عة واأبدت لهم� الخ�شوع والت�شليم الت�ّمين، لم� اقت�شرت� 

على المع��شي بل دفعت� الإن�ش�ن من المع��شي ال�شغيرة رويدًا رويدًا اإلى المع��شي 

الكبيرة، ومنه� اإلى �شعف في العق�ئد، ثّم اإلى الأفك�ر المظلمة، ثّم اإلى مت�ه�ت 

الجحود، ثّم اإلى بغ�س وعداوة الأنبي�ء والأولي�ء، و�شتكون النف�س ع�جزة اأم�م كّل 

ذلك ب�شبب ح�لة الرّق اّلتي تعي�شه� وعدم قدرته� على مخ�لفة رغب�ته�. و�شتكون 

ع�قبة الأمر وخيمة جّدًا. و�شتدفع الإن�ش�ن اإلى اأم�كن خطيرة ومخيفة.

الأنوار  نبّي مر�شل«.  ول  فيه ملك مقّرب  ي�شعني  ل  وقت  »لي مع اهلل   :
P

ر�شول اهلل  الم�شهور عن  الحديث  اإلى  اإ�ش�رة   (1(

القد�شية، ال�شيخ محّمد ح�شن الأ�شفه�ني، ه�م�س �س 119.
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أسر الشهوة مصدر كّل أسر:

رّقه  ك�ن  النف�شية،  والميول  ال�شهوة  لهيمنة  مقهورًا  اأ�شبح  اإذا  الإن�ش�ن  اإّن 

وعبوديته وذّله بقدر مقهورّيته لتلك ال�شلط�ت الح�كمة عليه.

هذه  توحي  فكّلم�  واإط�عته،  له  الّت�م  الخ�شوع  هو  ل�شخ�س  العبودية  ومعنى 

م�شتوى  اإلى  الأمر  ويبلغ  الخ�شوع،  بمنتهى  اأط�عه�  لاإن�ش�ن  ب�شي ء  ال�شلط�ت 

ل ط�عته� عن ط�عة خ�لق ال�شم�وات والأر�س، وعبوديته� على عبودية م�لك  يف�شّ

الملوك الحقيقي. فتزول عن نف�شه العّزة والكرامة والحّرية، ويحّل محّله� الذل 

وي�شت�شيغ  الج�ه،  ذوي  اأم�م  وينحني  الدني�  لأهل  فيخ�شع  والعبودية.  والهوان 

الهوان لأجل الترفيه عن البطن والفرج، كّل ذلك يحدث منه م� دام اأ�شيرًا لهوى 

النف�س وال�شهوة.

هذا على م�شتوى المف��شد الدنيوية، واأم� في دار الحّق فكيف �شتتجلى �شورة 

هذا الأ�شر وكيف �شتظهر اأغال ال�شهوات؟ لعل هذه ال�شل�شلة اّلتي طوله� �شبعون 

ذراعً� واّلتي اأخبر عنه� اهلل تع�لى واّلتي تكون اأ�شف�دًا واأغاًل لن� في يوم الآخرة 

ال�شهوية  القّوة  اأوامر  ظّل  في  والرّق  الأ�شر  هذا  به�  �شيظهر  اّلتي  ال�شورة  هي 

والغ�شبية.

يقول اهلل تع�لى:

.
(1(

{گ گ گ  گڳ  }

وفي اآية اأخرى:

.
(2(

{ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې   }

فم� ي�شل اإلين� في ذلك الع�َلم هو �شورة اأعم�لن�.

)1) �شورة الكهف، الآية: 49.

)2) �شورة البقرة، الآية: 286.
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جة بع�شه� على بع�س، وتحّطم  ق �شا�شل ال�شهوة والأهواء المتعرِّ فعليك اأن تمزِّ

اأ�شف�د القلوب وتخرج من قيود الأ�شر ولتكن حّرًا في هذا الع�َلم لتكون حّرًا في 

ذلك الع�َلم.

كيف نتحّرر من أسر الشهوة:

نف�شه  لإنق�ذ  �شبيل  كّل  اإلى  واللجوء  ال�شعي  من  له  بّد  ل  الع�قل  الإن�ش�ن  اإّن 

من الأ�شر، والنهو�س اأم�م النف�س الأم�رة وال�شيط�ن الب�طني، م� دامت الفر�شة 

�ش�نحة وقواه الج�شدية �شليمة، وم�دام على قيد الحي�ة، وقواه لم تت�شّخر كّليً�، 

فليت�أّمل في اأحوال نف�شه واأحوال الم��شين ويتمّعن في �شوء الع�قبة، وُيفهم نف�شه 

المنقولة عن  الت�لية  الحقيقة  ويفهمه  قلبه  ويوقظ  تبلى،  القليلة  الأي�م  هذه  اأّن 

، ف�إذا غ�شين� 
(1(

الر�شول الأكرم P حيث خ�طبن� ق�ئًا: »الدنيا مزرعة الآخرة«

الموت وحّل الع�َلم الآخر انقطعت اأعم�لن� وذهبت اأم�لن� نه�ئيً�.

اإّن معالجة النف�س ل تكون اإّل بوا�سطة اأمرين:

العمل: فعليه اأن يب�در اإلى تروي�س نف�شه وال�شيطرة عليه� من خال اللتزام 

ب�ل�شرع المقّد�س، ومن خال مخ�لفة النف�س فترة من الزمن، يتّم خاله� 

ردع النف�س وتروي�شه� تج�ه الحّب المفرط للدني� وال�شهوات والأهواء، حّتى 

تتعّود على الخيرات والكم�لت.

العلم: يجب تلقين النف�س واإباغ القلب اأّن جميع الن��س محت�جون فقراء �شع�ف 

ع�جزون، وهم ل يملكون لأنف�شهم نفعً� ول �شّرًا، فكيف يملكون لغيرهم؟! 

اإليهم ويخ�شع القلب اأم�مهم. هم جميعً�  اأتفه من اأن تنعطف النف�س  اإّنهم 

مت�ش�بهون في الح�جة اإلى الغني المطلق الق�در على جميع الأمور.

)1) عوالي اللئ�لي، ج 1، �س 267.
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اأّي  اإّن الق�در اّلذي منحهم العّزة وال�شرف والم�ل والوج�هة ق�در على منح 

�شخ�س اأراد.

ر من أسر الشهوة: أثر التحرُّ

و�شهوته،  بطنه  �شبيل  في  وينحّط  يتذّلل  اأن  الإن�ش�ن  على  حقيقة  الع�ر  من 

ويتحّمل المتن�ن من مخلوق فقير ذليل ل حول له ول علم ول وعي.

اإذا اأردت اأيُّه� الإن�ش�ن اأن تقبل المّنة فلتكن من الغني المطلق وخ�لق ال�شم�وات 

والأر�س، ف�إّنك اإذا وّجهت وجهك اإلى الّذات المقّد�شة، وخ�شع في مح�شره قلبك، 

ف�شيكون لذلك العديد من الآث�ر العظمية اّلتي نذكر منه�:

اأ- �شتخل���ع من رقبتك طوق العبودية لغي���ر اهلل �شبح�نه وتع�لى، و�شتتحّرر 

من الع�لمين.

واإفن�ء  مركزية،  واحدة  نقطة  اإلى  والنتب�ه  الحّق  لعبودية  نتيجة  ب- 

المطلقة،  الإلهية  ال�شلطة  في  واأهوائه�  النف�س  و�شلط�ت  قوى  كّل 

وتظهر  عليه�،  وت�شتولي  الأخرى  العوالم  تقهر  القلب  في  ح�لة  تنجم 

ال��رّب  اأم����م  ّل  اإ ال��ط���ع��ة  ب��ى  ت���أ والعظمة  ال�شموخ  م��ن  ح���ل��ة  ل��ل��روح 

ولو  المقّد�س.  الحّق  ذات  ط�عة  ط�عتهم  تكون  من  واأم���م  �شبح�نه 

منه  قلبه  تزلزل  لم�  لأحد،  محكومً�  ط�رئة  ظروف  وجّراء  ّنه  اأ فر�س 

النبّي  في  ال�ش�أن  ك�ن  كم�  وا�شتقاله�،  نف�شه  حّرية  على  ولح�فظ 

على  الظ�هرية  عبوديتهم�  �شلبً�  تنعك�س  لم  حيث  ولقم�ن  يو�شف 

نف�شيهم�. وانطاقة  حّرية 

حّرية  ن�شمة  ي�شتن�شقوا  لم  الظ�هرية  وال�شلطة  القدرة  اأ�شح�ب  من  كم 

النف�س وقيمته�، فتراهم اأذّلء وعبيدًا للنف�س واأهوائه�، يتزّلفون نحو المخلوق 

الت�فه؟!.
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:L في رواية عن الإم�م علّي بن الح�شين

.
(1(

»اإّني لآنف اأن اأطلب الدنيا من خالقها فكيف من مخلوق مثلي«

ج- من ثم�ره اأي�شً� غنى النف�س: اإّن عدم الح�جة هو من ح�لت الروح، وهو 

غي���ر مرتبط ب�أموٍر م�ّدية خ�رج الإن�ش�ن. نحن ن���رى اأن��شً� من اأهل الثراء 

والم����ل والج�ه يتفّوه���ون بكلم�ت يندى له� الجبي���ن ول يقوله� الم�شتجدي 

ربت على روحه الذّلة والم�شكنة. المتهّتك، اإّنه م�شكين �شُ

اإّن �شعب اليهود ب�لن�شبة لعددهم يعتبرون من اأغنى �شعوب الأر�س، ولكّنهم 

يعي�شون طيلة حي�تهم في ال�شق�ء والتع��شة وال�شّدة والهوان، وتبدو على مامحهم 

الح�جة والفقر والذّل والم�شكنة، وهذا كّله �شببه الفقر النف�شي والذّل الروحي.

فيم� نرى في اأ�شح�ب الزهد وذوي الحي�ة الب�شيطة اأ�شخ��شً� قلوبهم مفعمة 

يجدون  ول  فيه�  م�  وكّل  الدني�  على  الامب�لة  نظرة  ويلقون  والكف�ف،  ب�لغنى 

اأحدًا اأهًا لا�شتنج�د به اإّل الحّق المقّد�س المتع�لي.

اأيُّه� العزيز على الرغم من اأّن هذا الع�َلم لي�س بدار الجزاء والمك�ف�أة واإّنم� هو 

�شجن الموؤمن، فلو تحّررت من اأ�شر النف�س واأ�شبحت عبدًا للحّق المتع�لي وجعلت 

دًا، واأجليت مراآة روحك من غب�ر النف�ق، واأر�شلت قلبك اإلى النقطة  القلب موحِّ

المركزية للكم�ل المطلق ل�ش�هدت بعينك اآث�ر ذلك في هذا الع�َلم، ولتو�ّشع قلبك 

الت�ّمة وهو م� ل ت�شعه جميع العوالم  حّتى ُي�شبح محّاً لظهور ال�شلطة الإلهية 

. ول�شعرت 
(2(

»ل ي�شعني اأر�شي ول �شمائي ولكن ي�شعني قلب عبدي الموؤمن«

غنى وا�شحً� في النف�س، حيث لم تعب�أ بكّل العوالم الغيبية والم�ّدية، ولأ�شبحت 

اإرادتك قوّية، وك�ن يق�ل في بع�س الأ�شع�ر الف�ر�شية م� معن�ه: هل راأيت تحليق 

الطير؟، ان�شلخ من اأغال ال�شهوة حّتى ترى تحليق الإن�ش�ن.

. 
Q

)1) علل ال�شرائع، المجلد الأول، ب�ب 165، العلة اّلتي من اأجله� �شمي علي بن الح�شين زين الع�بدين 

)2) عوالي اللئ�لي، ج 4، �س 7.
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خال�صة الدر�س

� الإن�ش�ن بفطرته يبحث عن الكم�ل المطلق، ولكن كّل امرئ يرى الكم�ل في 

الكم�ل  لأّنهم يرون  اإلى اهلل  يتوّجهون  ف�أهل اهلل  �شيء م� ح�شب ح�له ومق�مه، 

فيه، واأهل الدني� يتوّجهون اإليه� لأّنهم يتوّهمون الكم�ل فيه�.

يبلغ  اأن  ي�شتطيع  لن  فهو  وال�شهوات  النف�س  لقيود  خ��شعً�  الإن�ش�ن  دام  م�   �

الإن�ش�ن  دخل  كّلم�  ال�شهوات  قيود  قويت  وكّلم�  والروحية.  المعنوية  المق�م�ت 

في مت�ه�ت مظلمة، وكّلم� اأ�شبح مقهورًا لهيمنة ال�شهوات، ك�ن رّقه وّذله بقدر 

مقهوريته لتلك ال�شلط�ت الح�كمة عليه، فتزول عن نف�شه العّزة والكرامة والحرّية 

ويحّل محّله� الذّل والهوان والعبودية.

ر من اأ�شر ال�شهوة يكون بطريقين: علمي وعملي، اأّم� العلمي: فبتلقين  � التحرُّ

والغني  الق�در  اأم�م  فقراء �شع�ف ع�جزون  الن��س محت�جون  اأّن جميع  النف�س 

المطلق، فا ينبغي الخ�شوع لهم.

اأّم� العملي: اأن يب�در اإلى تروي�س نف�شه وال�شيطرة عليه� وردعه� عن ال�شهوات 

وحّب الدني�، حّتى تتعّود على الخيرات والكم�لت.

ر من اأ�شر ال�شهوة: تكون عبدًا هلل وحده و�شتتحّرر من الع�لمين،  � من اآث�ر التحرُّ

قّوة الروح وا�شتقاله�، غنى النف�س.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى اأهمّية ذكر اهلل �شبح�نه.1. 

اأن يتعّرف اإلى خ�ش�ئ�س ذكر اهلل تع�لى.2. 

ر.3.  ر والتذكُّ ق بين التفكُّ اأن ُيفرِّ

اأن يتعّرف اإلى مراتب الذكر.4. 

