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المقّدمة

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

وبعد. 

كتب الإمام الخميني } في الأخالق وفي تهذيب الّنف�س، فاأفا�س على طاّلب المعارف 

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

الب�ضرّي���ة، فا�ضتخ���رج منها ما يخلب الألب���اب. وارتقى }  في مرات���ب المعنوّيات، ف�ضار 

قدوة ال�ّضالكين ومنار العارفين.

هك���ذا اأ�ضحى الإمام }  في هذا الّزم���ان رمًزا عظيًما للّروحانّية الأ�ضيلة التي تمتزج 

بالجه���اد والوع���ي وُبعد الّنظر؛ و�ض���ار مدر�ضًة تاأخذ باأيدي الباحثين م���ن بداية الم�ضير واإلى 

قمم المجد والعظمة.

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

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

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

هذا ما يتعّرف اإليه كل من يطالع كتابات الإمام ويكت�ضفه كل ذي دراية واهتمام؛ ولكن ماذا 

ع���ن الذين ل عهد لهم بالمطالعة؟ اأو اأولئك الذين تحجزهم م�ضاعب الم�ضطلح والمتابعة؟ 

هل يجوز اأن يبقوا عن هذه المعارف ال�ّضامية بعيدين؟! ومن في�س روح اهلل محرومين؟!

م لهم باأ�ضهل الّطرق واأي�ضر ال�ّضبل؟  ُتقدَّ اأن  يمكن  األ  	•
وتزيل الم�ضكالت؟! المع�ضالت  تحّل  و�ضيلة  من  الّتعليمّي  المنهاج  مثل  يوجد  وهل  	•
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لأج���ل هذا وغيره؛ بادر مركز نون للتاألي���ف والترجمة اإلى نقل ن�ضو�س الإمام الّرائعة من 

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

المدر�ض���ة الأخالقّية ال�ّضلوكّية الفريدة لالإمام الخمينّي}، وهذه القوالب هي التي تعتمد 

المنهجّي���ة الّتحليلي���ة المنطقّية التي يقوم به���ا الّذهن ال�ّضليم عند تعامله م���ع ق�ضايا الّنف�س 

وتهذيبها.

اإّن اأي مهت���ّم بتهذي���ب نف�ض���ه وتزكيتها ل ب���ّد له اأن يتع���ّرف على اأمرا�ضه���ا اأّوًل ليتخّل�س 

منه���ا، ومن ثّم اأحوالها الكاملة وف�ضائله���ا ليتحّلى بها ثانًيا؛ ولهذا، قمنا بو�ضع هذه الأبحاث 

الأخالقّي���ة في ق�ضمي���ن. الأّول ما ذكره الإمام في جميع كتابات���ه وكلماته حول اأمرا�س القلب 

ورذائ���ل الأخالق وحالتها ال�ّضلبّية وجاء تحت عنوان »م�ساويء الخل���ق«.  وثانيًا كلماته حول 

الف�ضائ���ل الخالقي���ة والكم���الت النف�ضية وجاء تحت عن���وان » محا�س���ن الخل���ق«. وبالّرغم 

م���ن الغنى الملحوظ ف���ي هذا المجال، تبق���ى بع�س الّرذائ���ل والأمرا�س مّما ل���م يتعّر�س له 

الإمام}، اأو اكتفى بالإ�ضارة اإليه في طّيات الأبحاث الأخرى.

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

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

وتعظم.

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

ا اإّن م���ن طبيعة الأزمات  واأحواله���ا، فيتمّك���ن المهتّم بتهذيب نف�ضه م���ن اكت�ضافها. وخ�ضو�ضً

الأخالقّية اأن تخفي نف�ضها وتت�ضّتر تحت اأوهام الأنانّية وحّب الّنف�س.

وه���ذا ما يقودن���ا اإلى درا�ضة اآثار كّل مر����س ونتائجه على م�ضتوى الف���رد اأو المجتمع، في 

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

معالجته.

فيب���داأ الحديث عن العالج بذك���ر الأ�ضباب والعوامل التي اأّدت اإلى ت�ض���ّكل هذه الّرذيلة اأو 

تل���ك؛ لأّن اأ�ض���ل العالج في الّرجوع اإلى ال�ّضب���ب والمن�ضاأ و�ضّد باب���ه اأو الق�ضاء عليه. وفي كّل 

ع���الج نجد اأهمّية المعرفة والعتقاد ون���درك اأّن البداية ينبغي اأن تكون في العلم الّنافع، لأّن 

النتقال اإلى العمل ل يمكن اأن يتحّقق دون ركيزة علمّية متينة.
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وق���د اعتمدنا نف�س ال�ّضير الّتحليل���ّي في الف�ضائل مع فارق يرتب���ط بالّتعامل معها مقارنًة 

بالّرذائل.

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

�ضعين���ا في هذا الكتاب اإلى تحقيق الغر�س الأ�ضا�ضّي من تدوين الكتب الأخالقّية؛ وهو   - 

اأن تك���ون فر�ض���ة مهّمة للّتاأثير في الّنفو����س ل مجّرد و�ضفة طّبّي���ة دقيقة. ولهذا، كان 

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

توثي���ق ن�ضو����س الإمام بعد مزجها ف���ي مو�ضوع كل در�س؛ ليت�ضن���ى لالأ�ضتاذ والباحث   - 

المراجعة في الم�ضدر عند الحاجة.

وق���د قمن���ا با�ضتق�ضاء كل ما ذكره الإم���ام اأو كتبه فيما يرتبط ب���كّل رذيلة اأو ف�ضيلة،   - 

لكّنن���ا ل���م نتمّكن من اإدراجها كّلها واإّل لحتاج الأمر اإلى كتاب اأكبر حجًما بعّدة مّرات 

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

قمن���ا بانتقاء اأهّم ما يرتبط بالم�ضاألة المطروح���ة تاركين الفر�ضة لكّل من يرغب في   - 

ال�ّضباحة في بحر معارف الإمام وتعاليمه.

اأدرجن���ا نهاية كل در�س المفاهيم الرئي�ضة لما طرح���ه الإمام في المو�ضوع المطروح،   - 

وهي عبارة عن خال�ضة وزبدة اأفكار الإمام.

اأدرجن���ا نهاي���ة كل در�س مجموعة من الآي���ات ال�ضريفة، والأحاديث ف���ي نف�س مو�ضوع   - 

الدر�س، لإغناء المادة اإ�ضافة اإلى ما ذكره الإمام} من اآيات وروايات.

اإّن مرك���ز نون، واإذ يقّدم لأ�ضاتذتنا الكرام وطاّلبنا الأعّزاء مثل هذا المتن الّتعليمّي على 

اأم���ل اأن ي�ضاهم بقّوة في تفعيل تناول المو�ضوع���ات الأخالقّية، يرّحب بكّل مالحظة اأو انتقاد 

يتقّدم بهذا العمل نحو المزيد من الّدّقة العلمّية والّروح الّتعليمّية.

والحمد هلل رب العالمين





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

الدرس األول

 اإليمان )1( 
حقيقة اإليمان ومراتبه

بباق���ي  . 1 الإيم���ان وعالقت���ه  معن���ى  اإل���ى  يتع���ّرف 

الكمالت.

يبّين الفرق بين الإيمان والعلم ويمّيز بينهما. . 2

ي�ض���رح اأهمّي���ة معرفة درجات الإيم���ان في توجيه  . 3

�ضير و�ضلوك الإن�ضان.





تمفيق
لي����س الإيمان اأحد الكمالت، بل هو اأ�ض���ل ومنبع جميع الكمالت. وذلك لأّن كل كمال اإّنما 

ينب���ع بح�ضب الروؤية الّتوحيدّية م���ن م�ضدٍر واحٍد وهو اهلل تعالى. ول يمكن اأن يّت�ضف مخلوق 

باأّي���ة �ضفة وجودّية اإّل باهلل عّز وجّل. وحي���ث اأّن الإيمان عبارة عن الّتوّجه اإلى اهلل والرتباط 

الواع���ي ب���ه والّت�ضال ب�ضاحة قد�ضه، فاإّن الموؤمن يكون كمن توّج���ه اإلى نبع الماء واّت�ضل به. 

وبمقدار ما يكون الإيمان حا�ضًرا في حياة الإن�ضان وفاعاًل، فاإّن الرتواء �ضوف يزداد ويزداد 

معه م�ضتوى الكمال.

كّل ه���ذا، كم���ا �ضيتبّين لنا، ينعك�س على حي���اة الإن�ضان وعلى �ضخ�ضّيت���ه وم�ضيره و�ضيره 

ا مختلًف���ا تماًما عن الذي ل يحمل في قلبه مثل هذا الإيمان. بل  و�ضلوك���ه بحيث يجعله �ضخ�ضً

اإّننا نجد الّتمايز الكبير بين الموؤمنين بح�ضب درجات الإيمان في قلوبهم.

جيج ال���ذي ُيثار حوله؟  فم���ا ه���و �ضّر هذا الأمر؟ وكي���ف نفهم الإيمان و�ض���ط كل هذا ال�ضّ

وكيف نمّيز الإيمان الحقيقي عن الإيمان المّزيف اأو الّتقليدّي؟

ما هو اإليمان؟
يق���ول الإمام}: »معل���وم اأّن الإِيمان نوٌر اإله���ّي يجعل القلب مو�ض���ع تجليات الحّق جّل 

ْر�ضي ول �َضمائي بل َي�َضُعني َقْلُب عبِدي 
َ
جالل���ه، كما جاء في الأحاديث القد�ضّي���ة: »ل َي�َضُعِني اأ

.
(1(

اْلموؤِمِن«

)1) روح اهلل المو�ض���وّي الخمين���ّي، الأربع���ون حديًث���ا، ترجم���ة محم���د الغ���روي، دار الّتع���ارف للمطبوع���ات، الطبع���ة 
الخام�ضة،1996م، �س 134.
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ل يخل���و اإن�ض���ان من اإيمان ب�ضيٍء م���ا؛ فعندما تتر�ّضخ فكرة اأو ق�ضّية م���ا في نف�س الإن�ضان 

ويتوّل���د من هذه الحالة ن���وع من اللتزام العملّي فاإّن هذا ُي�ضّمى اإيماًنا. ولهذا، نجد من يوؤمن 

بق�ضّي���ة اأو وط���ن اأو م�ض���روع اأو اأطروحة يعمل لها بتف���اٍن وجّد. اإّل اأّن الإيم���ان المطروح هنا، 

والذي ُذكر في معظم الآيات والأحاديث ال�ّضريفة هو الإيمان باهلل تعالى.

ولأّن اهلل ع���ّز وج���ّل يختل���ف ت�ضّوره بين الّنا����س تبًعا للّتعلي���م والبيئة والّتلقي���ن والّتجربة 

ال�ّضخ�ضّي���ة، يختل���ف الإيمان به بح�ضب اخت���الف الت�ضّور. بل اإّن بع����س المنكرين هلل تعالى 

والذين ي�ضّرحون بهذا الإنكار قد يكون اإنكارهم لهذا الإله الذي يت�ضّوره البع�س.

يهت���ّم الإم���ام الخمين���ّي } كثيًرا بتعري���ف الإيمان لأج���ل تمييزه عن بع����س الحالت 

الّنف�ضّي���ة الت���ي ي�ضّميها الّنا�س اإيماًنا لكي ل ينخدع الباحث ع���ن الحقيقة، فُيحرم من التّوّجه 

اإلى المعنى الواقعّي ويحرم نف�ضه بالّتالي من تح�ضيل اأعظم الكمالت.

فالذي���ن يت�ضّورون اهلل كاإله يت�ضّرف في العالم كم�ضتبد غير محيط بالأ�ضياء ل يمكن اأن 

يذوقوا حالوة الإيمان ول يمكن لعالقتهم برّبهم اأن تتكامل وتاأخذ باأيديهم اإلى الكمالت.

والذي���ن ل يعرفون عالق���ة الإيمان بالإدراك والمعرف���ة، رّبما يخّيل اإليه���م اأّن الإيمان قد 

ي�ضمو ويزداد بعيًدا عن العلم. وعندئٍذ، فاإّن طريقهم �ضين�ضّد ولن ي�ضلوا اإلى نتيجة.

اأّم���ا الذين ح�ضروا الإيمان بالعلم والعقل، ولم يعرف���وا معنى ح�ضور اهلل في القلب، فقد 

�ضلك���وا طريًقا لزيادة الإيمان من خالل العلم فقط، ف���اأّدى ذلك اإلى و�ضولهم اإلى ما يعار�س 

الإيمان!

ولن�ضتمع اإلى مجموعة من كلمات الإمام حول ماهّية الإيمان وحقيقته.

اإليمان غير اإلسالم
اِلٍح َعْن �َضَماَعَة  . وَع���ْن َجِميِل ْبِن �ضَ

يق���ول الإمام}: »القلب وهو مقّر نور الإيمان«)1)

ُهَم���ا ُمْخَتِلَفاِن َفَقاَل: اإِنَّ 
َ
�ْس���َ ِم َواْلإِيَماِن اأ ْخِبْرِني َعِن اْلإِ

َ
ِبي َعْبِد اهلِلQ: »اأ

َ
َق���اَل: ُقْل���ُت ِلأ

ْفُهَما ِلي. َفَقاَل: اْلإِ�ْسَ ُم  يَماَن. َفُقْلُت َف�سِ �ْسَ َم َل ُي�َس���اِرُك اْلإِ اْلإِيَم���اَن ُي�َساِرُك اْلإِ�ْسَ َم َواْلإِ

)1) روح اهلل المو�ض���وّي الخمينّي، جنود العقل والجهل، دار المحجة البي�ضاء، الّطبعة الأولى، 2003 م، ترجمة موؤ�ّض�ضة اأم 
القرى، �س 191.
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َماُء َوَعلَْيِه َجَرِت اْلَمَناِكُح  ِديُق ِبَر�ُسوِل اهلِلP ِبِه ُحِقَنِت الدِّ  َوالتَّ�سْ
ُ
ْن َل اإَِل���َه اإِلَّ اهلل

َ
�َسَه���اَدُة اأ

َفِة  َواْلَمَواِري���ُث َوَعلَ���ى َظاِهِرِه َجَماَع���ُة النَّا�ِص َواْلإِيَماُن اْلُهَدى َوَما َيْثُبُت ِف���ي اْلُقُلوِب ِمْن �سِ

يَم���اَن ُي�َساِرُك  ْرَف���ُع ِمَن اْلإِ�ْس���َ ِم ِبَدَرَجٍة اإِنَّ اْلإِ
َ
يَماُن اأ اْلإِ�ْس���َ ِم َوَم���ا َظَه���َر ِمَن اْلَعَمِل ِب���ِه َواْلإِ

اِه���ِر َواْلإِ�ْس���َ َم َل ُي�َس���اِرُك اْلإِيَم���اَن ِف���ي اْلَباِط���ِن َواإِِن اْجَتَمَع���ا ِف���ي اْلَق���ْوِل 
اْلإِ�ْس���َ َم ِف���ي الظَّ

. يّت�ضح من هذا الحديث ال�ّضريف اأّن الإ�ضالم هو ال�ّضهادة بالتوحيد، والّت�ضديق 
َف���ِة«)1) َوال�سِّ

بالّر�ضال���ة الإ�ضالمّية، ف���ي حين اأّن الإيمان هو تجّلي نور الهداية ف���ي القلب. اأي اإذا ا�ضتقّرت 

�ضف���ة الإ�ضالم ف���ي القلب فهو الإيمان ال���ذي يالزمه العمل. فالكثير م���ن الأحاديث ال�ّضريفة 

ت�ض���ّرح ب���اأّن العمل بالأركان من الإيم���ان، وهذا لي�س لأّن للعمل ب���الأركان مدخلّية في حقيقة 

.
(2(

الإيمان، بل المق�ضود هو اأّن لزمة الإيمان العمل بالأركان«

اإليمان مغاير للعلم
»الإيم���ان غير العل���م والفهم؛ اإذ هما حّظ العقل وهو حّظ القلب، ول يمكن و�ضف الإن�ضان 

باأّن���ه موؤمن بمجّرد ح�ضوله عل���ى العلم باهلل ومالئكته واأنبيائه ويوم القيامة، فقد و�ضف اهلل 

تب���ارك وتعالى اإبلي�س باأّنه كافٌر رغم اأّن���ه كان على اإحاطة علمّية واإدراكّية بهذه الأمور. ورّبما 

كان الفيل�ض���وف عالًما بالبراهي���ن الفل�ضفّية قادًرا على اإقامتها فيما يرتب���ط باإثبات الّتوحيد 

و�ضعب���ه ومراتب���ه، ورغم ذلك فهو نف�ضه غير موؤمن ب���اهلل لأّن علمه لم ينتقل من مرتبة العقل 

والكلّية والّتعّقل اإلى مرتبة القلب والجزئّية والوجدان. ولتقريب هذه الحقيقة، اأ�ضرب المثال 

التال���ي: نحن جميًعا نعرف بالبره���ان والإدراك العقلّي اأّن الأموات عاجزون عن اإلحاق الأذى 

بالإن�ض���ان، واأّن جميع اأموات العالم عاجزون ع���ن التحّرك قيد اأنملة. كما اأّننا جميًعا نعلم اأّن 

الحي���اة ل ترج���ع اإليهم ف���ي ظلمة الليل؛ رغم ذل���ك نخاف من الموتى في ظلم���ة الليل فتغلب 

اأوهامنا عقولنا، وال�ضّر في ذلك اأّن القلب لم يوؤمن بهذه الحقيقة العقلّية، واأّن الإدراك العقلّي 

ل���م يدخل اإلى القلب، وال���ذي يو�ضله اإلى القلب هو تكرار البقاء عن���د الموتى في الليل وكثرة 

زي���ارة المقابر ف���ي الليالي المظلمة، عندها ي���زول الخوف من الأموات، ب���ل ومن يفعل ذلك 

)1) الكافي، ج2، �س 25.
)2) جنود العقل والجهل، �س 100.



ة؛  األخالق المحمودة على ضوء فكر اإلمام الخمينّي}26 دراسات أخالقيَّ

يّتخ���ذ من���زًل في مقابر الموتى وياأن����س بواديهم المظلم. فهو ي�ض���ارك الأّول �� الذي لم يو�ضل 

العل���م اإل���ى القلب �� ف���ي العلم بعجز الموت���ى عن اإلح���اق الأذى باأحد، ولكّن���ه يختلف عنه في 

الإيم���ان القلبّي به، ولذلك لم يوؤّثر العلم على الأّول في حين اأّن اإيمان الّثاني اأخرجه من اأ�ضر 

الخوف الخيالّي الوهمّي.

ا المعنى اللغوّي؛ لأّن الإيمان في  يّت�ض���ح اإًذا، اأّن الإيم���ان غير العلم، وهذا ما ي�ضّدقه اأي�ضً

اللغ���ة جاء بمعنى الوثوق والّت�ضديق والطمئنان والنقياد والخ�ضوع وقد ُترجم اإلى الفار�ضّية 

. وذكر } 
(1(

بمعنى »كرويدن« ]النقياد[ وهذا كما هو وا�ضح غير العلم والفهم والإدراك«

اأن الإيم���ان لي����س هو مجّرد العلم فق���ال }: و»اإّن الإيمان من الأعم���ال القلبية، ولي�س هو 

. اأم���ا الموؤمن الحقيقي عند الإم���ام } فيقول عن���ه: »اإّن الموؤمن هو الذي 
(2(

مج���رد علم«

اأدرك بقلبه ح�ضور الحّق تعالى، والإحاطة القّيومّية لذاته المقّد�ضة بكّل �ضيء، واأح�ّس وجدانيًّا 

.
(3(

بعظمته وجالله جّلت عظمته«

سليم صهة اإليمان
ّ

الت
فة الأ�ضا�ضّي���ة التي تالزمه وتمتزج  لالإيم���ان اآثار كثيرة، �ضياأتي الحدي���ث عنها، لكن ال�ضّ

مع���ه هي �ضفة الّت�ضلي���م، لأّن الحقيقة اإذا ر�ضخت في القلب حملته طوًعا على الّت�ضليم لكّل ما 

ين�ضج���م معها. يق���ول الإمام الخمينّي }: »اإّن الّت�ضليم م���ن الخ�ضال الحميدة للموؤمنين، 

يتو�ّضل���ون به لطّي المنازل المعنوّي���ة والح�ضول على المعارف الإلهّية. فالذي يتجّلى بالّت�ضليم 

للحّق تعالى ولأوليائه، ول يناق�س لهم اأمًرا، يطوي �ضيره الملكوتّي باأقدامهم، ولذلك فهو ي�ضل 

ب�ضرعة اإلى مق�ضده. من هنا قال بع�س العرفاء: اإّن الموؤمنين اأقرب للمق�ضد والمق�ضود من 

الحكماء، لأنهم ي�ضعون ويحّركون اأقدامهم تبًعا لخطى الأنبياء؛ في حين اأّن الحكماء ي�ضعون 

.
لل�ّضير على وفق فكرهم وعقولهم«)4)

)1) جنود العقل والجهل، �س 93.
)2) الأربعون حديًثا، �س 57.

)3) جنود العقل والجهل، �س 97.
)4) م.ن، �س 358.
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و»اإّن ذلك الإن�ضان الذي تظهر في قلبه تجّليات نور الإيمان والمعرفة، ويطّوق رقبته الحبل 

المتي���ن والع���روة الوثقى لالإِيمان، ويك���ون رهن الحقيق���ة والمعرفة، هو ذل���ك الإن�ضان الذي 

يلت���زم بالقواعد الّدينّية وتك���ون ذّمته مرهونة لدى القوانين العقلّية، ويتحّرك باأمٍر من العقل 

وال�ّض���رع، دون اأن يهّز موقف���ه اأّي من عاداته واأخالقه وما ياأن�س به من ماألوفاته. فال تحيد به 

.
(1(

عن الطريق الم�ضتقيم«

»اإن الإِن�ض���ان ال���ذي يدعي الإِ�ضالم والإيمان هو ذلك ال���ذي ي�ضت�ضلم للحقائق ويخ�ضع لها 

ويرى اأهدافه، مهما عظمت، فانية في اأهداف ولّي نعمته، وي�ضّحي بنف�ضه وباإرادته في �ضبيل 

اإرادة م���وله الحقيقّي. ومن الوا�ض���ح اأّن مثل هذا ال�ّضخ�س ل يعرف الع�ضبّية الجاهلية، واإّنه 

.
(2(

بريٌء منها«

اإليمان درجات
{مب ىب يب جت  حت خت مت ىت   يتجث مث ىث    يث  تعالى:  اهلل  يقول 

.
(3(

حج}
�ضيًئا،  درجاته  عن  يعلمون  ل  الّنا�س  اأكثر  لكّن  درجات،  الإيمان  اأّن  الّنا�س  بين  ا�ضُتهر 

ويت�ضّورون اأّن كثرة العبادة هي �ضّدة الإيمان. ول �ضّك اأّن الإكثار من العبادة هو من تجّليات 

على  مثال  اأبلغ  هو  واإبلي�س  والكّفار.  المنافقين  نفو�س  في  يوجد  قد  لكّنه  الإيمان،  زيادة 

باأّنه  و�ضفه  تعالى  واهلل  عبادته  بكثرة  المالئكة  بين  ُعرف  فقد  العبادة.  يكثر  الذي  الكافر 

كان من الكافرين. {ہ ہ ہ ہ   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

اإّنما هي لأجل اأن يعرف ال�ّضالك كيفّية  اأّن درجات الإيمان  اأن نعلم  . وينبغي 
(4(

ڭ   }
توجيه م�ضيرته الإيمانّية؛ حيث �ضيتبّين لنا اأّن التّوقف عند اأّية درجة من درجات الإيمان اأو 

الكمال هي بمنزلة الوقوع في فّخ اإبلي�س، وهي من اأّم اأ�ضباب الهلكة بعينها. ومن اأهم درجات 

كمال الإيمان الحقيقي:

)1) الأربعون حديًثا، �س 175.
)2) م.ن، �س 175.

)3) �ضورة المجادلة، الآية 11.
)4) �ضورة البقرة، الآية 34.
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1. الّطمأنينة
وفي الف�ضل الذي عقده الإمام للحديث عن مقامات ال�ّضالكين، وبعد ذكر الّدرجة الأولى 

الطمئنان  »مقام   :{ قال  الّطماأنينة.  اإلى  ينتهي  الإيمان  اأّن  الإمام  يذكر  العلم،  وهي 

الّنف�س، وهو في الحقيقة المرتبة الكاملة من الإيمان. قال تعالى مخاطًبا خليله  وطماأنينة 

.
(1(

{ ڀ ڀ   ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ  } ولعّلنا ن�ضير اإلى تلك المرتبة اأي�ضًا فيما بعد«

ح�ضول  تبعه  الإيمان  نور  قوي  فاإذا  الطمئنان.  هو  الإيمان  »كمال  اأي�ضًا:   { ويقول 

الطمئنان في القلب، وجميع هذه الأمور هي غير العلم. فمن الممكن اأن يدرك العقل بالدليل 

�ضيئا لكن القلب لم ي�ضلم بعد، فيكون العلم بال فائدة. مثاًل اأنتم اأدركتم بعقولكم اأن الميت 

ل ي�ضتطيع اأن ي�ضّر اأحدًا، واأن جميع الأموات في العالم لي�س لهم ح�س ول حركة بقدر ذبابة، 

واأن جميع القوى الج�ضمانية والنف�ضانية قد فارقته ولكن حيث اأن القلب لم يتقبل هذا الأمر 

ولم ي�ضلم اأمره للعقل، فاإنكم ل تقدرون على مبيت ليلة مظلمة واحدة مع ميت!! 

اأي   � العمل  للعقل، وتقبل هذا الحكم منه، فلن يكون في هذا  اأمره  القلب  اإذا �ضّلم  واأما 

المبيت مع الميت � اأي اإِ�ضكال بالن�ضبة اإليكم، كما اأنه وبعد عدة مرات من الإقدام، ي�ضبح 

 .
(2(

القلب م�ضّلمًا، فلن يبقى عنده بعدها باأ�س اأو خوف من الميت«

2. الشهود
وتك���ون الّطماأنينة هي الّدرجة العليا من الإيمان الت���ي توؤ�ّض�س لمقام ال�ّضهود وهو اأعلى ما 

يمك���ن اأن ي�ض���ل اإليه ال�ّضالك على م�ضت���وى معرفة رّبه �ضبحانه. ومثل ه���ذا المقام الأ�ضنى ل 

ينته���ي اإلى مق���ام، بل هو �ضير في عالم الإطالق اإلى ما ل يتناه���ى؛ ف� »مقام الم�ضاهدة. وهو 

فاتّية، وينّور  ن���ور اإلهّي وتجلٍّ رحمانّي يظهر في �ض���ّر ال�ّضالك تبًعا للتجّليات الأ�ضمائّي���ة وال�ضّ

جمي���ع قلبه بنوٍر �ضهودّي ولهذا المقام درجات كثي���رة ل تّت�ضع هذه الأوراق لذكرها. وفي هذا 

نموذج من ق���رب الّنوافل المعّبر عن���ه ب� »كنت �ضمعه وب�ض���ره«. ويرى ال�ّضالك 
ُ
المق���ام يبرز اأ

نف�ض���ه م�ضتغرًق���ا في البحر الالمتناهي ومن ورائه بحٌر عمي���ق في غاية العمق تنك�ضف له فيه 

)1) معراج ال�ضالكين، �س 26.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 59-58.
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. و»اأ�ضح���اب القلوب واأهل اهلل ينتقلون من ح���ّد الإيمان اإلى منزل 
(1(

نب���ذة م���ن اأ�ضرار القدر«

.
(2(

الك�ضف وال�ضهود. وهو يح�ضل بالمجاهدة ال�ّضديدة والخلوة مع اهلل والع�ضق باهلل«

الحذر من الرضا بالمراتب القنيا
يقول الإمام الخميني} محذرا من الر�ضا والكتفاء بالمراتب الدنيا لالإيمان وعدم 

النظر وال�ضعي نحو المراتب الأعلى والأكمل: »وبالجملة، التخّل�س بهذه المرتبة الكاملة، واإن 

كان ل يتحّقق لغير الكّمل من الأولياء والأ�ضفياء R بل المقام الكامل لهذه المرتبة من 

 P ات الّنبّي الخاتم والقلب الخال�س الّنورانّي الأحدّي الأحمدّي الجمعّي المحّمدّي مخت�ضّ

ا  بالأ�ضالة وللكّمل والخّل�س من اأهل بيته بالتبعّية. ولكن ل يجوز للموؤمنين والمخل�ضين اأي�ضً

ورّي العملّي والخلو�س الّظاهرّي  وا الّنظر عن جميع مراتبه ويقنعوا بالإخال�س ال�ضّ اأن يغ�ضّ

الفقهّي؛ لأّن الوقوف في المنازل من الأعمال العبقرّية لإبلي�س، الذي قعد على �ضراط الإن�ضان 

والإن�ضانّية، لمنعه باأّية و�ضيلة ممكنة من العروج اإلى الكمالت والو�ضول اإلى المدارج. فال بّد 

ورة اإلى  من علّو الهّمة وتقوية الإرادة، فلعّل هذا الّنور الإلهّي واللطيفة الرّبانّية ت�ضري من ال�ضّ

.
(3(

الباطن ومن الملك اإلى الملكوت«

موعظة
غير  تعالى من  الحّق  مملكة  في  ب�ضيء  الت�ضّرف  ي�ضتطيع  اأحد  ل  اأّن  نعلم  »نحن جميعًا 

اأّي  اإرادة  تغلب  اأن  يمكن  ول  المقّد�ضة جّل وعال،  لذاته  الإ�ضراقّية  والإ�ضارة  القّيومّي  الإذن 

واأ�ضحاب  الّدنيا  اأهل  من  الحاجات  نطلب  ذلك  مع  ولكّنا  وجّل  عز  القويمة  اإرادته  مخلوق 

الّثروة ونغفل عنه تعالى! 

تبارك  عليه  توّكلنا  على  الأمثال  بماآت  يزيد  واأمورها  واأو�ضاعها  الّطبيعة  على  وتوّكلنا 

وتعالى، وال�ضّر في ذلك هو، ول غيره، اأّن حقيقة الّتوحيد الأفعالّي لم تدخل قلوبنا.

)1) معراج ال�ضالكين، �س 27-26.
)2) )م.ن(، �س 106.

)3) )م.ن(، �س 633-632.
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الحكيم الفل�ضفي يقول: »ل موؤّثر في الوجود اإّل اهلل »لكّنه يطلب حاجته من غيره تعالى! 

والمتعّبد المتن�ّضك يجعل ورده ذكر »ل حول لول قّوة اإّل باهلل« و »ل اإله اإل اهلل«، ورغم ذلك 

اأّن برهان ذاك لم يخرج من دائرة  فاإّنه يمّد عينه اإلى اأيدي الآخرين، ول عّلة لذلك �ضوى 

يتذّوقه  ولم  الل�ضان  لقلقة  يتجاوز  لم  هذا  وذكر  القلب،  يدخل  ولم  العقلّي  والإدراك  العقل 

القلب.

نحن جميعًا نلهج بالحديث عن الّتوحيد ونخاطب اهلل تعالى باأنه »مقّلب القلوب والأب�ضار« 

واأّن  »الخير كّله بيده« واأّن »ال�ضّر لي�س اإليه« ولّكننا رغم ذلك نوا�ضل ال�ّضعي ل�ضتقطاب قلوب 

عباد اهلل ونتمّنى دائًما الح�ضول على  الخيرات من اأيدي غيرنا و�ضّر كّل ذلك لي�س �ضوى اأّننا 

نتعامل بهذه الحقائق العقلّية التي لم تدخل القلب، اأو نرّددها لقلقة بالل�ضان دون اأن نو�ضلها 

اإلى مرتبة الّذكر الحقيقّي.

نحن جميًعا نعلم اأّن القراآن ال�ّضريف، تنّزل من معدن الوحي الإلهّي بهدف تكميل الإن�ضان 

�ضريح  حقٌّ  جميًعا  هما  ووعيده  وعده  واأّن  المظلم،  والّدنيا  الّطبيعة  �ضجن  من  وتخلي�ضه 

وحقيقة ثابتة، ولي�س فيه اأّية �ضائبة من الباطن وما يخالف الواقع؛ ولكن رغم ذلك، فاإّن تاأثير 

ة فيها فال تتعّلق قلوبنا  هذا الكتاب الإلهّي العظيم في قلوبنا القا�ضية ل يبلغ تاأثير كتاب ق�ضّ

ادقة لنخرج بذلك من التعّلق بهذه الّدنيا الدنّية والّن�ضاأة الفانية، ونتطّلع  �ضوًقا بمواعيده ال�ضّ

اإلى تلك الّدار الخالدة، ول ي�ضل فيها خوف وخ�ضية من الوعيد والإنذار القراآني، فنرتدع عن 

الذنوب، ونتوّرع عن مع�ضية ولّي نعمتنا. ول عّلة لكّل ذلك �ضوى اأّن حقيقة وحّقانّية القراآن لم 

ا. تدخل قلوبنا، ولم تنعقد عليها اأفئدتنا. والإدراك العقلّي المجّرد قليل التاأثير جدًّ

وق�س على ذلك حال جميع نقائ�ضنا واأ�ضكال طغياننا وذنوبنا وحرماننا من جميع المعارف 

.
(1(

والأ�ضرار، واعرف اأّن عّلتها الأ�ضا�ضية تكمن في هذه الحقيقة«

)1) جنود العقل والجهل، �س 96-94.



31 اإليمان اام إديدة اإليمان  مراتإل 

المهاهيم الرئيسة

الإيم���ان اأ�ض���ل ومنبع جميع الكم���الت، وذلك لأّن كل كم���ال اإّنما ينب���ع بح�ضب الروؤية   .1

الّتوحيدّية من م�ضدٍر واحٍد وهو اهلل تعالى. 

2. الإيم���ان عبارة عن الّتوّجه اإلى اهلل والرتباط الواعي به والّت�ضال ب�ضاحة قد�ضه، وهو 

نوٌر اإلهّي يجعل القلب مو�ضع تجلّيات الحّق جّل جالله، لذلك فبمقدار ما يكون الإيمان 

حا�ضًرا في حياة الإن�ضان وفاعاًل يزداد كماًل.

3. يختل���ف ت�ض���ّور اهلل ع���ّز وجّل بي���ن الّنا����س تبًعا للّتعلي���م والبيئ���ة والّتلقي���ن والّتجربة 

ال�ّضخ�ضّية، لذا يختلف الإيمان به بح�ضب اختالف الت�ضّور.

4. اإّن الإيم���ان يتحّقق عندما ي�ضتقّر العلم الّثابت بالبرهان العقلّي في القلب. فبالإ�ضافة 

اإلى العلم هو �ضعوٌر قلبّي واإح�ضا�س وجدانّي. فمن ح�ضر الإيمان بال�ّضعور لم يهتِد اإليه 

ياع. فالإيمان تجرب���ة تتفاعل فيها  �ضبي���ال. ومن ق�ض���ره على العلم، �ضلك طري���ق ال�ضّ

فات والأخالق. المعرفة مع العمل ويظهر في ال�ضّ

فة الأ�ضا�ضّية التي تالزمه وتمتزج معه هي �ضفة الّت�ضليم،  5. لالإيمان اآثار كثيرة، لكن ال�ضّ

لأّن الحقيقة اإذا ر�ضخت في القلب حملته طوًعا على الّت�ضليم لكّل ما ين�ضجم معها.

6. اإّن لالإيم���ان درج���ات واإّن التوّق���ف عن���د اأّية درجة م���ن درجات الإيم���ان اأو الكمال هي 

بمنزلة الوقوع في فّخ اإبلي�س، وهي من اأهّم اأ�ضباب الهلكة.