الدرس الرابع والعشرون

ذكر اهلل تعالى
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:Q عن الإم�م الب�قر

»مكتوب في التوراة اّلتي لم ُتغّير اأّن مو�شى Q �شاأل رّبه فقال: يا رّب، 

يا  اإليه:  وجل  عّز  اهلل  فاأوحى  ناديك؟ 
ُ
فاأ بعيد  اأم  ناجيك، 

ُ
فاأ مّني  اأنت  اأقريب 

اإّل  �شتر  �شترك يوم ل  اأنا جلي�س من ذكرني. فقال مو�شى: فمن في  مو�شى 

فاأولئك  حّبهم 
ُ
فاأ فّي  ويتحاّبون  فاأذكرهم  يذكرونني  الذين  فقال:  �شترك. 

.
(1(

الذين اإذا اأردت اأن اأ�شيب اأهل الأر�س ب�شوٍء ذكرتهم فدفعت عنهم بهم«

إحاطة الله تعالى:

الحديث  تع�لى عليه في �شرح  المجل�شي ر�شوان اهلل  المحّقق  العّامة  يذكر 

اأّنني  اآداب الدع�ء هو  اأّن ال�شبب ب�ل�شوؤال عن   Q ال�ش�بق عن الإم�م الب�قر 

اإذا نظرت اإليك ف�أنت اأقرب من كّل قريب واإذا نظرت اإلى نف�شي اأجدني في غ�ية 

.
(2(

البعد عنك، فا اأدري في دع�ئي اأنظر اإلى ح�لي اأو اإلى ح�لك؟

ومن المحتمل اأّن النبّي مو�شى Q في الحديث المذكور يعر�س عجزه عن 

)1) الك�في، ج 2، �س 496.

)2) انظر: مراآة العقول، ج 12، �س122.
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كيفية دع�ئه هلل تع�لى فيقول:

»اإلهي اأنت منّزه من الّت�شاف بالقرب والبعد، فاأنا مترّدد ل اأجد دعاًء يليق 

ناديك وعّلمني كيفية ندائك واهدني اإلى 
ُ
بعظمتك وجاللك، فا�شمح لي اأن اأ

ما يتنا�شب ومقام قد�شك في هذا المجال«.

د اأّن اهلل تع�لى له اإح�طة وقيمومية، و�شعة وجودية تعّم جميع  وال�شبب في التردُّ

دائرة الوجود، و�ش�حته المقّد�شة تتنّزه عن القرب والبعد الح�ّشيين والمعنويين، 

لأّن ذلك ي�شتلزم نوعً� من التحديد والت�شبيه، والحّق المتع�لي منّزه عن ذلك.

وم� ورد في بع�س الآي�ت ال�شريفة من الكت�ب الإلهي الكريم من تو�شيف الحّق 

المتع�لي ب�لقرب هو من ب�ب المج�ز والإ�شتع�رة.

كقوله تع�لى:

.
(1(

{ى ائ  ائ ەئ ەئ وئوئ  }

وقوله عّز من ق�ئل:

.
(2(

{ڀ ڀ ڀ       ڀ ٺ ٺ  }

خصائص ذكر الله تعالى:

ي�شتف�د من هذا الحديث ال�شريف اأّن لذكر اهلل تع�لى خ�ش�ئ�س، اأهّم هذه 

الخ�ش�ئ�س:

- اإّن ذكر العبد هلل، يبعث على ذكر اهلل لعبده وهذا اأهّم الخ�ش�ئ�س، وهن�ك 

رواي����ت اأخرى ت�شير اإلى ه���ذا الأمر، ويق�بل هذا الذكر الن�شي�ن اّلذي ق�ل 

�شبح�نه وتع�لى عن الن��شي في القراآن:

)1) �شورة البقرة، الآية: 168.

)2) �شورة ق، الآية: 16.
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.
(1(

{ٻ           ٻ ٻ ٻپ پ پ    پ  }

فكم� اأّن ن�شي�ن الآي�ت والعمى الب�طني عن روؤية مظ�هر جم�ل الحّق وجاله 

ر  ر لاآي�ت والأ�شم�ء وال�شف�ت وتذكُّ ي�شّبب العمى في الع�َلم الآخر، يكون التذكُّ

الحّق �شبح�نه وجم�له وجاله ب�عثً� على حّدة في الب�شيرة واإزاحة للحجب بقدر 

ر ونورانّيته. قّوة التذكُّ

- ومن خ�ش�ئ�س الذكر اأي�شً� اأّن اهلل �شبح�نه وتع�لى يرفع لكرامتهم العذاب 

عن عب�ده، فم� دام الذاكرون اأحي�ء بين العب�د ل ُينزل اهلل �شبح�نه العذاب 

على الن��س.

ر: ر والتذكُّ الفرق بين مقام التفكُّ

ر فهو الو�شول اإلى  ر هو مرحلة البحث عن المحبوب وطلبه، واأّم� التذكُّ التفكُّ

ر  التفكُّ ر فوق  »التذكُّ العرف�ء:  بع�س  يقول   ،T الحّق  ف على  والتعرُّ المطلوب 

ر وجود«، فم�دام الإن�ش�ن يطلب ويبحث يكون محجوبً�  ر طلب والتذكُّ فاإّن التفكُّ

عن مطلوبه وعندم� ي�شل اإلى محبوبه يتحّرر من عن�ء البحث والتفتي�س، وبذلك 

ر. ر هو من نت�ئج التفكُّ يّت�شح اأّن التذكُّ

ر اأقوى واأكمل، حّتى  ر قوّيً� وك�مًا، �شتكون نتيجته وهي التذكُّ كّلم� ك�ن التفكُّ

ر ل ُتق��س  ر الّت�م للمعبود، وهذا النوع من التفكُّ ر الإن�ش�ن اإلى التذكُّ يو�شل التفكُّ

ف�شيلته ب�أّي عمل اآخر.

الطريق،  ر يخت�شر  التفكُّ ولكّن  ر،  التذكُّ اإلى  تو�شل  اأي�شً�  العب�دة  اأّن  �شحيح 

ر �ش�عة اأف�شل من عب�دة �شنة اأو �شتين اأو حّتى  ففي الأح�ديث ال�شريفة اأّن تفكُّ

ر �ش�عة واحدة يفتح على الإن�ش�ن اأبوابً� من المع�رف ل  �شبعين ع�مً�. فلعّل تفكُّ

)1) �شورة طه، الآية: 126.
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ر لاإن�ش�ن ب�لمبداأ  ر �ش�عة واحدة تذكُّ تفتحه� عب�دة �شبعين �شنة، اأو اأّن في تفكُّ

�شبح�نه م� ل يح�شل خال فترة �شنين عديدة من العن�ء والجهد.

ر ضرورّي لجميع الناس: التذكُّ

ر فيه دائمً�، يثمر نت�ئج كثيرة لك�فة طبق�ت  ر الحبيب �شبح�نه، والتفكُّ اإّن تذكُّ

الن��س.

ر الحبيب �شبح�نه غ�ية اآم�لهم، وفي  اأّم� اأولي�ء اهلل تع�لى الك�ملون، ف�إّن تذكُّ

ر يبلغون جم�ل هذا الحبيب، هنيئً� لهم. ظّل التذكُّ

واأّم� عموم الن��س والمتو�ّشطون منهم، فهو اأف�شل م�شلح لاأخاق وال�شلوك 

وللظ�هر والب�طن.

الأمور  لأحجم عن  الأحوال،  في جميع  �شبح�نه  الحّق  مع  الإن�ش�ن  ع��س  اإذا 

اّلتي  الم�ش�كل والم�ش�ئب  اإّن  الطغي�ن.  ُت�شخطه �شبح�نه، وردع نف�شه عن  اّلتي 

تدفعن� اإليه� النف�س الأّم�رة وال�شيط�ن الرجيم قد ن�ش�أت ب�شبب الغفلة عن ذكر 

اهلل وعذابه وعق�به.

في  م  التحكُّ من  وال�شيط�ن  النف�س  وتمّكن  القلب  كدورة  ت�ش�عف  الغفلة  اإّن 

يبعث  �ش�أنه  للحّق جّل  ر  والتذكُّ الأّي�م.  مّر  المف��شد على  زي�دة  ب  وُت�شبِّ الإن�ش�ن 

على �شف�ء النف�س ونق�ئه�، وُيحّرر الإن�ش�ن من اأغال الأ�شر وُيخرج حّب الدني� 

اّلذي هو راأ�س الخط�ي� وم�شدر ال�شّيئ�ت من القلب، ويجعل الهموم هّمً� واحدًا، 

والقلب نظيفً� ط�هرًا ج�هزًا ل�شتقب�ل �ش�حبه وهو الحّق تع�لى.

الذكر الّتام المحيط بكّل أطراف مملكة الجسم

هو  ف�لقلب  القلب،  �شف�ت  المقّد�س من  لذاته  ر  والتذكُّ تع�لى  الحّق  ذكر  اإّن 

ر ترّتبت عليه جميع الآث�ر المذكورة للذكر. ر، ف�إذا تذكَّ اّلذي يتذكَّ
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واأكمل  واأف�شل  اأي�شً�.  الل�ش�ني  الذكر  القلبي  الذكر  يعقب  اأن  الأف�شل  ولكن 

مراتب الذكر ك�فة هو الذكر ال�ش�ري على ظ�هر الإن�ش�ن وب�طنه، �شّره وعلنه، 

اأع�ش�ء  وتتفّتح  المحبوب،  ر  تذكُّ �شورة  والروح  للقلب  الب�طنية  ال�شورة  فتكون 

الإن�ش�ن وجوارحه على الحّق تع�لى. ولو اأّن القلب انفتح حّقً� اأم�م الذكر، لجرى 

حكم الذكر في كّل الظ�هر والب�طن، ولك�نت حركة و�شكون العين والل�ش�ن واليد 

والرجل، واأفع�ل كّل القوى والجوارح مع ذكر الحّق، ولم تقم تلك القوى الظ�هرية 

والب�طنية ب�أّي فعل يخ�لف الوظ�ئف ال�شرعية المقّررة، فتكون حرك�ته� و�شكن�ته� 

جميع  في   
(1(

 { {ک      گ گ گگ   وتنفذ  الحّق،  بذكر  ومختومة  مبدّوة 

اأطراف ج�شم الإن�ش�ن ليحيط بقواه كّله� الظ�هرية والب�طنية.

انتق�س  الذكر،  نفوذ  وقّل  الرفيع،  الم�شتوى  هذا  في  انخف��س  وكّلم� ح�شل 

في  والب�طن  الظ�هر  من  كلٍّ  نق�ش�ن  واأّثر  الإن�ش�ن،  كم�ل  من  الن�شبة  وبنف�س 

الآخر.

ذكر الله باللسان:

اإّن ظ�هر الإن�ش�ن وب�طنه وكّل اأع�ش�ئه وقواه مترابطة ببع�شه� البع�س، ومن 

ومجٍد  ن�فع  اأمر  هو  فيه  روح  ل  ق�لبً�  ك�ن  واإن  ب�لل�ش�ن  الحّق  اأّن ذكر  ُيعلم  هن� 

اأي�شً�، لأّنه:

ق�لبً� ل روح  الذكر  واإن ك�ن هذا  بوا�شطة ذكره  الل�ش�ن بوظيفته  اأّوًل: ق�م 

له.

الذكر  القلب على  ل�ش�ن  لتفتُّح  �شببً�  ب�لل�ش�ن  الذكر  اأن ي�شير  ثانياً: يمكن 

اأي�شً� بعد فترة من المواظبة وال�شتمرار عليه ب�شروطه. فكم� اأّن المعلِّم 

ده� ثّم اإذا نطق  ر الكلمة اأم�م الطفل حّتى ينفتح ل�ش�نه عليه� ويردِّ ُيكرِّ

)1) �شورة هود، الآية: 41.
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ر معه فيزول عنه التعب وك�أن مددًا ي�شله من  الطفل �ش�ر المعلِّم يكرِّ

الطفل، كذلك الذاكر يجب اأن ُيعلِّم قلبه على الذكر، ف�إذا انفتح القلب 

على الذكر �ش�ر ل�ش�ن الفم يتبع القلب، و�شيزول عن�ء تكرار الذكر بعد 

.
(1(

اأن ا�شتمّد الل�ش�ن من القلب اأو من الغيب

فضيلة الذكر في األحاديث:

عن اأبي عبد اهلل Q ق�ل: »اإّن اهلل عّز وجل يقول: من �ُشِغَل بذكري عن 

.
(2(

عطي من �شاألني«
ُ
َم�شاألتي اأعطيته اأف�شل ما اأ

مليككم«  »عند  اأعمالكم  خير  اأّن  »...واعلموا  ق�ل:   P اهلل  ر�شول  وعن 

�شبح�نه  ال�شم�س ذكر اهلل  عليه  م� طلعت  واأرفعه� في درج�تكم وخير  واأزك�ه� 

.
(3(

وتع�لى ف�إّنه اأخبر عن نف�شه فق�ل: »اأنا جلي�س من ذكرني«

العظيمة  النت�ئج  القي�مة  يوم  الإن�ش�ن عندم� تنك�شف عليه  اأّن  الوا�شح  ومن 

لذكر اهلل ويرى نف�شه بعيدًا عنه� ويعلم ب�أّنه قد ُحرم من نعم كثيرة ول ي�شتطيع 

تداركه� ت�شتولي عليه الح�شرة والندامة، فيجب على الإن�ش�ن اأن يغتنم الفر�شة 

ول يخّلي مج�ل�شه ومح�فله من ذكر اهلل. ففي الك�في عن الف�شيل بن ي�ش�ر ق�ل: 

اأبرار وفّجار فيقومون  فيه  »ما من مجل�س يجتمع   :Q اأبو عبد اهلل  ق�ل 

.
(4(

على غير ذكر اهلل عّز وجل اإّل كان ح�شرة عليهم يوم القيامة«

)1) راجع الأح�ديث حول هذا المو�شوع في الك�في، الجزء الث�ني، كت�ب الدع�ء، ب�ب م� يجب من ذكر اهلل في كّل مجل�س.

)2) الك�في، ج 2، �س 501.

)3) عّدة الداعي، �س 187.

)4) الك�في، ج 2، �س 496.
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خال�صة الدر�س

اأنت مّني  اأقريب  »يا رّب،  ف�ّشر العّامة المجل�شي هذه الفقرة من الحديث: 

فاأناجيك، اأم بعيد فاأناديك؟«، اأّن ال�شبب ب�ل�شوؤال عن اآداب الدع�ء هو اأّنني اإذا 

نظرت اإليك ف�أنت قريب واإذا نظرت اإلى نف�شي اأجدني في غ�ية البعد عنك.

هلل  دع�ئه  كيفية  عن  عجزه  يعر�س   Q مو�شى  النبّي  اأّن  المحتمل  ومن 

د اأّن اهلل تع�لى له اإح�طة وقيمومية تعّم جميع الوجود،  تع�لى، وال�شبب في التردُّ

و�ش�حته المقّد�شة تتنّزه عن القرب والبعد.

� من خ�ش�ئ�س ذكر اهلل تع�لى: ذكر اهلل لعبده، واأّنه يرفع العذاب عن عب�ده 

لكرامة الذاكرين.

المحبوب،  عن  البحث  مرحلة  هو  ر  التفكُّ اأّن  ر،  والتذكُّ ر  التفكُّ بين  الفرق   �

. �شحيح اأّن العب�دة تو�شل اإلى  ف على الحّق عزَّ وجلَّ ر هو الو�شول والتعرُّ والتذكُّ

ر يخت�شر الطريق. ر اإّل اأّن التفكُّ التذكُّ

الحبيب  ر  تذكُّ اآم�لهم  غ�ية  ف�لك�ملون  الن��س،  لجميع  �شروري  ر  التذكُّ اإّن   �

والظ�هر  وال�شلوك  لاأخاق  م�شلح  اأف�شل  ر  ف�لتذكُّ الن��س  عموم  واأّم�  تع�لى، 

والب�طن.

ر اهلل وذكره من �شف�ت القلب ولكن الأف�شل اأن يعقب الذكر القلبي  � اإّن تذكُّ

الذكر الل�ش�ني اأي�شً�. واأف�شل واأكمل مراتب الذكر هو الذكر ال�ش�ري على ظ�هر 

الإن�ش�ن وب�طنه.

ر على القلب  � اإّن ذكر اهلل ب�لل�ش�ن واإن ك�ن ق�لبً� ل روح فيه اإّل اأّنه يمكن اأن يوؤثِّ

مع الوقت.

� ورد الكثير من الرواي�ت في ف�شيلة ذكر اهلل تع�لى، ذكرن� عددًا قليًا منه�.





251

ال
ل
 سر

أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى ال�شكر وف�شيلته.1. 

اأن يتعّرف اإلى اأرك�ن ال�شكر.2. 

اأن يدرك مراتب ال�شكر.3. 

الدرس الخامس والعشرون

 الشكر
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عن اأبي جعفر الب�قر Q ق�ل:

ُتتعب  ِل��َم  اهلل  ر�شول  يا  فقالت:  ليلتها  عائ�شة  عند   P اهلل  ر�شول  »ك��ان 

، فقال: يا عائ�شة! األ 
(1(

نف�شك وقد غفر اهلل لك ما تقّدم من ذنبك وما تاأّخر

اأكون عبداً �شكوراً؟ قال: وكان ر�شول اهلل P يقوم على اأطراف اأ�شابع رجليه 

.
(2(

فاأنزل اهلل �شبحانه وتعالى: {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ }«

حقيقة الشكر:

ال�شكر هو عب�رة عن تقدير نعمة المنِعم، وتظهر اآث�ر هذا التقدير في القلب ب�شورة 

الخ�شوع والخ�شوع والمحّبة والخ�شية واأمث�له�، وعلى الل�ش�ن ب�شورة الثن�ء والمدح 

والحمد، وفي الأفع�ل والأعم�ل ب�شورة الط�عة وا�شتعم�ل الجوارح في ر�ش� المنعم.

يقول المحّقق الطو�سي }:

بالقول  النعمة  ال�شكر مقابلة  اأّن  واأف�شلها، واعلم  الأعمال  اأ�شرف  »ال�شكر 

والفعل والنّية وله اأركان ثالثة:

)1) اإ�ش�رة اإلى قوله تع�لى: {پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ}�شورة الفتح اآية 2.

)2) الك�في، ج 2، �س 95.
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الأّول: معرفة المنِعم و�شف�ته الائقة به، ومعرفة النعمة من حيث اإّنه� نعمة 

من  وخفّيه�  جلّيه�  كّله�  النعم  اأّن  يعرف  ب�أن  اإّل  المعرفة  تلك  تتّم  ول 

اهلل �شبح�نه واأّنه المنِعم الحقيقي واأّن الأو�ش�ط كّلهم منق�دون لحكمه 

م�شّخرون لأمره.

الثاني: الح�ل اّلتي هي ثمرة تلك المعرفة، وهي الخ�شوع والتوا�شع وال�شرور 

ب�لنعم، من حيث اإّنه� هدية داّلة على عن�ية المنِعم بك وعامة ذلك اأن 

ل تفرح من الدني� اإّل بم� يوجب القرب منه.

في  اإذا ح�شلت  الح�ل  تلك  ف�إّن  الح�ل  تلك  ثمرة  هو  اّلذي  العمل  الثالث: 

القلب ح�شل فيه ن�ش�ط للعمل الموجب للقرب منه، وهذا العمل يتعّلق 

ب�لقلب والل�ش�ن والجوارح.

في  ر  والتفكُّ وتمجيده،  وتحميده  تعظيمه  اإلى  فالق�شد  القلب  عمل  »اأّما 

كاّفة  اإلى  والإح�شان  الخير  اإي�شال  على  والعزم  لطفه،  واآثار  واأفعاله  �شنائعه 

خلقه، واأّما عمل الل�شان فاإظهار ذلك المق�شود بالتحميد والتمجيد والت�شبيح 

والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اإلى غير ذلك، واأّما عمل الجوارح 

فا�شتعمال نعمه الظاهرة والباطنة في طاعته وعبادته، والتوّقي من ال�شتعانة بها 

في مع�شيته ومخالفته، كا�شتعمال العين في مطالعة م�شنوعاته، وتالوة كتابه، 

.
(1(

ر العلوم الماأثورة من الأنبياء والأو�شياء R وكذا �شائر الجوارح« وتذكُّ

كيف يكون الشكر؟

من  والب�طنية،  منه�  الظ�هرية  �شبح�نه،  المتع�لي  الحّق  نعم  �شكر  اإّن 

الم�شوؤولي�ت الازمة للعبودية، فعلى كّل �شخ�س اأن ي�شكر رّبه �شبح�نه.

)1) بح�ر الأنوار، ج 71، �س 22.
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وعلين� اأن نعرف اأّن �شكر النعم يكون بح�شب مقدرتن� المتي�ّشرة وهي محدودة، 

فا اأحد من المخلوقين ي�شتطيع اأن يوؤّدي حّق �شكره تع�لى. وال�شبب في ذلك اأّن 

ف على المنِعم واإح�ش�نه، وحيث اإّن اأحدًا لم يعرفه  كم�ل ال�شكر يتبع كم�ل التعرُّ

حّق معرفته، لم ي�شتطع اأحد النهو�س بحّق �شكره.

اإّن منتهى م� ي�شل اإليه الإن�ش�ن من ال�شكر هو اأن يعرف عجزه عن النهو�س 

بحّق �شكره تع�لى، كم� اأّن غ�ية العبودية في معرفة الإن�ش�ن بعجزه عن القي�م 

بحّق العبودية له تع�لى. ومن هذا المنطلق اعترف الر�شول الأكرم P ب�لعجز، 

المقّد�س  الوجود  ذلك  �شكر  بمثل  يعبده  ولم  رّبه  ي�شكر  لم  �شخ�شً�  اأّن  مع 

وعبودّيته.

وبعد اأن عرفن� عجزن�، فم� هو المتي�ّشر من ال�شكر المطلوب؟

رحمة  انب�ش�ط  وعلم  ب�لحّق،  الخلق  ارتب�ط  علم  اإذا  �شكورًا،  العبد  يكون 

ونه�يته على م� هو  الوجود  بداية  اإلى خت�مه، علم  اأّول ظهوره  الحّق عليه من 

عليه. فم� دامت حقيقة �شري�ن األوهية الحّق لم تنتق�س في قلب العبد بعد ولم 

ر في الوجود اإّل اهلل، ول تزال غبرة ال�شرك وال�شّك ع�لقة في  يوؤمن ب�أّنه ل موؤثِّ

هذه  ومثل  المطلوب.  ب�ل�شكل  المتع�لي  الحّق  �شكر  يوؤّدي  اأن  ي�شتطيع  ل  قلبه، 

واأف�شلهم  اأ�شرفهم  ك�ن  الذين  اهلل  اأولي�ء  من  للخّل�س  اإّل  تح�شل  ل  المعرفة 

الّذات المقّد�س خ�تم الأنبي�ء P ، كم� يقول الحّق المتع�لي: {ۆئ ۈئ ۈئ  

.
(1(

ېئ  }

ر ب�شورة م�شتقّلة، ول ُيرجع النعم اإلى ولّي  اإّن اّلذي يعتقد اأّن المخلوق�ت ُت�أثِّ

النعم وم�شدره�، يكون ك�فرًا بنعم الحّق المتع�لي، اإّنه قد نحت اأ�شن�مً� وجعل 

لكّل واحٍد منه� دورًا موؤّثرًا. قد ين�شب الأعم�ل اإلى نف�شه وقد يتحّدث عن فع�لية 

)1) �شورة �شب�أ، الآية: 13.
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ف ويقول اإّن يد اهلل مغلولة: طب�ئع ع�لم الكون، وُيجّرد الحّق عن الت�شرُّ

.
(1(

{ى ائ ائ  ەئ ەئوئ  }

مراتب الشكر:

اإّن �شكر العب�د للمنِعم تع�لى، يختلف م�شتوي�ته ومراتبه بين فرد واآخر، وهن�ك 

ر في اختاف المراتب، منه�: عوامل توؤثِّ

- م� ذكرن�ه فيم� �شبق من اأّن �شكر المنِعم ت�بع لمعرفته، فكّلم� ازداد الإن�ش�ن 

ر في م�شتوى  معرف���ة ب�لمنِعم ازدادت مرتبة �شكره له. فمقدار المعرفة يوؤثِّ

ال�شكر ودرجته.

- ال�شك���ر ه���و الثن�ء على النع���م، وهو ت�ب���ع لطبيعة النعمة، ف�لنع���م الظ�هرية 

تختلف مرتبة �شكره� عن النع���م الب�طنية. ومرتبة �شكر النعم اّلتي من نوع 

العلوم والمع�رف تختلف عن مرتبة �شكر النعم اّلتي ُتعتبر في�شً� اإلهيً� متجليً� 

لاإن�ش�ن، وهكذا كّلم� ك�نت النعم اأعمق كّلم� اختلفت طبيعة ال�شكر.

اأّن هذه النعم بجميع مراتبه� غير متوّفرة �شوى عند القليل من  واإذا عرفن� 

العب�د، يّت�شح اأّن النهو�س ب�أداء ال�شكر على جميع الم�شتوي�ت وب�أعلى المراتب 

الكم�لت  اإلى  و�شلوا  الذين  المخَل�شين  العب�د  من  للقليل  �شوى  متوّفر  غير 

الظ�هرية والب�طنية...

فضيلة الشكر في الروايات:

م الكام بذكر بع�س اأح�ديث ال�شكر: فلنتمِّ

:Q عن اأبي عبد اهلل

»قال ر�شول اهلل P: الطاعم ال�شاكر له من الأجر كاأجر ال�شائم المحت�شب، 

)1) �شورة الم�ئدة، الآية: 64.
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والمعافى ال�شاكر له من الأجر كاأجر المبتلى ال�شابر. والمعطى ال�شاكر له 

.
(1(

من الأجر كاأجر المحروم القانع «

:Q وعنه

»ثالث ل ي�شّر معهّن �شي ٌء: الدعاء عند الكرب، وال�شتغفار على الذنوب، 

.
(2(

وال�شكر عند النعمة«

:Q وعنه

الجّنة.  بها  له  اهلل  فيوجب  الماء  من  ال�شربة  لي�شرب  منكم  الرجل  »اإّن 

فُينّحيه وهو  ي�شرب،  ثّم  الإناء في�شعه على فيه في�شّمي  لياأخذ  اإّنه  ثّم قال: 

ي�شتهيه فيحمد اهلل، ثّم يعود في�شرب ثّم ُينّحيه فيحمد اهلل، ثّم يعود في�شرب، 

.
(3(

ثّم ُينّحيه فيحمد اهلل، فيوجب اهلل عّز وجل بها له الجّنة«

وحمد اهلل ي�ش�وي ال�شكر، وقد ورد في كثير من الرواي�ت اأّن من ق�ل »الحمد 

:Q هلل«فقد �شكر اهلل. كم� روي عن ال�ش�دق

.
(4(

»�شكر كّل نعمة واإن عظمت اأن تحمد اهلل عّز وجل عليها«

عن حّم�د بن عثم�ن ق�ل:

»خرج اأبو عبد اهلل Q من الم�شجد وقد �شاعت داّبته فقال: لئن رّدها 

تي بها، فقال: الحمد هلل. 
ُ
اهلل علّي لأ�شكرّن اهلل حّق �شكره. قال: فما لبث اأن اأ

اأبو  األي�س قلت: لأ�شكرّن اهلل حّق �شكره؟ فقال  فقال له قائل: »جعلت فداك 

.
(5(

عبد اهلل Q: األم ت�شمعني قلت: الحمد هلل«

)1) الك�في، ج 2، �س 94.

)2) م.ن، ج 2، �س 95.

)3) م.ن، ج 2، �س 96 97.

)4) م.ن، ج 2، �س 95.

)5) م.ن، ج 2، �س 97.
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ال�شكر  و�ش�ئل  اأف�شل  من  �شبح�نه  اهلل  حمد  اأّن  الحديث  هذا  من  يفهم 

ب�لل�ش�ن.

اإّن من اآث�ر ال�شكر، زي�دة النعمة ووفوره�، كم� �شرح بذلك الكت�ب الكريم:

.
(1(

{ڦ ڦ ڄڄ  }

:Q فعن الإم�م ال�ش�دق

»م��ن اأُع��ط��ي ال�شكر اأُع��ط��ي ال��زي��ادة، يقول اهلل ع��ّز وج��ل {ڦ ڦ 

.
)2(

ڄ}

خال�صة الدر�س

وفي  الل�ش�ن  وعلى  القلب  في  اآث���ره  وتظهر  المنِعم،  نعمة  تقدير  هو  ال�شكر   �

الأعم�ل.