7. الّطماأنينة هي الّدرجة العليا من الإيمان التي توؤ�ّض�س لمقام ال�ّضهود وهو اأعلى ما يمكن 

اأن ي�ض���ل اإليه ال�ّضال���ك على م�ضتوى معرفة رّبه �ضبحانه. وه���و �ضير في عالم الإطالق 

اإلى ما ل يتناهى.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

ِة الَِّذيَن  ِئمَّ
َ
ِدي���ِق ِبَر�ُسوِلَك، َوالأ ْهِل التَّْوِحيِد َوالإِيَماِن ِبَك، َوالتَّ�سْ

َ
»اللَُّه���مَّ َواْجَعْلِن���ي ِمْن اأ

.
ْن َيْجِري َذِلَك ِبِه َوَعلَى َيَدْيِه، اآِميَن َربَّ اْلَعاَلِميَن«)1) َحَتْمَت َطاَعَتُهْم ِممَّ

الآيات الكريمة:

7. {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ ڤ 
.

(2(
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ  چ چ  }

ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈڈ  ڎ    ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  {ڇ   .8
.

(3(
ک ک ک}

ڍ  ڇ  ڇ   ڇ        ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ڄ   9. {ڄ 
.

(4(
ڍ  }

ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  {ٿ   .10
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

.
(5(

ڇ ڇ ڇ  }

ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  {ۈ   .11
.

(6(
ې ىى ائ ائ  ەئ ەئ        }

ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  {ٹ   .12
.

(7(
ڄ  ڄ ڃ  ڃ  }

ٺ  ٺ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ    .13

)1) ال�ضحيفة ال�ضجادية، دعاوؤه Q يوم الأ�ضحى ويوم الجمعة.
)2) �ضورة البقرة، الآيات 5-3

)3) �ضورة البقرة، الآية 41.
)4) �ضورة البقرة، الآية 121.
)5) �ضورة البقرة، الآية 136.
)6) �ضورة الأنفال، الآية 74.

)7) �ضورة الأنفال، الآية 2.
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ڤ   ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ     ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺٺ 
.

(1(
ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ    ڄ  ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ  }

ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  {ھ   .14

.
(2(

ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ  ۋ  }
الروايات ال�سريفة:

ْقَراُر  ا اْلإِيَماُن َفاْلإِ مَّ
َ
ِمِنيَن Q: »َما اْلإِيَماُن؟ َوَما اْلإِ�ْسَ ُم؟ َقاَل: اأ ِميِر اْلُموؤْ

َ
ُقْل���ُت ِلأ  .1

اَعُة َلُهم«)3). َياِء َوالطَّ ْو�سِ
َ
ْقَرْرَت ِبِه َوالتَّ�ْسِليُم ِلْ أ

َ
َبْعَد اْلَمْعِرَفِة َواْلإِ�ْسَ ُم َفَما اأ

يَمانِ   َلُه َرُج���ٌل َعِن اْلإِ
َ
ِب���ي َطاِلٍب Q َو�َضاأ

َ
 ْبِن َقْي�ٍس  َق���الَ  �َضِمْعُت َعِليَّ ْبَن اأ

ِ
2. َع���ْن �ُضَلْي���م

�ْس���اأَُل َعْنُه اأََحداً ]َغْي���َرَك َو ل[  يَم���انِ  َل اأَ َفَق���اَل: »َي���ا اأَِمي���َر اْلُموؤِْمِني���َن اأَْخِبْرِني َعِن اْلإِ

َبْعَد 
 
َِليٌّ Q:... ُتوؤِْمنُ  ِباهلِل َوَم ِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُر�ُسِلهِ  َوِباْلَحَياِة Q  َبْعَدَك َفَقاَل

ه«)4). ِه َوُحْلِوِه َوُمرِّ اْلَمْوِت َوِباْلَقَدِر ]ُكلِّهِ [ َخْيِرِه َو�َسرِّ
َبا َعْبِد اهلِلQ: َما اْلإِيَم���انُ  َفَجَمَع ِلي اْلَجَواَب ِفي 

َ
ْلُت اأ
َ
ي���ٍر، َقاَل: »�َساأ ِبي َب�ضِ

َ
3. َع���ْن اأ

.(5(»
َ
َي اهلل ْن َل َتْع�سِ

َ
َكِلَمَتْيِن َفَقاَل: اْلإِيَمانُ  ِباهلِل اأ

َبا َعْبِد اهلِلَ َع���ْن َم�َضاِئَل َكِثيَر.. {ڳ ڳ  ڳ ڱ} 
َ
َل اأ

َ
ْنِديِق الَِّذي �َضاأ 4. ِم���ْن �ُضوؤَاِل الزِّ

َق���اَل: »َفَبْي���َن اْلُكْف���ِر َواْلإِيَمانِ  َمْنِزَل���ٌة؟ َقاَل Q َل َق���اَل َفَما اْلإِيَمانُ  َوَم���ا اْلُكْفُر؟ 

ِديِقِه ِبَما   ِفيَم���ا َغاَب َعْنُه ِم���ْن َعَظَم���ِة اهلل َِكَت�سْ
َ
َق اهلل ْن ُي�َس���دِّ

َ
َق���اَل  Q اْلإِيَم���انُ  اأ

�َساَهَد ِمْن َذِلَك َو َعاَيَن«)6).

َحبَّ 
َ
 َوَر�ُسوُلُه اأ

ُ
ْن َيُك���وَن اهلل

َ
: »َيا َر�ُسوَل اهلِل َم���ا اْلإِيَمانُ ؟ َقاَل: اأ ُب���و َرِزيٍن اْلُعَقْيِليُّ

َ
5. َق���اَل اأ

ا �ِسَواُهَما«)7). اإَِلْيَك ِممَّ

)1) �ضورة النور، الآية 62.
)2) �ضورة الحجرات، الآية 15.

)3) بحار الأنوار، ج65، �س 287.
)4) )م.ن(، �س 288.

)5) م�ضتدرك الو�ضائل، ج16، �س 151.
)6) بحار الأنوار، ج10، �س 183.
)7) مجموعة ورام، ج1، �س 223.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يتعّرف اإلى اأهمّية الإيم���ان وتاأثيره على م�ضيرنا  . 1

الّدنيوّي والأخروّي.

يبّين دور الإيمان في اإ�ضالح اأنف�ضنا والرتداع عن  . 2

الّذنوب والمعا�ضي.

يفه���م دور الإيم���ان ف���ي التخّل����س م���ن ت�ضّرف  . 3

ال�ّضيطان.

 اإليمان)2(  
أهّمّية اإليمان ودوره

الدرس الثاني 





تمفيق
اأهمّية الإيمان في المنظومة القيمّية الإ�ضالمّية عندما نقدر على معرفة م�ضدر  تّت�ضح 

الإيمان  اأّن  ندرك  عندما  مراتبها  باأعلى  الأهمّية  هذه  وتتجّلى  والف�ضائل.  الكمالت  جميع 

هو ال�ّضبيل الوحيد للخال�س والّنجاة يوم القيامة. اأّما في الحياة الّدنيا، فاإّن كّل التحّركات 

الإيجابّية التي يقوم بها الّنا�س ل يمكن اأن توؤتي ثمارها الطّيبة اإّل اإذا انطلقت من الإيمان.

ويقّدم لنا الإمام الخمينّي } روؤية متمّيزة ومتقّدمة حول موقعّية الإيمان في الّدين وفي 

اأّنه ل معنى للحياة  اإلى الّدرجة التي ندرك معها  الحياة، تجعلنا في حالة من الإ�ضباع والغنى 

�ضوى ال�ّضلوك في مراتب الإيمان. ولو قيل اأّن كل ما في الوجود، وكل ما يحدث في العالم، وكل 

ما يجري علينا ومن حولنا اإّنما هو لأجل زراعة الإيمان وحراثته لما كان في الكالم اأّية مبالغة.

ها هي الحياة بكّل ما فيها فر�ضة عظيمة لنتعّرف على رّبنا ونتوّجه اإليه بقلوبنا حّتى نلقاه. 

الح. ولي�س لنا �ضوى الإيمان زاًدا يتجّلى في الّتقوى والعمل ال�ضّ

وتظهر اأهمّية الإيمان من خالل معرفة موقعه �ضمن دائرة الّتعاليم الإ�ضالمّية والّدين، 

كما اأّن هذه الأهّمّية تبرز عند الّتاأّمل في الآثار التي ل ُتح�ضى لالإيمان على �ضعيد الّنف�س 

والمجتمع دنيا واآخرة. 

اإليمان هو الّقين
يق���ول الإمام الخميني }: »الإيمان باهلل تعالى وبمالئكته وكتبه ور�ضله وبيوم القيامة، 

. فالإيمان 
(1(

هو الّدين القّيم المحكم والم�ضتقيم والحّق على امتداد حياة المجموعة الب�ضرّية«

لي�س جزًءا من الّدين بل هو الّدين كّله. وكل ما في الّدين فهو مرتبط بالإيمان بدايًة ونهايًة.

)1) الأربعون حديًثا، �س 212.
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اإليمان أصل جميع الكماالت
ا اأّن الإيمان باهلل من نوع العلم ومن الكمالت المطلقة، وحيث اأّنه من  »من الوا�ضح اأي�ضً

الكمالت فهو اأ�ضل الوجود، واأ�ضل حقيقة الّنور والّظهور، وما ل يكون من الإيمان وتوابعه، 

.
(1(

فهو خارج عن نطاق الكمالت الّنف�ضّية الإن�ضانّية، وملحق بظلمات الأعدام والماهّيات«

ا من الكمالت الّروحّية، التي قّلما يدرك اأحد حقيقتها الّنورّية،  و»اعلم اأّن الإيمان اأي�ضً

حتى اأّن الموؤمنين لم يعرفوا �ضيًئا عن نورانّية اإيمانهم، والكرامات التي تنتظرهم لدى �ضاحة 

.
(2(

قد�ضه المتعالي، ما داموا في عالم الّدنيا، وظالم الّطبيعة«

أساا كل صالح
يقول الإمام }: »ولو اأّن الإيمان تغلغل في القلب، ل�ضُلحت الأمور، لأّن اآثاره � الإيمان � 

.
(3(

تت�ضّرب اإلى الّظاهر والباطن وال�ضّر والعلن«

وله���ذا، فال يوجد باعث على الّتوبة والإنابة مث���ل الإيمان. فعن اأبي عبد اهلل Q قال: 

���رُّ َمَع���ُه َعَم���ٌل َوكذِلَك اْلُكْف���ُر ل َيْنَفُع َمَعه َعَم���ل« وهناك روايات اأخرى بهذا  »الإْيم���اُن ل َي�سُ

ير  ���رر المنفّي: )ما َي�ضِ الم�ضم���ون. وقد ف�ّضر المح���ّدث الجليل المجل�ضي عليه الّرحمة، ال�ضّ

رر المنفّي دخول النار، فال  �َضَبب���ًا ِلُدخول الّن���اِر اأِو اْلُخلوِد ِفيها(. واإذا كان المق�ضود من ال�ضّ

مناف���اة بين عدم الّدخول في الّنار ح�ضب ه���ذه الروايات، وتحّقق اأنواع اأخرى من العذاب في 

عالم البرزخ والمواقف المختلفة في يوم القيامة.

 باأنه يمكن تف�ضير هذه الأخبار، باأن الإيمان يّنور القلب قلياًل وفي درجة 
(4(

 ويظّن الكاتب

محدودة، لو اقترف الإن�ضان خطيئة اأو ذنبًا، عولج ببركة ذلك النور وملكة الإيمان الإثم وتلك 

الجريرة، بالتوبة والرجوع اإلى اهلل. فاإن �ضاحب الإيمان باهلل واليوم الآخر، ل ي�ضمح لنف�ضه 

التم�ضك  على  الإن�ضان  تحفز  الحقيقة  في  الأخبار  فهذه  القيامة.  يوم  اإلى  اأعماله  يترك  اأن 

.
(5(

بالإيمان، والمحافظة عليه«

)1) الأربعون حديًثا، �س 558.
)2) )م.ن(، �س 582.
)3) )م.ن(، �س 340.

)4)  اأي الإمام الخميني}.
)5)  الأربعون حديًثا، �س 604.
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اا
ّ
الغنى عن الن

»فما لم تكتب عبارة »ل اإله اإل اهلل« بقلم العقل على لوح القلب ال�ضافي لن يكون الإن�ضان 

�ضلطة  القلب، ت�ضبح  الإلهّية على  الّنورانّية  العبارة  ترد هذه  وعندما  بوحدانية اهلل.  موؤمنا 

ا اآخر موؤّثًرا في مملكة الحّق، ول  القلب لذات الحّق تعالى، فال يعرف الإن�ضان بعدها �ضخ�ضً

.
(1(

يتوّقع من �ضخ�سٍ اآخر جاًها ول جالًل، ول يبحث عن المنزلة وال�ّضهرة عند الآخرين«

»اإّن مطلق العتماد على غير الحّق �ضبحانه واللتفات اإلى المخلوق يكون من جّراء �ضعف 

.
(2(

اليقين والإيمان«

جاة من الّقنيا
ّ
الن

»اإّن خوف وكراهة المتو�ّضطين، للموت، اأي الذين ل يوؤمنون بعالم الآخرة، فالأّن قلوبهم 

ان�ضّدت اإلى تعمير الّدنيا، وغفلت عن تعمير الآخرة، ولهذا ل يرغبون في النتقال من مكاٍن 

في  نق�سٍ  من  ناتج  ا  اأي�ضً وهذا  والخراب...  الّدمار  فيه  مكاٍن  اإلى  والزدهار  العمران  فيه 

الإيمان والطمئنان. واأّما اإذا كان الإيمان كاماًل، فال ي�ضمح الإن�ضان لنف�ضه اأن ي�ضتغل باأموره 

.
(3(

الّدنيوّية المنحّطة ويغفل عن بناء الآخرة«

»اإّن الإن�ضان ما دام ي�ضتغل بتعمير هذا العالم، ويكون قلبه مّتجهًا نحو هذه الن�ضاأة، وما 

دام �ضكر الّطبيعة � عالم المادة � قد اأعماه واأفقده وعيه، وال�ّضهوة والغ�ضب المخّدرتان قد 

اآثار اأعماله  ُلّبه، يكون محجوًبا نهائيًّا عن �ضور اأعماله واأخالقه، وتكون  خّدرتاه و�ضلبتا 

واأخالقه مهجورة في ملكوت قلبه. ولكن عندما تغ�ضاه �ضكرات الموت وتواجهه �ضعابها 

و�ضغوطها، ويبتعد قلياًل عن هذه الّن�ضاأة، فاإذا كان من اأهل الإيمان واليقين، وكان قلبه 

العالم،  اإلى ذلك  اّتجه قلبه في نهاية المطاف من حياته  الماّدّية،  العوالم  متعّلًقا بهذه 

وال�ّضائقون المعنوّيون، ومالئكة اهلل الموّكلون عليه، ي�ضوقونه جميًعا اإلى ذلك العالم، وبعد 

هذا ال�ّضوق وذاك الن�ضراف ينك�ضف له نموذج من عالم البرزخ، وتنفتح عليه من عالم 

)1) الأربعون حديًثا، �س 59-58.
)2) )م.ن(، �س 361.
)3) )م.ن(، �س 390.
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ُه  الغيب ُكّوٌة ويتك�ّضف له حاله ومقامه قلياًل، كما ُنقل عن الإمام اأمير الموؤمنين Q اأنَّ

ِة«... فاإن كان  ْهِل الَجنَّ
َ
َها ِمْن اأ ْنيا َحّتى َتْعَلَم اأنَّ َقاَل: »َحَراٌم َعَلى ُكلِّ َنْف�ٍس اأن َتْخُرَج ِمَن الدُّ

من اأهل الإيمان وال�ّضعادة، ي�ضتعّد قلبه عند معاينة البرزخ لم�ضاهدة الّنفحات اللطيفة 

الُلطفّية والجمال، وتظهر فيه اآثار تجّليات اللطف والجمال، فياأخذ القلب في الحّب للقاء 

الح�ضنى  اأهل  من  كان  اإن  المحبوب،  جمال  اإلى  ال�ضتياق  جذوة  قلبه  في  وت�ضتعل  اهلل، 

وحّب اهلل والجاذبة الّربوبّية، ول يعرف اأحد اإّل اهلل، مقدار الّلذات والكرامات الموجودة 

في هذا التجّلي وال�ضتياق! واإن كان من اأهل الإيمان والعمل ال�ضالح، اأغدقت عليه من 

اإلى الموت  كرامات الحّق المتعالي بقدر اإيمانه واأعماله، ويراها لدى الحت�ضار، فيتوق 

والّريحان،  والّروح  وال�ّضرور  البهجة  مع  العالم  هذا  من  ويرتحل  الحّق،  كرامات  ولقاء 

البهجة  الكرامات وم�ضاهدة هذه  روؤية هذه  الماّدّية،  والذائقة  الُملكّية  الأعين  ول تطيق 

.
(1(

والفرح«

يطان 
ّ

الخالص من تصّرف الش
الحّق.  مع  والخلوة  والأن�س  والّتفّكر  الّتذّكر  �ضّدة  من  يح�ضل  الذي  القلب  حّظ  »اليمان 

اأّن له العلم بالمبداأ والمعاد بن�ّس القراآن مح�ضوب في ُزمرة الكّفار، فلو  فاإّن ال�ّضيطان مع 

كان الإيمان عبارة عن هذا العلم البرهانّي يلزم اأن يكون الواجدون لهذا العلم بعيدين عن 

تح�ضل  ل  الآثار  هذه  اأّن  نرى  اأّننا  مع  القراآن،  هداية  نور  فيهم  ويتالألأ  ال�ّضيطان  ت�ضّرف 

بالإيمان البرهانّي. فاإن اأردنا اأن نخرج من ت�ضّرف ال�ّضيطان ونقع تحت عوذة الحّق لبّد واأن 

نو�ضل الحقائق ّ اإلى القلب بالرتيا�س القلبّي ال�ّضديد ودوام الّتوّجه اأو كثرته و�ضّدة المراودة 

والخلوة حّتى ي�ضبح القلب اإلهيًّا. فاإذا �ضار القلب اإلهيًّا يخلو من ت�ضّرف ال�ّضيطان كما قال 

(3(
.»

(2(
اهلل تعالى: {ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پڀ   }

)1) الأربعون حديًثا، �س 490 - 492.
)2) �ضورة البقرة، الآية 257.

)3) معراج ال�ضالكين، �س 235.
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الخالص األبقي 
يقترف موبقة  القيامة، ل  بيوم  ويعتقد  الجزاء  بيوم  ق  وُي�ضدِّ يوؤمن باهلل  اأّن من  »معلوٌم 

اإلى  وتقوده  والآخرة،  والبرزخ  الدنيا  وال�ّضهادة وفي عالم  الغيب  تف�ضحه في عوالم  كبيرة، 

ولية  وتدخله تحت  المتعالي  الحق  ولية  وتخرجه عن  نار جهنم،  التي هي  الم�ضائب،  �ضّر 

.
(1(

ال�ضيطان«

اأو  الإيمان  اإلى عدم  اإّنما ترجع  والّنقائ�س  ال�ّضقاءات والم�ضائب  فاإّن كّل  المقابل،  وفي 

نق�ضانه اأو �ضعفه اأو تزلزله.

يق���ول الإم���ام}: »اإّن كّل �ضقائنا هذا من وراء الّنق�س في الإيم���ان بيوم القيامة ومن 

ع���دم الطمئنان بعال���م الآخرة. فلو اأّننا اآمنا بعالم الآخرة والحي���اة الأبدّية، ُع�ْضر اطمئناننا 

بالحياة الّدنيوّية وعي�ضها، وُع�ضر اإيماننا بحياة هذا العالم وبقائه، لتعّلقت قلوبنا بذلك العالم 

اأكثر ولع�ضقناه، ول�ضعينا قلياًل في اإ�ضالح الّطريق وترميمه. ولكن الموؤ�ضف اأّن اإيماننا بالآخرة 

.
قد ن�ضب في القلب، واأّن يقيننا متزلزل«)2)

و»اإّن م�ض���در جميع الخطايا والمعا�ضي التي ت�ضدر م���ن الإن�ضان، هو الّنق�س في اليقين 

والإيمان، واإّن مراتب اليقين والإيمان مختلفة على م�ضتوًى ل يمكن عّدها وبيانها. واإّن اليقين 

الكام���ل لالأنبياء والطمئنان التام الذي يحظون به، الحا�ضالن من الم�ضاهدة الح�ضورية هو 

ال���ذي يع�ضمهم من الآث���ام. اإن يقين الإمام علي بن اأبي طالب Q ق���د اأبلغه اإلى م�ضتوى 

ى اهلل في َنْمَلٍة اأ�ْضُلُبها  ْع�ضَ
َ
ْبَعِة ِبما َتْحَت اأْفالِكها َعلى اأْن اأ ْعِطيُت الأقاِليَم ال�ضَّ

ُ
يقول »َواهلل َلْو اأ

.
َجْلُب �َضِعيرٍة ما َفَعلُته«)3)

ف�� »ل بّد من اإ�ضالح الينبوع، والعثور على الإيمان باهلل، وبكلمات اأنبيائه حّتى يتم اإ�ضالح 

.
الأمور. اإّن كل تعا�ضتنا من �ضعف الإيمان ووهن اليقين«)4)

)1) الأربعون حديًثا، �س 340.
)2) )م.ن(، �س 390.
)3) )م.ن(، �س 581.
)4) )م.ن(، �س 462.
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المهاهيم الرئيسة 

�ضّيئ���ات الموؤمنين اأف�ضل من ح�ضنات الآخرين التي ل ُتقبل اأبًدا، لأّن خطايا الموؤمنين   .1

وذوي الّدي���ن الحّق، ت���وؤول اإلى المغفرة كما قال �ضبحان���ه وتعالى {ۓ ۓ ڭ    ڭ      

ڭڭ  }. 

2. اإّن كّل ال�ّضق���اءات والم�ضائ���ب والّنقائ����س اإّنما ترجع اإلى عدم الإيم���ان اأو نق�ضانه اأو 

�ضعفه اأو تزلزله.

3. الإيمان لي�س جزًءا من الّدين بل هو الّدين كّله. وكل ما في الّدين فهو مرتبط بالإيمان 

بدايًة ونهايًة.

4. الإيم���ان ب���اهلل من نوع العلم ومن الكمالت المطلقة، وحيث اأّنه من الكمالت فهو اأ�ضل 

الوج���ود، واأ�ضل حقيقة الّنور والّظهور، وما ل يكون من الإيمان وتوابعه، فهو خارج عن 

نطاق الكمالت الّنف�ضّية الإن�ضانّية، وملحق بظلمات الأعدام والماهّيات.

5. لو اأّن الإيمان تغلغل في القلب، ل�ضُلحت الأمور، لأّن اآثاره � الإيمان � تت�ضّرب اإلى الّظاهر 

والباط���ن وال�ض���ّر والعلن. فلالإيم���ان ظهور في القل���ب على �ضعيد العقائ���د والمعارف 

والم�ضاعر، وفي الّن�ضاأة البرزخّية على م�ضتوى الأخالق والملكات، وفي الّن�ضاأة الملكّية 

الّظاهرة على �ضعيد الأعمال.

6. اإّن مطل���ق العتم���اد على غير الحّق �ضبحان���ه واللتفات اإلى المخل���وق يكون من جّراء 

�ضعف اليقين والإيمان.

7. ااإذا كان الإيم���ان كام���اًل، ل ي�ضمح الإن�ضان لنف�ضه اأن ي�ضتغل باأموره الّدنيوّية المنحّطة 

ويغفل عن بناء الآخرة.

8. اإذا اأردن���ا اأن نخ���رج م���ن ت�ضّرف ال�ّضيط���ان ونقع تحت ع���وذة الحّق لب���ّد واأن نو�ضل 

الحقائق ّ اإلى القلب بالرتيا�س القلبّي ال�ّضديد ودوام الّتوّجه اأو كثرته و�ضّدة المراودة 

والخلوة حّتى ي�ضبح القلب اإلهيًّا.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

اَن  َفاَيا ِتْل���َك اْلَوَظاِئِف، َوَخ�َساِئ�ِص ِتْلَك اْلُفُرو�ِص �َسْهَر َرَم�سَ ْنَت َجَعْلَت ِمْن �سَ
َ
»اللَُّه���مَّ َواأ

ُهوِر، َواآَثْرَتُه َعلَى ُكلِّ  ْزِمَنِة َو الدُّ
َ
ْرَتُه ِمْن َجِميِع الأ ُهوِر، َوَتَخيَّ َتُه ِمْن �َساِئِر ال�سُّ الَِّذي اْخَت�َس�سْ

َت ِفيِه  يَماِن، َوَفَر�سْ وِر، و�َساَعْفَت ِفيِه ِم���َن الإِ ْنَزْلَت ِفيِه ِم���َن اْلُقْراآِن َوالنُّ
َ
َن���ِة ِبَما اأ ْوَق���اِت ال�سَّ

َ
اأ

.
ْبَت ِفيِه ِمَن اْلِقَياِم«)1) َياِم، َوَرغَّ ِمَن ال�سِّ

الروايات ال�سريفة:

َبَعُه اْلآَخُر«)2). ُه ِفي َقَرٍن َواِحٍد َفاإَِذا �ُسِلَب اأََحُدُهَما اتَّ
َقاَل َر�ُضوُل اهلِلP:  »اْلَحَياُء َواْلإِيَمانُ  ُكلُّ  .1

يَمان« )3). نَُّه ِمَن اْلإِ اَم ِبَغْيِر ِمْئَزٍر َفاإِ ْن َتْدُخَل اْلَحمَّ
َ
اَك اأ 2. عن الّر�ضاQ: »اإِيَّ

َه���ا َعاَه���ٌة َل َتُكوُن ِفي ُح���رٍّ َوَل ُموؤِْم���ٍن اإِنََّها  ���ا Q: »اإياك���م والُبْخ���َل َفاإِنَّ �ضَ 3. ِفْق���ُه الرِّ

َقُة اْلإِيَماِن«)4). َح َّ

َماِء َكَم���ا َيْزَهُر ُنُجوُم  ْه���ِل ال�سَّ
َ
4. ع���ن اأبي عب���د اهللQ: »اإِنَّ اْلُموؤِْمَن َلَيْزَه���ُر ُنوُرُه ِلأ

َنُع َلُه َوَل َيُقوُل  ُرُه َوَي�سْ ِمَن َوِليُّ اللِهُيِعيُنُه َوَيْن�سُ ْر�ِص، َوَقاَل اإِنَّ اْلُموؤْ
َ
ْهِل اْلأ

َ
َماِء ِلأ ال�سَّ

َعلَْيِه اإِلَّ اْلَحقَّ وَل َيَخاُف َغْيَرُه«)5).

وَن  �َسدَّ النَّا�ِص َبَ ًء النَِّبيُّ
َ
نَّ اأ
َ
ِب���ي َعْبِد اهلِلQ َقاَل: »اإِنَّ ِفي ِكَتاِب َعِليٍّ Q اأ

َ
5. َع���ْن اأ

ْعَماِل���ِه اْلَح�َسَنِة 
َ
ْمَث���ُل َواإِنََّما ُيْبَتلَى اْلُموؤِْم���ُن َعلَى َقْدِر اأ

َ
ْمَثُل َفاْلأ

َ
���وَن ُث���مَّ اْلأ يُّ ُث���مَّ اْلَو�سِ

ْنَيا   َعزَّ وَجلَّ َل���ْم َيْجَعِل الدُّ
َ
نَّ اهلل

َ
���حَّ ِديُن���ُه َوَح�ُس���َن َعَمُلُه ا�ْسَتدَّ َب���َ وؤُُه َوَذِل���َك اأ َفَم���ْن �سَ

نَّ اْلَبَ َء 
َ
ُه َواأ ِم���ٍن َوَل ُعُقوَبًة ِلَكاِفٍر َوَمْن �َسُخَف ِديُنُه َو�َسُعَف َعَمُلُه َقلَّ َبَ وؤُ َثَواب���اً ِلُموؤْ

ْر�ِص«)6).
َ
َلى َقَراِر اْلأ ِمِن التَِّقيِّ ِمَن اْلَمَطِر اإِ َلى اْلُموؤْ �ْسَرُع اإِ

َ
اأ

)1) ال�ضحيفة ال�ضجادية، دعاوؤه Q في وداع �ضهر رم�ضان.
)2) و�ضائل ال�ّضيعة، ج12، �س 168.

)3) م�ضتدرك الو�ضائل، ج1، �س 376.
)4) )م.ن(، ج7، �س 32.

)5) الكافي، ج2، �س 170.
)6) )م.ن(، �س 259.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يتعّرف اإلى عالئم الإيمان لكت�ضافه في نف�ضه. . 1

الة. . 2 يبّين العالقة بين الإيمان والخ�ضوع في ال�ضّ

ي�ضرح العالقة بين الإيمان واكت�ضاب الكمالت. . 3

  اإليمان )3( 
عالئم اإليمان

الدرس الثالث





تمفيق
»لق���د ذكر اهلل تبارك وتعالى ف���ي قراآنه الكريم خ�ضائ�س الموؤمني���ن، كما بّين اأهل بيت 

الع�ضم���ة والّطه���ارة R �ضفاتهم في الأحاديث ال�ّضريفة، لكّنن���ا ل نتحّلى باأيٍّ منها؛ رغم 

ا[ باهلل تبارك وتعالى وتوحي���د ذاته المقّد�ضة و�ضائر اأركان الإيمان  اأّنن���ا نعتقد جميًعا ]نظريًّ

ا�ضتناًدا اإلى البراهين العقلّية واأمثالها. 

وال�ضّر في ذلك يكمن فيما ذكرناه من اأّن الإيمان غير الإدراك العقلّي، يقول تبارك وتعالى 

في الآي���ة الثانية من �ض���ورة الأنف���ال: {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ 

 اإل���ى اأن يقول: {ڇ ڇ ڍ 
(1(

ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ}
ڍڌ }. فهو تبارك وتعالى ي�ضّرح، وعلى نحو الح�ضر، باأّن الموؤمنين هم الذين يتحّلون بهذه 
ف���ات، اأي اأّن غيرهم لي�ضوا بموؤمنين؛ ثّم يختم هذا الو�ضف بتاأكيد الأمر والّت�ضريح باأّن  ال�ضّ

ا. فات هم وحدهم الموؤمنون حقًّ الذين تتوّفر فيهم هذه ال�ضّ

 و�ضفاته���م المذكورة ف���ي الآية قد لحظتموها؛ واأنتم تّدعون الإيم���ان، وقد اأدركتم عقليًّا 

جميع اأركانه ولديكم دليل عقلّي واأوجدتم دلياًل لكّل منها، فارجعوا اإلى اأنف�ضكم وتدّبروا فيها 

ف���ات موجودة في قلوبكم؟ ت�ضمعون اأو ترّددون كّل هذا الّذكر هلل تعالى  ولحظ���وا اأّي تلك ال�ضّ

ولك���ن اأي���ن »وجل القلوب« الذي يظهر على الموؤمن عند ذك���ر اهلل؟ ل ريب في اأّن القلب الذي 

ي���درك وجدانيًّا عظمة الحّق تعالى وجالله، ولم يتجّل في���ه كبرياوؤه تعالى وعلّوه؛ ل يوجل من 

.
(2(

ذكره عّز وجّل«

)1) �ضورة الأنفال، الآية 2.
)2)جنود العقل والجهل، �س 97-96.
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ا من أهل اإليمان؟
ّ
كيف نعرف إذا كن

طالم���ا اأّن الإيم���ان لي�س بالّدعاء، كم���ا اأّنه لي�س مجّرد علم اأو �ضع���ور، فكيف يمكن لنا اأن 

نعرف الإيمان في قلوبنا؟ وما هي الّدرجة من الإيمان التي ينبغي اأن نبحث عنها؟ 

حقيقة الإيمان ترتبط بتركيبة الإن�ضان وت�ضريحه المعنوّي. ويدّلنا الإمام الخمينّي } 

وهو العارف بت�ضريح الوجود الإن�ضانّي وعالقة الأع�ضاء والأقاليم والّن�ضاآت والمراتب ببع�ضها 

فات الّنف�ضانّية والملكات  البع����س. فيعتبر اأّن القلب هو الهوّية الحقيقّية التي تتجّل���ى في ال�ضّ

الأخالقّية، والتي بدورها تتجّلى في �ضلوكّيات الإن�ضان.

ا قام بالوظائف العبودّية والمنا�ضك الّظاهرّية � ح�ضب  يقول الإم���ام }: »لو اأّن �ضخ�ضً

م���ا ه���و لزم ومطابق لتوجيهات الأنبياء � لنعك�ضت من جّراء اأدائ���ه لم�ضوؤولّياته العبودّية اآثار 

عل���ى قلب���ه وروحه، حيث يح�ضن خلقه وتتكام���ل عقائده. وهكذا فاإّن م���ن يواظب على تهذيب 

ُخُلق���ه وتح�ضين باطنه، يترك اآث���اًرا على الّن�ضاأتين الأخروّيتين البرزخ والقيامة. كما اأّن كمال 

الإيم���ان ومتانة العقائد يوؤّثران في الّن�ضاأتي���ن التاليتين. ويكون كّل ذلك نتيجة �ضّدة الرتباط 

بي���ن المقامات الّثالثة، بل الّتعبير بالرتباط بين العوالم الّثالثة من جهة �ضيق الخناق لعدم 

وج���ود كلمة اأخرى تعّب���ر عن مدى تداخل كّل منها في الآخر. اإذ لب���ّد واأن نقول اإّنها � العوالم 

الّثالثة � حقيقة واحدة، ذات مظاهر ثالثة. وهكذا كمالت المقامات الّثالثة مرتبطة بكمالت 

كّل واح���د منه���ا. من دون اأن يظ���ّن اأحد اأّنه ي�ضتطي���ع اأن يكون ذا اإيماٍن كام���ٍل اأو ُخُلٍق مهّذب 

ورّية. اأو ي�ضتطيع اأن يجعل اإيمانه كاماًل واأعماله  م���ن دون الأعمال الّظاهرّية، والعبادات ال�ضّ

تاّمة، رغم نق�ضاٍن في ُخُلقه وعدم تهذيبه، اأو يمكن اأن يتّم اأعماله الّظاهرّية ويكّمل محا�ضن 

.
(1(

اأخالقه من دون الإيمان القلبّي«

وعل���ى هذا الأ�ضا�س، فلالإيمان ظه���ور في القلب على �ضعيد العقائد والمعارف والم�ضاعر، 

وف���ي الّن�ضاأة البرزخّي���ة على م�ضتوى الأخالق والمل���كات، وفي الّن�ضاأة الملكّي���ة الّظاهرة على 

�ضعيد الأعمال.