ق الطو�شي اأّن لل�شكر اأرك�نً� ثاثة: معرفة المنعم و�شف�ته الائقة  � يرى المحقِّ

ب�لنعم،  وال�شرور  والتوا�شع  ك�لخ�شوع  المعرفة  تلك  ثمرة  هي  اّلتي  الح�ل  به، 

العمل اّلذي هو ثمرة تلك الح�ل.

� ال�شكر يكون بح�شب مقدرتن�، وبم� اأّنه� محدودة فا اأحد ي�شتطيع اأن يوؤّدي 

اإليه الإن�ش�ن من ال�شكر هو اعترافه بعجزه عن  اإّن منتهى م� ي�شل  حّق �شكره، 

�شكره تع�لى.

واّلذي ل يوؤمن ب�أّنه ل موؤّثر في الوجود اإّل اهلل ل ي�شتطيع اأن يوؤّدي �شكر الحّق 

المتع�لي ب�ل�شكل المطلوب.

)1) �شورة اإبراهيم، الآية: 7.

)2) الك�في، ج 2، �س 95.
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ر ب�شورة م�شتقّلة، ول ُيرجع النعم اإلى ولّي  اإّن اّلذي يعتقد اأّن المخلوق�ت ُت�أثِّ

النعم وم�شدره�، يكون ك�فرًا بنعم الحّق المتع�لي.

� اإّن �شكر المنعم له مراتب وذلك بح�شب: معرفة المنعم، وطبيعة النعمة من 

ظ�هرية اأو ب�طنية. واإذا ك�نت جميع النعم غير متوّفرة اإّل للمخَل�شين يّت�شح اأّن 

النهو�س ب�أداء ال�شكر ل يكون اإّل لهم؟

� اأوردن� بع�س الرواي�ت في ف�شيلة ال�شكر.

� اإّن حمد اهلل ي�ش�وي ال�شكر، وهو اأف�شل و�ش�ئل ال�شكر ب�لل�ش�ن.
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أهداف الدرس

ل.1.  اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى التوكُّ

ل.2.  اأن يتعّرف اإلى مراتب التوكُّ

ل والر�ش� والتفوي�س والثقة.3.  ق بين التوكُّ اأن يفرِّ

الدرس السادس والعشرون

 التوّكل
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Q ، ق�ل: �ش�ألته عن قول  عن علّي بن �شويد عن الإم�م مو�شى الك�ظم 

:Q اهلل عّز وجل {ہ ہ ہ ھ ھ ھھ  } فق�ل

ل على اهلل درجات، منها اأن تتوّكل على اهلل في اأمورك كّلها، فما فعل  »التوكُّ

بك كنت عنه را�شياً تعلم اأّنه ل ياألوك خيراً وف�شاًل وتعلم اأّن الحكم في ذلك 

.
(1(

له، فتوّكل على اهلل بتفوي�س ذلك اإليه وثق به فيها وفي غيرها«

ل ودرجاته: معنى التوكُّ

ل في اللغة هو اإظه�ر العجز والعتم�د على طرف اآخر، واّتكلت على فان  التوكُّ

في اأمر: اعتمدته.

ل عل���ى اهلل فل���ه مع����ٍن متق�رب���ة، ولك���ن بتعبي���رات مختلفة على  واأّم���� الت���وكُّ

ل كلة الأم���ر كّله  األ�ش���ن العلم����ء، بح�شب الم�ش�ل���ك المختلف���ة، كقولهم »الت���وكُّ

ل ط���رح البدن ف���ي العبودية وتعلُّق  اإل���ى مالك���ه والتعويل عل���ى وكالته« و»التوكُّ

ل عل���ى اهلل انقطاع العب���د في جميع م���ا ياأمله من  القل���ب بالربوبي���ة« و»الت���وكُّ

المخلوقين«.

)1) الك�في، ج 2، �س 65.
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وهذه المع�ني كلُّه� متق�ربة، ول ح�جة للبحث فيه�.

الحّق جّل  بربوبّية  العب�د  مبنّية على درجة معرفة  فهي  ل  التوكُّ واأّم� درج�ت 

ل ل بّد من الطاع على درج�ت المعرفة تلك: جاله، فلمعرفة درج�ت التوكُّ

دون  الن��س في معرفة الربوبية مختلفون ومتب�ينون اإلى حدٍّ كبير، فهن�ك الموحِّ

دون فهم درج�ت  دين، واأّم� الموحِّ دين، ول �شغل لن� مع غير الموحِّ وغير الموحِّ

ومراتب:

دين الذين يعرفون اأّن اهلل تع�لى هو خ�لق  المرتبة الأولى: وهم ع�ّمة الموحِّ

مب�دئ الأمور واأنواع الموجودات وعن��شره�.

ف في كّل �شيء هو  ر الأمور والمت�شرِّ و�شحيح اأّن األ�شنة هوؤلء تقول: اإّن مقدِّ

المقّد�شة، ولكن يكون هذا الكام  ب�إرادته  اإّل  الحّق تع�لى، فم� من ك�ئن يكون 

مجّرد ادع�ء على الأل�شنة، وهم في الحقيقة لي�شوا من اأهل هذا المق�م ل علمً� 

ول اإيم�ن� ول قلبً� ول وجدانً�.

ل بزهو  اإّن هذا الفريق من الن��س تجده يتحّدث فيم� يتعّلق ب�لآخرة عن التوكُّ

ومب�ه�ة، ف�إذا ظهر منهم اأّي تك��شل في العب�دات والط�ع�ت ب�دروا اإلى اإظه�ر 

ل هذا تبرير وتوفير كّل  التوكُّ ب�إظه�ر  لهم على اهلل وف�شله، وك�أّنهم يريدون  توكُّ

اأ�شب�ب الك�شل والتق�شير تج�ه الحّق تع�لى. وهذا لي�س اإّل ب�شبب عدم اهتم�مهم 

ب�لآخرة، وعدم اإيم�نهم اإيم�نً� حقيقيً� ب�لمع�د وتف��شيله.

واأّم� فيم� يتعّلق ب�لدني� والأ�شب�ب الظ�هرية، فتجدهم ل يت�شّبثون اإّل ب�لأ�شب�ب 

اأن  اأحي�نً�  اتفق  م�  واإذا  الأمور،  هذه  في  ل  التوكُّ معنى  يعرفون  ول  الظ�هرية، 

توّجهوا اإلى الحّق، ك�ن ذلك من ب�ب التقليد اأو من ب�ب الحتي�ط ب�عتب�ر اأّنه ل 

ي�شّر على كّل ح�ل.

ل،  ورّبم� يحتملون الف�ئدة فيه اأحي�نً�، وفي مثل هذه الح�لة توجد رائحة التوكُّ
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اإذا راأوا الأ�شب�ب الظ�هرية مائمة  اإذا ك�نت الأمور تع�ك�شهم، ولكّنهم  ة  خ��شّ

ومط�بقة لأهوائهم، غفلوا كّليً� عن الحّق تع�لى وعن ت�شريفه لاأمور.

ل، بل هو �شروري يدّل عليه البره�ن العقلي  ب ل ين�في التوكُّ اإّن العمل والتك�شُّ

والدليل النقلي، ولكن الغفلة عن ربوبية الحّق وت�شريفه لاأمور واعتب�ر الأ�شب�ب 

ل. م�شتقّلة، تن�في التوكُّ

اإّم�  عقولهم  اقتنعت  الذين  الن��س  من  اآخر  فريق  هن�ك  الثانية:  المرتبة 

ب الأ�شب�ب  ر الأمور وم�شبِّ ب�لبره�ن اأو ب�لرواي�ت اأّن الحّق تع�لى هو مقدِّ

فه. ول حدود لقدرته وت�شرُّ

من  اأنف�شهم  يرون  فهم  عقولهم،  خال  من  تع�لى  اهلل  على  لون  متوكِّ وهم 

ل  ل وقد ثبتت لديهم اأرك�ن التوكُّ لين ويقيمون الدليل اأي�شً� على لزوم التوكُّ المتوكِّ

الأربعة وهي:

1- اإّن الحّق تع�لى ع�ِلم بح�ج�ت العب�د.

2- اإّنه تع�لى ق�در على تلبية تلك الح�ج�ت.

3- لي�س في ذاته المقّد�شة بخل.

4- هو رحيم ب�لعب�د روؤوف بهم.

يفّوت  ل  اّلذي  ب�لعب�د،  الرحيم  الكريم  القدير  الع�ِلم  ل على  التوكُّ اإذًا يجب 

عليهم م�ش�لحهم حّتى واإن لم يمّيزوا بين م� ينفعهم وي�شّرهم.

ل عندهم العقول اإلى القلوب، فلم يبلغوا مرتبة الإيم�ن،  هوؤلء لم يتج�وز التوكُّ

فهم م�شّطرون في اأمورهم، عقولهم مغلوبة في ال�شراع مع قلوبهم اّلتي تعّلقت 

ف الحّق. ب�لأ�شب�ب والمحجوبة عن ت�شرُّ

ولعّل الحديث اّلذي اأوردن�ه بداية الدر�س ي�شير اإلى هذه المرتبة، حيث نجده 

ل »وتعلم اأّن الحكم في ذلك له«. اأخذ العلم مبداأ ومنطلقً� للتوكُّ
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ف الحّق تع�لى  لوا بقلوبهم اإلى معرفة ت�شرُّ المرتبة الثالثة: هم الذين تو�شّ

وال�شلط�ن وم�لك  الأمور  ر  ب�أّن مقدِّ القلوب  تلك  ف�آمنت  الك�ئن�ت،  في 

ل من عقولهم اإلى قلوبهم. الأ�شي�ء هو الحّق تع�لى، و�شرت اأرك�ن التوكُّ

غير اأّن اأ�شح�ب هذه المرتبة اأي�شً� لهم درج�ت متف�وتة، تف�وتً� كبيرًا، قبل اأن 

ي�شلوا اإلى درجة الطمئن�ن الك�مل. ف�إذا و�شل اإلى تلك الدرجة �ش�ر كم� و�شف 

ل ق�ئًا اإّنه »طرح البدن في العبودية وتعلُّق القلب بالربوبية«. اأحدهم التوكُّ

وهذا كّله قبل الو�شول اإلى مرتبة اّلذي ل يرى اإّل اهلل �شبح�نه وتع�لى، ف�إّنه 

ل. حينئٍذ يتج�وز مق�م التوكُّ

ل والرضا: الفرق بين التوكُّ

ل يطلب الخير  ل، ف�إّن المتوكِّ اإّن مق�م الر�ش� هو اأ�شمى واأرفع من مق�م التوكُّ

وال�شاح لنف�شه، فله اإرادة تتعّلق بتلك الأمور فيوكل الحّق تع�لى ب�شفته ف�عل 

في  اإرادته  اأفنى  قد  ف�إّنه  الرا�شي  واأّم�  وال�شاح.  الخير  على  للح�شول  الخير 

اإرادة اهلل تع�لى فا يخت�ر لنف�شه �شيئً�. وقد �ُشئل اأحدهم »ماذا تريد؟« فق�ل: 

ريد«، فمطلوبه هو مق�م الر�ش�.
ُ
ريد اأن ل اأ

ُ
»اأ

مالحظة:

الر�ش�  كلمة   Q الك�ظم  الإم�م  عن  نقلن�ه�  اّلتي  الرواية  في  وردت 

:Q ق�ل  حيث 

»فما فعل بك كنت عنه را�شياً«.

واإّنم�  عنه،  نتحّدث  اّلذي  الر�ش�  مق�م  الكلمة  تلك  في  المق�شود  ولي�س 

ل فقط، ولذلك ذكر بعده� »تعلم اأّنه ل ياألوك خيراً  المق�شود منه� مق�م التوكُّ

ل الأربعة  وف�شاًل وتعلم اأّن الحكم في ذلك له« حيث ذكر ركنين من اأرك�ن التوكُّ
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وهي القدرة والرحمة، ولم يذكر الركنين الآخرين ب�شبب و�شوحهم�، ومن خال 

 Q ل، ولذلك جعل نتيجة كامه الإلف�ت اإلى هذه الأرك�ن يح�شل مق�م التوكُّ

في النه�ية »فتوّكل على اهلل«.

ل والثقة: الفرق بين التفويض والتوكُّ

مو�شوعً�  ُيعتبر  منه�  واحد  وكّل  والثقة،  ل  والتوكُّ التفوي�س  بين  فرق  هن�ك 

منف�شًا.

ل والتفوي�س فقد اعتبر بع�س العلم�ء اأّن الفرق بينهم� في  اأّم� الفرق بين التوكُّ

عّدة اأمور:

فً� في  1- التفوي�س اأن ل يرى العبد في نف�شه حوًل ول قّوة، ول يجد اأّن له ت�شرُّ

ل فهو اأن يجعل  ف في كلِّ الأمور. واأّم� التوكُّ �شيء، ويرى اأّن الحّق هو المت�شرِّ

ف واجتاب الخير وال�شاح. الحّق �شبح�نه ق�ئمً� مق�مه في الت�شرُّ

ل يكون  ل لي����س اإّل �شعبة منه، لأّن التوكُّ ل، والتوكُّ 2- التفوي����س اأو�شع من التوكُّ

في الم�ش�لح فقط، والتفوي�س في الأمور ك�فة.

ل النبّي P واأ�شح�به  ل ل يكون اإّل بعد وقوع �شبب ي�شتوجبه، مثل توكُّ 3- التوكُّ

{ىئ ىئ ی ی  اأن يحفظهم من الم�شركين، حينم� قيل لهم:  على اهلل في 

.
(1(

ی ی        جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  } 
 واأّم� التفوي�س فيكون قبل وقوع ال�شبب، كم� ج�ء في الدع�ء المروي عن ر�شول 

اهلل P: »اللهّم اإّني اأ�شلمت نف�شي اإليك، واألجاأت ظهري اإليك، وفّو�شت اأمري 

.
(2(

اإليك«

)1) �شورة اآل عمران، الآية: 173.

)2) من ل يح�شره الفقيه، حديث 135.
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ويمكن اأن يكون بعد وقوع ال�شبب، مثل تمثيل موؤمن اآل فرعون.

هذا م� ذكره الع�رف المعروف عبد الرّزاق الك��ش�ني.

ل �شعبة من التفوي�س،  ويمكن المن�ق�شة في الف�رق الث�ني، وهو اعتب�ر التوكُّ

ل. ل من التفوي�س ول التفوي�س من التوكُّ فا التوكُّ

وقوع  بعد  يكون  ل  التوكُّ كون  على  دليل  فا  الث�لث،  للف�رق  ب�لن�شبة  وكذلك 

ل ي�شّح قبل وقوع ال�شبب اأي�شً�. ال�شبب، ف�لتوكُّ

الرواية  في  ورد  والتوكل.وم�  التفوي�س  بين  ُيمّيز  فقط  الأّول  الف�رق  ويبقى 

روؤية  مع  اإّل  ل  توكُّ ل  ب�أّنه  القول  فيمكن  اإليه«  ذلك  بتفوي�س  اهلل  على  »فتوّكل 

ة به، اإّل اأّن  فه بنف�شه، ولهذا يتخذ لنف�شه وكيًا في اأمر من اأموره الخ��شّ ت�شرُّ

ل اإلى مق�م التفوي�س، وليفهمه اأّن  الر�شول الأكرم اأراد اأن يرفع ذلك من مق�م التوكُّ

ف في ملكه ومملكته. ف، بل هو المت�شرِّ الحّق تع�لى ل يقوم مق�مه في الت�شرُّ

�شواد  »الثقة  بع�شهم  يقول  كم�  والتفوي�س،  ل  التوكُّ غير  فهي  »الثقة«  واأما 

ل ونقطة دائرة التفوي�س و�شويداء قلب الت�شليم«. اأي اأّن المق�م�ت  عين التوكُّ

الثاثة ل تح�شل من دون ثقة، بل اإّن روح تلك المق�م�ت هي الثقة ب�هلل تع�لى، 

فم� لم يثق العبد ب�لحّق تع�لى ل يمكن اأن ين�له�.

ل والتفوي�س: ومن هن� يظهر ال�شّر في قول الإم�م الك�ظم Q بعد التوكُّ

»ثق به فيها وفي غيرها«.
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ل على اهلل  ل على اهلل له مع�ٍن متق�ربة على األ�شن العلم�ء، منه�: التوكُّ � التوكُّ

ل كلة الأمر كّله اإلى  انقط�ع العبد في جميع م� ي�أمله من المخلوقين، منه�: التوكُّ

م�لكه والتعويل على وك�لته.

ع�ّمة  الأول��ى:  تع�لى:  اهلل  معرفة  درجة  ح�شب  مراتب  اهلل  على  ل  للتوكُّ اإّن   �

لون عن طريق  لون عن طريق عقولهم، الث�لثة: المتوكِّ دين، الث�نية: المتوكِّ الموحِّ

قلوبهم؛ واأ�شح�ب هذه المرتبة لهم درج�ت متف�وتة.

ل يطلب الخير وال�شاح لنف�شه  ل، ف�لمتوكِّ � مق�م الر�ش� اأ�شمى من مق�م التوكُّ

ل الحّق تع�لى ب�شفته ف�عل الخير للح�شول  اإرادة  تتعّلق بتلك الأمور فيوكِّ وله 

على الخير وال�شاح. واأّم� الرا�شي ف�إّنه قد اأفنى اإرادته في اإرادة اهلل تع�لى فا 

يخت�ر لنف�شه �شيئً�.

ل هو اأن يجعل الحّق �شبح�نه ق�ئمً�  ل والتفوي�س، اأّن التوكُّ � الف�رق بين التوكُّ

يرى  ل  اأن  هو  التفوي�س  اأّم���  وال�شاح،  الخير  واجتاب  ف  الت�شرُّ في  مق�مه 

فً� في �شيء ويرى اأّن الحّق هو  العبد في نف�شه حوًل ول قّوة ول يجد اأّن له ت�شرُّ

ف في كّل الأمور. المت�شرِّ

واأّن التفوي�س  ل  اأو�شع من التوكُّ اأّن التفوي�س  وم� ذكره بع�شهم من فرق من 

يكون قبل وقوع ال�شبب لي�س �شحيحً�.

التفوي�س(   � ل  التوكُّ  � )الر�ش�  الثاثة  للمق�م�ت  مة   مقدِّ فهي  الثقة  واأّم��� 

ف�لمق�م�ت الثاثة ل تح�شل من دون الثقة ب�هلل �شبح�نه.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى ال�شبر ومق�مه.1. 

اأن يتعّرف اإلى درج�ت ال�شبر.2. 

اأن يدرك نت�ئج ال�شبر.3. 

الدرس السابع والعشرون

 الصبر
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عن اأبي ب�شير ق�ل: �شمعت اأب� عبد اهلل Q يقول:

»اإّن الُحّر ُحّر على جميع اأحواله، اإن نابته نائبة �شبر لها، واإن تداّكت عليه 

�شر وُقهر، وا�شُتْبِدل بالي�شر ع�شراً، كما كان يو�شف 
ُ
الم�شائب لم تك�شره، واإن اأ

�شر، ولم ُت�شِرره ظلمة 
ُ
ِرر حّريته اأن ا�شُتعبد وُقهر واأ ال�شّديق الأمين، لم ُي�شْ

اأن مّن اهلل عليه فجعل الجّبار العاتي له عبداً بعد  الجّب ووح�شته وما ناله 

اإذ كان )له( مالكاً، فاأر�شله ورحم به اأّمًة وكذلك ال�شبر ُيعقُب خيراً فا�شبروا 

.
(1(

نوا اأنف�شكم على ال�شبر توؤجروا« ووطِّ

معنى الصبر:

ال�شبر هو المتن�ع عن ال�شكوى على الجزع الك�من. يقول الع�رف المعروف 

ال�شكوى،  المتناع عن  المق�شود من  »اإّن  الك��ش�ني:  الرّزاق  ين عبد  الدِّ كم�ل 

هو ال�شكوى اإلى المخلوق، واأّما ال�شكوى عند الحّق المتعالي واإظهار الجزع 

والفزع اأمام قد�شّيته فال يتنافى مع ال�شبر. كما ا�شتكى النبّي اأّيوب عند الحّق 

اأثنى  تعالى  اهلل  اأّن  رغم   ،
(2(

{ {جب حب خب     مب ىب   قائاًل:  �شبحانه 

)1) الك�في، ج 2، �س 89.

)2) �شورة �س، الآية: 41.
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{ىئ       يعقوب  النبّي  وق��ال   ،
(1(

{ {ٿ   ٿ ٹٹ  ٹ ٹڤ ڤ ڤ   بقوله:  عليه 

، مع اأّنه كان من ال�شابرين«.
(2(

ىئ ىئ  ی ی ی  }
اهلل  �شلوات  المع�شومين  والأئّمة  العظ�م  الأنبي�ء  حي�ة  تراجم  من  ويبدو 

الر�ش�  ومق�م  ال�شبر  مق�م  من  اأرفع  ك�نت  مق�م�تهم  اأّن  رغم  اأجمعين  عليهم 

وك�نوا  المعبود،  اأم�م  والعجز  ع  والت�شرُّ الدع�ء  عن  يمتنعوا  لم  والت�شليم،اأّنهم 

ي�ش�ألون ح�ج�تهم من الحّق �شبح�نه.

العبودية  واإظه�ر  المحبوب  مع  والمن�ج�ة  والخلوة  وعا  جّل  الحّق  ر  تذكُّ اإّن 

والذّل اأم�م عظمة الك�مل المطلق، غ�ية اآم�ل الع�رفين وثمرة �شلوك ال�ش�لكين.

مقام الصبر:

اإّن ال�شبر ُيعتبر من مق�م�ت المتو�ّشطين، لأّن النف�س م� دامت تكره الم�ش�ئب 

والبلي�ت، وتجزع منه�، فهذا يعني اأّن مق�م المعرفة ن�ق�س. كم� اأّن مق�م الر�ش� 

ال�شبر،  مق�م  من  اأرقى  مق�م  عليه،  الم�ش�ئب  اإقب�ل  من  والبته�ج  ب�لق�ش�ء، 

رغم كون مق�م الر�ش� من مق�م المتو�ّشطين اأي�شً�.

ف�لإن�ش�ن اإذا اأدرك حقيقة العب�دة واآمن ب�شوره� البهية في الآخرة، وكذلك 

اآمن ب�ل�شور الموح�شة للمع��شي، لم� ك�ن لل�شبر على الط�عة اأو عن المع�شية 

الأمر  المع�شية هو  اأو فعل  العب�دة عنده  يغدو معكو�شً�، فترك  الأمر  بل  معنى. 

المكروه اّلذي يت�شّبب بجزعه النف�شي، جزع اأكثر من جزع ال�ش�برين في البلي�ت 

والم�ش�ئب.

وم� ورد في اأئمة الهدى اأو الأنبي�ء العظ�م من نعتهم ب�ل�شبر، فمن المحتمل 

اأّنه من ال�شبر على الآلم الج�شدية اّلتي تح�شل ح�شب طبيعة الإن�ش�ن ، اأو هو 

)1) �شورة �س، الآية: 44.

)2) �شورة يو�شف، الآية: 86.
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من ال�شبر على فراق الأحّبة وهو حينئٍذ من المق�م�ت الكبيرة للمحّبين.

واأّم� ال�شبر على الط�ع�ت اأو عن المع��شي اأو الم�ش�ئب عدا م� ذكرن� من 

الآلم الج�شدية فا معنى له في حّقهم ول في حّق �شيعتهم.

درجات الصبر:

اإّن المفهوم من الأح�ديث ال�شريفة اأّن لل�شبر درج�ت، ويختلف الأجر والثواب 

:Q بح�شب الدرجة كم� في الرواية عن مولى المّتقين الإم�م اأمير الموؤمنين

»قال ر�شول اهلل P ال�شبر ثالثة: �شبر عند الم�شيبة و�شبر على الطاعة 

عزائها،  بح�شن  يرّدها  حّتى  الم�شيبة  على  �شبر  فمن  المع�شية.  عن  و�شبر 

ال�شماء  بين  كما  الدرجة  اإلى  الدرجة  بين  ما  درجة  ثالثمائة  له  اهلل  كتب 

والأر�س، ومن �شبر على الطاعة كتب اهلل له �شتمائة درجة ما بين الدرجة 

اإلى الدرجة كما بين تخوم الأر�س اإلى العر�س، ومن �شبر عن المع�شية كتب 

اهلل له ت�شعمائة درجة ما بين الدرجة اإلى الدرجة كما بين تخوم الأر�س اإلى 

.
(1(

منتهى العر�س«

وُيفهم من هذا الحديث اأّن ال�شبر عن المع�شية اأف�شل من كّل مراتب ال�شبر 

اأّن  اأي�شً�  وُيفهم  جّدًا.  كبيرة  درج�ته  بين  والفوا�شل  اأكثر  درج�ته  تكون  حيث 

م�ش�حة الجّنة اأو�شع مّم� في اأوه�من� نحن المحجوبين والمقّيدين.

 
(2(

ولعّل م� ورد في تحديد الجّنة من قوله تع�لى: {پ  پ ڀ  }

ع�ئد  اإلى  جّنة  الأعم�ل.

وم� ورد في الحديث »جّنة الأخالق«، والمقي��س في جّنة الأخاق، قّوة الإرادة 

وكم�له�، وهي غير محدودة بحّد.

)1) الك�في، ج 2، �س 91.

)2) �شورة اآل عمران، الآية: 133.
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نتائج الصبر:

اأّنه ك�ن يحتفل في  ُنقل عن العبد ال�ش�لح علّي بن ط�وو�س قّد�س اهلل نف�شه 

على  الهداي�  وينثر  عيدًا  ويّتخذه  ال�شرعي،  للتكليف  بلوغه  ذكرى  يوم  ع�م  كّل 

الأ�شدق�ء والأهل، وذلك لم� �شّرفه اهلل �شبح�نه وتع�لى في ذلك اليوم ب�لإذن في 

فعل العب�دات والط�ع�ت. فهل فعل الط�ع�ت يعّد لهذا الروح�ني من ال�شبر على 

اأين نحن من هوؤلء العّب�د المنق�دون  اأعم�ق الإن�ش�ن؟  المكروه�ت الك�منة في 

للحّق تب�رك وتع�لى؟

:Q وفي رواية عن الإم�م ال�ش�دق

»قال ر�شول اهلل P �شياأتي على النا�س زمان ل ُينال فيه الُملك اإّل بالقتل 

ين  الدِّ با�شتخراج  اإّل  المحّبة  ول  والبخل،  بالغ�شب  اإّل  الغنى  ول  ر،  والتجبُّ

واإتباع الهوى، فمن اأدرك ذلك الزمان ف�شبر على الفقر وهو يقدر على الغنى 

و�شبر على الِبغ�شة وهو يقدر على المحبة و�شبر على الذّل وهو يقدر على 

.
(1(

العّز، اأتاه اهلل ثواب خم�شين �شّديقاً مّمن �شّدق بي«

من  للنج�ة  وب�عث  ال�شع�دات،  اأبواب  مفت�ح  فهو  كثيرة  نت�ئج  لل�شبر  اإّن 

المه�لك، يهّون الم�ش�ئب ويخّفف ال�شع�ب، ويقّوي العزم والإرادة، ويبعث على 

ا�شتقالية مملكة الروح.

حينً�  الإن�ش�ن  �شبر  ف�إذا  وتربيته�،،  النف�س  تروي�س  ال�شبر  نت�ئج  من  اإّن 

وعلى  والمن��شك،  العب�دات  م�ش�ق  وعلى  الدهر،  م�ش�ئب  على  الوقت  من 

ال�شع�ب  وتحّمل  النعم،  ولّي  لأوامر  امتث�ًل  النف�شية  الملّذات  ترك  مرارة 

عن  وتخّلت  واعت�دت  ف�شيئً�  �شيئً�  النف�س  ترّو�شت  �شديدة،  ك�نت  مهم� 

للنف�س �شف�ت را�شخة نورية، به� يتج�وز  طغي�نه� وتذّللت ال�شع�ب وح�شلت 

)1) بح�ر الأنوار، ج67، �س183.
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ال�ش�مخة. الأخرى  المق�م�ت  ليبلغ  ال�شبر  مق�م  الإن�ش�ن 

ة: ف�ل�شبر على المع�شية يبعث  ولكّل درجة من درج�ت ال�شبر ف�ئدة خ��شّ

على تقوى النف�س، وال�شبر على الط�عة ي�شّبب ال�شتين��س ب�لحّق T، وال�شبر 

ال�ش�مخة  المق�م�ت  من  ذلك  وكّل  الإلهي.  ب�لق�ش�ء  الر�ش�  يوجب  الباي�  على 

لأهل الإيم�ن الع�رفين ب�هلل �شبح�نه وتع�لى.