)1) الأربعون حديًثا، �س 420-419.
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عالئم اإليمان
وعل���ى هذا الأ�ضا�س لكّل ظهور بح�ضب الّن�ض���اأة عالمات، بحيث اإذا لم تكن هذه العالمات 

فه���ذا يدّل على ع���دم الإيمان. يقول الإمام} »واإذا ُفقدت عالئ���م الإيمان في �ضخ�س ما 

.
(1(

ا« فالإيمان نف�ضه يكون مفقوًدا فيه اأي�ضً

ويقول }: »اإّن ما ُذكر في الأخبار ال�ّضريفة من اأّن الإقرار بالل�ضان والعمل بالأركان من 

دعائ���م الإيمان، فهو بيان ل�ضّر طبيعي، ول�ضنة اهلل الجارية، لأن حقيقة الإيمان، تالزم العمل 

والتنفي���ذ. اإّن العا�ضق في جوهر طبيعته، يظهر الع�ضق تجاه المع�ضوق ويتغّزل به، واإّن الموؤمن 

ا. واإّن  اإذا ل���م يعمل بمتطّلب���ات الإيمان وما ت�ضتدعيه محّبة اهلل واأوليائه، لما كان موؤمًنا ومحبًّ

هذا الإيم���ان ال�ّضكلّي والمحّبة الجوفاء، من دون جوهر وم�ضمون، ينتفي ويزول اأمام حوادث 

.
(2(

ب�ضيطة و�ضغوط ي�ضيرة، وينتقل هذا المحّب اإلى دار جزاء الأعمال، �ضفر اليدين«

ولنتوّقف عند مجموعة مهّمة من عالمات الإيمان كما جاء في كلمات الإمام}.

الخشوع في الّصالة  .1
 فجع���ل الخ�ض���وع 

(3(
{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  } »ق���ال تعال���ى: 

الة فهو خارج زمرة  الة من حدود الإيم���ان وعالئمه. فمن لم يكن خا�ضًعا ف���ي ال�ضّ ف���ي ال�ضّ

اأه���ل الإيم���ان طبًق���ا لما قاله ذات الح���ّق المقّد�س تعال���ى �ضاأنه. قال ال�ض���ادق Q: »اإذا 

دخل���ت ف���ي �ضالتك فعليك بالتخ�ّضع والإقب���ال على �ضالتك فاإّن اهلل تعال���ى يقول: { ٻ پ 

پ پ پ  }. وبم���ا اأّن �ضلواتن���ا لي�ض���ت م�ضفوعة بالخ�ضوع، فاإّن ذل���ك ناجم اإّما عن 
نق����س الإيمان اأو فقدانه... واأّما قوله تعال���ى: { ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ  

 .P ورّي اأي الإيمان بما جاء به النبّي  فلع���ّل المراد منه هو الإيمان ال�ضّ
(4(

ۆ ۆ ۈ ۈ}
واإّل فالإيم���ان الحقيق���ّي يتالزم مع مرتبة من الخ�ضوع ل محالة. اأو اأّن المراد من الخ�ضوع في 

هذه الآية، هو الخ�ضوع بمراتبه الكاملة، كما اأّن العاِلم رّبما يطلق على من انتقل من حّد العلم 

)1) جنود العقل والجهل، �س 99.
)2) الأربعون حديًثا، �س 608.

)3) �ضورة الموؤمنون، الآيات 2-1.
)4) �ضورة الحديد، الآية 16.
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 اإ�ضارة 
(1(

اإلى حّد الإيمان، وُيحتمل اأن تكون الآية ال�ّضريفة { ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې   }

.
(2(

اإلى هوؤلء«

2. الجّد واالجتهاد
»اإّن ه���ذه الب���رودة الموج���ودة فينا اإّنما هي من ب���رودة اأ�ضّعة اليمان، وه���ذا الوهن الذي 

نج���ده اإّنما هو من وهن اأ�ضا�س الإيمان. ول���و اأحدثت اأخبار الأنبياء والأولياء R وبراهين 

الحكم���اء والعرفاء عليهم الّر�ضوان في اأنف�ضنا مجّرد الحتم���ال، لكان الالزم علينا اأن نقوم 

.
(3(

بالأمر ونجتهد في تح�ضيله باأح�ضن مّما نحن فيه«

3. الخوف والخشية
»يق���ول اهلل تعال���ى ف���ي �سورة الأنف���ال في الآي���ة ال�ّسريف���ة: { ٹ ٹ ٹ ڤ 
ب���ّد  ف���    ،(4(

ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ}
لل�ّسال���ك م���ن اأن ي حظ ه���ل اأّن هذه الأو�ساف الّث ثة تنطبق علي���ه؟ وهل اأّن قلبه يوِجُل 

اإذا ُذك���ر اهلل ويخ���اف؟ واإذا ُتلي���ت علي���ه الآي���ات ال�ّسريف���ة الإلهّية هل يزداد ن���ور الإيمان في 

قلبه؟ وكذلك اعتماده وتوّكله على الحّق تعالى؟ اأم اأّنه عن كّل هذه المراتب متاأّخر،  ومن 

كّل هذه الخ�سائ�ص محروم؟ فاإن اأراد اأن يفهم اأّنه من الحّق تعالى خائف وقلبه من خوف 

.
اهلل وجل فلينظر اإلى اأعماله«)5)

4. الشّدة على الكّفار
من �ضف���ات الموؤمنين الأ�ضا�ضية اأنه���م اأ�ضداء على الكفار رحماء بينه���م: »واأهل المعرفة 

ا )هي( رحمة ولطف  يعلمون باأّن ال�ضّدة على الكّفار � وهي من �ضفات الموؤمنين � وقتالهم اأي�ضً

.
(6(

من الألطاف الخفّية للحّق تعالى«

)1) �ضورة فاطر، الآية 28.
)2) معراج ال�ضالكين، �س 29.

)3) )م.ن(، �س 59.
)4) �ضورة الأنفال، الآية 2.

)5) معراج ال�ضالكين، �س 217.
)6) و�ضايا عرفانّية، �س 23.



51  اإليمان ا م عالئم اإليمان 

5. الّتواضع
»اإعل���م اأّن للتوا�ض���ع درج���ات يقابلها التكبر في كل درج���ة:... الرابعة؛ توا�ض���ع الموؤمنين 

الذين ح�ضلوا بنور الإيمان على العلم باهلل، وعرفوا اأنف�ضهم بمقدر ما اأ�ضاءُه لهم هذا الّنور 

.
(1(

الإيمانّي، ف�ضاروا متوا�ضعين للحّق تعالى ولخلقه«

6. إيجاد الكثير من الكماالت
»الإيم���ان باأّن المت�ضّرف في مملكة الوجود وعوال���م الغيب وال�ّضهود هو الحّق تعالى ولي�س 

ل�ضائ���ر الموجودات فيها ت�ض���ّرف اإل الّت�ضّرف الإذنّي الظّلّي ي���وؤّدي اإلى الكثير من الكمالت 

الّنف�ضانّي���ة والأخ���الق الإن�ضانّي���ة الفا�ضلة، مث���ل الّتوّكل والعتم���اد على الح���ّق وقطع الّطمع 

الحة والأفعال الح�ضنة وترك  بالمخلوق الذي هو اأّم الكمالت، ويوجب كثيًرا من الأعمال ال�ضّ

الكثي���ر من القبائ���ح... وهكذا مثاًل ُخُل���ق الّر�ضا فاإّنه م���ن الأخالق الإن�ضانّي���ة الكمالّية، وله 

ة،  تاأثي���رات كبيرة في ت�ضفية الّنف�س وتجليتها، ويجع���ل القلب مورًدا للّتجليات الإلهّية الخا�ضّ

.
(2(

ويو�ضل الإيمان اإلى كماله، وكمال الإيمان اإلى الّطماأنينة«

»ع���ن الإم���ام ال�س���ادق Q قال: »كان اأب���ي يقول: اإّنه لي�ص من عبٍد موؤم���ٍن اإّل وفي قلبه 

، وفيه في حديث اآخر: »ل يكون 
ن���وران: ن���ور خيفة ون���ور رجاء، لو ُوزن هذا لم يزد على ه���ذا«)3)

الموؤم���ن موؤمًن���ا حّت���ى يكون خائًفا راجًي���ا، ول يكون خائًفا راجًيا حّتى يك���ون عامً  لما يخاف 

.
ويرجو«)4)

فات يتحّلون بها،  وق���د ذكرت الأحاديث ال�ّضريفة للموؤمنين مجموعة م���ن الأو�ضاف وال�ضّ

مث���ل الّتوّكل والّت�ضليم والّر�ضا والخوف والّرج���اء ونظائرها. ول ريب في اأّن من ل  يتحّلى بها 

لن يكون من اأهل الإيمان، والعّلة في عدم التحّلي بها هو اأّن العلم والإدراك لم يتحّول فينا اإلى 

.
(5(

الإيمان واإّل لظهرت فينا تلك الأو�ضاف الّنبيلة والأعمال ال�ضالحة. واهلل العالم«

)1) جنود العقل والجهل، �س 303.
)2) معراج ال�ضالكين، �س 96.

)3)  جنود العقل والجهل، �س 143-142.
)4) الكافي، ج2، �س 71.

)5) جنود العقل والجهل، �س 101.
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7.  الغنى عن الّناس
»علي���ك بالمجاهدة لتودع القلب عند اهلل، ول ترى موؤّثًرا غي���ره.. اأولي�س عاّمة الم�ضلمين 

الة زاخرة بالّتوحيد والمعارف الإلهّية  المتعّبدين ي�ضّلون في اليوم والليلة عّدة مرات �� وال�ضّ

ويقول���ون ع���ّدة مرات في الي���وم والليل���ة { ٿ ٿ ٿ ٿ  }. ويتلّفظ���ون اأّن العبادة 

 وق���وّي وثرّي، اإّل الموؤمنون 
ٍ
تان باهلل.. اإّل اأّنه���م بتذّللون ويتزّلفون لكّل عاِلم والإعان���ة مخت�ضّ

.
(1(

بحّق وخوا�ّس الحّق �ضبحانه«

وفي مو�ضٍع اآخر يقول الإم���ام }: »{ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ }، اإلى اأن قال { ڇ ڇ ڍ 
ڍڌ  }. ي�ض���ّرح اهلل تعالى في هذه الآيات وعلى نح���و الح�ضر باأّن الموؤمنين هم الذين تتوّفر 
فات المذك���ورة في هذه الآي���ات، اأي اأّن من لم تتوّفر فيهم لي�ض���وا بموؤمنين، ومن  فيه���م ال�ضّ

فات اأّنهم يثقون برّبهم، ويتوّكلون عليه في اأعماله���م، وتتعّلق قلوبهم. وعليه يّت�ضح  ه���ذه ال�ضّ

اأّن الذي���ن تتوّجه قلوبهم اإلى غيره ويعتمدون على غير ذاته المقّد�ضة جّل وعال، ويتطّلعون في 

اأموره���م اإلى �ضواه، ويطلبون الفرج من غي���ره تعالى، هم فاقدون لحقيقة الإيمان، محرومون 

.
(2(

من نور الإيمان«

8. زيادة اإليمان والبصيرة
»اإن َمَث���َل الإيم���ان وتوفير بواع���ث التوفيق، َمَثُل اإن�ض���ان قد حمل م�ضباًح���ا و�ضلك طريًقا 

مظلًما، فكّلما تق���ّدم خطوة، اأ�ضاء اأمامه واهتدى للخطوة الالحقة. فكّلما رفع الإن�ضان قدًما 

نح���و عالم الآخرة، اّت�ضح ال�ّضبيل اأكثر، وغمرته عناي���ات الحّق ب�ضورة اأكبر، وتوّفرت عوامل 

الّتوّج���ه اإلى عالم القرب � الآخرة � والنزعاج عن عالم البعد � الدنيا. والعنايات الأزلّية للحّق 

.
(3(

المتعالي اإّنما ت�ضع الأنبياء والأولياء لعلمه � �ضبحانه � الأزلّي بطاعتهم اأّيام الّتكليف«

عة والخ�ضية في مح�ضر ال�ّضلطان  و»اإّن من ال�ّضل���وك الفطرّي في الإن�ضان اأن ي�ضت�ضعر ال�ضّ

)1) و�ضايا عرفانّية،  �س 50. 
)2) جنود العقل والجهل، �س 206-205.

)3) الأربعون حديًثا، �س 277.
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العظيم حتى لو لم يجد في نف�ضه تق�ضيًرا، بل وحتى عندما يراها في خدمة ال�ضلطان، واإن كان 

جميع الخالئق عاجزين عن القيام بحّق المعرفة والعبادة والخدمة للذات الإلهّية المقّد�ضة، 

وكيف ل يكونون كذلك واأ�ضرف الممكنات واأعرف خلق اهلل باهلل واأقربهم منه تعالى، الر�ضول 

الخاتـــم P ي�ضّرح بالقول: »ما عبدناك حّق عبادتك وم���ا عرفناك حّق معرفتك«، و)ماذا 

يمكن للبعو�ضة ال�ضعيفة اأن تفعله في الوادي الذي يتناثر فيه ري�س ال�ضقور(.

ّية الّثانية وهي  ّية الأولى من عالمات الموؤمن مفقودة فينا، وهكذا حال الخا�ضّ اإذن فالخا�ضّ

زي���ادة الإيمان عند تالوة الآيات الكريمة عل���ى الموؤمن؛ فكّل هذه الآيات الّتدوينّية والّتكوينّية 

ُتتلى وُتعر�س علينا لكّنها تزيد من احتجابنا بدًل من زيادة اإيماننا! فما اأكثر ما نتلوه ون�ضمعه 

م���ن اآي القراآن الحكيم في اأّيام عمرن���ا دون اأن يظهر منه قلوبنا نور الإيمان، ودون اأن نتذّكر 

.
(1(

اأو نتنّبه لتاأثير هذه الآيات الكريمة«

9. شفاء األمراض
لت  »وهنا تدّبر ب�ضدق ولحظ هل اأّن �ضدر الآية الكريمة الرابعة والأربعين من �ضورة ُف�ضّ

المبارك���ة ينطبق علين���ا اأم ذيلها، وه���ي: { ۉ ۉ ې ې ې ېى ى  ائ 

.
(2(

ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ  ۇئۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ  }
فاأي���ن نجد فينا ذلك الهدى وال�ّضفاء م���ن الأمرا�س الباطنّية الذي يثمره القراآن ال�ّضريف 

للموؤمني���ن؟ لم���اذا ل تنفذ هذه الآي���ات الكريمة اإلى اأ�ضماعنا؟ ولم���اذا ت�ضير لنا حجاًبا فوق 

حج���اب؟ ل عّل���ة لذلك �ضوى اأّن نور الإيم���ان لم يدخل قلوبنا، وعلومنا ل���م تتجاوز حّد الإطار 

الّنظ���رّي، ول���م تكتب على لوح القلب. وفي الق���راآن الكريم الكثير من الآي���ات التي تمّكننا اأن 

.
(3(

نعرف جّيًدا حالنا بوا�ضطتها وذلك بتطبيق ما تذكره على �ضفاتنا«

)1) جنود العقل والجهل، �س 98-97.
)2) �ضورة ف�ضلت، الآية 44.

)3) جنود العقل والجهل، �س 98.
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موعظة لإلمام

»اإّن الّنفو����س المنكّب���ة عل���ى الّدني���ا، والملتهي���ة بتعميره���ا والمن�ضرفة عن الح���ّق، تكون 

منكو�ضة، رغم اأّنها تعتنق الإيمان بالمبداأ والمعاد، لأّن المقيا�س في انتكا�س القلوب، هو الغفلة 

عن الحّق والن�ضغال بالّدنيا وتعميرها. وهذا الإيمان بالمبداأ والمعاد اإّما ل ُيعّد اإيماًنا وعقيدة 

ا، وعليه  ا وب�ضيًطا جدًّ كم���ا ُذكر في �ضرح بع�س الأحاديث ال�ضابق���ة، اأو اأّن الإيمان يكون ناق�ضً

ل يتناف���ى مع انتكا�س القلب، بل اإّن من يظهر الإيمان بالغيب والح�ضر والن�ضر، ول يخ�ضى من 

ذل���ك، واأّن اإيمان���ه ل يدفع به اإلى عمل الجوارح والأركان، يكون مث���ل هذا الإن�ضان منافًقا ول 

يكون موؤمًنا. ويمكن اأن يكون َمَثل هوؤلء الموؤمنين ال�ّضكلّيين، َمَثَل قوم كانوا بالّطائف � كما ورد 

.
(1(

في الحديث اإن اأدرك اأحدهم اأجله على نفاقه هلك واإن اأدركه على اإيمانه نجا«

)1) الأربعون حديًثا، �س 564.
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المهاهيم الرئيسة

ا.  1. اإذا ُفقدت عالئم الإيمان في �ضخ�س ما فالإيمان نف�ضه يكون مفقوًدا فيه اأي�ضً

الة فهو خارج زمرة اأهل الإيمان طبًقا لما قاله ذات الحّق  2. م���ن لم يكن خا�ضًعا في ال�ضّ

المقّد�س تعالى �ضاأنه.

3. اإّن ه���ذه البرودة الموج���ودة فينا اإّنما هي من برودة اأ�ضّع���ة اليمان، وهذا الوهن الذي 

نجده اإّنما هو من وهن اأ�ضا�س الإيمان.

فات يتحّلون بها، مثل  4. ذكرت الأحاديث ال�ّضريفة للموؤمنين مجموعة من الأو�ضاف وال�ضّ

الّتوّكل والّت�ضليم والّر�ضا والخوف والّرجاء ونظائرها. ول ريب في اأّن من ل  يتحّلى بها 

لن يكون من اأهل الإيمان.

5. الذي���ن تتوّجه قلوبهم اإلى غيره ويعتمدون على غير ذاته المقّد�ضة جّل وعال، ويتطّلعون 

في اأمورهم اإلى �ضواه، ويطلبون الفرج من غيره تعالى، هم فاقدون لحقيقة الإيمان.

6. اإن َمَث���َل الإيم���ان وتوفير بواع���ث التوفيق، َمَثُل اإن�ضان قد حم���ل م�ضباًحا و�ضلك طريًقا 

مظلًما، فكّلما تقّدم خطوة، اأ�ضاء اأمامه واهتدى للخطوة الالحقة.

7. من عالئ���م الإيمان ال�ّضفاء من الأمرا�س ق���ال تعالى: { ۉ ۉ ې ې ې 

ېى ى  ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ  ۇئۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ 
ېئ ېئ  }

8. اإّن م���ن يظهر الإيمان بالغي���ب والح�ضر والن�ضر، واإيمانه ل يدفع ب���ه اإلى عمل الجوارح 

والأركان يكون منافًقا ول يكون موؤمًنا.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

َل اْلَيِقيِن،  ْف�سَ
َ
ْكَمَل الإِيَماِن، َواْجَعْل َيِقيِني اأ

َ
ْغ ِباإِيَماِني اأ

ٍد َواآِلِه، َوَبلِّ لِّ َعلَى ُمَحمَّ »اللَُّهمَّ �سَ

ْر ِبُلْطِف���َك ِنيَِّتي،  ْعَماِل اللَُّه���مَّ َوفِّ
َ
ْح�َس���ِن الأ

َ
َل���ى اأ ���اِت، َوِبَعَمِلي اإِ ْح�َس���ِن النِّيَّ

َ
ِت���ي اإَِل���ى اأ َواْنَت���ِه ِبِنيَّ

.
ِلْح ِبُقْدَرِتَك َما َف�َسَد ِمنِّي«)1) ْح ِبَما ِعْنَدَك َيِقيِني، َوا�ْسَت�سْ حِّ َو�سَ

الروايات ال�سريفة:

َك َعلَى  ���رُّ ���ْدَق َحْيُث َي�سُ يَم���انِ  اأْن ُتوؤِْثَر ال�سِّ ع���ن اأمير الموؤمني���نQ: »َعَ َم���ُة اْلإِ  .1

 ِفي َحِديِث 
َ
ْن َتتَِّقَي اهلل

َ
ٌل َعْن ِعْلِمَك   َواأ لَّ َيُكوَن ِفي َحِديِثَك َف�سْ

َ
اْلَكِذِب َحْيُث َيْنَفُعَك َواأ

َغْيِرك« )2).

ِب���ي َعْبِد اهلِلQ َقاَل: »اْلُموؤِْم���ُن َل َيُغ�صُّ اْلُموؤِْمَن َوَل َيْظِلُم���ُه َوَل َيُخوُنُه َوَل 
َ
2. َع���ْن اأ

فٍّ َلْم َتُك���ْن َبْيَنُهَما 
ُ
َذا َقاَل َلُه اأ ���ُه اإِ  َفاإِنَّ

فٍّ
ُ
َيْخُذُل���ُه َوَل َيْكِذُب���ُه َوَل َيْغَتاُب���ُه َوَل َيُق���وُل َل���ُه اأ

َهَمُه اْنَماَث اْلإِيَمانُ  ِفي َقْلِبِه- َكَما َيْنَماُث اْلِمْلُح ِفي اْلَماِء«)3). َوَلَيٌة َفاإَِذا اتَّ

يَم���اِن َوَل َيُكوُن  ْنِبَي���اِء َوُهَو ِعَم���اُد اْلإِ
َ
ْخ���َ ِق اْلأ

َ
َخ���اُء ِمْن اأ ���اِدُق Q: »ال�سَّ 3. َق���اَل ال�ضَّ

ُموؤِْمناً اإِلَّ �َسخّي«)4).

ِميُر اْلُموؤِْمِنيَن P َفَقاَل 
َ
اِدِق Q َقاَل: »َخَطَب اأ َعِن اْلَح�َضِن ْبِن َعْبِد اهلِل َعِن ال�ضَّ  .4

َن���ا َقْلُب اهلِل اْلَواِعي 
َ
َها النَّا�ُص اأ يُّ

َ
ْن َتْفِقُدوِني، اأ

َ
َه���ا النَّا�ُص �َسُلوِني َقْب���َل اأ يُّ

َ
ِفيَم���ا َيُق���وُل: اأ

ُت���ُه َعلَى َخْلِق���ِه َوَخِليَفُتُه َعلَى ِعَب���اِدِه َوَعْيُنُه  ِه َوُحجَّ ِميُن���ُه َعلَى �ِسرِّ
َ
َوِل�َساُن���ُه النَّاِط���ُق َواأ

لَّ  ُقِني اإِ ِذي َل ُي�َسدِّ
ْحَمِة َوِديُن���ُه الَّ َفِة والرَّ

ْ
اأ ِت���ِه َوَيُدُه اْلَمْب�ُسوَطُة ِبالرَّ النَّاِظ���َرُة ِفي َبِريَّ

ُبِني اإِلَّ َمْن َمَح�َص اْلُكْفَر َمْح�ساً«)5). يَمانَ  َمْح�ساً َوَل ُيَكذِّ َمْن َمَح�َص اْلإِ

)1) ال�ضحيفة ال�ضجادية، دعاوؤه Q في مكارم الأخالق.
)2) نهج البالغة، �س 556.
)3) م�ضكاة النور، �س 104.

)4) م�ضتدرك الو�ضائل، ج7، �س 17.
)5)  بحار الأنوار، ج26،  �س 257. 
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ْرَبَعٌة َنْوُم���ُه َكَنْوِم 
َ
ع���ن ال�ض���ادقQ: »ِقيَل َم���ا َعَ َم���اُت اْلُموؤِْم���ِن،  َق���اَل Q: اأ  .5

ْكِل اْلَمْر�َسى َوُبَكاوؤُُه َكُبَكاِء الثَّْكلَى َوُقُعوُدُه َكُقُعوِد المواثب«)1).
َ
ْكُلُه َكاأ

َ
اْلَغْرَقى َواأ

َحدَّ �َسيْ ٍء؟ َفَقاَل: 
َ
ِبيِه Q َقاَل: »ِقيَل َلُه َما َباُل اْلُموؤِْمِن اأ

َ
ٍد َعْن اأ َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ  .6

ْدِرِه َوُهَو َعْب���ٌد ُمِطيٌع هلِلِ َوِلَر�ُسوِلِه  نَّ ِع���زَّ اْلُق���ْراآِن ِف���ي َقْلِبِه َوَمْح�َص اْلإِيَمانِ  ِفي �سَ
َ
ِلأ

ْزَق ِمْن  نَُّه َيْك�ِسُب الرِّ
َ
�َسحَّ �َسيْ ٍء؟ َقاَل: ِلأ

َ
ٌق؛ ِقيَل َلُه: َفَما َباُل اْلُموؤِْمِن َقْد َيُكوُن اأ ُم�َسدِّ

ْن ُيَفاِرَق���ُه �َسْيُئُه ِلَما َيْعلَُم ِم���ْن ِعزِّ َمْطلَِبِه َو 
َ
ِحلِّ���ِه َوَمْطلَ���ُب اْلَح���َ ِل َعِزيٌز َفَ  ُيِحبُّ اأ

ْنَكَح 
َ
ِعِه؛ ِقيَل َفَما َباُل اْلُموؤِْم���ِن َقْد َيُكوُن اأ  ِف���ي َمْو�سِ

لَّ ْعُه اإِ ِْن ُه���َو �َسَخ���ْت َنْف�ُس���ُه َلْم َي�سَ

�َس���يْ ٍء؟ َق���اَل: ِلِحْفِظِه َفْرَجُه َع���ن  ُفُروٍج َل َتِحلُّ َلُه َوِلَكْيَ  َتِميَل ِب���ِه �َسْهَوُتُه َهَكَذا َوَل 

َة  َهَك���َذا َف���اإَِذا َظِفَر ِباْلَح���َ ِل اْكَتَفى ِب���ِه َوا�ْسَتْغَنى ِبِه َعْن َغْيِرِه؛ َو َق���اَل Q: اإِنَّ ُقوَّ

نَُّكْم َتِجُدوَنُه �َسِعي���َف اْلَبَدِن َنِحيَف اْلِج�ْس���ِم َوُهَو َيُقوُم 
َ
َل َت���َرْوَن اأ

َ
اْلُموؤِْم���ِن ِف���ي َقْلِب���ِه اأ

وُم النََّهاَر«)2). اللَّْيَل َوَي�سُ

 ُحْرَمَتُه َعلَى 
ُ
َم اهلل ِمِني���َن اإِلَّ َمْن َقْد َعظَّ ُم ُحْرَمَة اْلُموؤْ

اِدُق Q:  »َل ُيَعظِّ َق���اَل ال�ضَّ  .7

�َس���دَّ َتْعِظيماً ِلُحْرَم���ِة اْلُموؤِْمِنيَن 
َ
ْبلَ���َغ ُحْرَم���ًة هلِلِ َوَر�ُسوِلِه َكاَن اأ

َ
اْلُموؤِْمِني���َن َوَم���ْن َكاَن اأ

ِب���يُّ P: اإِنَّ ِمْن  َوَم���ِن ا�ْسَتَه���اَن ِلُحْرَم���ِة اْلُموؤِْمِني���َن َفَقْد َهَت���َك �ِسْتَر اإِيَماِن���ِه، َقاَل النَّ

اإِْجَ ِل اهلِل اإِْعَظاَم َذِوي اْلُقْرَبى ِفي اْلإِيَمان«)3).

)1)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج 8، �س 401.
)2)  من ل يح�ضره الفقيه، ج3، �س 560. 

)3)  م�ضباح ال�ضريعة، �س 69.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يتعّرف اإلى ال�ّضبيل لتح�ضيل الإيمان. . 1

يبّين �ضروط ا�ضتقرار الإيمان في القلب. . 2

يتع���ّرف اإل���ى العوامل الت���ي ت�ضاهم ف���ي اإ�ضعاف  . 3

الإيمان.

  المؤمن)4( 
عوامل قوة وضعف اإليمان

الدرس الرابع





تمفيق
بع���د اأن تعّرفنا على الإيم���ان واأهمّيته وكيفّية ت�ضخي�ضه في العقائ���د والم�ضاعر والأخالق 

والأعم���ال. ياأتي الحديث اإلى كيفّية تح�ضيله وتقويته. فقد ذكر الإمام اأّن الإيمان في�س اإلهّي 

ة ف���ي محفل اأن�ضه. فهل  وخلع���ة رّبانّي���ة غيبّية يفي�س بها عل���ى المخل�ضين من عباده والخا�ضّ

ا؟  يعن���ي ه���ذا اأّن طريقه الوحي���د هو الإخال�س؟! وما ه���و حال اإيمان كّل من ل���م يكن مخل�ضً

���ادقQ لقوله تعالى  ه���ل ُيعّد اإيمان���ه عارية غير م�ضتقّر كما جاء ف���ي تف�ضير الإمام ال�ضّ

، واإذا كان الإيم���ان هبة اإلهّية، فه���ل يعني هذا اأّنه ل دور للتك�ّضب فيه؟ 
(1(

{ ڑ کک   }

اأ�ضئلة عديدة تنتظر اإجابات وا�ضح���ة من تعاليم الإمام الخمينّي } ومدر�ضته الأخالقّية 

العميقة.

يق���ول الإمام }: »اإن اأ�ضول الإيمان واأركانه �� التي هي عبارة عن معرفة اهلل والّتوحيد 

والولي���ة؛ والإيمان بالّر�ضل وبيوم المعاد والمالئكة والكتب ال�ّضماوّية: هي من الأمور الفطرّية 

. وفيما يلي نذكر 
(2(

غي���ر اأّن بع�ضها اأ�ضلّي مثل معرف���ة اهلل والتوحيد، وبع�ضها الآخر فرع���ّي«

اأه���م الأ�ض���ول  والقواعد التي يذكرها الإم���ام الخميني} لبناء اإيمان ق���وي في النف�س ل 

يتزل���زل ول يعت���وره ال�ضك وال�ضبه���ات، ثم نتحدث ع���ن العوامل ال�ضلبية الت���ي تحبط الإيمان 

وتوؤدي اإلى اإ�ضعافه في النف�س.

)1)  �ضورة الأنعام، الآية  98.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 102.
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عوامل قوة اإليمان

1. التفّكر والرياضة العقلية
ا غيبيًّا ل يعني اأّنه �ضي�ضتق���ّر بمجّرد نزوله في قلب الإن�ضان. فبع�س  اإّن ك���ون الإيمان في�ضً

القل���وب تكون متزلزلة مهتّزة اإل���ى الّدرجة التي تمنع ا�ضتقرار اأّي خي���ر فيها. والبع�س الآخر 

يكون منكو�ًضا بحيث يكون اأعاله اأ�ضفله واأ�ضفله اأعاله )كالوعاء المقلوب( ل ي�ضتقبل �ضيًئا من 

فيو�ضات الملكوت الأعلى. يقول الإمام الخمينّي }: »اإّن القلب اإّما اأن يكون موؤمًنا بكّل ما 

جاء به الّنبّيP اأو ل! واإّما اأن يظهر اإيمانه اأو ل! وعلى الأّول، اإّما اأن ي�ضتقّر فيه الإيمان من 

(1(
ا«. دون تزلزل اأو يوؤمن حيًنا ويتراجع حيًنا اآخر رغم اإف�ضاحه عن الإيمان اأي�ضً

وله���ذا، ف���اإّن ق�ضّية تح�ضي���ل الإيمان ترتب���ط بالّدرجة الأولى في اأح���وال القلب من حيث 

الّتوّج���ه والّثبات وقّوة الّتحّمل. وذلك لأّن المزيد م���ن الإيمان يحتاج اإلى قلب قوّي. وعلينا اأن 

نع���رف اأّن قّوة القل���ب ترتبط كذلك بقّوة الّنف����س، لأّن الّنف�س بمنزلة القواع���د والأ�ض�س التي 

يرتكز عليها القلب. 

يق���ول الإمام الخمينّي }: »اعلم، اأّن الإيمان بالمعارف الإلهّية واأ�ضول العقائد الحّقة 

ل يتحّق���ق اإّل بما يل���ي: اأن يفهم المرء اأّوًل تلك الحقائق بو�ضيل���ة التفّكر والريا�ضات العقلّية، 

والآيات والبيانات والبراهين العقلّية، وهذه المرحلة هي بمثابة مقّدمة الإيمان.

 وبعد اأن ي�ضتوفي العقل ن�ضيبه منها، ل ينبغي اأن يقنع بها، لأّن هذا المقدار من المعارف 

ا، وقّلما تح�ضل منه النورانية، لذا يج���ب اأن ي�ضتغل ال�ّضالك اإلى اهلل بالّريا�ضات  مح���دوٌد جدًّ

القلبّية لكي يو�ضل هذه الحقائق �� باأّي ريا�ضة منا�ضبة �� اإلى القلب فينعقد عليها. وهنا تتمايز 

مرات���ب الإيمان، ولعّل هذا ه���و معنى الحديث ال�ّضريف: »العلم ن���ور يقذفه اهلل في قلب من 

ي�س���اء«، لأّن العل���م باهلل هو نوٌر م���ا دام في دائرة القلب، وبعد الّريا�ض���ات القلبّية يقذفه اهلل 

تعالى في القلوب المنا�ضبة فتنعقد عليه القلوب. فمثاًل اإّن حقيقة الّتوحيد �� وهي اأ�ضل اأ�ضول 

فات الّروحّية الكاملة،  المعارف ومنها تتفّرع معظم الفروع الإيمانّية، والمعارف الإلهّية، وال�ضّ

ف���ات القلبّية النورانّية �� ل تثمر اأيًّا من ه���ذه الفروع، ول تو�ضل الإن�ضان اإلى اأيٍّ من تلك  وال�ضّ

)1)  الأربعون حديًثا، �س 557.
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الحقائ���ق ما دامت في دائرة الإدراك العقلّي المج���ّرد. فالّتوّكل على اهلل تعالى هو اأحد فروع 

الّتوحي���د والإيمان، واأركان ]الّنظرية[ كاملة عند اأغلبنا يوجده���ا فينا البرهان العقلّي اأو ما 

.
(1(

ي�ضبهه، لكّن حقيقة الّتوحيد ]في التوّكل[ مفقودة عندنا رغم ذلك«

وه���ذا د�ضتوٌر جامٌع من الإمام } يبّين كيفّية ا�ضتجالب نور الإيمان بالّتوّجه اإلى اآيات 

اهلل ف���ي العالم وانتزاع الحقائق منها بقّوة التفّكر. وبالتفّكر يزدهر العلم في القلب وتح�ضل 

اليقظة، وبالّتلقين تتبّدل الحقائق المكت�ضبة اإلى ذكر، فيعمر القلب بالإيمان.

لقد ذكر الإمام اأّن جميع موجودات العالم هي من اأجل دفع الإن�ضان نحو الإيمان والكمال: 

»فجميع موجودات عوالم الغيب وال�ّضهادة مخلوقة لإي�ضال هذا الموجود ال�ّضريف اإلى مقامه، 

وق���د ورد في الأحادي���ث القد�ضّية: »يا بن اآدم! خلقت الأ�ضي���اء لأجلك وخلقتك لأجلي«، نقول: 

اإذا ع���رف الموؤمن ذل���ك، وعرف كيف ي�ضتفيد م���ن المخلوقات في اإ�ضالح نف�ض���ه واإي�ضالها 

اإل���ى الكمال الالئق به���ا؛ واأدرك اأّن الحّق جّل وعال هو العالم بكيفّي���ة ت�ضخير المخلوقات في 

اإ�ضالح���ه... واإذا بلغ الإيمان بذلك مرتب���ة الّطماأنينة والطمئنان، زال الّتزلزل وال�ضطراب 

ب�ضورة كاملة، و�ضكن القلب اإلى الحّق تعالى واإلى ت�ضّرفه واإلى ت�ضّرفه فيه ما دام الإن�ضان في 

ه���ذه الحدود فهو واقع في مقام الكثرة، يرى لغير الحّق تعالى تاأثيرًا في الأمور، اإذا عبر هذا 

المق���ام �ضاهد بنور المعرفة قب�ٌس من تجّليات الّتوحيد في الأفعال، واأ�ضقط تاأثير الموجودات 

.
(2(

الأخرى، وعميت عينه بالكامل عنها وتنّورت بالتوّكل على الحق جّل عال«

���ا: »فالإيم���ان باأمث���ال ه���ذه الحقائق ل يح���رز اإّل بالمجاه���دة والتفّكر  ويق���ول} اأي�ضً

.
(3(

والّتلقين«

فالمجاه���دة ت�ضي���ر اإل���ى �ضرورة ب���ذل الجهد الكبي���ر، والّتفّك���ر عبارة ع���ن و�ضيلة تبديل 

المعطيات الخارجّية التي ي�ضطدم بها الإن�ضان نتيجة توّجهه اإلى حقائق ثابتة قابلة للّتر�ضيخ، 

اأّما الّتلقين فهو و�ضيلة التذّكر.