ولل�شبر في الآخرة ثواب جزيل واأجر جميل، كم� ورد في الحديث:

»وّطنوا اأنف�شكم على ال�شبر توؤجروا«.

وورد في الحديث ال�شريف:

.
(1(

»من ابتلي من الموؤمنين ببالء ف�شبر عليه كان له مثل اأجر األف �شهيد«

ويتج�ّش���د ال�شب���ر ف���ي الآخ���رة ب�ش���ورة بهي���ة �شريف���ة، فف���ي الرواية عن 

:Q ال�ســـادق

ي�شاره  عن  والزكاة  يمينه  عن  ال�شالة  كانت  قبره  في  الموؤمن  دخل  »اإذا 

والبّر مطّل عليه ويتنّحى ال�شبر ناحية، فاإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان 

م�شاءلته قال ال�شبر لل�شالة والزكاة والبّر: دونكم �شاحبكم فاإن عجزتم منه 

.
(2(

فاأنا دونه«

في  ال�شعف  وك��شف عن  بنف�شه عيب،  اأّنه  اإلى  فم�ش�فً�  والجزع  الفزع  واأم� 

النف�س، يجعل الإن�ش�ن م�شّطربً� والإرادة �شعيفة والعقل موهونً�.

)1) الك�في، ج 2، �س 92.

)2) م.ن، ج 2، �س 90.
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خال�صة الدر�س

� ال�شبر هو المتن�ع عن ال�شكوى على الجزع الك�من. ول ين�في مق�م ال�شبر 

ال�شكوى اإلى اهلل تع�لى.

� اإّن ال�شبر يعتبر من مق�م�ت المتو�ّشطين وكذلك مق�م الر�ش� واإن ك�ن اأرقى 

مق�مً� من ال�شبر.

� م� ورد من مق�م �شبرالمع�شومين R هو �شبرهم على الآلم الج�شدية اأو 

فقد محبوب ل على الط�ع�ت وعن المع��شي اأو الم�ش�ئب عدا الآلم الج�شدية، 

هم. فا معنى له في حقِّ

الم�شيبة و�شبر على الط�عة و�شبر عن  ال�شبر ثالث: �شبر عند  � درج��ات 

المع�شية. وال�شبر عن المع�شية اأف�شل من كّل المراتب.

� من نتائج ال�شبر: تروي�س النف�س وتربيته� لي�شل اإلى مق�م�ت ع�لية، وهو 

الم�ش�ئب  ويهّون  المه�لك،  من  للنج�ة  وب�عث  ال�شع�دات،  اأبواب  مفت�ح 

ف ال�شع�ب، ويقّوي العزم والإرادة، ويبعث على ا�شتقالية الروح. ويخفِّ

ال��رواي���ت في  واأوردن���� بع�س  واأج��ر كبير،  ث��واب جميل  الآخ��رة  لل�شبر في   �

ذلك.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى نظرية تج�ّشم الأعم�ل.1. 

اأن يدرك اأهّمية ح�شور القلب في العب�دة.2. 

اأن يتعّرف اإلى م� يبعث على ح�شور القلب.3. 

الدرس الثامن والعشرون

 العبادة -1
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:Q عن الإم�م ال�ش�دق

 قلبك غنى، ول اأكلك اإلى 
ُ
»في التوراة مكتوب: يا ابن اآدم تفّرغ لعبادتي امالأ

 
ُ
 قلبك خوفاً مّني. واإن ل تفّرغ لعبادتي اأمالأ

َ
طلبك، وعلّي اأن اأ�شّد فاقتك واأمالأ

.
(1(

قلبك �شغاًل بالدنيا ثّم ل اأ�شّد فاقتك واأِكُلك اإلى طلبك«

م األعمال: أسرار العبادة وتجسُّ

اإّن فهم القلب لأهّمية العب�دات ل يتي�ّشر اإّل عند ا�شتيع�ب اأ�شراره� وحق�ئقه�، 

ومن الوا�شح اأّنه غير مي�ّشر ب�لن�شبة لن�، ولكن لنذكر منه� ب�لمقدار اّلذي يتن��شب 

مع فهمن�:

اإّن لكلٍّ من الأعم�ل الح�شنة والأفع�ل العب�دية �شورة ملكوتية ب�طنية، واأثر في 

قلب الع�بد، وال�شورة الب�طنية هي اّلتي تعّمر ع�لم البرزخ والجّنة الج�شم�نية، 

ف�أر�س الجّنة خ�لية من كّل �شي ء كم� ورد في الحديث، والأذك�ر والأعم�ل هي 

م الأعم�ل،  مواد اإن�ش�ء وبن�ء له�. وهن�ك الكثير من الآي�ت القراآنية تدّل على تج�شُّ

كقوله تع�لى:

)1) الك�في، ج 2، �س 83.
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گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  {ڎ 

.
(1(

گ     }
وقوله تع�لى:

.
(2(

{گ گ گ  گڳ  }

نذكر  دة،  متعدِّ غيبية،  ب�شور  وتلبُّ�شه�  الأعم�ل  م  تج�شُّ على  الداّلة  والأخب�ر 

منه�:

:Q عن الإم�م ال�ش�دق

اإلى  الملك  رفعها  حدودها،  واأقام  وقتها  اأّول  في  المفرو�شات  �شّلى  »من 

ال�شماء بي�شاء نقية تقول: حفظك اهلل كما حفظتني ا�شتوَدَعني ملك كريم. 

ومن �شاّلها بعد وقتها من غير عّلة ولم يقم حدودها، رفعها الملك �شوداء 

مظلمة وهي تهتف به �شّيعتني �شّيعك اهلل كما �شّيعتني ول رعاك اهلل كما لم 

.
(3(

ترعني«

بل اإّن الأخب�ر تدّل على اأّن ذلك الع�َلم كّله حي�ة وعلم:

(4(

{پ ڀ ڀ    ڀ ڀٺ  }

:Q وفي رواية عن الإم�م ال�ش�دق

يرى  كّلما  اأمامه،  يقدم  مثال  معه  خرج  قبره  من  الموؤمن  اهلل  بعث  »اإذا 

الموؤمن هوًل من اأهوال يوم القيامة قال له المثال: ل تفزع ول تحزن واأب�شر 

بال�شرور والكرامة من اهلل عّز وجل، حّتى يقف بين يدي اهلل عّز وجل فُيحا�شبه 

)1) �شورة الزلزلة، الآية: 87.

)2) �شورة الكهف، الآية: 49.

)3) بح�ر الأنوار، ج 80، �س 10.

)4) �شورة العنكبوت، الآية: 64.
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ح�شاباً ي�شيراً وياأمر به اإلى الجّنة والمثال اأمامه، فيقول له الموؤمن: يرحمك 

اهلل ِنعم الخارج، خرجت معي من قبري وما زلت تب�ّشرني بال�شرور والكرامة 

كنت  اّلذي  ال�شرور  اأنا  فيقول:  اأنت؟  من  فيقول:  ذلك،  راأيت  حّتى  اهلل  من 

.
(1(

ب�ّشرك«
ُ
اأدخلته على اأخيك الموؤمن في الدنيا، خلقني اهلل عّز وجل منه لأ

فلكّل عمل مقبول لدى �ش�حة قد�س الحّق المتع�لي �شورة بهية ح�شنة تتن��شب 

معه من الحور اأو الق�شور اأو الجن�ن الع�لية اأو الأنه�ر الج�رية.

وقد ورد في بع�س الرواي�ت تج�ّشد العتق�دات اأي�شً�.

العبادة وحضور القلب:

العب�دة،  روح  فهو  العب�دات،  ب�ب  في  المهّمة  الأمور  من  القلب  ح�شور  اإّن 

الحّق  �ش�حة  في  مقبولة  تقع  ول  مجدية،  غير  القلب  ح�شور  دون  من  والعب�دة 

:L المتع�لي كم� ورد في الرواي�ت ال�شريفة، عن اأبي جعفر واأبي عبد اهلل

اأو غفل عن  اأوهمها كّلها  اأقبلت عليه منها، فاإن  »اإّنما لك من �شالتك ما 

.
(2(

ِرب بها وجه �شاحبها« اآدابها ُلّفت ف�شُ

وفي رواية عن الثم�لي ق�ل:

»راأيت علّي بن الح�شين L ي�شّلي، ف�شقط رداوؤه عن منكبه فلم ي�شّوه 

حّتى فرغ من �شالته، قال: ف�شاألته عن ذلك، فقال: ... اأتدري بين يدي من 

كنت؟ اإّن العبد ل تقبل منه �شالة اإّل ما اأقبل عليه منها، فقلت: جعلت فداك 

.
(3(

م ذلك للموؤمنين بالنوافل« هلكنا، قال: كاّل، اإّن اهلل متمِّ

)1) الك�في، ج 2، �س 190.

)2) م.ن، ج 3، �س 363.

)3) و�ش�ئل ال�شيعة، ج 5، �س 478.
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وما يبعث على حضور القلب أمران:

الأّول: إفهام القلب أهّمية العبادة:

ف�إّن الإن�ش�ن اإذا اقتنع اأّن العب�دة اأكثر اأهّمية من الأمور الأخرى، بل ل مج�ل 

�س له� وقتً� وح�فظ  للمق�رنة بين العب�دة والأمور الأخرى للتفت اإليه� اأكثر وخ�شّ

على اأوق�ته�. ف�ّلذي ل يعرف اأهّمية ال�شاة ويراه� اأمرًا زائدًا، �شيوؤّجل �شاته 

اإلى اآخر الوقت، وي�أتي به� بكّل فتور ونق�س، و�شيكون دائمً� اأّن هن�ك اأمورًا اأهّم 

العب�دة  اأهّمية  يبّين  الأعم�ل  تج�ّشد  �شرحن�ه في  وم�  وقته  �شت�أخذ  ال�شاة  من 

اإجم�ًل.

الثاني: تفريغ الوقت والقلب للعبادة:

ف وقتً� للعب�دة، واأن يح�فظ على  د اأن يوظِّ تفريغ الوقت: ل بّد لاإن�ش�ن المتعبِّ

اأوق�ت ال�شاة اّلتي هي اأهّم العب�دات، واأن يوؤّديه� في وقت الف�شيلة، ول 

�س وقتً� لك�شب الم�ل  ُي�شغل نف�شه في تلك الأوق�ت بعمل اآخر، فكم� ُيخ�شِّ

�س وقتً� للعب�دة. والج�ه والعلم، فكذلك عليه اأن ُيخ�شِّ

اأّنه  الطبيعي  فمن  زائد،  اأمر  اأّنه�  وراأى  ال�شاة،  اأداء  من  ب�لثقل  اأح�ّس  ولو 

اأمورًا  هن�ك  اإّن  ونق�س.  فتور  بكّل  به�  وي�أتي  الوقت،  اآخر  اإلى  �شاته  �شيوؤّخر 

له�  اله�ّمة، فيف�شّ اأهّم منه� في نظره، وال�شاة تتزاحم مع هذه الأمور  اأخرى 

ويقّدمه� على ال�شاة. فهو في الحقيقة م�شتخّف ب�ل�شاة مته�ون به�، وقد ورد 

:Q في الرواية عن الإم�م الب�قر

»ل تتهاون ب�شالتك فاإّن النبّي P قال عند موته: لي�س مّني من ا�شتخّف 

.
(1(

ب�شالته، لي�س مّني من �شرب م�شكراً، ل يرد علّي الحو�س ل واهلل«

)1) الك�في، ج 3، �س 269.
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:Q وفي رواية اأخرى عن الإم�م الك�ظم

ا�شتخّف  من  �شفاعتنا  ينال  ل  بنّي  يا  لي:  قال  الوفاة  اأبي  ح�شرت  »لّما 

.
(1(

بال�شالة«

الر�شول  النقط�ع عن  الن��شئة عن  العظمى  الم�شيبة  يعلم حجم  اهلل وحده 

الأكرم P، والخروج من ظّل رع�يته، واهلل يعلم م�شتوى الخذلن عندم� يمنى 

الإن�ش�ن ب�لحرم�ن من �شف�عة ر�شول اهلل واأهل بيته العظ�م! ل تظّن اأّن اأحدًا يرى 

رحمة الحّق �شبح�نه ووجه الجّنة، من دون �شف�عة ر�شول اهلل P ورع�يته!.

لدى  الإن�ش�ن  فعلى  القلب،  تفريغ  الوقت،  تفريغ  من  والأه��ّم  القلب:  تفريغ 

ا�شتغ�له ب�لعب�دة اأن يجّرد نف�شه من هموم الدني� وم�ش�غله�، ويبعد قلبه 

ويخّل�شه  نه�ئيً�،  ف��وؤاده  ويفّرغ  المختلفة،  والأم��ور  المت�شّتتة  الأوه���م  عن 

ب�شكل ك�مل للتوّجه للعب�دة والمن�ج�ة مع الحّق المتع�لي.

ف�إذا  العب�دة،  وقت  اإلى  المختلفة  واأوه�من�  اأفك�رن�  كّل  نترك  اأّنن�  �شق�وؤن� 

كّبرن� تكبيرة الإحرام فك�أّنن� فتحن� دفتر ح�ش�ب�تن� الدنيوية وم�ش�غلن� اليومية 

لن�شرف قلوبن� اإلى كّل تلك الأمور غ�فلين عن العب�دة، ول نلتفت اإّل وقد انتهين� 

من ال�شاة!

ث مع اإن�ش�ن ب�شيط  فلنجعل على الأقّل من�ج�تن� مع الحّق �شبح�نه بمث�بة التحدُّ

من هوؤلء الن��س، فكيف اأّنك اإذا تكّلمت مع �شديق، اأو حّتى مع �شخ�س غريب، 

توّجهت اإليه بكّل وجودك وان�شرف قلبك عن غيره اأثن�ء التكلُّم معه، فلم�ذا اإذا 

العب�د  اأّن  اإلى غيره، هل  الع�لمين، غفلت عنه  ورّب  النعم  ولّي  ون�جيت  تكّلمت 

ُيقّدرون اأكثر من اّلذات المقّد�س الحّق؟ اأم اأّن التكّلم مع العب�د اأهّم من المن�ج�ة 

مع ق��شي الح�ج�ت؟

)1) الك�في، ج 3، �س 270.
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ا�شتهر عن الإم�م علّي بن اأبي ط�لب Q اأّن �شهمً� اأ�ش�ب قدمه المب�رك، 

ا�شتغ�له  اأثن�ء  وفي  و�شّلى  فق�م  رجله،  من  انتزاعه  األم  يتحّمل  اأن  ي�شتطع  فلم 

ب�ل�شاة، انُتزع ال�شهم ولم ينتبه اأ�شًا!

اإّن عدم اإدراك الألم حين التوّجه اإلى �شي ء لي�س من الأمور الغريبة، ف�إّن له 

اأمثلة كثيرة في الأمور الع�دية من حي�ة الن��س. اإّن الإن�ش�ن عند هيج�ن الغ�شب 

اأو المحّبة يغفل عن كّل �شي ء.

فيراقب  تدريجي،  ب�شكل  عليه  وي�شيطر  خي�له  يلجم  اأن  الإن�ش�ن  على  يجب 

نف�شه، ويمنع خي�له من الإفات، وبعد فترة �شيدّجن الخي�ل ويهداأ وتزول عنه 

ح�لة الت�شّتت.

:Q عن الإم�م ال�ش�دق

»لأُحب للرجل الموؤمن منكم اإذا قام في �شالة فري�شة اأن ُيقِبل بقلبه اإلى اهلل 

ول ُي�شغل قلبه باأمر الدنيا، فلي�س من عبد ُيقبل بقلبه في �شالته اإلى اهلل تعالى اإّل 

.
(1(

اأقبل اهلل اإليه بوجهه واأقبل بقلوب الموؤمنين اإليه بالمحّبة بعد حّب اهلل اإّياه«

خال�صة الدر�س

م الأعم�ل في الآخرة، وللعب�دات  � لقد ثبت من خال � الآي�ت والرواي�ت � تج�شُّ

اأي�شً� �شورته� البهّية في الآخرة.

� اإّن ح�شور القلب من الأمور المهّمة في ب�ب العب�دات،  فهو روح العب�دة. وم� 

يبعث على ح�شور القلب اأمران: الأّول: اإفه�م القلب اأهّمية العب�دة، الث�ني: تفريغ 

الوقت والقلب للعب�دة.

)1) و�ش�ئل ال�شيعة، ج 5، �س 475.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى اأهمّية العب�دة وتوقيفّيته�..1. 

اأن يدرك اأن ح�شور القلب في العب�دة له مراتب.2. 

غ في العب�دة يوجب الغنى في القلب.3.  اأن يعرف اأّن التفرُّ

الدرس التاسع والعشرون

 العبادة -2
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في الحديث القد�شي:

.
(1(

»اإّن اأوليائي تحت قبابي ل يعرفهم غيري«

مراتب حضور القلب:

يقول اأهل المعرفة: العب�دات ب�أ�شره�، ثن�ء للمعبود، ولكن كّل منه� ثن�ء للحّق 

�شبح�نه بوا�شطة نعت من النعوت وا�شم من الأ�شم�ء، اإّل ال�شاة ف�إّنه� ثن�ء للحّق 

وال�شف�ت. الأ�شم�ء  جميع  مع  �شبح�نه 

اأّن ثن�ء المعبود والخ�شوع للك�مل والجميل والمنِعم  وقد ذكرن� فيم� �شبق 

اأّن  وب�عتب�ر  الن��س،  جميع  عليه�  ُجبل  اّلتي  الفطرة  من  المطلق،  والعظيم 

جهة  ومن  جهة،  من  للمنِعم  وال�شف�ت  الّذات  معرفة  على  ف  متوقِّ الثن�ء 

بع�َلم  ال�شه�دة  وع�َلم  ال�شه�دة،  بع�َلم  الغيب  ارتب�ط ع�َلم  كيفية  ف�إّن  اأخرى 

اإّل عن طريق الوحي والإله�م الإلهي، �ش�رت  الغيب غير متي�ّشر لأّي �شخ�س 

ع  ُي�شرِّ اأن  لأحد  يحّق  ول  تع�لى،  الحّق  وبيد  توقيفية،  ع�م  ب�شكل  العب�دات 

والخ�شوع  التوا�شع  قي��س  يمكن  ول  مزاجه،  على  عب�دة  ويبتدع  عنده،  من 

)1) تف�شير الآلو�شي، ج 17، �س 212.
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ربِّ  قد�س  �ش�حة  عظمة  اأم�م  ينبغي  بم�  والزعم�ء  ال�شاطين  اأم�م  المعهود 

الع�لمين.

حضور القلب في العبادة:

اإّن ح�شور القلب في العب�دة له مراتب، عمدته� واأ�ش��شه� مرتبت�ن اثنت�ن:

اإحداهما: ح�شور القلب في العب�دة اإجم�ًل: ف�لإن�ش�ن لدى اإنج�زه لعب�دة 

ال�شي�م اأو  اأو  ال�شاة  اأو  ك�لو�شوء  العب�دة،  هذه  ك�نت  – مهم� 
معرفته  عدم  رغم  المعبود،  على  يثني  اإّنه  اإجم�ًل  يعرف   - الحج... 

اأّن  لو  كم�  يدعو.  الحّق  اأ�شم�ء  ا�شم من  اأّي  اأو  الثن�ء،  بتف��شيل هذا 

اأم�م  لُيلقيه�  لطفل  ُيعطيه�  ثّم  اأحد  مدح  في  ق�شيدة  م  ُينظِّ �شخ�شً� 

يثني  اأّنه  اإجم�ًل  يعلم  الق�شيدة،  الممدوح، فعندم� يقراأ الطفل هذه 

اّلتي  الكلم�ت  ولمع�ني  عليه  ثن�ئه  لكيفية  جهله  رغم  الممدوح  على 

يتلوه�.

الك�ملة  المرتبة  اإّن  تف�شيلية:  ب�شورة  العب�دة  في  القلب  ح�شور  ثانيهما: 

من هذا الح�شور القلبي غير متي�ّشرة اإّل للخّل�س من اأولي�ء اهلل واأهل 

معرفته. ولكن بع�س مراتبه� الدانية متي�ّشرة الح�شول لاآخرين.

الألف�ظ في مثل ال�شاة  اإلى مع�ني  الأول��ى: منه� هي اللتف�ت  فالمرتبة 

والدعاء.

والمرتبة الثانية: اأن يعرف ح�شب الإمك�ن اأ�شرار العب�دة، ويعلم كيفية ثن�ء 

المعبود في كلٍّ من الأو�ش�ع والأحوال.

اإّن اأهل المعرفة قد بّينوا �شيئً� قليًا من اأ�شرار ال�شاة والعب�دات الأخرى، 

.R وا�شتف�دوا ح�شب الإمك�ن من اأخب�ر المع�شومين
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غ في العبادة يوجب الغنى في القلب: التفرُّ

اإّن الغنى هو من ال�شف�ت الكم�لية للب�طن والنف�س والّذات، لذلك يعتبر الغنى 

من ال�شف�ت الّذاتية للحّق تع�لى.

اإّن من ل  اإّن الثروة والأموال ل توجب غنى في النف�س، بل ن�شتطيع اأن نقول 

يملك غنى في النف�س يكون حر�شه تج�ه الم�ل والثراء اأكثر، وح�جته اأ�شّد.

الغنّي ب�لّذات،  اأم�م �ش�حة الحّق جّل جاله  اأحد غنّيً� حقيقيً�  ولّم� لم يكن 

وك�نت الموجودات كّله� بجميع مراتبه� ودرج�ته�، فقيرة ومحت�جة، لهذا كّلم� 

اأ�شّد،  ه الب�طن نحو تعمير الملك والدني�  ك�ن تعلُّق القلب اإلى غير الحّق، وتوجُّ

ك�ن الفقر والح�جة اأكثر، على جميع الم�شتوي�ت:

اأّم� الح�جة القلبية والفقر الروحي، فوا�شح جّدًا، لأّن نف�س التعلُّق بتلك الأمور 

ه اإليه� هو فقر. والتوجُّ

د بدوره� الفقر القلبي، فهي اأي�شً� اأكثر، لأّن  واأّم� الح�جة الخ�رجية اّلتي توؤكِّ

اأحدًا ل ي�شتطيع النهو�س ب�أعم�له بنف�شه، فيحت�ج في ذلك اإلى غيره. والأثري�ء 

واإن ظهروا بمظهر الغنى، ولكن ب�لتمعُّن يتبّين اأّن ح�جتهم تت�ش�عف على قدر 

الأغني�ء، ومحت�جون في زّي من ل  تزايد ثرواتهم. ف�لأثري�ء فقراء في مظهر 

يحتاج.

وفي  والح�جة،  الهوان  وظام  والم�شكنة  الذّل  غب�ر  كّله  ذلك  عن  و�شينتج 

 قلبك �شغاًل بالدنيا ثّم ل اأ�شّد فاقتك واأكلك 
ُ
الحديث »اإن ل تفرغ لعبادتي اأمالأ

اإلى طلبك«.

وعك�س ذلك من و�شع تحت قدميه التعلُّق ب�لدني�، ف�إّنه �شيحّول وجه قلبه اإلى 

ل  اأبدية،  وح�جة  ذاتي  فقر  له�  الموجودات  تلك  كّل  اأّن  ويوؤمن  المطلق،  الغني 

تملك لنف�شه� �شيئً�.
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.
(1(

{ۀ ہ ہ ہ ہ   ھھ ھ ھ  ے       ے    }

م�شتوى  يبلغ  حّتى  اأكثر،  الع�لمين  عن  ا�شتغنى  كّلم�  غنى  �شيزداد  وهكذا 

ا�شتغن�ئه درجة ل يرى لملك �شليم�ن قيمة، ول ي�أبه بخزائن الأر�س عندم� تو�شع 

بين يديه مف�تيحه�.

يقول اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي ط�لب Q لبن عب��س:

.
(2(

»واإّن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تق�شمها«

عندم� ُيعطي الإن�ش�ن قلبه اإلى �ش�حبه الحقيقي وُيعر�س عن غيره ول ُي�شلِّم 

هذا القلب للغ��شبين، �شيتجّلى فيه �ش�حبه الغني المطلق، ليدفع هذا القلب نحو 

الغنى المطلق، فيغرق القلب في بحر العّزة والغنى.

{گ گ   ڳ ڳ  }.

و�شيو�شد ب�ب الفقر لدى العبد نه�ئيً� لي�شتغني عن الع�لمين، كم� في الحديث 

القد�شي:

حّبه، فاإذا اأحببته كنت �شمعه اّلذي ي�شمع 
ُ
»واإّنه ليتقّرب اإلّي بالنافلة حّتى اأ

.
(3(

به وب�شره اّلذي ُيب�شر به ول�شانه اّلذي ينطق به ويده اّلتي يبط�س بها«

و�شيكون نتيجة ذلك اأي�شً� ارتف�ع الخوف من جميع الك�ئن�ت، ليحّل الخوف 

من الحّق المتع�لي محّله.

)1) �شورة ف�طر، الآية: 15.

)2) نهج الباغة، الخطبة، 224.

)3) الك�في، ج 2، �س 352.
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خال�صة الدر�س

� العب�دات ب�أ�شره� ثن�ء للمعبود، ولكن كّل منه� ثن�ء للحق �شبح�نه بوا�شطة 

مع  �شبح�نه  للحّق  ثن�ء  ف�إّنه�  ال�شاة  اإّل  الأ�شم�ء،  من  وا�شم  النعوت  من  نعت 

جميع الأ�شم�ء وال�شف�ت.

� العب�دات ب�شكل ع�م توقيفّية لأّن كيفية ارتب�ط ع�لم ال�شه�دة بع�لم الغيب 

غير متي�ّشر لأّي �شخ�س اإّل عن طريق الوحي.

� ح�شور القلب في العب�دة له مراتب، عمدته� مرتبت�ن: الأولى: ح�شور القلب 

وهذه  تف�شيلية.  ب�شورة  العب�دة  في  القلب  الث�نية: ح�شور  اإجم�ًل،  العب�دة  في 

المرتبة له� مراتب اأي�شً�.

غ في العب�دة يوجب الغنى في القلب، لأّن الإن�ش�ن في العب�دة يتعّلق  � اإّن التفرُّ

قلبه ب�لغني المطلق. وكّلم� ازداد تعلُّقه ب�هلل كّلم� ازداد غنى، وكّلم� ازداد تعلُّقه 

بغير اهلل ازداد فقرًا.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى التقوى.1. 

اأن يدرك مراتب التقوى.2. 

اأن يدرك خطورة مر�س النف�س وكيفية عاجه.3. 

الدرس الثالثون

 التقوى
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:Q عن الإم�م ال�ش�دق

الليل  عن  وجاِف  قلبك،  ر  بالتفكُّ نّبه  يقول:   Q الموؤمنين  اأمير  »كان 

.
(1(

جنبك، واّتِق اهلل رّبك«

معنى التقوى:

التقوى في اللغة من الوق�ية. والمق�شود منه� في الأح�ديث »وقاية النف�س من 

ع�شيان اأوامر اهلل ونواهيه وما يمنع ر�شاه«، فهي لي�شت مجّرد حفظ النف�س 

عن الأمور اّلتي نعلم اأّنه� مع�شية، بل هي حفظ النف�س حفظً� ت�ّمً� عن الوقوع في 

المحظورات بترك ال�شبه�ت.

وقد ورد في الروايات:

، »فمن 
(2(

»ومن اأخذ بال�شبهات وقع في المحّرمات وهلك من حيث ل يعلم«

.
(3(

رتع حول الِحمى اأو�شك اأن يقع فيه«

)1) الك�في، ج 2، �س 54.

)2) م.ن، ج1، �س68.

)3) و�ش�ئل ال�شيعة، ج18، �س122.
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التقوى ومراتب الكمال:

اإّن التقوى لي�شت هي مق�مً� من مق�م�ت الكم�ل، واإنم� هي و�شيلة لبلوغ تلك 

المق�م�ت، ول يمكن بلوغ اأّي مق�م بدونه�.