)1)  جنود العقل والجهل، �س 94-93.
)2)  )م.ن(، �س 201-200.
)3)  و�ضايا عرفانّية، �س 26.
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ويق���ول}: »اإّن البره���ان يقول لنا »ل موؤّثر في الوجود اإّل اهلل« وهذا اأحد معاني ل اإله اإل اهلل، 

وببرك���ة هذا البرهان نقطع يد ت�ضّرف الموجودات عن �ضاحة كبرياء الوجود ونرجع ملكوت العوالم 

وُملكه���ا اإلى �ضاحبه���ا، ونظه���ر حقيق���ة {ھ ھ ھ ے  ےۓ  }، و{ېئ  ېئ ىئ            ىئ}، 

{ ہ ہ ہ ہ ھ      ھ ھ      ھے  }. ولك���ن م���ا ل���م ي�ضل هذا المطلب البرهان���ّي اإلى القلب 

وي�ضب���ح �ض���ورة باطنّية للقلب، فال ننتقل من حّد العلم اإلى حّد اليمان، ول يكون لنا من نور الإيمان 

الذي ينّور مملكة الباطن والّظاهر �ضهم ون�ضيب. فلهذا، مع وجود البرهان على هذا المطلب الإلهّي 

ال�ّضام���خ، فنحن واقعون في الّتكثير ولي�س عندنا خب���ر من الّتوحيد الذي هو قّرة عين اأهل اهلل، ندّق 

.
(1(

طبل ل موؤّثر في الوجود اإّل اهلل، ومع ذلك نمّد عين الّطمع ويد الّطلب اإلى من هو اأهل وغير اأهل«

وف���ي �ضرحه لحديث جنود العق���ل والجهل ي�ضير الإمام} اإلى دور المعارف الإلهّية في 

. فالإيمان 
(2(

الإيم���ان قائاًل: »وفي ذلك فتح لأبواب المعارف الإلهّية التي هي م�ضدر الإيمان«

ل ينمو ول يتّغّذى اإّل بماء العلم الّنافع. ول علم اأنفع لالإن�ضان واآخرته �ضوى معرفة اهلل و�ضوؤونه 

وتجّلياته.

2. إخالص النّية
وف���ي كّل مجاه���دة ما لم تكن النّية حا�ضرة في �ضفائه���ا وخلو�ضها، فلن يح�ضل الّتوفيق. 

فكي���ف اإذا كان الأمر مرتبًط���ا بالإيمان. ولهذا، يقول الإم���ام}: »اإّن اإيماننا ناق�ٌس، ولم 

تخ���رج اأدّلتنا العقلّية من نطاق العقل لت�ضل اإلى حدود القل���ب. لي�س الإيمان بالقول وال�ّضماع 

 
ّ

ا خلو�س النّية. اإّن الباحث عن اهلل والمطالع���ة والمباحثة والّنقا�س فح�ض���ب واإّنما يتطّلب اأي�ضً

يجده ل محالة، والذي يطلب المعارف يبحث عنها، {ڭ ڭ     ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ 

.
(5(

»
(4(

.  {ہ ہ  ہ ھ ھ  ھ ھ ے  ے  ۓ     }
(3(

ۈ ۈ   ٴۇ  }

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 105-104.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 292.

)3)  �ضورة الإ�ضراء، الآية 72.
)4)  �ضورة النور، الآية 40.

)5)  الأربعون حديًثا، �س 140-139.
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3. حّب علّي والوالية
»اإّن حّب الإمام علّي Q يبعث على نوٍر واإيمان يجّنبان �ضاحبهما عن الآثام، ويدفعانه 

اإل���ى الّتوب���ة والإنابة اإذا ابُتلي بالمع�ضي���ة من دون اأن يف�ضح المجال اأمام���ه للتمادي في الغّي 

.
(1(

والع�ضيان«

 ،R  لأّن الإيمان ل يح�ضل اإّل بوا�ضطة ولية علّي واأو�ضيائه من المع�ضومين الطاهرين«

.
(2(

بل ل ُيقبل الإيمان باهلل ور�ضوله من دون الولية«

ْمِر َو�َسناُمُه َوِمْفتاُحُه َوباُب الأ�ْسياِء َوِر�َسى 
َ
و»باإ�سناده عن اأبي جعفر Q: قال »ِذْرَوُة الأ

َق ِبَجِميَع  ْحمِن الّطاَعُة ِل إماِم َبْعَد َمْعِرَفِتِه... اأما َلْو اأنِّ َرُجً  قاَم َلْيلَُه َو�ساَم َنهاَرُه َوَت�َسدَّ الرَّ

ماِل���ِه َوَح���جَّ َجميَع َدْهِرِه َوَلْم َيْعِرْف ِولَيَة َوِليِّ اهلِل َفُيواِلَيُه َوَتُكوُن َجميُع اأْعماِلِه ِبَدلَلِتِه اإَلْيِه، 

م���ا كاَن ل���ه َعلَ���ى اهلِل حقٌّ في َثواِبِه َول كاَن ِمْن اأْهِل الإْيماِن«.ولية اأهل البيت R �ضرط في 

.
(3(

قبول الأعمال عند اهلل �ضبحانه، بل هو �ضرط في قبول الإيمان باهلل والنبي الأكرم«

4. محاسبة الّنفسك
�س]الإن�ض���ان[ ع���ّدة دقائق في الي���وم والليلة � بح�ضب اإقبال قلب���ه وتوّجهه، اأي  »اإذا خ�ضّ

بح�ض���ب مقدار ح�ضور قلب���ه � لمحا�ضبة الّنف�س عل���ى مقدار �ضعيها في اكت�ض���اب نور الإيمان، 

ومطالبتها بهذا النور والبحث عن اآثار الإيمان فيها، فاإّن ذلك �ضيوؤّثر في ح�ضوله على النتائج 

.
(4(

ب�ضورة اأ�ضرع اإن �ضاء اهلل«

5. الّزهد في الّدنيا
»باإ�ستن���اده ع���ن حف����ص بن غياث ع���ن اأبي عب���د اهلل Q، قال: »�سمعت���ه يقول: ُجعل 

الخير كّله في بيت، وُجعل مفتاحه الّزهد في الدنيا. ثّم قال: قال ر�سول اهلل P: ل يجد 

الّرج���ل ح��� وة الإيم���ان حّتى ل يبالي م���ن اأكل الدنيا. ثم قال اأبو عب���د اهلل عليه ل�س م: 

.
حراٌم على قلوبكم اأن تعرف ح وة الإيمان حّتى تزهد في الّدنيا«)5)

)1)  الأربعون حديًثا، �س 605.
)2)  )م.ن(، �س 607.

)3)  )م.ن(، �س 609-608.
)4)  جنود العقل والجهل، �س 110.

)5)  )م.ن(، �س 282.
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6. كظم الغيظ
ع���ن الباقر Q قال: »من كظ���م غيظاً وهو يقدر عل���ى اإم�سائه، ح�س���ا اهلل قلبُه اأمناً 

.
واإيماناً يوم القيامة«)1)

ول �ض���ّك باأّن هذه الّتو�ضيات هي غي�س من في����س مجموعة كبيرة من الأمور التي ت�ضاهم 

ف���ي تو�ضع���ة القلب وتوجيه���ه لينال في�س الإيمان؛ مثلم���ا اأّنها ت�ضاهم في تثبيت���ه ومنع تزلزله 

بوا�ضط���ة ثقل الحقائق. كما قال اأمير الموؤمنينQ: »الحّق ثقيٌل مريء والباطل خفيف 

.
وبيء«)2)

ف���ي الخال�ضة يقول الإمام}: »بعد اأن اّت�ض���ح اأّن الإيمان غير العلم، واأّن ما لدينا من 

المع���ارف وحقائق توحيد اهلل واأ�ضمائه و�ضفاته هو من العلم الذي يدخل قلوبنا، ما لم يدخل 

العل���م بها اإلى القلب فيوؤمن بها، يبق���ى اأثرها �ضعيفًا. بعد اّت�ضاح ذلك يجب على الإن�ضان اأن 

يجته���د ف���ي ال�ّضعي لكت�ضاب الإيمان، فلو خرجن���ا من هذا العالم �� وه���و دار التغّير والتبّدل، 

ال���ذي يمكن فيه تغيير جميع الملكات والأو�ضاف والأح���وال القلبّية �� دون اأن نكت�ضب الإيمان، 

ف�ضيورثن���ا ذلك خ�ض���ارات �ضديدة،  بل �ضنقع ف���ي الخ�ضران العظيم و�ضيك���ون ن�ضيبنا الّندم 

الذي ل حّد له؛ اإذ اأّن من المحال في العالم الآخر تغيير اأّي حال من اأحوال الّنف�س، فال يمكن 

.
(3(

هناك اكت�ضاب الإيمان الذي لم يكت�ضبه هنا«

عوامل إضعاف اإليمان
تبّين لن���ا من الكثير من ال�ّضواهد ال�ّضابقة اأّن العامل الأ�ضا�س ل�ضعف الإيمان وا�ضمحالل 

نوره في القلب هو البتعاد عن اأ�ضبابه الموجبة لتح�ضيله اأو ح�ضوله كالعلم والتفّكر والتذّكر. 

وف���ي المقابل هن���اك اأ�ضباب توؤّدي اإل���ى محّق الإيم���ان واإ�ضعافه وتزلزله نقتب����س من كلمات 

الإمام  } بع�س ما ي�ضير اإليها:

)1) جنود العقل والجهل، �س 379.
)2)  نهج البالغة، �س 542.

)3)  جنود العقل والجهل، �س 107.
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عشرة الّسوء  .1
»يجب على ال�ّضباب حّتى اإذا كانت قلوبهم مطمئّنة بالإيمان، اأن ينتبهوا اإلى كيفّية تفاعلهم 

داقة والختالط مع  وِع�ضرته���م مع الآخرين، ويتوّرعوا عن الختالط مع ال�ضّيئين. بل اإّن ال�ضّ

الع�ض���اة وذوي الُخُل���ق الفا�ضد وال�ّضلوك المنحرف م�ضيء لجمي���ع النا�س من اأّي طبقة كانوا، 

ويج���ب اأن ل يك���ون اأح���ٌد مطمئنًا بنف�ضه ومغ���رورًا باإيمان���ه اأو اأخالقه واأعمال���ه. كما ورد في 

.
(1(

الأحاديث ال�ضريفة الأمر بالبتعاد عن معا�ضرة اأهل المع�ضية«

المعاصي  .2
»ج���اء في حديث اآخر في الكافي ال�ضريف: »فاإذا اأت���ى العبد كبيرة من كبائر المعا�ضي اأو 

�ضغيرة من �ضغار المعا�ضي التي نهى اهلل عّز وجل عنها، كان خارًجا من الإيمان �ضاقًطا عنه 

.
(2(

ا�ضم الإيمان وثابًتا عليه ا�ضم الإ�ضالم، فاإن تاب وا�ضتغفر عاد اإلى دار الإيمان«

الغفلة  .3
»م�ضكي���ن ه���و الإن�ضان الغافل! اإّنه يول���ي الأمور الّدنيوية الفانية كل ه���ذا الهتمام... وهو 

ي���رى كّل يوم اأّن اأهلها يتركونها ويرحلون، ول ياأخذون معهم �ضوى الح�ضرات، لكّنه رغم ذلك 

يته���اون اإلى هذه الّدرجة في اكت�ضاب الإيمان الذي يتكّفل بتحقيق ال�ّضعادة الأبدية له، فيبقى 

عل���ى تهاونه وت�ضاهله في هذا الأمر رغ���م كّل مواعظ الأنبياء والأولياء والكتب ال�ّضماوّية، فال 

يفّك���ر ف���ي يوم م�ضاب���ه وذّلته وعذاب���ه، ول توؤّثر في قلب���ه القا�ضي كّل مواع���ظ القراآن ووعده 

ووعي���ده الت���ي تلّين ال�ضخرة ال�ضماء، وتخ�ضع لها جبال العال���م، اأجل، يقول تعالى: {ڈ ژ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ     گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  
.

(4(
»
(3(

ڱ ڱ     }

)1)  الأربعون حديًثا، �س 535.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 101-100.

)3)  �ضورة الح�ضر، الآية 21.
)4)  جنود العقل والجهل، �س 112-111.



ة؛  األخالق المحمودة على ضوء فكر اإلمام الخمينّي}68 دراسات أخالقيَّ

الغضب  .4
 :P ق���ال: »قال ر�ضول اهلل Q ف���ي الو�ضائل ع���ن الكافي باإ�ضناده عن اأبي عبد اهلل«

الغ�س���ب يف�س���د الإيمان كما يف�سد الخل الع�سل«. وف���ي الم�ضتدرك عن الجعفرّيات باإ�ضناده 

ع���ن علي بن اأبي طالب Q قال: قال ر�ضول اهللP: »الغ�سب يف�سد الإيمان كما يف�سد 

ال�سب���ر الع�سل وكما يف�سد الخل الع�سل«. وينبغي اأن نعرف نحن الم�ضاكين المبتلين بغالف 

الّطبيع���ة وبالحج���ب الّظلمانّية للحي���اة الدنيوّية الو�ضيع���ة، المحجوبي���ن والجاهلين بالغيب 

وبملك���وت الّنف����س وم���ا ي�ضّرها ويف�ضده���ا وما ي�ضلحها وم���ا يهلكها اأّننا ل ن���درك كيف يزيل 

الغ�ض���ب نور الإيمان ويف�ضد حقيقته، ول نرى بن���ور الب�ضيرة هذا الت�ضاّد بين حقيقة الإيمان 

والغ�ض���ب في غير موارده المطلوبة، وقد بعث الح���ّق تعالى اأطّباء الّنفو�س والقلوب، العارفين 

بالعلم الإلهّي المحيط وبنور الب�ضيرة النافذة في بواطن الملك والملكوت بالأمرا�س القلبّية 

واأدويته���ا وم�ضلح���ات القلوب ومف�ضداته���ا؛ بعثهم من اأجل اإيقاظنا بك�ض���ف الحقائق واإظهار 

البواط���ن، فهم يخبروننا بما ف���ي بواطن قلوبنا ويك�ضفون لنا ملكوت نفو�ضنا، وهم يعرفون اأّن 

ن���ار الغ�ض���ب وثائرته تطفئ نور الإيمان وتف�ض���ده مثلما يف�ضد الخل وال�ضب���ر الع�ضل ب�ضرعة، 

.
(1(

وتحول حالوته اللطيفة اإلى مرارة وحمو�ضة ل ُت�ضت�ضاغ«

اّتباع الّشهوات  .5
»اإذا ج���اء مل���ك الموت ونحن ل نزال عبيد ال�ّضهوات واأ�ض���ارى قيود اأهواء الّنف�س المت�ضّعبة � 

والعياذ باهلل � لكان من الممكن لل�ّضيطان اأن ي�ضرق اإيماننا الذي هو غايته الق�ضوى واأن يحتال 

.
(2(

ويتراءى اأمام قلبنا ب�ضورة نخرج من الّدنيا ونحن اأعداء الحّق المتعالي والأنبياء والأولياء«

الحسد  .6
»الح�ض���د، اآفة الإيم���ان التي تاأكله، كما تاأكل النار الحطب. ويكفي في �ضناعة هذه الّرذيلة 

ه���و اأّن الح�ض���د يق�ضي على الإيمان الذي يعّد و�ضيلة الّنجاة في الآخرة، وباعًثا لحياة القلوب، 

.
(3(

ويجعل الإن�ضان مفل�ًضا وم�ضكيًنا«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 229-228.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 293.

)3)  )م.ن(، �س 135.
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الغيبة  .7
»اعل���م اأّن حرم���ة الغيبة محّل اتف���اق اإجماًل، بل ُتعّد من �ضرورّي���ات الفقه ومن المعا�ضي 

الكبيرة والموبقات المهلكة... والالزم في هذا المقام الّتنبيه على ف�ضاد هذه ال�ضّيئة الموبقة 

وعل���ى م�ضاعفاته���ا، حّت���ى نبتعد عنها ول ُنبتلى به���ا اإن �ضاء اهلل اأو اإذا ابُتلين���ا � ل �ضمح اهلل � 

لتراجعن���ا وُتبنا، وا�ضتاأ�ضلنا ماّدة الف�ضاد، ول نف�ض���ح المجال للّرحيل من هذا العالم مع هذا 

.
(1(

الّدن�س والبتالء بهذه المع�ضية الكبيرة الماحقة لالإيمان«

المفاسد األخالقية  .8
»وي�ضتف���اد من الأحادي���ث اأّن �ضعف الإيمان وعدم خلو�ضه كم���ا ي�ضّبب ف�ضاًدا في الأخالق 

.
(2(

ا في الإيمان بل زواله« وانحراًفا في الأعمال، كذلك توجب المفا�ضد الأخالقّية نق�ضً

المراء والجدال  .9
»فلّما علمنا اأّن لهذه ال�ضفة � المراء والجدال � م�ضاوئ عظيمة، واأّن كّل واحدة منها توجب 

الموبق���ات والمهل���كات، وجب اإنقاذ اأنف�ضن���ا بالّتروي�س والجهد، من ه���ذه الخ�ضلة الم�ضينة، 

.
(3(

والرذيلة المف�ضدة للقلب، المدّمرة لالإيمان«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 336.
)2)  )م.ن(، �س 340.
)3)  )م.ن(، �س 408.
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المهاهيم الرئيسة

ة  الإيمان في�س اإلهّي وخلعة رّبانّية غيبّية يفي�س بها على المخل�ضين من عباده والخا�ضّ  .1

ا غيبيًّا ل يعني اأّنه �ضي�ضتقّر بمجّرد نزوله في قلب  في محفل اأن�ضه. وكون الإيمان في�ضً

الإن�ضان. فبع�س القلوب تكون متزلزلة مهتّزة. والبع�س الآخر يكون منكو�ًضا.

اإّن ق�ضّي���ة تح�ضيل الإيمان ترتبط بالّدرجة الأولى في اأح���وال القلب من حيث الّتوّجه   .2

والّثب���ات وقّوة الّتحّمل، وذلك لأّن المزيد من الإيمان يحتاج اإلى قلٍب قوّي. وقّوة القلب 

ترتبط كذلك بقّوة الّنف�س. 

الإيم���ان ل ينمو ول يتّغ���ّذى اإّل بماء العلم الّنافع. ول علم اأنف���ع لالإن�ضان واآخرته �ضوى   .3

معرفة اهلل و�ضوؤونه وتجّلياته.

بالتفّك���ر يزدهر العلم في القلب وتح�ضل اليقظة، وبالّتلقين تتبّدل الحقائق المكت�ضبة   .4

اإلى ذكر، فيعمر القلب بالإيمان.

ُي�ضتجل���ب ن���ور الإيم���ان بالّتوّجه اإلى اآيات اهلل ف���ي العالم وانتزاع الحقائ���ق منها بقّوة   .5

التفّكر، فجميع موجودات العالم هي من اأجل دفع الإن�ضان نحو الإيمان والكمال.

ا: حّب الإمام علّي Q ومحا�ضبة  من العوامل التي ت�ضاعد على اكت�ضاب الإيمان اأي�ضً  .6

النف�س وكظم الغيظ والزهد في الدنيا. واإخال�س النّية.

العام���ل الأ�ضا����س ل�ضعف الإيمان وا�ضمح���الل نوره في القلب هو البتع���اد عن اأ�ضبابه   .7

الموجبة لتح�ضيله اأو ح�ضوله كالعلم والتفّكر والتذّكر.

م���ا يوؤّدي اإلى محق الإيمان وتزلزله: ع�ضرة ال�ّض���وء، المعا�ضي، الغفلة، الغ�ضب، اّتباع   .8

ال�ّضهوات، الح�ضد، الغيبة، المفا�ضد الأخالقية، والمراء والجدال.

يج���ب الحر����س على تعميق الإيمان ف���ي الظاهر والباطن وال�ّض���ر والعلن، حتى يتجّذر   .9

الإيمان في القلب ول يزول اأمام اأي عائق ومانع اأو اأي تغيير وتبديل.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

���ي اإِيَّاَك  ْم َبْعَد ُحبِّ
َ
ُبِن���ي اأ يَم���اِن ِبَك ُتَعذِّ ُت���َراَك َبْعَد الإِ

َ
ِحي���ِم اإَِلِه���ي اأ ْحم���ِن الرَّ »ِب�ْس���ِم اهلِل الرَّ

ْم َمَع ا�ْسِتَجاَرِتي ِبَعْفِوَك ُت�ْسِلُمِني َحا�َسا 
َ
ْفِحَك َتْحِرُمِني اأ ْم َمَع َرَجاِئي ِلَرْحَمِتَك َو�سَ

َ
ُدِني اأ ُتَبعِّ

ْتِن���ي َفلَْيَتَها َلْم  ْم ِلْلَعَناِء َربَّ
َ
ي اأ مِّ

ُ
َقاِء َوَلَدْتِن���ي اأ ِلل�سَّ

َ
َبِن���ي َلْي���َت �ِسْعِري اأ ْن ُتَخيِّ

َ
ِلَوْجِه���َك اْلَكِري���ِم اأ

َتِني  َعاَدِة َجَعْلَتِني َوِبُقْرِب���َك َوِجَواِرَك َخ�َس�سْ ْهِل ال�سَّ
َ
ِمْن اأ
َ
َتِلْدِن���ي َوَل���ْم ُتَربِِّني َوَلْيَتِني َعِلْم���ُت اأ

.
ُر ِبَذِلَك َعْيِني وَتْطَمئُِّن َلُه َنْف�ِسي«)1) َفَتقَّ

الروايات ال�سريفة:

اِدُق Q : »اْلَخ�ْسَيُة ِميَراُث اْلِعْلِم َواْلِعْلُم �ُسَعاُع اْلَمْعِرَفِة َوَقْلُب اْلإِيَماِن«)2). َقاَل ال�ضَّ  .1
و ق���ال النبي P: »نحن معا�سر الأنبياء والأمن���اء والأتقياء براآء من التكلف، فاتق   .2
اهلل وا�ستق���م يغن���ك ع���ن التكل���ف ويطبعك بطباع اليم���ان ، ول ت�ستغ���ل بلبا�ص اآخره 

الب��� ء وطع���ام اآخ���ره الخ��� ء ودار اآخره���ا الخ���راب وم���ال اآخ���ره المي���راث واإخوان 

اآخرهم الفراق وعز اآخره الذّل ووقار اآخره الجفاء وعي�ص اآخره الح�سرة«)3).

يَعِة  ُبو َجْعَفٍر Q:  َي���ا ُبَنيَّ اْعِرْف َمَناِزَل ال�سِّ
َ
ِبي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: »َقاَل اأ

َ
َع���ْن اأ  .3

َواَياِت  َراَياِت ِللرِّ َواَيِة َوِبالدِّ َراَيُة ِللرِّ َعلَى َقْدِر ِرَواَيِتِهْم َوَمْعِرَفِتِهْم َفاإِنَّ اْلَمْعِرَفَة ِهَي الدِّ

نِّي َنَظْرُت ِفي ِكَتاٍب ِلَعِليٍّ Q َفَوَجْدُت  ْق�َسى َدَرَجاِت اْلإِيَماِن،  اإِ
َ
َيْعُلو اْلُموؤِْمُن اإَِلى اأ

 َتَباَرَك َوَتَعاَلى ُيَحا�ِسُب النَّا�َص 
َ
 اْمِرٍئ َوَقْدَرُه َمْعِرَفُت���ُه اإِنَّ اهلل

نَّ ِقيَمَة ُكلِّ
َ
ِف���ي اْلِكَت���اِب اأ

ْنَيا«)4). َعلَى َقْدِر َما اآَتاُهْم ِمَن اْلُعُقوِل ِفي َداِر الدُّ

ْعلَُم، َفَقاَل: 
َ
 َوَر�ُسوُلُه اأ

ُ
ْوَثُق؟ َفَقاُلوا: اهلل

َ
يُّ ُعَرى اْلإِيَمانِ  اأ

َ
ُبو َعْبِد اهلِل Q:  »اأ

َ
َقاَل اأ  .4

ً  َوَلِك���ْن َلْي�َص  ���َ ِة َف�سْ َ ُة، َفَق���اَل: اإِنَّ ِلل�سَّ ُقوُل���وا، َفَقاُل���وا: َي���ا اْب���َن َر�ُس���وِل اهلِل ال�سَّ

ْوُم �َسْهِر  َكاِة، َفَقاُلوا: �سَ ً  َوَلْي�َص ِبال���زَّ َكاِة َف�سْ َكاُة، َق���اَل: اإِنَّ ِللزَّ ���َ ِة، َقاُل���وا: الزَّ ِبال�سَّ

)1)  ال�ضحيفة ال�ضجادية، مناجاة الخائفين.
)2)  م�ضباح ال�ضريعة، �س 20.

)3)  )م.ن(، �س 140.
)4)  بحار الأنوار، ج1، �س 106.
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���اَن، َقاُلوا: َفاْلَحجُّ َواْلُعْمَرُة، َقاَل:  ً  َوَلْي�َص ِبَرَم�سَ اَن َف�سْ ���اَن، َفَق���اَل: اإِنَّ ِلَرَم�سَ َرَم�سَ

ً  َوَلْي�َص ِباْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة، َقاُلوا: َفاْلِجَهاُد ِفي �َسِبيِل اهلِل، َقاَل:  اإِنَّ ِلْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة َف�سْ

 َوَر�ُسوُلُه واْبُن َر�ُسوِلِه 
ُ
ً  َوَلْي�َص ِباْلِجَهادِ، َقاُلوا: َف���اهلل اإِنَّ ِلْلِجَه���اِد ِف���ي �َسِبي���ِل اهلِل َف�سْ

ْوَثَق ُعَرى اْلإِيَم���انِ  اْلُحبُّ ِفي اهلِل َواْلُبْغ�ُص 
َ
نَّ اأ ْعلَ���ُم، َفَق���اَل: َق���اَل: َر�ُسوُل اهلِل P: اإِ

َ
اأ

.(1(» ِ
َّ
ِفي اهلِل َتَواِلي َوِليِّ اهلِل َوَتَعاِدي َعُدوِّ اهلل

ْمٍر 
َ
ْمُت َعلَى اأ َحاَبِة! َواهلِل َما َتَقدَّ َحاِبِه َفَقاَل: »َيا َمْع�َسَر ال�سَّ �ضْ

َ
ْقَبَل َعِليٌّ Q َعَلى اأ

َ
اأ  .5

ْهَل اْلَبْي���ِت ِفي َقْلِبِه 
َ
َنا اأ  َم���ا َعِه���َد اإَِل���يَّ ِفيِه َر�ُس���وُل اهلِل P، َفُطوَبى ِلَم���ْن َر�َسَخ ُحبُّ

اإِلَّ

ُحٍد ِفي َمَكاِنهِ«)2).
ُ
ْثَبَت ِفي َقْلِبِه ِمْن َجَبِل اأ

َ
ِلَيُكوَن اْلإِيَمانُ  اأ

َك َيُقوُل  نَّ َجْبَراِئي���َل َنَزَل اإَِل���ى اآَدَم Q ِباْلَحَياِء َواْلَعْقِل َواْلإِيَم���انِ  َفَقاَل: »َربُّ
َ
َوُرِوَي  اأ  .6

ْخَ ِق َواِحداً َفاْخَتاَر اْلَعْقَل، َفَقاَل َجْبَراِئيُل ِلْ إِيَماِن َواْلَحَياِء 
َ
ْر ِم���ْن َهِذِه اْلأ َل���َك َتَخيَّ

ْن َل ُنَفاِرَق اْلَعْقَل«)3).
َ
ِمْرَنا اأ

ُ
اْرَح ، َفَقال اأ

ْن �ِسْئَت  ِميُرُه َوا�ْسَتْغِن َعمَّ
َ
ْنَت اأ
َ
ْل َعلَى َمْن �ِسْئ���َت َفاأ ِميُر اْلُموؤِْمِنيَن Q: »َتَف�سَّ

َ
َق���اَل اأ  .7

اِم���ُع َمْنُزوٌع َعْنُه اْلإِيَمانُ  َوُهَو 
�ِسيُرُه، َوالطَّ

َ
ْنَت اأ
َ
ْن���َت َنِظي���ُرُه َواْفَتِقْر اإَِلى َمْن �ِسْئَت َفاأ

َ
َفاأ

اِحِبي  َمِع ِفي اْلَخْل���ِق َفَيُقوُل َيا �سَ نَّ اْلإِيَم���انَ  َيْحُج���ُز َبْيَن اْلَعْبِد َوَبْيَن الطَّ
َ
َل َي�ْسُع���ُر ِلأ

ْح�َسَن َعَمً  َوَما ِفي 
َ
ْجَر َمْن اأ

َ
يُع اأ ٌة ِمَن اْلَكَراَماِت َوُهَو َل ُي�سِ َخَزاِئ���ُن اهلِل َتَعاَل���ى َمْمُلوَّ

اَعِة  َمِل َوُلُزوِم الطَّ
َ
ِر اْلأ ِل َواْلَقَناَعِة َوَق�سْ ُه اإَِلى التََّوكُّ ْيِدي النَّا�ِص َم�ُسوٌب ِباْلِعلَِل َوَيُردُّ

َ
اأ

لََح َواإِْن َلْم َيْفَعْل َذِلَك َتَرَكُه َمَع �ُسوؤِْم  ْن َفَعَل َذِل���َك َلِزَمُه َفَقْد �سَ ����ِص ِم���َن اْلَخْلِق َفاإِ
ْ
َواْلَياأ

ْبِع َوَفاَرَقه«)4). الطَّ

يَماُن َعْبد، َحّتى َيُكوَن ِبَما ِفي َيِد اهلِل �ُسْبَحاَنُه  ُدُق اإِ عن اأمير الموؤمنينQ: »َل َي�سْ  .8

ْوَثَق ِمنُه ِبَما ِفي َيِدِه«)5).
َ
اأ

)1)  الكافي، ج2، �س 125.
)2)  بحار الأنوار، ج39، �س 352.

)3)  اإر�ضاد القلوب، �س 111.
)4)  م�ضباح ال�ضريعة، �س 105.

)5)  نهج البالغة، �س 529.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

 العلم )1( 
حقيقة العلم وأهميته

يبّين ماهّية العلم الحقيقّي الذي تع�ضقه الفطرة. . 1

يتعّرف اإلى اأهمّي���ة العلم ودوره في نيل المقامات  . 2

المعنوّية.

يبّين دور الإخال�س وتطهير الّنف�س في نيل العلم. . 3

الدرس الخامس 





تمفيق
.

(1(
قال اهلل تعالى: {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې   }

اإّن عالقة الإن�ضان بالعلم تك�ضف عن حاله وموقعه على طريق الّتكامل والّت�ضافل. فاإذا كان 

 بَعْبد خيراً 
ُ
راد اهلل

َ
الّتكام���ل تعبي���ًرا عن حّب اهلل تعالى يكون حاله كما جاء في الحديث: »اإَِذا اأ

، والفقه هو الفهم والتعّلم الواعي. واإذا كان �ضالًكا �ضبيل 
ين واألهمه اليقين«)2) َه���ُه ِف���ي الدِّ َفقَّ

ْرَذَل 
َ
الّت�ضافل، فاإّنه يكون من المطرودين وهو الذي ينطبق عليه قول الإمام علّي Q: »اإَِذا اأ

.
 َعْبداً َحَظَر َعلَْيِه اْلِعْلَم«)3)

ُ
اهلل

فح���ّب العلم والتعّلم موؤ�ّضٌر وا�ضٌح على الحياة المعنوّية الحقيقّية. وفي المقابل، اإّن الّنفور 

م���ن العل���م اأو الحرمان من���ه اأو الإعرا�س عنه لغي���ره )مهما كان هذا الغي���ر( هو من عالئم 

ال�ّضقاء.

بداي���ًة ل بّد اأن نمّيز بين العلم كم�ضطلح ورد في الّن�ضو�س الّدينّية والعلم الذي ُي�ضتخدم 

الي���وم بمعنى منهجّي���ة البحث عن الواقع والحقيق���ة والذي ُيجمع تحت العل���وم. فقد ورد في 

. والإمام 
الحدي���ث ع���ن الإم���ام ال�ض���ادق: »العل���م ن���ور يقذف���ه اهلل ف���ي قل���ب م���ن ي�س���اء«)4)

الخمينـــّي } يق���ّدم لنا مجموع���ة من المالحظ���ات المهّمة ح���ول حقيقة العل���م وماهّيته 

ت�ضاعدنا في تلّم�س درب الهداية و�ضط �ضخب و�ضو�ضاء العلوم.

)1)   �ضورة فاطر، الآية 28.
)2)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 200.

)3)  نهج البالغة، �س 526.
)4)  م�ضباح ال�ّضريعة، �س 16.
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إديدة العلم

العلم من جنود العقل  .1
»اعل���م، اأّن العل���م والجهل اللذين ُعّدا في ه���ذا المو�ضع من الحدي���ث ال�ّضريف من جنود 

العق���ل والجه���ل، وهما غير العقل والجه���ل نف�ضيهما... ف�ضاأن العقل العل���ُم، لأّن العقل حقيقُة 

.
(1(

مجّردٌة غير محجوبة، وهي مّت�ضلة بالبرهان، لذا فهي حقيقٌة عاقلة عالمة«

ولك���ي ل نح�ض���ر العقل بالبرهان، يقول الإم���ام }: »ويجدر التنبُّه اإل���ى اأّن المق�ضود 

ا، بل المعيار في الكمال هو معرفة اهلل التي تكون اأعلى مراتبها  الأ�ضلّي لي�س العلم باهلل برهانيًّ

مرتبة الفناء المطلق فيه؛ وهي المرتبة التي تعني رف�س الّتعّينات ونف�س غبار الأنانّية والإنّية. 

.
(2(

رزقنا اهلل وجميع الموؤمنين ذلك«

العلم الحقيقي آية  .2
»اعل���م اأّن كثي���ًرا من العلوم تن���درج على تقدير في ق�ضم من الأق�ض���ام الثالثة التي ذكرها 

، وعل���ى تقدي���ر اآخر ف���ي ق�ضم اآخر. مث���اًل: اإّن علم الّط���ّب والّت�ضري���ح والّنجوم 
(3(

ر�ض���ول اهلل

والأف���الك وما ي�ضاهيها، اإذا جعلناه���ا اآية وعالمة، وكذلك علم التاري���خ واأمثاله، اإذا األقينا 

عليه نظرة اعتبار واّتعاظ، اندرج جميعها في )الآية المحكمة(، لأّنه يح�ضل بوا�ضطتها العلم 

ب���اهلل اأو بالمعاد، اأو يتاأّكد العلم ب���اهلل وبالمعاد وقد يندرج تح�ضيلها في )الفري�ضة العادلة( 

وق���د يندرج تحت )ال�ضّنة القائم���ة(. واأّما اإذا كانت درا�ضة هذه العل���وم، لأجل ذاتها اأو لأجل 

اأهداف اأخرى، فلو �ضغلتنا عن علوم الآخرة، لأ�ضبحت مذمومة بالعر�س، لأّنها �ضرفت الّنا�س 

 .Pعن الآخرة، واإن لم ت�ضغلنا عن علوم الآخرة فلي�س فيها �ضرٌر اأو نفع، كما قال ر�ضول اهلل

فالعلوم ب�ضورة كلّية تنق�ضم اإلى ثالثة اأق�ضام: 

)1)  جنود العقل والجهل، �س 239-238.
)2)  )م.ن(، �س 242.

َطاُفوا ِبَرُجٍل، َفَقاَل: َما هَذا؟ َفقيَل: 
َ
)3) ع���ن اأبي الح�ضِن مو�ضى Q قاَل: »َدَخ���َل َر�ُضوُل اهلل P اْلَم�ْضِجَد َفاإَِذا َجَماَعٌة َقْد اأ

ِة، َقاِل: َفَقاَل  �ْضَعاِر الَعَرِبيَّ
َ
ِة َوالأ  الَجاِهِليَّ

ِ
ّيام

َ
ْن�َضاِب الَعَرِب َوَوَقاِئِعَها َواأ

َ
ا�ِس ِباأ ْعَلُم النَّ

َ
َمُة؟ َفَقاُلوا َلُه: اأ َمٌة، َفَقاَل: َوَما اْلَعالَّ َعالَّ

ٌة َعاِدَلٌة  ْو َفِري�ضَ
َ
بيُّ P: اإنَّما الِعْلُم َثاَلَثٌة: اآَيٌة ُمْحَكَمٌة اأ رُّ َمْن َجِهَلُه َوَل َيْنَفُع َمْن َعِلَمُه، ُثمَّ َقاَل النَّ بيُّ P: ذاَك ِعْلٌم َل َي�ضُ النَّ

ٌل« الكافي، ج1، �س32. ٌة َقاِئَمٌة، َوَما َخالُهنَّ َفُهو َف�ضْ ْو �ُضنَّ
َ
اأ
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الأّول: م���ا كان نافًعا لالإن�ضان ح�ضب اأحواله في الّن�ضاآت الأخرى التي يعتبر الو�ضول اإليها 

غاي���ة الّتكوي���ن والكائنات. وهذا الق�ضم هو الذي جعله ر�ض���ول اهلل P علًما، وق�ّضمه 

اإلى الأق�ضام الّثالثة التي وردت في الحديث ال�ّضريف. 

الّثان���ي: ما ي�ض���ّر بالإن�ضان وي�ضرفه عن وظائفه الالزمة. ويك���ون هذا الق�ضم من العلوم 

المذموم���ة التي يج���ب على الإن�ض���ان اأن ل يقترب منه���ا مثل علم ال�ّضح���ر، وال�ّضعوذة 

واأمثالهما... 

الثال���ث: ما ل يوجد فيه���ا �ضرر ول نفع، فيهدر الإن�ضان وقته عليه���ا للت�ضّلي والتلّهي، مثل 

علم المو�ضيقى وعلم الأن�ضاب والح�ضاب والهند�ضة والأفالك واأمثال ذلك. ولو ا�ضتطاع 

الإن�ضان اأن ُيدخل هذا الّنوع من العلم تحت واحد من العلوم الّثالثة لكان اأف�ضل. واإن لم 

يتمّكن من ذلك، فعدم ال�ضتغال يكون ح�ضًنا. لأن الإن�ضان العاقل عندما عرف باأّنه مع 

هذا العمر الق�ضير، والوقت القليل، والحوادث الكثيرة، ل ي�ضتطيع اأن يكون جامًعا لكّل 

العل���وم وحائًزا على جميع الف�ضائل، فالبّد له من الّتفكير والتاأّمل في العلوم، واختيار 

م���ا يكون ل���ه اأنفع، والن�ضراف اإلي���ه، وتكميله. ومن العلوم ما هو اأنف���ع من كّل العلوم 

 R  واأهّمه���ا بالّن�ّضب���ة اإلى حياته الأبدّي���ة الخالدة هو العلم الذي اأم���ر به الأنبياء

.
(1(

والأولياء، وحّثوا الّنا�س على تعّلمه، وهو هذه العلوم الثالثة التي ذكرناها«

العلم الذي تعشقه الفطرة  .3
»هناك اختالف بين بني الإن�ضان في ت�ضخي�س م�ضاديق العلم، وهذا الختالف ناتٌج من 

���ه اإلى اأّن العلم الذي  احتج���اب الفطرة التي تحبُّ ف���ي الواقع العلم المطلق، ولكن يجب التنبُّ

تع�ضق���ه الفطرة لي�س هو العلم المعروف عند العاّمة وال���ذي يعني العلم بالمفاهيم والعناوين 

والعلم الرت�ضامي، فهذه العلوم ناق�ضة من جهات عّدة واإن كان فيها �� في اأحد اأبعادها �� العلم 

الحقيق���ّي؛ وكل م���ا فيه نق�س هو خارج عن دائرة الع�ضق الفط���رّي، من هنا فاإّن جميع العلوم 

فاتّية  الجزئّي���ة والعلوم الكّلية المفهومّية حّتى العل���م ]المفهومّي[ باهلل و�ضوؤونه الذاتّية وال�ضّ

)1)  الأربعون حديًثا، �س 430-429.
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والأفعالّي���ة؛ لي�ضت هي العلم ال���ذي تع�ضقه الفطرة ال�ّضليمة، بل اإّن ما تع�ضقه هو المعرفة على 

نحو الم�ضاه���دة الح�ضورّية، وهذه المعرفة تح�ضل برفع الحجب، والحجب كاّفة من الّنق�س 

والعدم، ول ت�ضل الفطرة اإلى مع�ضوقها ومطلوبها اإّل بعد اإزاحة هذه الحجب كاّفة، الّظلمانّية 

منه���ا والّنورانّي���ة، وعندها يتحّقق للفطرة �ضه���ود »كّل الكمال»وت�ضل الفط���رة اإلى محبوبها: 

.
(1(

{ ىت يت    جث مث ىث  }، {ېئ ېئ ىئ  }، واإليه المرجع والماآب«

و»يتَّ�ض���ح م���ن الّرجوع اإلى الفط���رة الإن�ضانّية اأّن كّل اإن�ضان عا�ضٌق للكم���ال المطلق... واأّن 

الجمي���ع متنّفرون م���ن الّنق�س، ولأن العلم قريٌن م�ضاوق للكم���ال المطلق؛ فاإّن الع�ضق للكمال 

ع�ض���ٌق للعلم اأي�ض���ًا، كما اأّن الجه���ل قرين الّنق�س وم�ض���اوق له؛ لذا فالجمي���ع متنّفرون منه. 

ُي�ض���اف اإلى ذلك اأّن الفطرة تع�ضُق العلم بذاته وتكره الجهل بذاته كما هو وا�ضٌح من الّرجوع 

اإلى الفطرة الإن�ضانّية.

ا؛ يتَّ�ضح اأّن العلم من ل���وازم الفطرة اأي اأّن  ... م���ن هن���ا؛ ومن الإي�ضاحات ال�ّضابق���ة اأي�ضً

الفط���رة التي ل���م تحتجب ولم تنغمر في غ���الف الّطبيعة متوّجهة اإلى المعرف���ة المطلقة اأّما 

اإذا احتجب���ت فاإّنها تبتعد عن هذه المعرفة بمق���دار احتجابها حّتى ت�ضل اإلى مرتبة الجهالة 

.
(2(

المطلقة«

العلم نور  .4
»اعلم اأّن حقيقة العلم والإيمان الذي يتقّوم بالعلم، عبارة عن الّنور، وهذا المو�ضوع م�ضاًفا 

 R  اإلى اأّنه مطابق مع البرهان والعرفان، موافق لن�ضو�س واأخبار اأهل الع�ضمة والّطهارة

���ا. لأّن حقيق���ة الّنور التي هي عبارة عن الّظاهر والمك�ض���وف بالّذات، المظهر والكا�ضف  اأي�ضً

للغير، ثابتة للعلم و�ضادقة عليه، بل �ضدق هذه الحقيقة على العلم يكون حقيقيًّا، وعلى الأنوار 

الح�ّضّية، مجازيًّا، لأّن الّنور الح�ّضّي، ل ظهور ذاتّي له في الحقيقة واإّنه من تعّينات � م�ضاديق 

� تلك الحقيقة، وتكون لها الماهّية، واأّما حقيقة العلم، فهي عين الوجود ذاًتا، وغيره مفهوًما، 

فه���و في حاّق الحقيقة، وعالم الخ���ارج موافق للوجود ومّتحد معه، وتكون حقيقة الوجود عين 

)1)  جنود العقل والجهل، �س 244-243.
)2)  )م.ن(، �س 244-243.
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. فالعلم عين النور. وقد ُعّبر في الآيات 
(1(

الّن���ور، وعين العل���م {ہ ھ ھ  ھھ  }

 .
(2(

ال�ّضريفة عن الإيمان والعلم بالنور {ہ ہ  ہ ھ ھ  ھ ھ ے  ے  ۓ     }

وق���د ُف�ّضر )النور( ح�ضب تف�ضير اأه���ل بيت الع�ضمة R في اآية الّنور المباركة بالعلم، 

 َعزَّ َوَج���لَّ َمَثُل نوِرِه 
ُ
َفَع���ْن ال�ض���اِدق � Q: {ہ ھ ھ  ھھ  } ق���ال: َكذِلَك اهلل

باٌح، ق���اَل: فيِه نوُر اْلِعْلم َيْعني  ٍد P، فيها ِم�ضْ ْدُر ُمَحمَّ ���ٌد P، َكِم�ْضكوِة قاَل: �ضَ ق���اَل: ُمَحمَّ

َدَر اإلى َقْلِب َعِل���يٍّ � وورد في الحديث  َب���اُح في ُزجاَج���ٍة قاَل: ِعْلُم َر�ض���وِل اهلل �ضَ َة، اْلِم�ضْ ُب���وَّ النُّ

 في َقْل���ِب َمْن َي�ساُء«.  ولهذا الن���ور مراتب، ح�ضب مراتب 
ُ
المع���روف: »اْلِعْل���ُم ن���وٌر َيْقِذُفُه اهلل

.
(3(

اإيمان وعلم ذوي النور«

العلم مناقض لألهواء  .5
 اأو عمل ُيبعد الإن�ضان عن 

ٍ
الح المطلوب هو كّل علم »اعلْم، اأّن العلم الإلهّي الّنافع اأو العمل ال�ضّ

 اأو 
ٍ
فات ال�ّضيطانّية، ويحّد من طغيان الّنف�س، والعك�س �ضحيح؛ فكّل علم الأهواء الّنف�ضانّي���ة وال�ضّ

فات الّنف�ضانّية  ه من ال�ضّ عم���ل يبعث في الإن�ضان الُعجب بالّنف�س والّطغيان؛ اأو على الأقل ل يطهرِّ

والّرذائل ال�ّضيطانّية؛ فهو علم اأو عمل م�ضدره ال�ّضيطان والّنف�س الأّمارة بال�ّضوء، فلي�س مثل هذا 

ا نافًع���ا واإن كان ُي�ضّنف ا�ضطالًحا من المعارف الإلهّي���ة؛ ولي�س مثل هذا العمل  العل���م علًم���ا اإلهيًّ

.
(4(

الح مجتمعًة فيه« �ضالًحا نافًعا للّروح واإن كانت ال�ّضروط ]الظاهرية[ للعمل ال�ضّ

العلم فيض إلهّي غيبّي  .6
»اإّن اإلق���اء العلوم والمعارف م���ن العوالم الغيبية، ومن نتائج ارتب���اط الّنف�س بها � وتقّبلها 

 ِفي 
ُ
 َبْل ُه���َو ُنوٌر َيْقِذُفُه اهلل

ِ
ْعِليم للعل���وم � كم���ا ورد في الحديث ال�ضريف: »َلْي����سَ اْلِعْلُم ِبَكْثَرِة التَّ

َقْل���ِب َمْن َي�َضاُء«، فكّل نف����س ذات ارتباط مع الملكوت الأعلى وعالم المالئكة المقّربين، تكون 

الإلقاءات اإليها من نوع الفيو�ضات الملكّية، والعلوم التي ُتفا�س عليها هي من العلوم الحقيقّية 

ومن عالم المالئكة.

)1)  �ضورة النور، الآية 35.

)2)  �ضورة الّنور، الآية 40.
)3)  الأربعون حديًثا، �س 454-453.

)4)  جنود العقل والجهل، �س 306.
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 وكّل نف����س من�ضّدة اإلى عالم الملكوت ال�ّضفلّي، وعالم الجّن وال�ّضيطان والّنفو�س الخبيثة، 

كانت الإلقاءات اإليها �ضيطانّية ومن قبيل الجهل المرّكب، والُحجب المظلمة.

 وم���ن هذا المنطلق يرى اأرباب المعارف � العرف���اء � واأ�ضحاب العلوم الحقيقية اأّن تطهير 

ة في درا�ضة  الّنفو����س، واإخال�س النّية، وت�ضحيح الغايات والأهداف في تح�ضيل العلم وخا�ضّ

المع���ارف الحّق���ة والعلوم ال�ّضرعّي���ة، هو ال�ّضرط الأّول ف���ي ذلك، ويوؤّكدونه عل���ى المتعّلمين، 

لأّن���ه مع ت�ضفية الّنف�س، وتجليتها، ي�ضت���ّد ارتباطها بالمبادئ العالية. وعندما يقول الّرّب جّل 

جالل���ه في الآية الكريمة {ېئ  ىئىئ ىئ یی  }  فالأج���ل اأّن الّتقوى تزّكي الّنف�س 

وتربطه���ا بعالم الغي���ب المقّد�س ثّم يكون الّتعلي���م الإلهّي والإلقاء الّرحمان���ّي، لأّن البخل في 

المب���ادئ العالي���ة، محال، واإّن في�ضها يك���ون واجًبا، اإذ اإّن واجب الوج���ود بالّذات، واجب من 

.
(1(

جميع الجهات والحيثّيات«

فالعل���م ل ينح�ضر في اإط���ار المفاهيم، بل هو ك�ضف الحقيقة بح�ض���ب الإدراك الحقيقّي 

ال���ذي هو اإدراك القلوب بال�ّضهود. وعلى �ضوء ه���ذا الّتعريف، ينبغي تمييز مراتب العلم، بعد 

اأن اّت�ضح الفارق بينه وبين العلم ال�ضطالحّي المرتبط بالعلوم.

أهمّية العلم
ذك���ر الإم���ام } اأّن العلم هو من اأعظ���م الف�ضائل، واأّنه طريق اإل���ى الجّنة واأّن لحملته 

ولدة روحانّي���ة تنبث���ق من اأب���ّوة الأنبي���اء R، واأّن ف�ضل العاِلم على العاب���د كف�ضل القمر 

عل���ى الّنج���وم ليلة البدر، واأّنه م���ن اأهم عالمات القرب من الحّق المتع���ال، واأّنه اأهم عن�ضر 

ف���ي الّزه���د والإعرا�س عن الّدني���ا الدنّية الغرور، ول يمكن لأحد اأن يبل���غ المقامات الكمالّية 

والّدرجات الأخروّية اإّل به.

وق���د ا�ضتفاد الإمام } هذه الحقائق م���ن فهمه وغوره في الأحاديث ال�ّضريفة لأهل 

بي���ت الع�ضمةR فنه�س �ضارًح���ا ومف�ّضًرا لها ليق���ّدم لنا تراًثا عظيًم���ا من المعارف 

الإلهّية.

)1)  الأربعون حديًثا، �س 404-403.
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نورانّية كّل إنسان في اآلخرة بحسب علمه  .1
»ل ب���د من معرفة اأن هذا النور الحقيقي الموجود ف���ي قلوب اأهل الإيمان والعلم، لّما كان 

م���ن اأنوار عال���م الآخرة، )فهو( ينير في عال���م الآخرة ح�ضب فعالية النف����س بالنور الح�ّضي. 

وحيث اأن هذا النور هو الذي ينير ال�ضراط، يكون نور طائفة مثل نور ال�ضم�س واأخرى مثل نور 

.
(1(

القمر حتى ينتهي الأمر اإلى نور ي�ضيء اأمام قدميه فقط«

محل عناية مالئكة اهلل  .2
»اإن طلب���ة العلم والمعارف، والمتوّجهين اإلى الحّق والحقيقة، وال�ّضالكين ل�ضبيل ر�ضا اهلل 

م���ن الأبن���اء الّروحانيي���ن لآدم �ضفّي اهلل Q الذي���ن يكونون م�ضج���وًدا للمالئكة ومطاًعا 

لتم���ام دائ���رة الوجود، هوؤلء يكونون محل عناي���ة مالئكة اهلل، ورعايته���م وتاأييدهم واإّن مثل 

ه���ذا الُملك���ّي الذي تحّول اإلى وج���ودّي ملكوتّي، وهذا الأر�ضّي الذي اأ�ضب���ح �ضماويًّا قد وطاأت 

اأقدامه���م اأجنحة المالئكة، فاإذا انفتحت عين ب�ضيرته الملكوتّية والمثالّية لراأى باأّنه م�ضتقّر 

عل���ى اأجنحة المالئك���ة، واأّنه يط���وي الم�ضافات بف�ض���ل تاأييداتهم. هذا بالن�ضب���ة اإلى الذين 

هاج���روا م���ن الُملك اإل���ى الملكوت، واإن كان���وا ل يزالوا ف���ي الّطريق. واأّما الذي���ن، ل يزالون 

يعي�ض���ون ف���ي عالم الملك، ول���م يطرقوا عالم الملكوت، فم���ن الممكن اأن يكون���وا محّل تاأييد 

ولطف الملكوتيين، حيث يفتر�ضون اأجنحتهم توا�ضًعا لهم وابتهاجًا بهم وباأعمالهم. كما اأ�ضير 

اإل���ى ذلك في هذا الحدي���ث ال�ّضريف وفي حديث )غوالي اللئالئ(. ع���ن المقداد � ر�ضي اهلل 

 َحتى 
ِ
ْجِنَحَتها ِلطاِلِب اْلِعْلم

َ
ُع اأ عن���ه � اأّنه قال: »�َضِمْعُت َر�ضوَل اهلل P َيُقوُل: اإن اْلَمالِئَكة َلَت�ضَ

َيَط���اأ َعَلْيها ِر�ضًا ِبِه«... فلّما لم يك���ن هذا الكالم معار�ضًا للبرهان، بل يوافقه، فال داعي اإلى 

.
(2(

تاأويله«

أفضل عبادة ومقام  .3
ا، ومن هنا يك���ون للعابد نور  »لب���ّد واأن نع���رف ب���اأّن العبادة ل تتحّق���ق من دون عل���م اأي�ضً

مخ�ضو����س ب���ه، بل اإّن نف�س الإيم���ان وعبادة الحّق المتعالي من �ضنخ الّن���ور ولكن نور العابد، 

)1)  الأربعون حديًثا، �س 454.
)2)  )م.ن(، �س 449 - 450.
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ي�ض���يء لنف�ضه، ويني���ر تحت اأقدامه، ول يني���ر لالآخرين ولهذا يكون مثلهم مث���ل الّنجوم ليلة 

الب���در، حيث تختفي اأنوارها اأمام نور القمر ليلة البدر، واإّنما ت�ضيء لنف�ضها من دون اأن تنفع 

الآخري���ن وت�ضط���ع لهم. فمثل العابد اأمام العالم، ل يكون مث���ل الّنجمة في الليل المظلم حّتى 

يني���ر قدًرا من الم�ضاحة المحيطة بالّنجمة واإّنما ي�ضيء بمثل اإ�ضاءة الّنجمة ليلة البدر حيث 

.
(1(

تكون ظاهرة وغير مظهرة ل�ضيٍء اآخر«

عالمة القرب  .4
»اعل���ْم، اأّن العلم م���ن اأف�ضل الكمالت واأعظم الف�ضائل، فهو م���ن اأ�ضرف الأ�ضماء الإلهّية 

وم���ن �ضفات الموجود بما ه���و موجود، وببركته انتظم نظام الوجود وط���راز الغيب وال�ّضهود، 

وكّل موج���ود يكون تحّقق���ه بحقيقة العلم ال�ّضريفة اأقوى، فهو اأقرُب اإلى المقام المقّد�س للحّق 

تعال���ى واإلى المرتبة القد�ضّي���ة للواجب جّل وعال: بل اإّن العلم م�ض���اوٌق للوجود؛ فحيثما �ضطع 

�ضع���اع الوجود كان معه، وبمقداره �ضعاع نور العل���م، ولذلك، فاإّن الخلّو التاّم من حقيقة العلم 

���ا من حقيقة الوجود، والفاقد لهذه الحقيق���ة هو العدم المطلق. وهذا  يعن���ي الخلّو التاّم اأي�ضً

الأمر قائٌم على برهان عقلّي ر�ضين، هو برهان »دار الوجود هي دار العلم«، فال تخلو اأّي ذّرة 

م���ن الموج���ودات � حّتى الجمادات والّنباتات �� من العلم، ب���ل اإّن لها ن�ضيًبا من العلم يتنا�ضب 

.
(2(

مع مقدار ن�ضيبها من حقيقة الوجود«

اإلعراض عن الّدنيا  .5
»ق���ال تعالى �ضاأن���ه ف���ي و�ض���ف ق���ارون: {ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ 

ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ         ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ 
 .

(3(
گ} گ  گ    گ  ک  ک  ک   ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ 

فالذي���ن اأِن�ضت قلوبه���م بالّدنيا وجعلوها وزينتها مطلوبهم، تفّج���رت اأمانّيهم وتاأ�ّضفوا ح�ضرًة 

ل  عل���ى عدم امتالكهم لما عند قارون؛ لّما راأوه خارًجا في زينته، اأّما الذين اأوتوا العلم وتف�ضّ

اهلل عليه���م بالعلم بغيب ه���ذا الّظاهر، لم توؤّثر فيهم زينة الدنيا وقارون، لأّنهم كانوا يطلبون 

)1)  الأربعون حديًثا، �س 455.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 241-240.

)3)  �ضورة الق�ض�س، الآيات 79 – 80.
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.
(1(

بر عن الّزخارف الدنيوّية« ثواب اهلل، وقد عرفوا اأّن �ضبيلهم اإليه ال�ضّ

ا اأمير  و»لعّل���ه ما اهُتّم ب�ضيء في كتاب اهلل وو�ضايا الأنبياء والأولياء R وخ�ضو�ضً

الموؤمني���ن Q مثلم���ا اهُتّم بترك الّدني���ا والّزهد فيها والإعرا����س عنها الذي هو من 

حقائق الّتقوى. ول تح�ضل هذه المرتبة من الّتطهير اإّل بالعلم الّنافع والّريا�ضات القلبّية 

القوّية و�ضرف الهّمة في التفّكر في المبداأ والمعاد واإ�ضغال القلب بالعتبار في اأفول الّدنيا 

وخرابه���ا وكرامة العوالم الغيبّية و�ضعادتها: »رحم اهلل ام���رءًا علم من اأين وفي اأين واإلى 

.
(2(

اأين«

شرط لبلوغ المقامات المعنوّية  .6
»م���ن دون معرف���ة الح���ّق �ضبحانه وعبودّيت���ه ل يمكن لأحد م���ن عباده اأن يبل���غ المقامات 

الكمالّي���ة والمدارج الأخروّية ... ولّما كان كذلك فقد فت���ح اهلل تعالى بلطفه ال�ّضامل ورحمته 

الوا�ضع���ة باًبا م���ن الّرحم���ة والّرعاية بالعباد ع���ن طريق تعليم���ات الوحي الغيبّي���ة والإلهام، 

وبو�ضاطة المالئكة والأنبياء. ذلكم هو باب العبادة والمعرفة. فعّلم العباد طرق عبادته، وفتح 

له���م �ضبي���اًل اإلى المعارف لك���ي يخّففوا من نقائ�ضه���م قدر الإمكان، وي�ضع���وا لنيل الكمالت 

الممكن���ة، ويهتدوا باأ�ضّعة نور العبودّية للو�ض���ول اإلى عالم كرامة الحّق، واإلى الّروح والّريحان 

.
(3(

وجّنات الّنعيم، بل اإلى ر�ضوان اهلل الأكبر«

طريق الجّنة  .7
»العل���وم ف���ي اأّي م�ضتوى كانت: �ضواء كان علم المعارف اأو غي���ره فهي ال�ّضبيل للو�ضول اإلى 

، �ضالك لطريق من طرق الجّنة... 
ٍ
الجّن���ة التي تتنا�ضب مع ذلك العل���م، و�ضالك �ضبيل كّل علم

العلوم ب�ضورة عاّمة، طريق اإلى العمل، حّتى علوم المعارف اإّل اأّن الأعمال التي تنجم من علم 

المع���ارف، هي اأعمال قلبّية، وجذبات باطنّية، وتكون نتيجة تلك الأعمال والجذبات و�ضورها 

.
(4(

الباطنّية، �ضورة جّنة الّذات واللقاء«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 280-279.
)2)  معراج ال�ضالكين،  �س 104-103.

)3)  الأربعون حديًثا، �س 260.
)4)  )م.ن(، �س 447-446.
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موعظة
»فوي���ٌل ل���ك اأّيه���ا الم�ضكي���ن المبتل���ى بحفنة م���ن المفاهي���م، والمت�ضاغ���ل بمجموعة من 

ال�ضطالح���ات، لق���د ق�ضيت عمرك ف���ي النحدار اإلى اأعم���اق م�ضتنقع الطبيع���ة، فابتعدت �� 

بو�ضيل���ة العلوم والمعارف الحّقة عن الحّق تعال���ى! لقد خنَت المعارَف اإذ اّتخذت الحّق تعالى 

والعل���م الإلهّي اأداًة لعملك ال�ّضيطانّي، فا�ضتيقظ قلي���اًل من نومة الغفلة ول تثلج �ضدرك بهذه 

المفاهيم، ول تنخدع بمكائد اإبلي�س اللعين، فهو ي�ضوقك اإلى الهلكة ويبعدك عن منزل الكرامة 

.
(1(

الإن�ضانية وعن قرب الحق تعالى«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 308.
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المهاهيم الرئيسة

اإّن عالق���ة الإن�ض���ان بالعل���م تك�ضف عن حاله وموقع���ه على طريق الّتكام���ل والّت�ضافل.   .1

فح���ّب العلم والتعّلم هو موؤ�ّضٌر وا�ضٌح على الحياة المعنوّية الحقيقّية، وهو �ضرط لبلوغ  

المقام���ات. وفي المقابل، اإّن الّنفور من العلم اأو الحرمان منه اأو الإعرا�س عنه لغيره 

)مهما كان هذا الغير( هو من عالئم ال�ّضقاء.

طال���ب العلم الحقيقّي يحّدد قيمة كّل علم من العلوم وموقفه منه على اأ�ضا�س دوره في   .2

اإي�ضاله اإلى المطلوب الحقيقّي والمق�ضد الواقعّي.

العلم من جنود العقل والجهل، وهو نوٌر كا�ضٌف عن الحقيقة، وفي�ٌس اإلهّي غيبّي.   .3

اإّن العل���م من لوازم الفطرة ومع�ضوقه���ا، اإل اأّن العلم الذي تع�ضقه الفطرة هو المعرفة   .4

على نحو الم�ضاهدة الح�ضورّية، والتي تح�ضل برفع الحجب الّظلمانّية والّنورانّية.

 اأو عمل ُيبعد الإن�ضان عن 
ٍ
الح المطلوب هو كّل علم اإّن العلم الإلهّي الّنافع اأو العمل ال�ضّ  .5

فات ال�ّضيطانّية، ويحّد من طغيان الّنف�س. الأهواء الّنف�ضانّية وال�ضّ

ال�ّضرط الأّول لتح�ضيل العلم والرتباط بالمبادئ العالية هو تطهير الّنفو�س واإخال�س   .6

النّية.

م���ن �ضاأن العل���م اأن يوّرث نورانّي���ة لكّل اإن�ضان ف���ي الآخرة بح�ضب علم���ه وهو من اأهم   .7

عالم���ات القرب، وب���ه تح�ضل ال���ولدة الملكوتّية والنب���ّوة الّروحانّي���ة والإعرا�س عن 

الّدنيا. 

العل���م هو اأف�ض���ل عبادة ومقام، والعبادة بحّد ذاته���ا ل تتحّقق من دون علم، ومن هنا   .8

يكون للعابد نوٌر مخ�ضو�ٌس به.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

ٍد َواآِلِه، َوِقَنا ِمْنَك، َواْحَفْظَنا ِبَك، َواْهِدَنا اإَِلْيَك، َوَل ُتَباِعْدَنا َعْنَك   َعلَى ُمَحمَّ
���لِّ »اللَُّه���مَّ �سَ

.
ْبُه اإَِلْيَك َيْغَنم«)1) اإِنَّ َمْن َتِقِه َي�ْسلَْم َوَمْن َتْهِدِه َيْعلَْم، َوَمْن ُتَقرِّ

الروايات ال�سريفة:

ُخْذ َعلَى 
ْ
 َل���ْم َياأ

َ
نَّ اهلل ُت ِف���ي ِكَتاِب َعِل���يٍّ Q اإِ

ْ
ِب���ي َعْبِد اهلِل Q: »َق���اَل َقَراأ

َ
َع���ْن اأ  .1

نَّ 
َ
اِل ِلأ َخ���َذ َعلَى اْلُعلََماِء َعْه���داً ِبَبْذِل اْلِعْل���ِم ِلْلُجهَّ

َ
���اِل َعْه���داً ِبَطلَ���ِب اْلِعْلِم َحتَّى اأ اْلُجهَّ

اْلِعْلَم َكاَن َقْبَل اْلَجْهِل«)2).

ِبي َعْبِد اهلِل Q ِفي َهِذِه اْلآَي���ِة {ېئ ېئ    ىئ ىئ}، َقاَل: »ِلَيُكِن النَّا�ُص 
َ
َع���ْن اأ  .2

ِعْنَدَك ِفي اْلِعْلِم �َسَواًء«)3).

 P َلى َر�ُس���وِل اهلِل ِب���ي َعْب���ِد اهلِل Q َعْن اآَباِئ���ِه Q َقاَل: »َج���اَء َرُج���ٌل اإِ
َ
َع���ْن اأ  .3

َفَقاَل: َيا َر�ُسوَل اهلِل َما اْلِعْلُم؟ َقاَل: اْلإِْن�َساُت، َقاَل: ُثمَّ َمْه؟ َقاَل: اِل�ْسِتَماُع، َقاَل: ُثمَّ 

َم���ْه؟ َق���اَل: اْلِحْف���ُظ، َقاَل: ُثمَّ َم���ْه؟ َقاَل: اْلَعَمُل ِبِه، َقاَل: ُثمَّ َمْه َي���ا َر�ُسوَل اهلِل؟ َقاَل: 

َن�ْسُره« )4).

���ُه َوَل َيْنَقِطُع  ِرُز ُكلُّ
ْ
نَّ اْلِعْل���َم َل َي���اأ

َ
ْعلَ���ُم اأ

َ
���ي َلأ نِّ ع���ن اأمي���ر الموؤمنينQ: »اللَُّه���مَّ َواإِ  .4

ُه«)5). َمَوادُّ

���ٌة َعلَى اْبِن اآَدَم َوِعْلٌم ِفي  ِبيِّ P: »اْلِعْل���ُم ِعْلَماِن ِعْلٌم َعلَى اللِّ�َساِن َفَذِلَك ُحجَّ َع���ِن النَّ  .5

اْلَقْلِب َفَذِلَك اْلِعْلُم النَّاِفُع«)6).

)1)  ال�ضحيفة ال�ضجادية، دعاوؤه Q لنف�ضه واأهل وليته.
)2)  الكافي، ج1، �س 41.

)3)  )م.ن(.
)4)  )م.ن(، �س 48.

)5)  )م.ن(، �س 335.
)6)  بحار الأنوار، ج2، �س 33.
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اَعٌف َوَكِثيُر اْلَعَمِل ِمْن  عن اأبي عبد اهللQ: »َقِليُل اْلَعَمِل ِمَن اْلَعاِلِم َمْقُبوٌل ُم�سَ  .6

ْهِل اْلَهَوى َواْلَجْهِل َمْرُدوٌد«)1).
َ
اأ

ْدُق ِعزٌّ َواْلَجْهُل ُذلٌّ َواْلَفْهُم َمْجٌد َواْلُجوُد  ِبي َعْبِد اهلِل Q: »اْلِعْلُم ُجنٌَّة َوال�سِّ
َ
َعْن اأ  .7

ِة َواْلَعاِلُم ِبَزَماِن���ِه َل َتْهُجُم َعلَْيِه اللََّواِب�ُص َواْلَحْزُم  ُنْج���ٌح َوُح�ْس���ُن اْلُخُلِق َمْجلََبٌة ِلْلَمَودَّ

 َوِليُّ َمْن 
ُ
نِّ َوَبْيَن اْلَمْرِء واْلِحْكَمِة ِنْعَمُة اْلَعاِلِم َواْلَجاِهُل �َسِقيٌّ َبْيَنُهَما َواهلل َم�َساَءُة الظَّ

َعَرَفُه َوَعُدوُّ َمْن َتَكلََّفُه«)2).

يِن َطلَُب اْلِعْلِم َواْلَعَمُل ِبِه  نَّ َكَماَل الدِّ
َ
َها النَّا�ُص اْعلَُموا اأ يُّ

َ
ِمِنيَنQ: »اأ ِميَر اْلُموؤْ

َ
َعْن اأ  .8

ُموٌن َلُكْم َقْد  ْوَجُب َعلَْيُكْم ِمْن َطلَِب اْلَماِل اإِنَّ اْلَماَل َمْق�ُسوٌم َم�سْ
َ
َل َواإِنَّ َطلََب اْلِعْلِم اأ

َ
اأ

ِمْرُتْم ِبَطلَِبِه 
ُ
ْهِلِه َوَقْد اأ

َ
َق�َسَمُه َعاِدٌل َبْيَنُكْم َو�َسِمَنُه َو�َسَيِفي َلُكْم َواْلِعْلُم َمْخُزوٌن ِعْنَد اأ

ْهِلِه َفاْطُلُبوُه«)3).
َ
ِمْن اأ

ِحبَّ 
َ
ْو اأ
َ
ْو ُمَتَعلِّماً اأ

َ
ُبو َعْبِد اهلِل Q: »اْغُد َعاِلماً اأ

َ
ِبي َحْمَزَة الثَُّماِليِّ َقاَل َقاَل ِلي اأ

َ
َعْن اأ  .9

ِهم«)4). ْهَل اْلِعْلِم َوَل َتُكْن َراِبعاً َفَتْهِلَك ِبُبْغ�سِ
َ
اأ

َع���ْن َعِل���يِّ ْبِن اْلُح�َضْي���ِن Q َقاَل: »َل���ْو َيْعلَُم النَّا����ُص َما ِفي َطلَ���ِب اْلِعْل���ِم َلَطلَُبوُه   .10

ْمَقَت 
َ
نَّ اأ
َ
ْوَح���ى اإَِلى َداِنَياَل اأ

َ
 َتَباَرَك َوَتَعاَلى اأ

َ
َوَل���ْو ِب�َسْف���ِك اْلُمَهِج َوَخْو����صِ اللَُّجِج اإِنَّ اهلل

َحبَّ 
َ
نَّ اأ
َ
���اِرُك ِلِ ْقِتَداِء ِبِه���ْم َواأ ْه���ِل اْلِعْلِم التَّ

َ
َل���يَّ اْلَجاِه���ُل اْلُم�ْسَتِخ���فُّ ِبَحقِّ اأ َعِبي���ِدي اإِ

ِزُم ِلْلُعلََماِء التَّاِب���ُع ِلْلُحلََماِء اْلَقاِبُل  اِلُب ِللثََّواِب اْلَجِزيِل ال��� َّ ِق���يُّ الطَّ َل���يَّ التَّ َعِبي���ِدي اإِ

َعِن اْلُحَكَماِء«)5).

)1)  الكافي، ج1، �س 17.
)2)  )م.ن(، �س 26.

)3)  )م.ن(.
)4)  )م.ن(، �س 34.
)5)  )م.ن(، �س 35.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

ي�ضرح اأهمّية اإخال�س النّية في طلب العلم. . 1

يتعّرف اإلى غاية العلم واأهدافه. . 2

يفهم عالمات العلم والعاِلم الحقيقّي. . 3

  العلم )2( 
عالمات العلم الحقيقي وأهدافه

الدرس السادس





تمفيق
ل يكفي اأن يحّب الإن�ضان الف�ضائل، بل ينبغي اأن ي�ضعى لتح�ضيلها وتحقيقها. ول �ضك باأّن 

لحّب العلم تاأثيًرا وا�ضًحا في جذب المحّب اإلى هذه الف�ضيلة الكبرى، لكن غالًبا ما يحدث اأن 

ي�ضي���ع محّبو العلم في متاهات العلم الف�ضولّي ال���ذي ل تاأثير له على �ضعادة الإن�ضان وكماله. 

وكثي���ًرا م���ا ينتهي هوؤلء اإلى فقدان تل���ك الجاذبة المهّمة ويتحّول طلبه���م للعلم اإلى تح�ضيل 

العتبارات والأمور الّدنيوّية.

لهذا يحتاج طالب العلم اإلى تحديد دقيق للعلم المطلوب ومعرفة دوره على م�ضتوى الكمال 

حيح للمعارف التي ينالها.  والّتوظيف ال�ضّ

وكل ذل���ك موقوف على �ض���دق النّية في الطل���ب وتحّقق الإخال�س الذي يت���ّوج بالعبودّية، 

كم���ا قال الإمام ال�ض���ادق Q في و�ضّيت���ه لعنوان الب�ض���ري: »اطلب العل���م واطلب معه 

العبودّية«.

اإّن���ه العلم الذي يتبع الّتكليف مثلما اأّنه ي�ضاهم في ك�ضفه. اإّنه العلم الذي يبتعد عن الّدنيا 

وجاهها واعتباراتها. اإّنه العلم الذي ي�ضلك ب�ضاحبه طريق الجّنة.

العلم بأّي معلوم
انق�ضم الّنا�س فيما يتعّلق باأ�ضرف معلوم اإلى طوائف وفئات، حّتى و�ضل الأمر ببع�ضهم اإلى 

حّد العلم باللغة اأ�ضرف علم. وبمعزل عن المبّررات التي يقّدمها هوؤلء، فاإّن الإجابة عن هذا 

ال�ّضوؤال: »ما هو اأ�ضرف معلوم يتعّلق به علم الإن�ضان؟« ترجع اإلى روؤية الإن�ضان الكونّية وكيفّية 

ا العل���م باهلل واأ�ضماء ذات���ه المقّد�ضة  ترتيب���ه لنظ���ام الوج���ود. ول �ضّك باأّن العل���م � وخ�ضو�ضً

و�ضفاتها واآياتها وكل ما يرتبط بها � هو من اأعظم الف�ضائل، كما قال الإمام اآنًفا.
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وبن���اًء عليه، فاإّن كل ما يرتبط بذات اهلل يكون العلم به �ضريًفا ب�ضرط اأّن يكون دلياًل عليه 

وطريًق���ا اإلى العل���م به. ويقول الإمام }: »اإّن لجميع الموج���ودات الممكنة الوجود جهتين 

ووجهتي���ن: الجه���ة الأولى هي الّنورانّية والوجود والإطالق والكم���ال وهذه هي الوجهة الغيبية 

الإلهّي���ة. والجهة الّثانّية هي الّظلمة والتعّي���ن والماهّية والّنق�س: وهذه هي الوجهة الّنف�ضانّية 

لالأ�ضي���اء. والأ�ضياء في الوجهة الأولى من ال�ّضوؤون الإلهّي���ة والآيات الرّبانّية، ولعّل المراد من 

قول ر�ض���ول اهلل P »اآية محكمة« في الحديث المروّي عنه في الكافي ال�ّضريف: »اإّنما العلم 

؛ هو العلم بالوجهة النورانّية لالأ�ضياء، وهو علم مالزم لمعرفة اهلل. 
(1(

ثالثة: اآي���ة محكمة..«.

و�ضاأن العقل اإدراك تلك الجهة الّنورانّية التي هي من الآيات الإلهّية، في حين اأّن �ضاأن الوهم 

والجه���ل اإدراك تعّينات الأ�ضياء، وهي جهال���ة مرّكبة و�ضراب باطل ل حقيقة له: »األ كلُّ �ضيء 

.
(2(

ما خال اهلل باطل«

ويط���رح الإم���ام روؤية �ضامل���ة حول المعل���وم المطلوب الذي يك���ون العلم ب���ه نافًعا فيقول: 

»لالإن�ضان � اإجماًل وب�ضورة كلية � ن�ضاآت ومقامات وعوالم ثالث: 

الأولى: ن�ضاأة الآخرة، وعالم الغيب، ومقام الروحانية والعقل. 

الثانية: ن�ضاأة البرزخ وعالم متو�ضط بين العالمين، ومقام الخيال. 

ة  الثالث���ة: ن�ضاأة الّدنيا ومقام الُملك وعالم ال�ّضه���ادة. ولكلٍّ منها كمال خا�ّس وتربية خا�ضّ

وعمل يتنا�ضب مع ن�ضاأته ومقامه، واإّن الأنبياء R يتوّلون بيان تلك الأعمال. 

فجميع العلوم النافعة تنق�ضم اإلى هذه العلوم الثالثة: 

عل���م راج���ع اإلى الكمالت العقلي���ة والوظائف الروحي���ة. وعلم راجع اإل���ى الأعمال القلبية 

ووظائفها. وعلم راجع اإلى الأعمال القالبية الخارجّية، ووظائف الّن�ضاأة الظاهرة للنف�س. 

اأّم���ا العلوم التي تق���ّوي العالم الّروحانّي، والعق���ل المجّرد وتربيتهما فه���ي: العلم بالّذات 

المقّد����س الحّق جّل وع���ال، ومعرفة اأو�ضاف���ه الجمالّية والجاللّي���ة، والعلم بالعوال���م الغيبّية 

المج���ّردة... والعل���م بالأنبي���اء والأولي���اء ومقاماتهم ومدارجه���م، والعلم بالكت���ب المنزلّية، 

ٌل« الكافي،  ٌة َقاِئَمٌة، َوَم���ا َخالُهنَّ َفُهو َف�ضْ ْو �ُضنَّ
َ
ٌة َعاِدَلٌة اأ ْو َفِري�ضَ

َ
بيُّ P ق���ال: »اإنَّما الِعْلُم َثاَلَثٌة: اآَيٌة ُمْحَكَم���ٌة اأ )1)  ع���ن النَّ

ج1، �س32.

)2)  جنود العقل والجهل، �س 240-239.
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وكيفّي���ة نزول الوحي، وتنّزل المالئكة والّروح. والعلم بن�ضاأة الآخرة وكيفّية عودة الموجودات 

اإلى عالم الغيب، وحقيقة عالم البرزخ والقيامة، وتفا�ضيل ذلك...

وملّخ�س الكالم اأّن العلم الذي يرتبط بالعالم الّروحانّي والعقل المجّرد، هو العلم بمبداأ 

الوجود وحقيقته ومراتبه وب�ضطه وقب�ضه وظهوره ورجوعه. ويتكّفل بيان هذا العلم بعد الأنبياء 

والأولياء، الفال�ضفة والعظام من الحكماء واأ�ضحاب المعرفة والعرفان. 

اأّم���ا العلوم التي ترتب���ط بتربية القلب وتروي�ضه والأعمال القلبي���ة فهي: العلم بالُمنجيات 

الُخلُقّي���ة والمهل���كات الُخلقي���ة، اأي العلم بمحا�ضن الأخ���الق مثل ال�ضب���ر، وال�ّضكر... والعلم 

بكيفّية تح�ضيلها واأ�ضباب ح�ضولها ومبادئها و�ضرائطها. والعلم بقبائح الأخالق مثل الح�ضد 

والكبر... وغير ذلك، والعلم بمبادئها التي تمنحها الوجود، والعلم بكيفّية التنّزه عنها. والذي 

ا الأنبياء والأو�ضياء R ثّم علماء الأخالق واأ�ضحاب الّريا�ضة  يتولّى بيان هذه الأمور اأي�ضً

الّروحّية وذوي المعارف. 

والعلوم التي ُتناط بها تربية الّظاهر وتروي�ضه، علم الفقه ومبادئه، وعلم اآداب المعا�ضرة 

وتدبير المنزل، و�ضيا�ضة الُمُدن ويتكّفل ب�ضرحها الأنبياء ثّم الأولياء R ثّم علماء الّظاهر 

من الفقهاء والمحّدثين.

ولبّد من معرفة اأّن كّل واحد من هذه المراتب الّثالث الإن�ضانّية المذكورة مترابطة بدرجة 

تنعك����س اآث���ار كل مرتبة على المرتب���ة الأخرى من دون فرق في ذلك بين الأم���ور الكمالّية، اأو 

.
(1(

الأمور القبيحة المعيبة..«

 العلوم اإلى ثالثة اأق�ضام. ول�ضّك 
(2(

 »اإّن ر�ضول اهلل P قد ق�ضّم في هذا الحديث ال�ّضريف

اأّن ه���ذه العلوم الثالثة، مرتبط���ة بهذه المراتب الثالث كما ت�ضهد بذل���ك العلوم ال�ضائدة في 

الكتب الإلهّية و�ضنن الأنبياء واأحاديث المع�ضومين R، حيث تكون العلوم لديهم مق�ّضمة 

.
(3(

اإلى هذه الأق�ضام الثالثة«

)1)  الأربعون حديًثا، �س 419-418.
ٌل« الكافي، ج1،  ٌة َقاِئَمٌة، َوَما َخالُهنَّ َفُهو َف�ضْ ْو �ُضنَّ

َ
ٌة َعاِدَلٌة اأ ْو َفِري�ضَ

َ
بيُّ P قال: »اإنَّما الِعْلُم َثاَلَثٌة: اآَيٌة ُمْحَكَمٌة اأ )2)  عن النَّ

�س32.

)3)  الأربعون حديًثا، �س 421.
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أهقاف العلم
بمعرفة الهدف من العلم يحّقق الّطالب ال�ّضرط الأّول في اإخال�س النّية الذي يهّيئ القلب 

للتوّج���ه اإلى ملكوت العلم والمعارف. ول �ضّك باأّن للنّي���ة مدخلّية في تنوير العلم اأو ظلمانّيته. 

له���ذا، يقول الإم���ام}: »ل بّد م���ن معرف���ة اأّن العلوم ب�ض���ورة كلّية تنق�ضم اإل���ى ق�ضمين: 

اأحدهم���ا: العل���وم الّدنيوّية التي هدفها الو�ضول اإلى الماآرب الدنيوّية. على اأ�ضا�س اأّن النّية قد 

تكون الأنانّية وقد تكون اإلهّية. والآخر: العلوم الأخروّية التي ُيق�ضد منها البلوغ اإلى المقامات 

. اإّن الإخال�س في طلب العلم 
(1(

والّدرج���ات الملكوتّي���ة والو�ضول اإل���ى المراتب الأخروّي���ة... «

يقت�ضي اأن يحافظ الّطالب والعاِلم على التوّجه القلبّي نحو المق�ضد الّنهائّي. كما اأّن التوّجه 

حيح، فال ينحرف الّطالب ويّتجه نحو المقا�ضد  ���ادق يحفظ م�ضيرة التعّلم وم�ض���اره ال�ضّ ال�ضّ

ال�ّضيطانّي���ة التي فيها الهالك المبين والعاقبة الوخيمة. وفيما يلي نذكر بع�س ما بّينه الإمام 

من اأهداف العلم:

مقّدمة لإليمان  .1
»اإّنني اأي�ضًا ل اأعتقد كثيرًا بالعلم فقط، اإّن العلم الذي ل يف�ضي اإلى الإيمان اأراه الحجاب 

الأكبر، ولكن لو لم نرد الحجاب ولم نتعّلم لما تمكّنا من خرقه. اإّن العلوم بذور الم�ضاهدات. 

واإّن���ه لمن الممك���ن اأن يبلغ الإن�ضان اإلى مقامات �ضامخة م���ن دون تعّلم حجاب الم�ضطلحات 

والعل���وم، ولكن هذا خالف الع���ادة، وخالف طبيعة ال�ّضنن، واإنه ن���ادًرا ما يح�ضل. فالّطريق 

الّطبيعّي لمعرفة اهلل وطلبه هو اأّن الإن�ضان يبتدئ اأّوًل باإنفاق وقت في التفّكر بالحّق �ضبحانه، 

ويح�ض���ل على العلم باهلل واأ�ضماء ذاته المقّد�س و�ضفاته ح�ضب الأ�ضاليب المّتبعة من الّتلمذة 

عل���ى يد رجال ذلك العلم، ث���ّم يتزّود من العارف بوا�ضطة الّريا�ض���ة العلمّية والعملّية وينتهي 

.
(2(

بذلك حتًما اإلى الّنتيجة المن�ضودة«

)1)  الأربعون حديًثا، �س 445.
)2)  )م.ن(، �س 489.
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مقّدمة للعمل  .2
»ذكرن���ا �ضابًق���ا ب���اأّن العلوم باأ�ضره���ا تكون للعمل، حتى عل���وم المع���ارف الإلهّية حيث لها 

ا. ونقول هنا باأّن علم اأحوال القلوب وكيفّية �ضّحتها ومر�ضها و�ضالحها  انعكا�ضات عملّية اأي�ضً

وف�ضاده���ا، م���ن العلوم التي ُتعّد مقدم���ة للعمل، واأداة لعالج القلب واإ�ضالح���ه. واأّما الإحاطة 

.
(1(

بهذه الأمور وا�ضتيعابها ل يعتبر من الكمالت الإن�ضانّية«

فعل���ى طالب العلم اأن يطلب من وراء العلم والتعّلم رفع الحجب عن �ضفحة القلب ليتحّقق 

الّتوّجه الّتاّم اإلى منابع العلم وم�ضادره. وعندها تتنّزل فيو�ضات الإيمان فيّت�ضع القلب وي�ضبح 

ا ل�ضهود الحقائق الت���ي اأدركها �ضابًقا على نحٍو كّلّي وا�ضتقّر ف���ي قلبه نور الإيمان. ول  م�ضتع���دًّ

�ض���ّك باأّن من اأراد ذلك كّله، عليه اأن يبحث ف���ي كّل علم عن العمل به وعن الجانب الّتطبيقّي 

فيه لأّنه ال�ّضبيل اإلى كّل هذه الّتوفيقات جميًعا.

رفع الحجب  .3
»المقيا����س في العل���م لي�س تجميع المفاهيم الكلّية وال�ضطالح���ات العلمّية، بل المق�ضود 

من���ه رفع الحجب عن عين الب�ضيرة للّنف�س وفتح باب معرفة اهلل، حيث يكون العلم الحقيقّي 

���راط الم�ضتقيم للتقّرب اإلى الح���ّق ودار كرامته. وكل ما  ه���و م�ضب���اح هداية الملكوت، وال�ضّ

ع���دا ذل���ك، واإن كان في عالم الُملك وقبل اإزاحة حجب الطبيع���ة � الّدنيا � فهو في �ضكل العلم 

و�ضورت���ه، واإّن اأ�ضحابه ل���دى اأهل الحوار والج���دال، ُيعّدون من العلم���اء والعرفاء والفقهاء. 

ولكّن���ه بعد ت�ضاقط الحج���ب عن وجه القلب، وك�ضف �ضتار الملك���وت، وال�ضتفاقة من ال�ّضبات 

العمي���ق ف���ي عالم الُملك والّطبيع���ة � الّدنيا � يتبّين باأّن �ُضمك ه���ذا الحجاب وغلظته اأكثر من 

كّل الحج���ب، واإّن هذه العلوم المقّررة باأ�ضرها م���ن الحجب الغليظة الملكوتّية التي تكون بين 

حجاب واآخر م�ضافة اأميال وفرا�ضخ وقد كنا من الغافلين عنه »الّنا�ُس ِنياٌم َفاإِذا ماُتوا اْنَتَبُهوا« 

.
(2(

ويتبّين لنا جميًعا كيف �ضنكون«

)1)  الأربعون حديًثا، �س 555-554.
)2)  )م.ن(، �س 405-404.
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العلم مقّدمة للمكاشفات  .4
»اإّن الح���ّق ي�ضتدع���ي اأن نق���ول باأّن العلم هو ال���ذي ي�ضتمل على التدّب���ر والتمّعن والبرهان 

وال�ضت���دلل، بينما قد تكون المكا�ضف���ات والم�ضاهدات نتيجة العلوم الحقيقّية، وقد تكون من 

جّراء الأعمال القلبّية. وعلى اأّي حال اإّن الم�ضاهدات والمكا�ضفات، والتحّقق بحقائق الأ�ضماء 

ف���ات، يجب اأن ل تندرج ف���ي تق�ضيمات العلوم، لأّن العلوم ف���ي واد والمكا�ضفات في واد  وال�ضّ

. وعليه فما لم ينت���ِه العلم اإلى ال�ّضهود، يكون الّطالب في خط���ٍر عظيم. اأّما الإحجام 
(1(

اآخ���ر«

والإعرا�س عن هذا المق�ضد ال�ضنّي فهو الّطرد والوقوع في فخ اإبلي�س الأكبر. 

يق���ول الإمام }: »هناك فرق وا�ضح بين العرفان والعلم، بين التعّرف على �ضيء وبين 

ة بالجزئّيات والّت�ضّخ�س،  العل���م به. ُيقال اأّن العلم في اللغة يخت�ّس بالكلّيات، والمعرفة خا�ضّ

وُيقال اأّن العارف باهلل هو الذي يتعّرف على الحّق �ضبحانه بالم�ضاهدة الح�ضورّية، واإّن العالم 

ب���اهلل هو الذي ينتهي اإلى الحّق �ضبحانه من خالل البراهين الفل�ضفية. وذهب البع�س اإلى اأّن 

الف���ارق بين العلم والعرفان م���ن وجهين: الأّول من ناحية متعّل���ق كّل منهما كما ذكرنا متعّلق 

العلم كّلّي ومتعّلق المعرفه جزئّي. والّثاني اأّنه اأخذ في المعرفة ن�ضيان ال�ّضيء المعلوم �ضابًقا. 

في حين اأّن العلم هو ما يدركه الإن�ضان ابتداًء. واأّما ال�ّضيء الذي كان معلوًما فغفل عنه ون�ضيه 

.
(2(

ثّم اأدركه ثانًيا ُيقال له اأّنه قد عرفه«

عالمات العلم الحديدّي
بالّرغم من ا�ضتراكهما في بع�س الخ�ضائ�س اإّل اأّن العلم الحقيقّي الذي هو اأعظم نور يهدي 

اإلى اهلل يختلف كثيًرا عن العلم المزّيف الذي هو حجاب �ضميك بين الإن�ضان والمق�ضد الّنهائي. 

ويذكر لنا الإمام الخمينّي } مجموعة من العالمات الموؤّكدة للعلم الّنورانّي، منها:

الّتواضع  .1
»فق���د ُروي في الكاف���ي م�ضنًدا عن مول���ى الموّحدين Q اأّن���ه قال: »يا طال���ب العلم؛ 

اإّن العل���م ذو ف�سائ���ل كثي���رة؛ فراأ�س���ه الّتوا�س���ع وعينه البراءة م���ن الح�س���د«.، وعلى العاِلم 

)1)  الأربعون حديًثا، �س 429.
)2)  )م.ن(، �س 661.
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العامل اأن يتفّكر في نف�ضه واأحوالها وملكاتها، ويمعن الّنظر بدّقة في �ضفاتها، ليعرف طبيعة 

الملكات التي اأوجدها فيه علمه من اأي فرع كان. اإذا كان من اأهل المعارف فلينظر في نف�ضه 

ا وبالّتالي متوا�ضًعا للحّق تعالى ومظاهر جماله  َر نوُر معرفة اهلل قلبه وجعله محبًّ ليعرف هل نوَّ

وجالل���ه؟! اأم اأّن تمّر�ض���ه لمّدة في مجموعة م���ن ال�ضطالحات المعرفّي���ة، جعله ينظر بعين 

الحتقار �� وهي نظرة اإبلي�س اإلى العالم برّمته والعلماء جميًعا �� في�ضّمي الحكماء »ق�ضريين من 

.
(1(

اأهل الظاهر« ول يرى �ضائر العلماء بالمرة، وينظر اإلى �ضائر النا�س نظرته اإلى البهائم!«

ويق���ول } اأي�ض���ا: »اإذا راأيت اأّن هذه العل���وم اأوجدت فيك الُعج���ب بالّنف�س وعبودّيتها 

وحّبه���ا، فاعلم اأّنك قد �ضرت طعمة لإبلي�س، وابتعد عن طريق ال�ّضعادة، وانظر حينئٍذ اإلى ما 

ح�ضل���ت عليه، هل تجد عندك �ضوى حفنة من ال�ضطالحات الجوفاء؟! وهل يمكنك الإجابة 

بهذه الم�ضطالحات عن اأ�ضئلة مالئكة اهلل الغالظ ال�ّضداد؟ وهل يمكن مخادعة رّب العالمين 

.
(2(

ورة، والمعاني الحرفّية؟!« من قبيل الهيولى وال�ضّ

البعد عن الّشهرة والّتعالي  .2
»كم هو جهوٌل ذاك الذي يتّوهم اأّنه قد و�ضل �� بهذه المفاهيم الجوفاء �� اإلى مقام »العلماء 

ب���اهلل، واأّن المالئكة تفر�س اأجنحتها تحت قدميه؛ ثم يتوّقع �� ب�ضبب هذه الأوهام �� اأن يحوطه 

���ُق عليهم الّطريق في الأزّق���ة، ويزاحمهم على اأماكنهم  عب���اد اهلل بالّتبجيل والحترام في�ضيِّ

ف���ي المجال����س؟! كّل ه���ذه من مظاهر الغ���رور المذم���وم والجهالة وال�ّضيطن���ة، وهي مواريث 

در،  ُر القل���ب ويو�ّضعه، وي�ضرح ال�ضّ اإبلي����س وظلم���ات بع�ضها فوق بع�س، فالعلم نور، والّنور ينوِّ

وي�ضيء طريق الهداية وال�ّضلوك،؛ فكيف اأوجدت فينا هذه العلوم الّر�ضمّية ظلمة القبر و�ضيق 

���در والّتعال���ي والّتكّبر؟ هل يمكن والحال هذه اأن نعتبر ه���ذه الألفاظ علوًما ونتفاخر بها  ال�ضّ

.
(3(

في العالم؟!«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 307-306.
)2)  )م.ن(، �س 309.
)3)  )م.ن(، �س 310.
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تالشي األنانّية  .3
»فالمقيا�س في العلم اأن يكون اآية وعالمة، ول تكون له اإّنية ول اأنانّية، بل ت�ضمحّل لدى ح�ضول 

.
(1(

العلم الإّنية، وتتال�ضى الأنانية ول يغدو العلم باعًثا على الّنخوة والأنانّية والّتظاهر والترّفع«

الحكمة  .4
»فاأنت عندما بذلت الجهد اأربعين عاًما اأو اأكثر في �ضبيل تجميع الم�ضطلحات والمفاهيم 

العلمي���ة، واعتب���رت نف�ضك عالمة ومن جن���ود اهلل، ولكن لم تجد اأث���ًرا للحكمة في قلبك، ول 

طعًم���ا لها عل���ى ل�ضانك فاعلم ب���اأّن درا�ضتك وتعبك ل���م يقترنا بالإخال�س ب���ل اإّنما اجتهدت 

.
(2(

لل�ّضيطان والّرغبات الّنف�ضّية«

الحزن والهّم الخاّص  .5
ا عالمات  »لأ�ضحاب الفقه والعقل - الذين يق�ضدون الّتفّقه في الّدين واإدراك الحقائق � اأي�ضً

واآث���ار، عمدتها ما ذك���ره الإمام Q، منها: اأّنه ينجم عن هذا العل���م في قلبه الحزن والهّم 

والنك�ض���ار، ومن الوا�ضح اأّن هذا النك�ضار والفزع ل يكون لأجل الأمور الدنيوّية الدنّية الزائلة، 

ب���ل اإّن���ه ناجم عن الخوف م���ن المعاد، والّتق�ضير ف���ي وظائف العبودّي���ة...  ومن عالمات هذا 

العالم الرّبانّي اأّنه رغم قيامه الكامل بوظائف العبودّية يعي�س حالة الفزع، لأّن نور العلم يهديه 

ر، واأّنه ل ي�ضتطيع اأن يخرج من م�ضوؤولّية  اإل���ى اأّنه كلما اأّدى وظائفه، ي�ضعر باأّنه قا�ض���ر اأو مق�ضّ

�ضكر نعمه وحقيقة عبادته. فيكون قلبه مملوًءا من الخوف والخ�ضية. وقد قال الحّق جّل جالله 

فيهم: {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې   }. اإّن نور العلم يبعث على الخ�ضية والحزن، و�ضاحبه 

رغ���م اإقبال���ه على اإ�ض���الح نف�ضه ل يقّر له قرار م���ن جّراء خوفه من ي���وم القيامة، ويدفعه نحو 

الطلب من اهلل في اأن ي�ضلحه، ويحذره من الن�ضغال بغير الحّق، ويبعده عن اأهل زمانه، ويجعل 

هاج�ض���ه الخ���وف من اأّن اأهل الدنيا قد يمنعونه من ال�ّضير اإل���ى اهلل، وال�ّضفر اإلى عالم الآخرة، 

ويزّينون الّدنيا ولذائذها في عينه. والحّق �ضبحانه يوؤّيد مثل هذا الإن�ضان، ويقّوي وجوده وينعم 

.
(3(

ا َمَعُهْم َفَنُفوَز َفْوزًا َعظيمًا« عليه بالأمان يوم القيامة. َفَيا َلْيَتَنا ُكنَّ

)1)  الأربعون حديًثا، �س 427-426.
)2)  )م.ن(، �س 427.

)3)  )م.ن(، �س 413-412.
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الخدمة للّناس  .6
وروي في الكافي ال�ضريف اأي�ضًا: »قال عي�سى ابن مريم O: يا مع�سر الحواريين لي 

اإليكم حاجة اق�سوها لي. قالوا: ُق�سيْت حاجُتك يا روح اهلل، فقام فغ�سل اأقدامهم. فقالوا: 

كّنا نحن اأحقَّ بهذا يا روح اهلل. فقال: اإّن اأحقَّ الّنا�ص بالخدمة العاِلْم. اإّنما توا�سعُت هكذا 

لكم لكي تتوا�سعوا بعدي في الّنا�ص كتوا�سعي لكم!، ثّم قال عي�سى Q: بالّتوا�سع تعمُر 

الحكم���ُة ل بالتكّب���ِر، وكذلك في ال�ّسهل ينُبُت الزرُع ل ف���ي الجبل«. اإّن ذكر اأحوال العظماء 

والأولياء والأنبياء، في القراآن الكريم والأحاديث ال�ّضريفة لي�س بهدف الّت�ضجيل التاريخّي، بل 

لتكمي���ل بني الإن�ضان من خالل العتبار ب�ضيرِة عظماء العالم، والّت�ضاف ب�ضفاتهم الكريمة 

واأخالقهم الفا�ضلة. وهذا الحديث ال�ّضريف ينبغي للعلماء والأجاّلء بالّدرجة الأولى اأن ي�ضعوه 

ن�ضب اأعينهم ويّتخذوه و�ضّية اأخالقّية دينّية م�ضتفادة من �ضيرة العلماء باهلل وزعماء الّدين، 

فيعلِّم���وا المتعّلمي���ن منهم العمل بهذه ال�ّضي���رة النبوّية، ويتخّلقوا ه���م اأنف�ضهم بهذه الأخالق 

الإلهّي���ة العظيمة، ويتفّكروا في معنى اعتبار عي�ض���ى Q غ�ضل اأقدام الحوارّيين حاجًة له 

.
(1(

ر عن غاية التذّلل ]للموؤمنين[ ومنتهى التوا�ضع« يطلبها، وهذا ما يعبِّ

)1)  جنود العقل والجهل، �س 315-314.
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المهاهيم الرئيسة

انق�ض���م الّنا����س فيما يتعّل���ق باأ�ضرف معل���وم اإلى طوائ���ف وفئات، وذل���ك بح�ضب روؤية   .1

الإن�ضان الكونّية وكيفّية ترتيبه لنظام الوجود.

كل م���ا يرتب���ط بذات اهلل يكون العلم به �ضريًفا ب�ضرط اأن يكون دلياًل عليه وطريًقا اإلى   .2

العلم به، وهو من اأعظم الف�ضائل.

لالإن�ضان اإجمال ن�ضاآت ومقامات وعوالم ثالث: ن�ضاأة الآخرة ومقام الّروحانّية والعقل،   .3

ة وعمل يتنا�ضب مع  ن�ض���اأة البرزخ، ون�ضاأة الّدنيا. ولكلٍّ منها كمال خا����سّ وتربية خا�ضّ

ن�ضاأت���ه ومقامه؛ وجميع العلوم الّنافعة تنق�ضم اإلى ه���ذه العلوم الثالثة: علم راجع اإلى 

الكم���الت العقلّية، وعلم راجع اإلى الأعمال القلبّية، وعل���م راجع اإلى الأعمال القالبّية 

الخارجّية. وتنعك�س اآثار كّل مرتبة على المرتبة الأخرى. 

اإّن العل���م ال���ذي يرتبط بالعال���م الّروحان���ّي والعقل المج���ّرد هو العلم بمب���داأ الوجود   .4

وحقيقته ومراتبه وب�ضطه وقب�ضه وظهوره ورجوعه. 

العل���وم الت���ي ترتبط بتربي���ة القلب وتروي�ضه والأعم���ال القلبّية هي العل���م بالُمنجيات   .5

والمهلكات الُخُلقية.

العل���وم التي ُتناط به���ا تربية الّظاهر وتروي�ض���ه هي علم الفقه ومبادئ���ه، وعلم اآداب   .6

المعا�ضرة وتدبير المنزل، و�ضيا�ضة الُمُدن.

ينق�ض���م طاّلب العلم ب�ضورة كلّية اأولّية اإلى طائفتين بما يتعّلق بهدفهم من وراء طلب   .7

ا اأو لأمور نف�ضّية. العلم، فاإّما اأن يكون اإلهيًّ

بمعرف���ة الهدف م���ن العلم يحّقق الّطالب ال�ّضرط الأّول ف���ي اإخال�س النّية الذي يهّيئ   .8

القلب للتوّجه اإلى ملكوت العلم والمعارف.

العلم مقّدمة لالإيمان وللعمل ولرفع الحجب، »العلوم بذور الم�ضاهدات«.  .9

اأهم عالمات العلم الحقيقّي: الّتوا�ضع، البعد عن ال�ّضهرة والّتعالي، تال�ضي الأنانّية،   .10

الحكمة، خدمة الّنا�س، الحزن والهم نتيجة ال�ضعور بالتق�ضير.

اإذا اأوج���دت العلوم في الن�ضان الُعجب بالّنف�س وعبودّيتها وحّبها، فقد �ضار الن�ضان   .11

طعمة لإبلي�س وابتعد عن طريق ال�ّضعادة.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

ًة ِفي ِعَباَدٍة، َوَفَراغاً ِفي َزَه���اَدٍة، َوِعْلماً ِفي  حَّ ٍد َواآِلِه، َواْرُزْقِن���ي �سِ  َعلَ���ى ُمَحمَّ
���لِّ »اللَُّه���مَّ �سَ

.
ا�ْسِتْعَماٍل، َوَوَرعاً ِفي اإِْجَماٍل«)1)

الروايات ال�سريفة:

ِمي���ُر اْلُموؤِْمِنيَن Q َيُقوُل: َي���ا َطاِلَب اْلِعْلِم 
َ
ِب���ي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: »َكاَن اأ

َ
َع���ْن اأ  .1

ْمَت، َوِلْلُمَتَكلِِّف َثَ َث َعَ َماٍت: ُيَناِزُع  اإِنَّ ِلْلَعاِلِم َثَ َث َعَ َماٍت: اْلِعْلَم َواْلِحْلَم َوال�سَّ

لََمَة«)2). َيِة َوَيْظِلُم َمْن ُدوَنُه ِباْلَغلََبِة َوُيَظاِهُر الظَّ َمْن َفْوَقُه ِباْلَمْع�سِ

وَلِئَك 
ُ
ْيَن ُهْم َوَكْم اأ

َ
ْوِلَياوؤَُك َبْعَد اإِْذ َهَدْيَتُهْم َبْل اأ

َ
لَّ اأ عن اأمير الموؤمنينQ: »َل َي�سِ  .2

ِة  ِئمَّ
َ
يِن اْلأ ْعَظُم���وَن ِعْنَد اهلِل َجلَّ ِذْكُرُه َق���ْدراً اْلُمتَِّبُعوَن ِلَق���اَدِة الدِّ

َ
���وَن َع���َدداً َواْلأ َقلُّ

َ
اْلأ

ُبوَن ِباآَداِبِهْم وَيْنَهُجوَن َنْهَجُهْم َفِعْنَد َذِلَك َيْهُجُم ِبِهُم اْلِعْلُم َعلَى  دَّ
َ
ِذي���َن َيَتاأ اْلَهاِدي���َن الَّ

ْرَواُحُهْم ِلَقاَدِة اْلِعْلِم َوَي�ْسَتِليُنوَن ِمْن َحِديِثِهْم َما ا�ْسَتْوَعَر 
َ
َحِقيَقِة اْلإِيَماِن َفَت�ْسَتِجيُب اأ

ْتَباُع 
َ
وَلِئَك اأ

ُ
َباُه اْلُم�ْسِرُف���وَن اأ

َ
ُبوَن َواأ َن�ُس���وَن ِبَما ا�ْسَتْوَح�َص ِمْن���ُه اْلُمَكذِّ

ْ
َعلَ���ى َغْيِرِهْم َوَياأ

ِة َعْن  ْوِلَياِئ���ِه َوَداُنوا ِبالتَِّقيَّ
َ
ْنَي���ا ِبَطاَعِة اهلِل َتَباَرَك َوَتَعاَلى َواأ ْهَل الدُّ

َ
ِحُب���وا اأ اْلُعلََم���اِء �سَ

ْتَباُعُهْم 
َ
ْعلَى َفُعلََماوؤُُهْم َواأ

َ
ْرَواُحُهْم ُمَعلََّق���ٌة ِباْلَمَحلِّ اْلأ

َ
ِهْم َفاأ ِديِنِه���ْم َواْلَخْوِف ِمْن َعُدوِّ

 اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه 
ُ
ْم���ٌت ِفي َدْوَلِة اْلَباِط���ِل ُمْنَتِظُروَن ِلَدْوَلِة اْلَحقِّ َو �َسُيِح���قُّ اهلل ُخْر����ٌص �سُ

َوَيْمَحُق اْلَباِطَل«)3).

قال لقمان لبنه: »ِلْلَعاِلِم َثَ ُث َعَ َماٍت اْلِعْلُم ِباهلِل َو ِبَما ُيِحبُّ َو َما َيْكَرُه«)4).  .3

)1)  ال�ضحيفة ال�ضجادية، دعاوؤه Q في مكارم الأخالق.
)2)  الكافي، ج1، �س 37.

)3)  )م.ن(، �س 335.
)4)  بحار الأنوار، ج13، �س 415.
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ْوَعاَها اْحَفْظ 
َ
ْوِعَي���ٌة َفَخْيُرَها اأ

َ
نَّ َهِذِه اْلُقُلوَب اأ ع���ن اأمير الموؤمنينQ: »َي���ا ُكَمْيُل اإِ  .4

، َوُمَتَعلٌِّم َعلَ���ى �َسِبيِل َنَجاٍة، َوَهَمٌج َرَعاٌع  ُقوُل َلَك النَّا�ُص َثَ َثٌة: َعاِلٌم َربَّاِنيٌّ
َ
���ي َم���ا اأ َعنِّ

يُئوا ِبُنوِراْلِعْلِم َفَيْهَت���ُدوا َوَلْم َيْلَجُئوا   ِريٍح، َل���ْم َي�ْسَت�سِ
ْتَب���اُع ُكلِّ َناِع���ٍق َيِميُل���وَن َمَع ُكلِّ

َ
اأ

ْنَت َتْحُر�ُص 
َ
اإَِل���ى ُرْكٍن َوِثيٍق َفَيْنُج���وا؛ َيا ُكَمْيُل اْلِعْلُم َخْيٌر ِمَن اْلَماِل اْلِعْلُم َيْحُر�ُسَك َواأ

���ُة اْلِعْلِم  ���ُه النََّفَق���ُة َواْلِعْل���ُم َيْزُك���و َعلَ���ى اْلإِْنَفاِق؛ َي���ا ُكَمْيُل َمَحبَّ اْلَم���اَل، َواْلَم���اُل َتْنُق�سُ

ْحُدوَثِة َبْعَد َوَفاِتِه 
ُ
اَعَة ِفي َحَياِت���ِه َوَجِميَل اْلأ ْن�َساُن ]ِبهِ [ الطَّ ِدي���ٌن ُي���َداُن ِبِه َيْك�ِسُب اْلإِ

ْحَياٌء َواْلُعلََماُء َباُقوَن 
َ
ْمَواِل َوُهْم اأ

َ
اُن اْلأ ِني���ُع اْلَم���اِل َيُزوُل ِبَزَواِلِه َيا ُكَمْيُل َهلََك ُخزَّ َو�سَ

ْمَثاُلُهْم ِفي اْلُقُلوِب َمْوُجوَدٌة«)1).
َ
ْعَياُنُهْم َمْفُقوَدٌة َواأ

َ
ْهُر اأ َما َبِقَي الدَّ

ِة َر�ُسوِل  يَّ ع���ن علّي بن الح�ضي���نQ: »َكاَن اإَِذا َجاَءُه َطاِلُب ِعْل���ٍم َقاَل َمْرَحب���اً ِبَو�سِ  .5

ْع ِرْجلَُه َعلَى َرْطٍب  َذا َخَرَج ِمْن َمْنِزِل���ِه َلْم َي�سَ نَّ َطاِل���َب اْلِعْلِم اإِ اهلِل  P، ُث���مَّ َيُق���وُل: اإِ

اِبَعةِ«)2). يَن ال�سَّ َر�سِ
َ
 �َسبََّحْت َلُه اإَِلى اْلأ

ْر�ِص اإِلَّ
َ
َوَل َياِب�ٍص ِمَن اْلأ

عن اأمير الموؤمنينQ: »�سّر العلم علم ل يعمل به«)3).  .6

عنهQ: »الزم العلم بك ]لك [ ما دلك على �س ح دينك و اأبان لك عن ف�ساده«)4).  .7

ع���ن اأمي���ر الموؤمني���نQ: »العلم م���ا اأ�سلح���ت به ر�س���ادك و �س���ره م���ا اأف�سدت به   .8

معادك«)5).

عن اأمير الموؤمنينQ: »قول ل اأعلم ن�سف العلم«)6).  .9

)1)  بحار الأنوار، ج23، �س 44.
)2)  )م.ن(، ج1، 168.

)3)   ت�ضنيف غرر الحكم، �س 45.
)4)  )م.ن(، �س 46.

)5) )م.ن(.
)6)  )م.ن(، �س 48.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

  العلم )3(  
شرائط العلم وموانع تحّققه

يتع���ّرف اإل���ى ال�ّض���روط الالزم���ة للعل���م والتعّل���م  . 1

والّتعليم.

يبّين خطورة طلب العلم من دون تهذيب الّنف�س. . 2

ي�ضرح اأهم موانع تح�ضيل العلم. . 3

الدرس السابع





تمفيق
�ُضّب���ه العلم الناف���ع المفيد بالمطر الطاهر الع���ذب. بيد اأن النفو����س والقلوب تتفاوت في 

ا�ضتعداده���ا وتقبلها له���ذا المطر كما تتف���اوت الأرا�ضي الزراعية. ب���ل اإن بع�ضها يتحول اإلى 

�ضخ���رة �ضماء ل ي�ضتقر عليها حبة ماء قط. وبع�س القلوب تتلوث اإلى درجة ت�ضبح كالقمامة 

بحيث اإذا هطل عليها المطر ا�ضماأزت قلوب النا�س من نتانة ريحها.

واإن ما يلوث القلوب لي�س �ضوى التعلقات الدنيوية التي تظهر ب�ضورة رذائل الأخالق كالكبر 

والعج���ب وح���ب الظهور. وما لم يعم���ل طالب العلم عل���ى تهذيب نف�ضه م���ن اأرجا�س الأخالق 

وم���ذام ال�ضفات، فاإنه يو�ضك اأن يتبدل اإلى موجود �ضيطاني اإبلي�ضي؛ كما كان حال اإبلي�س في 

علمه الكثير الذي لم يورثه �ضوى الخ�ضران المبين والطرد والرجم من �ضاحة عز الربوبية اإلى 

اأ�ضفل �ضافلين با�ضتكباره وطلبه للعلو والمنزلة.

شر ط العلم
لك���ي ينال الّطالب م���ن العلم نوره، ولكي يقّدم العالم في الّتعليم نوره، يجب عليهما رعاية 

مجموعة من ال�ّضروط والآداب المعنوّية. وقد ذكر الإمام} �ضطًرا مهمًّ من هذه ال�ّضروط، 

نذكر منها:

تهذيب الّنفس أّوًلا   .1
»يجب على طاّلب العلوم الّدينّية، وال�ّضالكين لهذا ال�ّضبيل المحفوف بالمخاطر، اأن يكون 

لونه مهما اأمكن على كّل  اأّول م���ا ي�ضعونه بعين العتبار، اإ�ضالح اأنف�ضهم اأثناء الّدرا�ضة ويف�ضّ

.
(1(

�ضيء، لأّنه اأوجب كّل الواجبات العقلّية والفرائ�س ال�ّضرعّية واأ�ضعبها«

)1)  الأربعون حديًثا، �س 411.
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مجاهدة الّنفس بالّتقوى  .1
»نف����س العلم حجاب غليظ، فاإذا لم ُيخ���رق هذا الحجاب بتوفيٍق من اهلل �ضبحانه في ظّل 

ادقة معه، لم  الّتقوى الكاملة والّتروي�س المجه���د للّنف�س، والنقطاع التاّم هلل والمناجاة ال�ضّ

ُت�ضرق في قلب ال�ّضالك اأنوار الجمال والجالل، ولم ي�ضهد قلب المهاجر اإلى اهلل، الم�ضاهدات 

ف���ات، ف�ضاًل ع���ن الحظوة  الغيبّي���ة، ول���م يتمّت���ع بالح�ض���ور العين���ّي لتجّلي���ات الأ�ضماء وال�ضّ

بالتجّليات الذاتّية. وهذا المعنى يجب اأن ل ُيحجم الإن�ضان عن البحث والّطلب الذي هو تذّكر 

ا غر�س ال�ّضجرة الّطّيبة للمعرف���ة في القلب اأو اإنعا�ضها  للح���ّق �ضبحانه. اإذ اأّنه م���ن الّنادر جدًّ

ون�ضارتها من دون بذر علوم حّقة مع كاّفة �ضرائطها المعهودة، فالإن�ضان ل بّد واأن يواظب في 

بدء الأمر على الّريا�ضة العلمّية مع الّنهو�س بجميع �ضرائطها ومتّمماتها، ول ي�ضحب يده منها 

حيث قالوا: »العلوم بذر الم�ضاهدات«. واإن لم تنتج العلوم في هذا العالم لأجل العوائق، نتيجة 

مجدي���ة وتامة، لأثمرت في عوالم اأخ���رى ثمرات طّيبة، ولكّن المهّم ه���و الّنهو�س ب�ضرائطها 

.
(1(

ومقّدماتها«

التشّدد في مراقبة الّنفس  .2
»يجب على علماء الّدين وطلبة علومه اأن يت�ضّددوا للغاية في مراقبة اأنف�ضهم وت�ضّرفاتهم، 

لك���ي ي�ضمنوا �ضعادة النا�س اإ�ضافة اإل���ى �ضعادتهم هم، فالف�ضاد والقبيح منه���م اأ�ضّد اإف�ضاًدا 

.
(2(

وقبًحا بكثيٍر مّما ي�ضدر من غيرهم، والحّجة عليهم اأتم«

اإلخالص  .3
»اإذا انحرف العالم - ل �ضمح اهلل - عن طريق الإخال�س، و�ضلك طريق الباطل، اعُتبر من 

.
(3(

علماء ال�ّضوء الذين هم اأ�ضواأ خلق اهلل وقد وردت فيهم اأحاديث �ضديدة، وتعبيرات قا�ضية«

ا اأن يبادر  »اأّيه���ا العزيز اإّن الع���الج كّل العالج فيم���ا اإذا اأراد الإن�ضان اأن يكون علم���ه اإلهيَّ

اإل���ى مجاهدة الّنف�س عندم���ا يدر�س اأّي علم �ض���اء، وي�ضعى بوا�ضطة الّريا�ض���ة الّروحانّية في 

)1)  الأربعون حديًثا، �س 571.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 316.

)3)  الأربعون حديًثا، �س 411.
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�ضبي���ل تخلي�س نّيته. فاإّن المنقذ الأ�ضا�ضّي وم�ضدر الفي����س تخلي�س النّية، والنّية الخال�ضة 

َباحًا َجَرْت َيَناِبيُع الِحْكَمِة ِم���ْن َقْلِبِه َعَلى ِل�َضاِنِه« فهذه فوائد واآثار  ِ اأْرَبعيَن �ضَ
ّ

ْخَل����سَ هلِل
َ
»َم���ْن اأ

.
(1(

الإخال�س في اأربعين يوم«

العمل بما يعلم  .4
»اإّن م���ن يعّرف نف�ضه على اأّنه �ضمع محفل العرف���ان، والهادي اإلى ال�ّضعادة، ومعّرف طرق 

الآخ���رة، ث���ّم ل يعمل � ل �ضمح اهلل � بما يقول، ويختلف باطنه عن ظاهره، يكون في زمرة اأهل 

الّري���اء والّنفاق، وُيح�ضب من علماء ال�ّضوء، ويك���ون عالًما بال عمل. وهذا عقابه اأكبر وعذابه 

اأ�ض���ّد. وقد اأ�ضار اهلل �ضبحانه اإل���ى اأمثال هذا في القراآن بقول���ه: {ڳ  ڳ ڳ        ڳ ڱ              

.
(2(

ڱ ڱڱ ں ں   ڻ ڻ   ڻ   }«

 ِمْن 
ٍ
ِة اإلى َقوم هِل الَجنَّ

َ
»ه���وؤلء من الّنا�س الذين ورد فيهم الحديث قائ���اًل »َيْطَلُع َقْوٌم ِمْن اأ

َنا  ِدِيبُكْم َفَيُقولوَن اإِ
َ
ِل َتعِليِمُكْم َوَتاأ ���اَر واإَنَما َدَخْلَنا الَجّنَة ِبَف�ضْ ْدَخَلُكُم النَّ

َ
اِر َفَيُقوُلوَن ما اأ ْه���ِل النَّ

َ
اأ

.
ُمرُكْم ِبالَخيِر َوَل َنْفَعَلُه«)3)

َ
ُكَنا َناأ

عدم التوّقف عند أي حّد  .5
»فمو�ض���ى الكليم مع ما له من المق���ام العظيم في النبّوة لم يقتنع بذلك المقام وما توّقف 

ا كاماًل كالخ�ضر قال له بكّل توا�ضٍع وخ�ضوع:  عند مقام علمه ال�ّضامخ، وبمجّرد اأن لقى �ضخ�ضً

 و�ض���ار مالزًما لخدمت���ه حّتى اأخذ منه العلوم 
(4(

{ک ک  ک گ گ گ گ ڳ  }

.
(5(

التي احتاج اإليها«

و»ابراهيم Q لم يقتنع بمقام �ضامخ اليمان والعلم الخا�ّس لالأنبياء فقال: {ٻ ٻ 

پ پ پپ  }. ف���اأراد اأن يرتق���ي من الإيمان القلبّي اإلى مق���ام الطمئنان ال�ّضهودّي. 
واأعظ���م م���ن ذلك اإّن اهلل تب���ارك وتعالى ياأمر نبّيه الخاتم � وهو اأع���رف خلق اهلل مطلًقا � في 

)1)  الأربعون حديًثا، �س 427.
)2)  )م.ن(، �س 179.
)3)  )م.ن(، �س 410.

)4)  �ضورة الكهف، الآية 66.
)5)  معراج ال�ضالكين، �س 206.
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. فهذه الأوامر في الكت���اب الإلهّي ونقل ق�ض�س 
(1(

الكريم���ة ال�ّضريف���ة {ٺ ٺ ٿ ٿ  }

.
(2(

الأنبياء لأجل اأن نتنّبه ون�ضتيقظ من نوم الغفلة«

الّتركيز على العمق الفكرّي والمعنوّي  .6
»يجب على متعّلمي علوم اأولئك العظماء والمف�ّضرين من اإفادات القراآن ال�ّضريف واأحاديث 

اأه���ل الع�ضم���ة اأن ي�ضكروا هذه الّنعمة ويجازوا على هذه العطي���ة؛ باأن يتعاملوا بالمثل، وذلك 

���ورة ]الظاهرية[ اإلى الباطن، والق�ضر اإلى الل���ب، والّدنيا اإلى الآخرة، فاإّن  ب���اأن يرجعوا ال�ضّ

ورة تخّلف عن قافلة ال�ّضالكين، وهذه  الوق���وف عند الحدود اقتحام للهلكات، والقناع���ة بال�ضّ

الحقيق���ة واللطيف���ة الإلهّية �� اأي العل���م بالتاأويل  ��  تح�ضل بالمجاه���دات العلمّية والّريا�ضات 

العقلية؛ مقرونة بالّريا�ضات العلمّية، وتطهير الّنفو�س، وتنزيه القلوب، وتقدي�س الأرواح، كما 

ي�ضير اإلى ذلك قول���ه تعالى: {ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ  ۆ ۈ ۈ    } و »المّطهرون« على 

نح���و الإطالق ه���م الأنبياء والأولياء المع�ضوم���ون، ولذلك كان علم الّتاأوي���ل بجميع المراتب 

ا حظٌّ وافٌر من ذلك العلم يتنا�ضب مع مرتبتهم في العلم  ا بهم. ولكن لعلماء الأّمة اأي�ضً مخت�ضًّ

والّطهارة، ولهذا ُنقل عن ابن عبا�س - ر�ضي اهلل عنه - اأّنه كان يقول باأّنه من الّرا�ضخين في 

.
(3(

العلم«

إيقاظ الفطرة وتفعيلها  .7
»ما دام الإن�ضان على فطرته الأ�ضلّية ال�ّضليمة الّنازلة من عالم الّنور والّطهارة والمتنا�ضبة 

بالتالي مع العلوم الحقيقّية والمعارف الإلهّية والحقائق الّروحانّية والعوالم الغيبّية فاإّنه يقبل 

.
(4(

جّيًدا تلك العلوم والمعارف الحّقة«

إخراج الّناس من االحتجاب  .8
»وبالجمل���ة، ف�ضاح���ب كّل مق�ض���د يرى مق�ضده كم���اًل و�ضاحبه كام���اًل ويع�ضقه، ويتنّفر 

م���ن غيره. فالأنبي���اء، R، والعلماء باهلل واأ�ضح���اب المعرفة قد ج���اوؤوا ليخرجوا الّنا�س 

)1)  �ضورة طه، الآية 114.
)2)  معراج ال�ضالكين، �س 206.

)3)  جنود العقل والجهل، �س 69-68.
)4)  )م.ن(، �س 116.
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م���ن الحتجاب، ويخّل�ضوا نور فطرتهم من ظلم���ات الجهل، ويعّرفوهم على الكامل والكمال. 

فاإنهم اإذا �ضّخ�ضوا الكمال والكامل، لن يحتاجوا اإلى دعوة للتوجه اإليه وترك ما �ضواه، بل نور 

.
(1(

الفطرة هو اأعظم هاد الهي وهو موجود في جميع �ضاللة الب�ضر«

المداراة ورعاية القابلّيات  .9
»الّنا����س متماي���زون ف���ي تحّم���ل العل���وم والمعارف وكذل���ك في تحّم���ل الّطاع���ات القلبّية 

���ة في باب المع���ارف، بل اإّن  والبدنّي���ة، ف���ال يمك���ن الإف�ضاح لكّل �ضخ�س ع���ن كّل علم خا�ضّ

�ضرائ���ر الّتوحيد وحقائ���ق المعارف هي من الأ�ضرار التي يجب كتمانه���ا وحفظها عند اأهلها. 

اللت واأنواع الإ�ضالل واأ�ضكال الّتكفير ناتجٌة من عدم التزام هذه الو�ضية؛ بل اإّن  ومعظم ال�ضّ

اجتن���اب النا�س، حتى علماء الظاهر منهم للعل���وم الإلهّية وابتعادهم عن المعارف والحقائق 

نات���ٌج من »تهّتك»بع�س اأرب���اب ال�ضطالحات الذوقّية اأو اأ�ضحاب العل���وم العرفانّية الّر�ضمّية 

الذي���ن اأف�ضحوا عن القراآن والحديث ال�ّضريف واإ�ضالحاتها؛ رغم اأّن هذه الحقائق المعرفّية 

موج���ودة - في اأكمل �ضوره���ا من البيان �� في كتاب اهلل واأحادي���ث اأئّمة الهدى R، ولكن 

ا عن  ه���وؤلء اأظهورها ب�ضورة �ضّيئة جعلت اأهل الّظاهر ينفرون منها، بعد اأن عجزوا هم اأي�ضً

ورة الّظاهرّية، والمعنى ع���ن اللفظ، فنفوا اأ�ضل  ف�ض���ل اللبِّ عن الق�ضر، والحقيق���ة عن ال�ضّ

.
(2(

تلك الحقائق المعرفّية ال�ّضريفة«

الّنهوض بمهّمة الّتربية  .10

»ن���رى اأّن اأهل العل���م ينبغي اأن يكونوا هم المرّبين لأبناء الب�ض���ر، باعتبارهم فروع �ضجرة 

.
(3(

النبّوة والولية، وعارفين بوخامة الأمور وعواقب ف�ضاد الأخالق«

استخدام األساليب المناسبة  .11

»اإّن من يريد اأن يرّبي ويعلِّم وينذر ويب�ّضر فال بّد له اأن ي�ضّمن مق�ضده بالعبارات المختلفة 

ة وحكاية واأخ���رى في �ضمن تاري���خ ونقل، وحيًنا  والبيان���ات المتنّوع���ة، فتارًة في �ضم���ن ق�ضّ

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 130.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 293.

)3)  الأربعون حديًثا، �س 179.
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ب�ضراح���ة اللهجة، وحيًن���ا بالكناية والأمثال والّرم���وز حّتى يتمّكن كّل م���ن الّنفو�س المختلفة 

.
(1(

والقلوب المت�ضّتتة من ال�ضتفادة منها«

الصمت  .12

مت وال�ّضكوت والكالم والإر�ض���اد، فعلى الإن�ضان اأن ي�ضتغل  »ه���ذا المنهاج عام ي�ضمل ال�ضّ

في بداية اأمره �� حيث يكون متعّلمًا �� بالبحث والّدر�س والّتعّلم، فيجتنب فقط الكلمات والأقوال 

اللغوّية الباطلة. فاإذا َكُمَل فعليه اأن ي�ضتغل بالّتفّكر والّتدبُّر، فيمنع ل�ضانُه عن الّنطق بغير ذكر 

.
(2(

اهلل وما يرتبط به لكي تفي�س على قلبه الإفا�ضات الملكوتّية«

الموّدة للّناس  .13

»ول يمك���ن للعالم والمر�ض���د اأن ينه�س بمهّمة اإر�ضاد النا�س وتعليمهم وبذر بذور المعارف 

.
(3(

والحكم في قلوبهم ما لم يكن قلبه هو منّوًرا �ضافًيا تملوؤه الموّدة والّتوا�ضع«

موانع العلم
يوج���د الكثي���ر من الموانع التي تقف اأمام طالب العل���م فتحرفه اأو تمنعه من �ضلوك طريق 

العل���م. يت�ضّور بع����س الّنا�س اأّنهم على خي���ر لأّنه لم ي�ضبهم ما اأ�ضاب بع����س اأهل العلم من 

الغ���رور والعجب والّتفاخر وحّب ال�ّضهرة والج���اه، وهم ل يعلمون باأّنهم في الفتنة قد �ضقطوا. 

لأّن احتمال نجاتهم بعد ذلك من جميع هذه المهلكات يكاد يكون �ضفًرا. وقد جاء في الحديث 

. لذا يجب على 
(4(

ِتي���ِه اْلِفْتَنُة َفَيْخُرُج ِمْنَها ِبِعْلِمِه... «
ْ
ع���ن اأمير الموؤمنينQ: »...اْلَعاِلَم َتاأ

الّطال���ب العاِل���م اأن يتعّرف عل���ى العواقب الوخيم���ة والآثار المدّمرة لالنح���راف ب�ضبب عدم 

تج���اوز الموانع وخرق الحجب. وقد ذك���ر الإمام مجموعة كبيرة من الموانع في هذا المجال، 

ونحن نبّين بع�ضها على �ضبيل الخت�ضار:

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 197.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 347.

)3)  )م.ن(، �س 316.
)4)  بحار الأنوار، ج1، �س208.
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سوء الُخُلق  .1
»اإذا �ض���ار العاِل���ُم جّب���اًرا متكّبًرا بطلت خا�ضّي���ة علمه وتاأثيره، وهذه اأعظ���م خيانة للعلم 

والمع���ارف، لأنها ُتبعد الّنا�س عن الحّق والحقيقة. فاإذا لم يتعامل العالم مع الّنا�س بمقت�ضى 

العل���م اأي الأخ���الق الح�ضنة، اأّدى ذلك اإلى اإ�ضقاط الّدين والعل���م من اأعين الّنا�س، واإ�ضعاف 

���ه للّدين والحقيقة باأيدي  عقائده���م، وتنفير قلوبهم م���ن علماء الحّق، وهذه اأ�ضّد �ضربٍة ُتَوجَّ

العلماء غير الم�ضوؤولين، وقّلما تجد �ضربة تماثلها في هذا الّتاأثير. اإّن ت�ضّرًفا اأو عماًل واحًدا 

يخال���ف الأخ���الق اأو الأعم���ال ال�ّضليمة ي�ضدر م���ن عالم اأو اأح���د طلبة علوم الّدي���ن ُيوؤّثُر في 

َخر 
ُ
اإف�ض���اد اأخالق الّنا�س واأعمالهم بمقداٍر َقّلما نج���د مثياًل له في اآثار الأعمال الإف�ضادّية الأ

.
(1(

]ال�ضادرة من غيرهم[ «
المباهاة والّتفاخر  .2

»العلم الّتوحيدّي الذي يكون تعّلمه من اأجل الت�ضّدق به في مجال�س العوالم اأو العلماء يكون 

فاق���ًدا للّنورانّية، بل هو طع���ام اأعّدته يد ال�ّضيطان لتغذية الّنف����س الأّمارة بال�ّضوء، لذلك فهو 

.
(2(

يخرج �ضاحبه من الّتوحيد ويقّربه اإلى ال�ّضرك«

التكّبر  .3
»لق���د ُط���ِرد اإبلي�س عن مقام القرب ب�ضب���ب تكّبره على اآدم، فكيف تري���ُد اأن تجَد لنف�ضك 

.
(3(

�ضبياًل بهذا التكّبر على بني اآدم اإلى المعارف الحّقة؟!«

؛ فالمق�ضود فيه هو: اإّما اأّن بذور الحكمة 
»اأّما قوله Q: »بالّتوا�سع تعمُر الحكمة«)4)

لدة؛ واإّما اأن يكون  ل تنم���و ف���ي القلب الفاقد للّتوا�ضع مثلما اأّن النبتة ل تنمو ف���ي الأر�س ال�ضّ

المق�ض���ود هو اأّن العلماء ل ي�ضتطيعون بذر بذور الحكمة وتنميتها في قلوب الّنا�س ما لم يكن 

العلم���اء اأنف�ضهم متوا�ضعين؛ فينبغي تليين القلوب القا�ضي���ة بالّتوا�ضع، ثّم بذر بذور الحكمة 

)1)  جنود العقل والجهل، �س 316.
)2)  )م.ن(، �س 108.

)3)  جنود العقل والجهل، �س 307.
)4)  الكافي، ج1، �س37.
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فيها وتوّق���ع الّثمار منها. وكال هذين الحتمالين �ضحيحان، ف���الأول يرتبط باإ�ضالح الّنف�س، 

.
(1(

والآخر باإ�ضالح الآخرين«

الّتوّقف عند المشاهدات  .4
»رغ���م اأّن العل���وم ب���ذور الم�ضاه���دات اإّل اأّن الوق���وف عنده���ا - عند الم�ضاه���دات وعدم 

تجاوزه���ا - ه���و الحجاب عينه، وما لم تتف�ضخ تلك البذور ف���ي اأر�س القلب فلن تظهر �ضجرة 

ح�ض���ول الم�ضاه���دات، وما دامت مكّد�ضة في مخ���زن القلب ينظر اإليها كقيم���ة م�ضتقّلة بحّد 

.
(2(

ذاتها فاإّنها لن تعطي ثمارها«

طلب الدنيا  .5
الح  »اأق�ض���م ب���روح الحبيب، اأّن العل���وم الإلهّي���ة والّدينّية اإذا ل���م تهدينا اإلى طري���ق ال�ضّ

وال�ضتقامة، ولم تهّذب بواطننا وظواهرنا؛ فاإّن اأحقر الِحَرف الدنيوّية اأف�ضل منها؛ لأّن نتائج 

الِحَرف الدنيوّية عاجلة ومفا�ضدها اأقل، في حين اأّن العلوم الدينّية اإذا اّتخذت و�ضيلة لإعمار 

.
(3(

الّدنيا كانت بيًعا للّدين، ووزر بيع الّدين ووباله اأ�ضدُّ واأفظُع من كّل �ضيء«

أن ُيطلب العلم لذاته  .6
 قد عّبر ع���ن علم العقائد والمع���ارف بالآية وه���ي بمعنى العالمة، 

(4(
»الحدي���ث ال�ّضري���ف

وال�ض���ّر في الّتعبي���ر هذا هو اأّن العلوم العقلّي���ة، والحقائق العتقادّية اإذا ت���ّم تح�ضيلها لأجل 

نف����س هذه العلوم والحقائق ولأجل تجميع المفاهيم والم�ضطلحات وزخرفة العبارات وتزيين 

عيفة، للح�ضول على المقامات  تركيب الكلمات بع�ضها مع بع�س ومن ثّم نقلها اإلى العقول ال�ضّ

الدنيوّية، ل تكون مثل هذه العلوم من الآيات المحكمة، واإّنما هي حجب غليظة واأوهام واهية، 

لأّن الإن�ضان اإذا لم يبتِغ من وراء طلب العلم الو�ضول اإلى الحّق، والّتحّقق باأ�ضماء اهلل و�ضفاته، 

والّتخّل���ق باأخالق اهلل، �ضيتحّول كّل واحٍد من اإدراكاته اإلى دركات وحجب مظلمة، ت�ضّود قلبه 

)1)  جنود العقل والجهل، �س 315.
)2) )م.ن(، �س 67.

)3)  )م.ن(، �س 310-309.
ٌل« الكافي، ج1،  ٌة َقاِئَمٌة، َوَما َخالُهنَّ َفُهو َف�ضْ ْو �ُضنَّ

َ
ٌة َعاِدَلٌة اأ ْو َفِري�ضَ

َ
بيُّ P قال: »اإنَّما الِعْلُم َثاَلَثٌة: اآَيٌة ُمْحَكَمٌة اأ )4)  عن النَّ

�س32.
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وتعمي ب�ضيرته، وي�ضبح م���ن م�ضاديق الآية المباركة التي تقول: {ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ 

حب     جب  يئ    ىئ  مئ       حئ  جئ  ی  ی  ی      ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ 
.

(2(
»
(1(

خب  مب  ٱ ٻٻ ٻ ٻپ پ پ    پ  }
طلب الكثرة العلمّية  .7

»فعل���ى ال�ّضالك اأّل يغّتر بمكايد ال�ّضيط���ان في هذا المقام، فيحتجب بكثرة العلم وغزارته 

وقّوة البرهان عن الحّق والحقيقة ويتاأّخر عن ال�ّضير في الّطلب. بل ي�ضّمر ذيل هّمته، ول يغفل 

.
(3(

عن الجّد في طلب المطلوب الحقيقّي حّتى ينال المقام الثاني«

»فجم���ع المفاهيم والإكثار من الم�ضطلحات ل تجدي نفعًا، واإّنما ُت�ضغل القلب بغير الحّق 

.
(4(

�ضبحانه، وتثنيه عن الّذات المقّد�س، فيغفله«

و»ل بّد اأن ُيعلم اأّن مجّرد العلم البرهانّي وال�ّضير التفّكرّي في باب الّتوحيد الفعلّي ل ينتج 

النتيجة المطلوبة، بل رّبما تكون كثرة ال�ضتغال بالعلوم البرهانّية �ضبًبا لظلمة القلب وكدورته، 

وتمن���ع الإن�ضان م���ن المق�ضد الأعلى. وفي هذا المقام قيل »العلم ه���و الحجاب الأكبر«. وفي 

.
(5(

عقيدة الكاتب اإّن جميع العلوم عملّية حتى علم التوحيد«

طلب التفّوق على الغير  .8
»اإّن الإن�ض���ان يرغ���ب اأن يتف���ّرد ف���ي ا�ضتيعاب مع�ضلة علمّي���ة وحّلها ل���دى مح�ضر العلماء 

والّروؤ�ض���اء والف�ض���الء ويبتهج اأكثر كّلم���ا كان تو�ضيحه للم�ضاألة العلمّي���ة اأح�ضن، ولفت انتباه 

الحا�ضرين اأكثر. لأّنه يحّب اأن ينت�ضر على كّل من يناظره. اإّنه ي�ضعر بنوٍع من الّدلل العلمّي 

والتف���ّوق، واإذا اقت���رن ذل���ك بت�ضدي���ق من اإح���دى ال�ّضخ�ضّيات ل���كان نور على ن���ور. اإّن هذا 

الم�ضكي���ن غاف���ٌل عن اأّنه اأحرز هنا موقًعا لدى الف�ضالء والعلم���اء ولكّنه �ضقط من عين رّبهم 

ومال���ك مل���وك العالم، واأّن عمله قد ت���رك باأمر الحّق المتعال في �ضّجي���ن... فاإذا رجعتم اإلى 

)1)  �ضورة طه، الآيات 124 - 126.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 425.
)3)  معراج ال�ضالكين، �س 26.
)4)  الأربعون حديًثا، �س 427.

)5)  معراج ال�ضالكين،  �س 104.
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باطنك���م وراأيتم اأّنكم ما زلتم تميلون للغلبة وال�ضتهار بين العلماء بالعلم والف�ضل واأّن بحثكم 

العلم���ّي كان لأجل الح�ضول على المكانة في قلوب اأولئك، اإًذا، فاعلموا اأّنكم مراوؤون في هذا 

البح���ث العلم���ّي الذي هو من اأف�ض���ل الّطاعات والعب���ادات واأّن عملكم ه���ذا � بح�ضب الّرواية 

.
(1(

ال�ّضريفة في كتاب )الكافي( هو في »�ضّجين«، واأّنكم م�ضركون باهلل«

العصبّية  .9
»قباح���ة ه���ذه ال�ّضجّي���ة ]الع�ضبّية[ لدى اأه���ل العلم هو جان���ب العلم نف�ض���ه، اإذا اإّن هذه 

الع�ضبّية خيانة للعلم وتجاهل لحّقه اإذ اأّن من يتحّمل عبء هذه الأمانة ويلب�س لبو�ضها، فعليه 

ب،  اأن يرع���ى حرمته���ا واحترامها، واأن يعيده���ا اإلى �ضاحبها �ضحيحة �ضليمة. ف���اإذا ما تع�ضّ

���ب الجاهلية يكون قد خان الأمانة وارتكب الّظلم والعدوان، وهذه بذاتها خطيئة كبرى.  تع�ضّ

ب  والّناحي���ة الّثاني���ة من جّراء ه���ذه ال�ّضجّية القبيحة اإهان���ة اأهل العلم فيم���ا اإذا كان الّتع�ضّ

ف���ي المباحث العلمّية، مع العلم باأّن اأهل العلم من الودائ���ع الإلهّية الواجب احترامهم. بينما 

يك���ون هتكهم هتًكا لحرمات اهلل ومن الموبقات الكبيرة. وقد توؤّدي الع�ضبّية التي ل تكون في 

.
(2(

محّلها، اإلى هتك حرمة اأهل العلم. اأعوذ باهلل من هذه الخطيئة الكبيرة!«

إنكار المقامات المعنوّية  .10

ا اأهل  »لعم���ر الحبيب لي�س لي غاية من هذا ال���كالم اإّل اأن ينتبه الأخوة الإيمانّيون وخ�ضو�ضً

العل���م فال ينك���روا على الأقل مقامات اأه���ل اهلل لأّن هذا النكار من�ضاأ جمي���ع ال�ّضقاوات، ولي�س 

مق�ضودن���ا اأن نبّي���ن من هم اأهل اهلل بل مق�ضودنا اأّل ننكر المقامات، واأّما من هو �ضاحب هذه 

.
(3(

المقامات؟ فاهلل يعلم، وهذا اأمر ل يّطلع عليه اأحد«

)1)  الأربعون حديًثا، �س 71-70.
)2)  )م.ن(، �س 180.

)3)  معراج ال�ضالكين، �س 178.
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المهاهيم الرئيسة

لك���ي ينال الّطال���ب من العلم نوره، ولكي يق���ّدم العالم في الّتعليم ن���وره، يجب عليهما   .1
رعاي���ة مجموعة م���ن ال�ّضروط والآداب المعنوّي���ة، وهي:  مراقبة الّنف����س واإ�ضالحها، 

الم���داراة ورعاي���ة القابلّي���ات وتفعيله���ا، الّنهو����س بمهّم���ة الّتربية، العمل بم���ا يعلم، 

الإخال����س، ا�ضتخدام الأ�ضاليب المنا�ضبة، اإخراج الّنا�س من الحتجاب، الّتركيز على 

العم���ق الفكرّي والمعنوّي، مجال�ضة العلماء مع حف���ظ اآداب الع�ضرة، ال�ضمت، الّتو�ّضع 

وعدم النح�ضار باأحد العلوم، عدم التوّقف عند اأي حّد في طلب العلم، موّدة الّنا�س.

2. نف�س العلم حجاب غليظ، فاإذا لم ُيخرق هذا الحجاب بتوفيٍق من اهلل �ضبحانه في ظّل 
الّتق���وى الكاملة وتروي�س الّنف�س  والنقطاع التاّم هلل، لم ُت�ضرق في قلب ال�ّضالك اأنوار 

الجمال والجالل، ولم ي�ضهد قلب المهاجر اإلى اهلل الم�ضاهدات الغيبّية. 

يت�ض���ّور بع����س الّنا�س اأّنهم على خي���ر لأّنه لم ي�ضبهم ما اأ�ضاب بع����س اأهل العلم من   .3
الغرور والعجب وحّب ال�ّضهرة والجاه، وهم ل يعلمون باأّنهم في الفتنة قد �ضقطوا.

يجب على الّطالب العاِلم اأن يتعّرف على العواقب الوخيمة والآثار المدّمرة لالنحراف   .4
ب�ضبب عدم تجاوز الموانع وخرق الحجب.

م���ن الموان���ع التي تقف اأم���ام طالب العلم وتمنعه م���ن �ضلوك طريق العل���م هي:  �ضوء   .5
الُخُل���ق، المباه���اة والّتفاخر والتكّبر، الّتوّقف عن الزدي���اد العلمّي، طلب الدنيا، طلب 

العل���م لذاته في�ضبح حج���ب غليظة واأوهام واهية، طلب الكث���رة العلمّية، طلب التفّوق 

على الغير، الع�ضبّية، اإنكار المقامات المعنوّية.

6. اإذا �ض���ار العاِل���ُم جّباًرا متكّبًرا بطلت خا�ضّية علمه وتاأثي���ره، وهذه اأعظم خيانة للعلم 
والمعارف، لأنها ُتبعد الّنا�س عن الحّق والحقيقة.

اإذا ل���م يبتِغ الإن�ض���ان من وراء طلب العلم الو�ض���ول اإلى الحّق، والّتحّق���ق باأ�ضماء اهلل   .7
و�ضفات���ه، والّتخّلق باأخ���الق اهلل، �ضيتحّول كّل واحٍد من اإدراكات���ه اإلى دركات وحجب 

مظلمة، ت�ضّود قلبه وتعمي ب�ضيرته.

الع�ضبّية خيانة للعلم وتجاهل لحّقه، كما اأنها اإهانة لأهل العلم وهتك لحرمتهم.  .8
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

�َسُه���ْم ِباْلَو�ِسيلَِة  �َساَل���ِة َوَخ�سَّ َلُه ِباْلَكَراَم���ِة َوَحَباُه���ْم ِبالرِّ
َ
���َداً َواآ اللَُّه���مَّ َي���ا َمْن َخ����صَّ ُمَحمَّ

َة َوَعلََّمُه���ْم ِعْلَم َما َكاَن َوِعْل���َم َما َبِقَي  ِئمَّ
َ
َي���اَء َوالأ ْو�سِ

َ
ْنِبَي���اِء َوَخَتَم ِبِه���ُم الأ

َ
َوَجَعلَُه���ْم َوَرَث���َة الأ

ْهُلُه ِفي 
َ
ْن���َت اأ

َ
ِل���ِه َواْفَعْل ِبَنا َما اأ

َ
ٍد َواآ َلْيِهم َف�َسلِّ َعلَ���ى ُمَحمَّ ْفِئ���َدًة ِم���َن النَّا�ِص َتْه���ِوي اإِ

َ
َوَجَع���َل اأ

.
ِخَرِة، اإِنََّك َعلَى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر)1)

َ
ْنَيا َوالآ يِن َوالدَّ الدِّ

الروايات ال�سريفة:

اَعُة  اَعِة َوالطَّ ُب اْلَحقِّ ِلَطاَعِة اهلِل َوَل َنَجاَة اإِلَّ ِبالطَّ عن الإمام ال�ضادقQ: »َن�سْ  .1

���ُم ِباْلَعْقِل ُيْعَتَقُد َوَل ِعْلَم اإِلَّ ِمْن َعاِل���ٍم َربَّاِنيٍّ َوَمْعِرَفُة  ِم َوالتََّعلُّ ِباْلِعْل���ِم َواْلِعْل���ُم ِبالتََّعلُّ

اْلِعْلِم ِباْلَعْقِل«)2).

َبا َجْعَفٍر Q َيُقوُل: 
َ
ِبيِه َقاَل �َضِمْعُت اأ

َ
ِبي َلْيَلى َعْن اأ

َ
ْحَمِن ْبِن اأ ِد ْب���ِن َعْبِد الرَّ َع���ْن ُمَحمَّ  .2

»اإَِذا �َسِمْعُت���ُم اْلِعْل���َم َفا�ْسَتْعِمُل���وُه َوْلَتتَّ�ِس���ْع ُقُلوُبُكْم، َفاإِنَّ اْلِعْلَم اإَِذا َكُث���َر ِفي َقْلِب َرُجٍل َل 

نَّ  ْقِبُلوا َعلَْيِه ِبَما َتْعِرُفوَن َفاإِ
َ
ْيَطاُن َفاأ َمُكُم ال�سَّ َذا َخا�سَ ْيَطاُن َعلَْيِه َفاإِ َيْحَتِمُل���ُه َق���َدَر ال�سَّ

ُموُه ِبَما َظَهَر َلُكْم ِمْن  ِذي َنْعِرُفُه؟ َقاَل: َخا�سِ
ْيَطاِن َكاَن �َسِعيفاً، َفُقْلُت َوَما الَّ َكْيَد ال�سَّ

.(3(» ُقْدَرِة اهلِل َعزَّ َو َجلَّ

ْحَيا اْلِعْلَم، 
َ
 َعْب���ًدا اأ

ُ
َبا َجْعَف���ٍر Q َيُقوُل: َرِحَم اهلل

َ
ِبي اْلَج���اُروِد َقاَل: »�َسِمْعُت اأ

َ
َع���ْن اأ  .3

ْهَل اْلَوَرِع«)4).
َ
يِن َواأ ْهَل الدِّ

َ
ْن ُيَذاِكَر ِبِه اأ

َ
َقاَل: ُقْلُت: َوَما اإِْحَياوؤُُه؟ َقاَل: اأ

ُبو اْلَح�َسِن ُمو�َسى ْب���ُن َجْعَفٍر Q: َيا ِه�َساُم 
َ
 َقاَل: »َقاَل ِل���ي اأ

ِ
 ْبِن اْلَحَكم

ِ
َع���ْن ِه�َض���ام  .5

ْهَل اْلَعْقِل َواْلَفْهِم ِفي ِكَتاِبِه َفَقاَل: {ہ ہ   ہ ہ 
َ
َر اأ  َتَباَرَك َوَتَعاَلى َب�سَّ

َ
اإِنَّ اهلل

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے   ھ  ھ  ھ 

)1)  ال�ضحيفة ال�ضجادية، دعاوؤهQ في ذكر محمد واآل محمد.
)2)  الكافي، ج1، �س 17.

)3)  )م.ن(، �س 45.

)4)  )م.ن(، �س 41.
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ۆ   }... َي���ا ِه�َس���اُم اإِنَّ اْلَعْق���َل َمَع اْلِعْلِم، فَق���اَل: {ڻ  ۀ ۀ ہہ 
ہ ہ ھ ھ   }«)1).

َلُة«)2).
َ
ِبي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: »اإِنَّ َهَذا اْلِعْلَم َعلَْيِه ُقْفٌل َو ِمْفَتاُحُه اْلَم�ْساأ

َ
َعْن اأ  .6

ِب���ي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: »اْلِعْلُم َمْق���ُروٌن اإَِلى اْلَعَمِل َفَمْن َعِل���َم َعِمَل َوَمْن َعِمَل 
َ
َع���ْن اأ  .7

َجاَبُه َواإِلَّ اْرَتَحَل َعْنه« )3).
َ
َعِلَم َواْلِعْلُم َيْهِتُف ِباْلَعَمِل َفاإِْن اأ

َفَهاَء  ْو ُيَماِرَي ِبِه ال�سُّ
َ
ِبي َجْعَفٍر Q َقاَل: »َمْن َطلََب اْلِعْلَم ِلُيَباِهَي ِبِه اْلُعلََماَء اأ

َ
َعْن اأ  .8

لَّ  ُلُح اإِ َئا�َس���َة َل َت�سْ نَّ الرِّ  َمْقَع���َدُه ِمَن النَّاِر اإِ
ْ
اأ َلْيِه َفْلَيَتَبوَّ ���ِرَف ِب���ِه ُوُج���وَه النَّا����ِص اإِ ْو َي�سْ

َ
اأ

ْهِلَها«)4).
َ
ِلأ

ْو َجلَ�ْسُتْم ِفي َمَجاِل�ِص اْلِعْلِم َفاْدُنوا 
َ
َعْن َر�ُضوِل اهلِل P َقاَل: »اإَِذا َجلَ�ْسُتْم اإَِلى اْلُمَعلِِّم اأ  .9

ْهُل اْلَجاِهِليَِّة«)5).
َ
ِقيَن َكَما َيْجِل�ُص اأ ُكْم َخْلَف َبْع�ٍص َوَل َتْجِل�ُسوا ُمَتَفرِّ َوْلَيْجِل�ْص َبْع�سُ

ْعَماِن َل  ِد ْب���ِن النُّْعَماِن: »َيا اْب���َن النُّ ِب���ي َجْعَفٍر ُمَحمَّ
َ
ُه َقاَل ِلأ نَّ

َ
���اِدِق Q اأ َع���ِن ال�ضَّ  .10

َتْطُلِب اْلِعْلَم ِلَثَ ٍث ِلُتَراِئَي ِبِه َوَل ِلُتَباِهَي ِبِه َوَل ِلُتَماِرَي َوَل َتَدْعُه ِلَثَ ٍث َرْغَبٍة ِفي 

اْلَجْهِل َوَزَهاَدٍة ِفي اْلِعْلِم َوا�ْسِتْحَياٍء ِمَن النَّا�ِص«)6).

ع���ن اأمير الموؤمنينQ: »ل���و اأّن اأهل العلم حملوه بحّقه لأحّبهم اهلل وم ئكته   .11

ولكّنهم حملوه لطلب الّدنيا فمقتهم اهلل تعالى وهانوا عليه«)7).

)1)  الكافي، ج1 �س 13.
)2)  )م.ن(، �س 40.
)3)  )م.ن(، �س 44.
)4)  )م.ن(، �س 47.

)5)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج8، �س 403.
)6)  )م.ن(، ج8، �س 467.

)7)  غرر الحكم، �س 48.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

العزم

يتع���ّرف اإل���ى ماهّية الع���زم واأهّميت���ه وموقعه في  . 1

ال�ّضير وال�ّضلوك.

يبّين كيف يمك���ن اأن ي�ضبح الإن�ضان من اأ�ضحاب  . 2

عزيمة.

يحلِّل اأ�ضباب �ضعف العزيمة فينا. . 3

الدرس الثامن





تمفيق
نح���ن نعل���م اأّن ق���در المرء على قدر عزيمت���ه، واأّنه ل ُين���ال �ضيٌء من المج���د وال�ّضوؤدد اإّل 

فة نتفاجاأ كم تحمل من اأ�ضرار. بالعزم، لكّننا عندما ن�ضبر اأغوار هذه ال�ضّ

ا اإذا عرفنا طول الم�ضير وُبعد ال�ّضفر  كم نتمّنى اأن ن�ضبح من اأ�ضحاب العزائم، وخ�ضو�ضً

عوبات. وقّلة الّزاد ووح�ضة الّطريق وكثرة الآفات و�ضّدة ال�ضّ

فن�ضم���ع عن اأ�ضحاب المقام���ات المعنوّية ونقراأ عن اأحوال العارفي���ن ونتعّرف على رجاٍل 

اأ�ض���ّداء ف���ي اهلل، ونرى الع���زم فيهم جميًعا ك�ضف���ة م�ضتركة. ثّم نت�ضاءل ه���ل ياأتي العزم مع 

الوراث���ة والّطب���اع اأم اأّنه يح�ضل بال�ّضع���ي والتك�ّضب؟ وهل هو موهبة اإلهّي���ة مح�ضة اأم ف�ضيلة 

فحات التالية اإلى الإجابة عنه. مكت�ضبة؟ هذا ما �ضت�ضعى ال�ضّ

ما هو العزم؟
بالّرغ���م م���ن كون الع���زم من الأم���ور الوجدانّية لأّنه قّل م���ن لم يجّربه في حيات���ه، اإّل اأّن 

الّتفّكر فيه وفي اأ�ضراره يفتح علينا اأبواب المعارف الإن�ضانّية. كيف ل! وهو كما و�ضفه الإمام 

الخمينـــّي }: »جوهر الإن�ضانّية ومعيار ميزة الإن�ض���ان، ويكون اختالف درجات الإن�ضانّية 

.
(1(

باختالف درجات العزم«

كّل واح���ٍد مّن���ا كان ل���ه في حياته عزم على اأم���ٍر ما. واأكثر ما عزمنا علي���ه يرتبط بدنيانا 

وحاجاتنا الماّدّية. لكّن العزم المق�ضود هنا هو ما يرتبط باأمور عظيمة يراها اأهل الّدنيا في 

الم�ضتحي���الت؛ كما يقول الإمام} في هذا المجال:»العزم... هو اأن يوّطن الإن�ضان نف�ضه 

عل���ى ت���رك المعا�ضي واأداء الواجبات، ويّتخذ قرارًا بذلك، ويت���دارك ما فاته في اأّيام حياته، 

)1)  الأربعون حديًثا، �س 30.
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وبالّتال���ي ي�ضعى على اأن يجعل من ظاهره اإن�ضاًن���ا عاقاًل و�ضرعيًّا، بحيث يحكم ال�ضرع والعقل 

ح�ض���ب الظّاهر باأّن هذا ال�ضخ����س اإن�ضان. والإن�ضان ال�ّضرعّي هو ال���ذي ينّظم �ضلوكه وفق ما 

 ،P  يقتدي بالّنب���ّي العظيم ،P يتطّلب���ه ال�ّض���رع، يكون ظاه���ره كظاهر الّر�ضول الأك���رم

ويتاأ�ّض���ى به في جميع حركاته و�ضكناته، وفي جمي���ع ما يفعل وما يترك. وهذا اأمٌر ممكٌن، لأّن 

.
(1(

جعل الّظاهر مثل هذا القائد اأمٌر مقدوٌر لأّي فرد من عباد اهلل«

 فما راآه اأهل الّدنيا م�ضتحياًل يعّده الإمام الخمينّي ممكًنا لأّنه الخبير بهذا العالم وما فيه 

من اأ�ضرار.

وللوهل���ة الأولى اإذا عرف الإن�ضان ظاهر ر�ضول اهللP يدرك اأّن مطابقة ظاهره لظاهر 

عوبة. لكّن الإمام يدعونا اإلى  الّر�ضول في حركاته و�ضكناته اأمٌر بعيد المنال، وهو غاية في ال�ضّ

امت���الك عزم يرتبط بهذا المقام. وبالّتاكيد ل يطل���ب مّنا اأن نمتلك عزًما يو�ضلنا اإلى باطن 

الّر�ض���ولP لأّنه فوق قدرة جمي���ع الب�ضر وطاقاتهم، فهو اأعظم اأول���ي العزم من المر�ضلين 

قاطبًة.

أهمّية العزم  د رل
يذكر الإمام مجموعة من اأبعاد العزم واأدواره، منها:

أّول شرط للّسلوك  .1
»فق���ّو عزمك واحكم اإرادتك؛ فاإّن اأّول �ضرط لل�ّضلوك هو العزم؛ وبدونه ل يمكن اأن ُي�ضلك 

اأّي طري���ق اأو ُين���ال اأّي كم���ال. وال�ّضي���خ الأجّل ال�ّض���اه اآبادي)روحي ف���داه( كان يعّبر عنه بلّب 

الإن�ضانّي���ة. بل يمكن اأن ُيقال اأّن من اإحدى الجهات المهّم���ة لّلتقوى والّتجّنب عن الم�ضتهيات 

النف�ضانّي���ة وترك اأهوائه���ا والريا�ضات ال�ضرعي���ة والعبادات والمنا�ض���ك الإلهّية تقوية العزم 

.
(2(

وانقهار القوى الملكّية تحت ملكوت النف�س«

)1)  الأربعون حديًثا، �س 30.
)2)  معراج ال�ضالكين، �س 64.
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قطع جذور حّب الّدنيا  .2
ا في بداي���ة الأمر وابتداء ال�ّضلوك � ولكن  »اإّن قط���ع ج���ذور حّب الّدنيا اأمٌر �ضعب � خ�ضو�ضً

كّل �ضعب يتي�ّضر بالعزم وقوة الإرادة، فقّوة الإرادة والعزم الّرا�ضخ حاكمان على كل اأمر �ضعب 

.
(1(

واأقوى منه، وهما يي�ضران كل طريق طويل �ضائك«

امتالك وسيلة الّسير إلى اهلل  .3
»اإن المرحل���ة الأول���ى من مراح���ل الإن�ضانية ه���ي »اليقظة« وهي ال�ضتيقاظ م���ن نوم الغفلة، 

حوة من �ضكر الّطبيعة، والإدراك باأّن الإن�ضان م�ضافر، واأّنه ل ُبدَّ للم�ضافر من زاد وراحلة.  وال�ضّ

وزاد الإن�ضان خ�ضاله، وراحلته في هذه المرحلة الخطيرة المخيفة، وفي هذه الّطريق ال�ضّيقة، 

.
(3(

، هي هّمة الرجال وعزمهم«
(2(

راط الذي هو اأحدَّ من ال�ّضيف واأدّق من ال�ّضعرة على ال�ضّ

عبور مراتب الكمال  .4
ينق���ل الإمام الخمينّي } عن اأح���د الم�ضايخ: »اإنَّ   العزم هو جوه���ر الإن�ضانية، ومعيار 

. وي�ضيف: »اإذا لم 
(4(

مي���زة الإن�ضان، واأن اختالف درجات الإن�ضان باختالف درج���ات عزمه«

ُيعّم���ر مقام الغيب للنف�س بالمعارف الإلهية، والجذب���ات الغيبية الذاتية، لم تح�ضل لالإن�ضان 

���ة ال���ذاَت َواللِّقاِء. واإن لم يه���ّذب الباطن، ولم يتحلَّ الداخل، ولم تق���َو الإرادة والعزم ولم  َجنَّ

فات التي هي الجّنة  �ْضَم���اِء َوال�ضِّ
َ
ُة الأ فات، لم تكن َجنَّ يك���ن القلب محّل تجلٍّ لالأ�ضم���اء وال�ضّ

.
(5(

المتو�ّضطة لالإن�ضان«

التحّقق بمقام الكمال األخروّي  .5
يق���ول الإمام}: »اجتهد لت�ضبح ذا ع���زم واإرادة، فاإّنك اإذا رحلت من هذه الدنيا دون 

اأن يتحّق���ق في���ك العزم )على ترك المحرمات( فاأنت اإن�ض���اٌن �ضورّي، بال لّب، ولن ُتح�ضر في 

)1)  جنود العقل والجهل، �س 235.
اللي���ل«  م���ن  واأظل���م  ال�ضي���ف  م���ن  واأح���ّد  ال�ضع���ر  م���ن  اأدق  »ال�ض���راط   :P النب���وي الحدي���ث  ف���ي  ج���اء  كم���ا    (2(
الرواي���ة  ف���ي  ج���اء  المعن���ى  ه���ذا  وبنف����س  ال�ض���راط«   معن���ى  ف���ي  الراب���ع  »المق�ض���د  ����س313.  ج8،  الكاف���ي، 

المروي���ة ع���ن الإم���ام ال�ض���ادقQ ف���ي اآمال���ي ال�ض���دوق، ����س177 وكذل���ك ف���ي بح���ار الأن���وار، ج8، ����س65. 

)3)  الأربعون حديًثا، �س 125.
)4) )م.ن(، �س 30.

)5)  )م.ن(، �س 446.
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ذلك العالم )عالم الآخرة( على هيئة اإن�ضان، لأّن ذلك العالم هو محّل ك�ضف الباطن وظهور 

.
(1(

ال�ّضريرة«

و»اعل���م، ي���ا عزيزي، اأّن الع���زم والإرادة القوّية لذلك العالم �ضرورّي���ان وذات فعالّية. اإّن 

البلوغ لأحد مراتب الجّنة والذي ُيعّد من اأف�ضلها هو العزم والإرادة. فالإن�ضان الذي لي�ضت له 

.
(2(

اإرادة نافذة ول عزم قوّي ل ينال تلك الجّنة ول ذلك المقام الّرفيع«

انقهار جميع قوى الّنفس للحّق  .6
عبة للعبادات تحّق���ق هذا الهدف � ت�ضخير ُملك  »اإّن م���ن الف�ضائ���ل والأ�ضرار ال�ضاّقة وال�ضّ

الج�ض���م للملك���وت � اأكثر حيث ي�ضير الإن�ض���ان بذلك ذا عزم، ويتغّلب عل���ى الطبيعة والملك. 

ف���اإذا اكتمل���ت الإرادة وقوي العزم وا�ضتد، اأ�ضبح كَمَثل الج�ضم وق���واه الظاهرة والباطنة َمَثل 

 الذين ل يع�ضون اهلل واإّنما يطيعونه في كّل ما ياأمرهم به وينهاهم عنه، من دون 
ّ

مالئكة اهلل

اأن يعان���وا ف���ي ذلك عنًتا ول م�ضّقة. كذلك اإذا اأ�ضبحت ق���وى الإِن�ضان م�ضّخرة للّروح، زال كّل 

تكّلف وتعب وتح���ّول اإلى الّراحة والي�ضر، وا�ضت�ضلمت اأقاليم الملك ال�ّضبعة للملكوت واأ�ضبحت 

.
(3(

جميع القوى عّماًل له«

شرط لنيل المحّبة والّتوبة  .7
»تت���رك كل مع�ضي���ة في الروح اأثرًا ُعّبر عنه في الأحاديث ال�ّضريفة بالّنقطة ال�ّضوداء وهي 

ظ���الم ظهر ف���ي القلب والّروح ثم تتو�ّضع هذه النقطة حتى ت�ضوق الإن�ضان اإلى الكفر والزندقة 

وال�ضق���اوة الأبدية... فالإن�ضان العاقل لو انتبه لهذه المعان���ي واعتنى بكالم الأنبياء والأولياء 

ـ  R � والعرفاء والحكماء والعلماء � ر�ضوان اهلل عليهم � بقدر اعتنائه بقول طبيب معالج، 

لبتع���د ل محالة عن المعا�ضي ولم يقترب منها اأبدًا. واإذا ابتلي بالمع�ضية ل �ضمح اهلل اأبدى 

ب�ضرع���ة تبّرم���ه وانزعاجه منها ون���دم عليها وظهرت �ضورة ندمه في قلب���ه وتكون نتيجة هذه 

الّندام���ة عظيم���ة جدًا، واآثاره���ا ح�ضنة وكثيرة ثم يح�ض���ل من جّراء ندم���ه العزم على ترك 

المع�ضي���ة وترك مخالف���ة رّب العالمين. وعندم���ا يتوّفر هذان الركنان � الّن���دم على اقتراف 

)1)  الأربعون حديًثا، �س 30.
)2)  )م.ن(، �س 152.

)3)  )م.ن(، �س 152-151.
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المع�ضي���ة والعزم على عدم العودة اإليها � يتي�ّضر اأمر �ضالك طريق الآخرة، وتغمره التوفيقات 

.
(2(

»
(1(

الإلهّية لي�ضبح ح�ضب الّن�س القراآنّي {ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ     }

ق العزم؟
ّ

ما الذي يحد
يبّين الإمام مجموعة من ال�ّضروط والمقّدمات التي تحّقق العزم، فيقول:

اليقظة  .1
»اعلم اأّن المنزل الأّول من منازل الإن�ضانّية هو منزل اليقظة كما يقوله كبار اأهل ال�ّضلوك 

في بيانهم لمنازل ال�ضالكين، ولهذا المنزل كما يقول ال�ضيخ العظيم ال�ضاأن ال�ضاه اآبادي � دام 

ظل���ه � بيوت ع�ضرة، ل�ضنا الآن ب�ضدد تعدادها. ولكن ما يجب قوله هو اأّن الإن�ضان ما لم ينتبه 

اإلى اأّنه م�ضافر، ول ُبدَّ من ال�ضير، واأّن له هدف وتجب الحركة نحوه، واأّن البلوغ اإلى المق�ضد 

.
(3(

ممكن، لما ح�ضل له العزم والإرادة للتحّرك«

الّصبر  .2
»اإّن ال�ضب���ر مفت���اح اأب���واب ال�ضع���ادات، وباع���ث للنج���اة من المهال���ك بل ال�ضب���ر يهّون 

 .
(4(

عاب، ويقّوي العزم والإرادة، ويبعث على ا�ضتقاللية مملكة الروح« الم�ضائب، ويخفف ال�ضّ

بر عليه هو الذي يوّلد العزم في وجود الإن�ضان لبلوغ  فاّت�ضح اأّن المعرفة بالّدور والهدف وال�ضّ

مراتب الكمال.

برنامج تحصيل العزم
بالإ�ضاف���ة اإلى ما تقّدم يذكر الإمام} مجموعة من الو�ضايا العملّية التي ت�ضاعد على 

تقوية العزم الالزم لل�ّضير اإلى اهلل، منها:

عدم اليأس  .1
»كما اأّن اإرادة الإن�ضان في �ضبابه، �ضاّبة وقوّية، وعزمه �ضاّب وقوّي، لذلك فالإ�ضالح اأي�ضر 

عليه يومئٍذ، اأّما في مرحلة ال�ضيخوخة فالإرادة ت�ضعف، والعزم ي�ضيخ، لذا تكون ال�ضيطرة على 

)1)  �ضورة البقرة، الآية 222.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 309.

)3)  )م.ن(، �س 202.

)4)  )م.ن(، �س 297.
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الق���وى اأ�ضع���ب على الإن�ضان، ولكن � مع ذلك � ل ينبغي لل�ضي���وخ اأن يغفلوا عن ال�ّضعي لإ�ضالح 

نفو�ضهم وتزكيتها، فال ينبغي لهم اأن يياأ�ضوا، لأّن الإن�ضان � رغم كّل ذلك � ي�ضتطيع اأن ي�ضلح 

نف�ض���ه ما دام في هذا العالم � وه���و دار التبّدل والتغّير، ومنزل الهيول���ى وال�ضتعداد، ويمكنه 

.
(1(

بالجهد والجتهاد اأن يقتلع جذور الأمرا�س النف�ضانّية المزمنة مهما بلغت درجة ر�ضوخها«

االبتعاد عن الملّذات  .2
. فالتنازل عن النوم 

(2(
ْحَمُزَها« 

َ
ْعَماِل اأ

َ
ُل الأ ْف�ضَ

َ
»كّلم���ا كانت العبادات اأ�ضق كانت اأرغب: »اأ

اللذي���ذ ف���ي ليل ال�ضتاء الب���ارد، والن�ضراف اإلى عب���ادة الحّق المتعال، يزيد م���ن قّوة الّروح 

وتغّلبه���ا على قوى الج�ضم، ويق���ّوي الإرادة. واإذا كان هذا في اأّول الأمر على �ضيٍء من الم�ضّقة 

والعن���اء، ف���اإّن ذلك يخ���ّف تدريجيًّا كّلما وا�ضل العب���ادة، وازدادت طاعة الج�ض���م للنف�س. اإذ 

اأنن���ا نالحظ اأّن اأهل العبادة يقومون بالأعم���ال دون م�ضّقة وتكّلف. اأّما نحن ف�ضعورنا بالك�ضل 

وبالم�ضّق���ة نا�ضئ م���ن اأّننا ل نبداأ بالعمل. فل���و اأّننا بداأنا العمل وكّررناه ع���ّدة مرات، لتبّدلت 

م�ضّقت���ه اإلى راحة، ب���ل اإّن اأهلها يلتّذون بها اأكثر مما نلتّذ نح���ن بم�ضتهيات الّدنيا. اإًذا، الأمر 

(3(
ا بالّتكرار. والخير عادة«. ي�ضبح عاديًّ

العبادة  .3
»للعبادة ثمرات، منها: اأّن �ضورة العمل نف�ضه ت�ضبح على قدر من الجمال في ذلك العالم 

ل يك���ون له نظير في هذا العالم، ونكون عاجزين عن ت�ض���ّور مثلها. ومنها: اأّن الّنف�س ت�ضبح 

.
(4(

ذات عزم واقتدار، فتكون لها نتائج كثيرة«

الّرياضات الّشرعّية  .4
»وكم���ا يقوى ع���زم الإِن�ضان بالريا�ضات ال�ضرعي���ة والعبادات والمنا�ض���ك وترك الرغبات 

وي�ضب���ح الإن�ضان ذا ع���زم واإرادة، فكذلك في المعا�ضي تتغلب الطبيعة لدى الإن�ضان وت�ضعف 

.
(5(

اإرادته وعزمه«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 154.
)2)  بحار الأنوار، ج67، �س191. 

)3)  الأربعون حديًثا، �س 153.
)4)  )م.ن(، �س 153.
)5)  )م.ن(، �س 153.
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ترك الّتسويف  .5
»اإّن طري���ق الحّق �ضهٌل ب�ضي���ط، ولكّنه يحتاج اإلى انتباٍه ي�ضير، فيج���ب العمل، لأّن الّتباطوؤ 

والّت�ضوي���ف، وم�ضاعف���ة المعا�ض���ي في كّل ي���وم، تبعث عل���ى �ضعوبة الأمر، واأّم���ا الإقبال على 

.
(1(

العمل، والعزم على اإ�ضالح ال�ّضلوك والّنف�س، يقّرب الّطريق وي�ضّهل العمل«

أسإاب ضعف العزيمة
اإّن اللتفات اإلى العوامل التي توؤّدي اإلى اإ�ضعاف العزم، بل زواله، اأمر �ضرورّي لكّل مجاهد 

في �ضبيل اهلل، ويذكر الإمام مجموعة من موانع العزم، فيقول:

التجّرؤ على المعاصي  .1
»واإّن التج���ّروؤ عل���ى المعا�ضي يفقد الإن�ض���ان تدريجيًّا، العزم ويختط���ف منه هذا الجوهر 

.
(2(

ال�ضريف«

استماع الغناء  .2
»يق���ول الأ�ضت���اذ المعظم دام ظّله: اإنَّ اأكثر ما ي�ضّبب عل���ى فقد الإن�ضان العزم والإرادة هو 

.
(3(

ال�ضتماع للغناء«

حّب الّدنيا  .3
»ومن المفا�ضد الكبي���رة لحّب الّدنيا اأّنه يمنع الإن�ضان من الّريا�ضات ال�ّضرعّية والعبادات 

والمنا�ض���ك، وُيق���ّوّي جان���ب الّطبيعة في الإن�ضان بحي���ث يجعلها تع�ضي ال���ّروح وتتمّرد عليها 

.
(4(

ويوهن عزم الإن�ضان واإرادته«

الّتسويف  .4
»ويجب اأن نعرف اأن من اأهم اأ�ضباب عدم التيقظ الذي يوؤدي اإلى ن�ضيان المق�ضد ون�ضيان 

ل���زوم الم�ضي���ر، واإلى اإمات���ة العزم والإرادة، هو اأن يظ���ّن الإن�ضان اأّن في الوق���ت مّت�ضًعا للبدء 

)1)  الأربعون حديًثا،  �س 313.
)2)  )م.ن(، �س 31-30.

)3)  )م.ن(، �س 31.
)4)  )م.ن(، �س 151.
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بال�ّضي���ر، واأّنه اإذا لم يبداأ بالتحّرك نحو المق�ضد الي���وم، ف�ضوف يبداأه غدًا، واإذا لم يكن في 

.
(1(

هذا ال�ضهر، ف�ضيكون في ال�ضهر المقبل«

تحريف وجهة العزم  .5
ور الغيبّية،  »القل���ب بمثابة مراآة لها وجهان، وجٌه منها نحو عالم الغيب، وتنعك�س فيه ال�ضّ

ور  ور الُملكّية الّدنيوّية. ويت���ّم انعكا�س ال�ضّ ووج���ه اآخ���ر نحو عالم ال�ّضهادة وتنعك�س في���ه ال�ضّ

الدنيوّي���ة من خالل الق���وى الح�ّضية الّظاهرّية وبع����س القوى الباطنّية مث���ل الخيال والوهم. 

ور الأخروّي���ة فيها من باطن العقل و�ض���ّر القلب. فاإذا قوي���ت الوجهة الدنيوّية،  وتنتق����س ال�ضّ

ا اإل���ى تعمير الّدنيا، وانح�ضرت هّمته في هذا العال���م وا�ضتغرق في مالذ البطن  والتفت���ت كّليًّ

والفرج، وكاّفة الم�ضتهيات والمتع الّدنيوّية، انعطف باطن الخيال نحو الملكوت ال�ّضفلّي، الذي 

يكون بمثابة الظّل المظلم لعالم الُملك والّطبيعة، وعالم الجّن وال�ضياطين والّنفو�س الخبيثة، 

وتك���ون اللقاءات �ضيطانّية، وباعثة على تخّيالت باطلة واأوهام خبيثة. وحيث اأّن الّنف�س تنتبه 

ا الع���زم والإرادة، وتتحّول كّل  اإل���ى الّدني���ا، ا�ضتاقت اإلى تلك التخّيالت الباطل���ة، وتبعها اأي�ضً

.
(2(

الأعمال القلبية والقالبية اإلى �ضنخ الأعمال ال�ضيطانية من قبيل الو�ضو�ضة«

موعظة لإلمام
»اإذًا، تجّن���ب ي���ا اأخ���ي المعا�ضي، واع���زم على الهجرة اإل���ى الحّق تعال���ى، واجعل ظاهرك 

ظاهًرا اإن�ضانيًّا، وادخل في �ضلك اأرباب ال�ّضرائع، واطلب من اهلل تعالى في الخلوات العون على 

بل���وغ ه���ذا الهدف وا�ضت�ضفع بر�ض���ول اهلل P واأهل بيته R حت���ى يوّفقك اهلل على ذلك، 

ويع�ضم���ك م���ن المزالق التي تعتر�ضك، لأّن هناك مزالق كثي���رة تعتر�س الإن�ضان اأيام حياته، 

وم���ن الممكن اأّنه في لحظة واح���دة ي�ضقط في مزلق مهلك، يعجز من ال�ّضعي لإنقاذ نف�ضه، بل 

.
(3(

قد ل يهتم باإنقاذ نف�ضه، بل رّبما ل ت�ضمله حتى �ضفاعة ال�ضافعين. نعوذ باهلل منها«

)1)  الأربعون حديًثا، �س 202.
)2)  )م.ن(، �س 433.

)3)  )م.ن(، �س 31.
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المهاهيم الرئيسة

1. الع���زم ه���و اأن يوّطن الإن�ضان نف�ضه على ترك المعا�ض���ي واأداء الواجبات، ويّتخذ قرارًا 

بذلك، ويتدارك ما فاته في اأّيام حياته.

2. م���ن اأبعاد العزم واأدواره اأّنه: اأّول �ضرط لل�ّضلوك، يقطع جذور حّب الّدنيا، زاد الإن�ضان 

في �ضيره و�ضلوكه، ال�ّضبيل لنيل الجّنة، يجعل جميع قوى الّنف�س منقهرة للحّق، �ضرط لنيل 

المحّبة والّتوبة.

3. �ضروط تحّقق العزم:

	 اليقظة: فما لم ينتبه اإلى اأّنه م�ضافر، ول ُبدَّ من ال�ضير، واأّن له هدف وتجب الحركة •

نحوه، واأّن البلوغ اإلى المق�ضد ممكن، لما ح�ضل له العزم والإرادة للتحّرك.

	 عاب، ويبعث على ا�ضتقاللية مملكة • ب���ر: فال�ضبر يهّون الم