ف�لنف�س م� دامت ملّوثة ب�لمحّرم�ت، ل تكون داخلة في الإن�ش�نية ول �ش�لكة 

في طريقه�.

وم� دامت تميل اإلى ال�شهوات وت�شتطيب حاوته�، لن ت�شل اإلى اأّول مق�م�ت 

الكم�ل الإن�ش�ني.

مق�م  اإلى  ي�شل  اأن  يمكن  فا  القلب،  في  به�  والتعلُّق  الدني�  حّب  دام  وم� 

المتو�ّشطين والزاهدين.

المخل�شين  مق�م  ين�ل  لن  نف�شه،  دخيلة  في  ب�قيً�  الّذات  حبُّ  دام  وم� 

والمحّبين.

وم� دام لم ي�شل اإلى مرحلة »ما راأيت �شيئاً اإّل وراأيت اهلل فيه ومعه وقبله 

 ول زالت الكثرة الملكية والملكوتية ظ�هرة في قلبه، لن ي�شل اإلى مق�م 
(1(

وبعده«

المنجذبين، وهكذا اإلى المق�م�ت الأعلى والأ�شمخ...

ة من الم�شتهي�ت، وتقوى  فتقوى الع�مة اإذًا تكون من المحّرم�ت، وتقوى الخ��شّ

الزاهدين من حّب الدني�، وتقوى المخل�شين من حبِّ الّذات، وتقوى المنجذبين 

من اللتف�ت لغير اهلل...

وال�شي�ع في  الحيرة  اأمث�لن� �شوى  ين�ل منه�  تف��شيل لن  له�  المراتب  وهذه 

على  التركيز  لن�  ب�لن�شبة  ف�لمهّم  المف�هيم.  حجب  في  والبق�ء  الم�شطلح�ت، 

تقوى الع�مة.

)1) �شرح الأ�شم�ء الح�شنى، الما ه�دي ال�شبزواري، ج 1، �س 190.
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مرض النفس:

اعلم اأيُّه� العزيز اأّنه مثلم� يكون لهذا الج�شد �شحة ومر�س، وعاج ومع�لج، 

ومع�لجً�.  و�شامة، وعاجً�  و�شقمً�  اأي�شً� �شحة ومر�شً�،  الإن�ش�نية  للنف�س  ف�إّن 

اإّن �شحة النف�س و�شامته� هي العتدال في طريق الإن�ش�نية، ومر�شه� و�شقمه� 

هو العوج�ج والنحراف عن طريق الإن�ش�نية، واإّن الأمرا�س النف�شية اأ�شّد فتكً� 

اإّنم� ت�شل اإلى  اآلف المّرات من الأمرا�س الج�شمية. وذلك لأن هذه الأمرا�س 

غ�يته� بحلول الموت. فم� اأن يحّل الموت، وتف�رق الروح البدن، حّتى تزول جميع 

في  الأ�شق�م  اأو  لاآلم  اأثر  يبقى  ول  الم�ّدية،  والختالت  الج�شمية  الأمرا�س 

الج�شد. ولكّنه اإذا ك�ن ذا اأمرا�س روحية واأ�شق�م نف�شية � ل �شمح اهلل � ف�إّنه م� اأن 

تف�رق الروح البدن، وتتوّجه اإلى ملكوته� الخ��س، حّتى تظهر اآلمه� واأ�شق�مه�.

ر اّلذي ي�شلب الإن�ش�ن �شعوره  ه اإلى الدني� والتعلُّق به�، كمثل المخدِّ اإّن َمَثل التوجُّ

بنف�شه. فعندم� يزول ارتب�ط الروح بدني� البدن، يرجع اإليه� ال�شعور بذاته�، ومن 

َثّم الإح�ش��س ب�لآلم والأ�شق�م اّلتي ك�نت في ب�طنه�، فتظهر مه�جمة له� بعد 

اأن ك�نت مختفية ك�لن�ر تحت الرم�د. وتلك الآلم والأ�شق�م اإّم� اأن تكون مازمة 

الح�ل  وفي هذه  للزوال.  ق�بلة  تكون  اأن  واإّم�  اأبدًا،  تزول عنه�  ول  له� )للروح( 

يقت�شيه� اأن تبقى اآلف ال�شنين تحت ال�شغط والعن�ء والن�ر والحتراق قبل اأن 

{ک ک  ک گ گ گ  تع�لى:  اهلل  ق�ل  الكي.  الدواء  اآخر  اإّن  اإذ  تزول، 

.
(1(

گ ڳ ڳ ڳ  ڳڱ  }
ومحّبة  لطف  بكّل  ج�ءوا  الذين  الم�شفقين،  الأطب�ء  بمنزلة  هم  الأنبي�ء  اإّن 

لمع�لجة المر�شى، ب�أنواع العاج المن��شب لح�لهم، وق�موا بهدايتهم اإلى طريق 

القلبية والظ�هرية  الروحية  الأعم�ل  واإّن  اأطّباء وتالميذ الحّق«  »اإّننا  الر�ش�د. 

)1) �شورة التوبة، اآية: 35.
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اأّن التقوى، في كّل مرتبة من مراتبه�،  والبدنية هي بمث�بة الدواء للمر�س كم� 

بمث�بة الوق�ية من الأمور الم�شّرة لاأمرا�س. ومن دون الحمّية ل يمكن اأن ينفع 

العاج، ول اأن يتبّدل المر�س اإلى �شّحة.

قد يغلب الدواء والطبيعة على المر�س في الأمرا�س الج�شمية حّتى مع عدم 

الحمية جزئيً�. وذلك لأّن الطبيعة هي نف�شه� ح�فظة لل�شحة ودواء له�. ولكن 

الأمر في الأمرا�س النف�شية �شعب، وذلك لأّن الطبيعة قد تغّلبت على النف�س منذ 

 ،
(1(

{پ پ پ پ}  والنتك��س  الف�ش�د  نحو  هذه  فتوّجهت  البداية، 

وعليه، ف�إّن من يته�ون في الحمية، ت�شرعه الأمرا�س، وتجد من�طق للنفوذ اإليه، 

حّتى تق�شي على �شّحته ق�ش�ء مبرمً�.

ق بح�له، اإذا تنّبه اأّن و�شيلة  اإذًا، ف�لإن�ش�ن الراغب في �شّحة النف�س، والمترفِّ

الخا�س من العذاب تنح�شر في اأمرين: الأّول: الإتي�ن بم� ُي�شلح النف�س ويجعله� 

�شليمة. والآخر: هو المتن�ع عن كّل م� ي�شّره� ويوؤلمه�.

اأّي �شيٍء اآخر،  اأكثر ت�أثيرًا في النف�س من  اأّن �شرر المحّرم�ت  ومن المعلوم 

ولهذا ك�نت محّرمة، كم� اأّن الواجب�ت له� اأكبر الأثر في م�شلحة الأمور، ولهذا 

دة للتطّور اإلى  ك�نت واجبة واأف�شل من اأّي �شيء، ومقّدمة على كّل هدف، وممهِّ

م� هو اأح�شن.

ه�تين  عبر  يمّر  الإن�ش�نية  والمدارج  المق�م�ت  اإلى  الوحيد  الطريق  اإّن 

المرحلتين، بحيث اإّن من يواظب عليهم� يكون من الن�جين ال�شعداء، واأهّمهم� 

مقّدمة  المرحلة  هذه  يح�شبون  ال�شلوك  اأهل  واإّن  المحّرم�ت،  من  التقوى  هي 

على المرحلة الأولى، اإذ يّت�شح من الرجوع اإلى الأخب�ر والرواي�ت وخطب »نهج 

البالغة« اأّن المع�شومين R ك�نوا يعتنون كثيرًا بهذه المرحلة.

)1) �شورة يو�شف: اآية 53.
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بدّقة،  ث�بر عليه�  المرحلة مهّمة جّدًا.  ب�أّن  اأن عرفت  بعد  العزيز!  اأيُّه�  اإذًا، 

ف�إذا اأنت خطوت الخطوة الأولى وك�نت �شحيحة، وبنيت هذا الأ�ش��س قويً�، ك�ن 

هن�ك اأمل بو�شولك اإلى مق�م�ت اأخرى، واإّل امتنع الو�شول، و�شعبت النج�ة.

�شورة  اآي�ت  اآخر  تاوة  على  المث�برة  اإّن  يقول:  الجليل  الع�رف  �شيخن�  ك�ن 

الح�شر المب�ركة، من الآية ال�شريفة: {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ 

تعقيب�ت  في  مع�نيه�،  تدبُّر  مع  المب�ركة،  ال�شورة  اآخر  اإلى   .
(1(

{ ٿ ٿ ٹٹ  
رة جّدًا  ال�شلوات، وخ�شو�شً� في اأواخر الليل حيث يكون القلب ف�رغ الب�ل، موؤثِّ

في اإ�شاح النف�س، وفي الوق�ية من �شّر النف�س وال�شيط�ن. وك�ن يو�شي بدوام 

اأن  عليك  ح�ل،  كّل  وعلى  جندي«.  »ب��ّزة  مثل  الو�شوء  اإّن  ق�ئًا:  الو�شوء،  ح�ل 

ع والبك�ء  تطلب من الق�در ذي الجال، من اهلل المتع�ل جّل جالة، مع الت�شرُّ

واللتم��س كي يوفقك في هذه المرحلة ويعينك في الح�شول على خ�شلة التقوى.

واعلم، اأّن بداي�ت الأمر �شعبة و�ش�ّقة، ولكن بعد فترة من ال�شتمرار والمث�برة 

تتحّول الم�شّقة اإلى راحة، والع�شر اإلى ُي�شر، بل تتبّدل اإلى لّذة روحية، خ�شو�شً�، 

واأّن اأ�شح�ب هذه اللّذة ل ي�شتبدلونه� بجميع اللذائذ. ويمكن، اإن �ش�ء اهلل، وبعد 

تقوى  مق�م  اإلى  المق�م  هذا  من  تنتقل  اأن  الت�مة،  والتقوى  ال�شديدة  المواظبة 

اللّذة  تذوق طعم  اأن  بعد  اإّنك  اإذ  به�.  الروح  تتلّذذ  اّلتي  التقوى  وهي  ة.  الخ��شّ

عليك  ي�شهل  وعندئٍذ  وتتجنّبه�.  الج�شدية  اللذائذ  ف�شيئً�  �شيئً�  تترك  الروحية 

وتقّبح  تنفر منه�،  بل  الزائلة،  الج�شدية  للذات  وزنً�  تقيم  تعود  ل  الم�شير حّتى 

لّذات هذا  لّذة من  كّل  اأّن  ب�طنك فتجد  وتنظر في  الدني� في عينيك،  زخ�رف 

على  تبعث  �شوداء  لطخة  القلوب  في  واأبقت  اأثرًا  النف�س  في  اأوجدت  قد  الع�َلم 

اإلى  الإخاد  تكون �شبب  نف�شه�  به�. وهذه هي  والتعلُّق  الدني�  الأن�س بهذه  �شّدة 

)1) �شورة الح�شر، اآية: 18.
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اأّن  والواقع  ومع�ن�ة.  وم�شّقة  �شعوبة  اإلى  تتبّدل  الموت  �شكرات  وعند  الأر�س. 

�شعوبة �شكرات الموت وح�لة النزع الأخير الق��شية ن�جمة عن هذه اللّذات وحّب 

اأدرك الإن�ش�ن هذا المعنى �شقطت  اإلى ذلك. ف�إذا  الدني�، كم� �شبقت الإ�ش�رة 

لّذات الع�َلم من عينه كّليً�، ونفر من الدني� وم� فيه� من مب�هج وزخ�رف. وهذا 

م الث�ني اإلى المق�م الث�لث من التقوى. هو التقدُّ

اإلى اهلل �شهًا مي�شورًا، وطريق الإن�ش�نية نّيرًا  وبذلك ُي�شبح �شبيل ال�شلوك 

وا�شعً�، وت�شبح خطوته �شيئً� ف�شيئً� خطوة الحّق، وري��شته ري��شة الحّق، ويتهّرب 

من النف�س واآث�ره� واأطواره�. اإذ يجد في ذاته ع�شق الحّق، فا يعود يقنع بوعود 

الجّنة والحور العين والق�شور، بل يكون مطلوبة ومق�شوده اأمرًا اآخر، وينفر من 

الأن�نية وحّب الّذات.

فيّتقي حّب النف�س ويّتقي ذاته واأن�نيته. وهذا مق�م على قدر كبير من ال�شموخ 

اأّول مراتب هبوب ن�شيم الولية، فيدرجه الحّق المتع�ل في كنف  والرفعة، وهو 

ة. لطفه ويعينه ويجعله مو�شع األط�فه الخ��شّ

اأم� م� يحدث لل�ش�لك بعد ذلك فخ�رج عن قدرة القلم.
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خال�صة الدر�س

� التقوى: »وقاية النف�س من ع�شيان اأوامر اهلل ونواهيه وما يمنع ر�شاه« 

فهي لي�شت مجّرد حفظ النف�س عن الأمور التي نعلم اأّنه� مع�شية، بل هي 

حفظ النف�س حفظً� ت�مً� عن الوقوع في المحظورات بترك ال�شبه�ت.

� التقوى و�شيلة لبلوغ مقامات الكمال، ولها مراتب: تقوى الع�ّمة تكون من 

حّب  من  الزاهدين  وتقوى  الم�شتهي�ت،  من  ة  الخ��شّ وتقوى  المحّرم�ت، 

الدني�، وتقوى المخل�شين من حّب الّذات، وتقوى المنجذبين من اللتف�ت 

لغير اهلل تع�لى.

� مر�س النف�س اأ�شّد خطورة من مر�س الج�شد، فمر�س الج�شد تذهب اآلمه 

ب�لموت، اأّم� مر�س النف�س فتبقى اآلمه اإلى م� بعد الموت.

� الراغب في �شحة نف�شه عليه ب�أمرين:

 الأّول: الإتي�ن بم� ي�شلح النف�س )الواجب�ت(،

اإلى  الوحيد  الطريق  اإّن  )المحّرم�ت(،  ي�شّره�  م�  كّل  المتن�ع عن  الثاني: 

عن  التقوى  هي  هم�  واأهمُّ الأمرين،  هذين  عبر  يمّر  والكم�لت  المق�م�ت 

المحّرمات.




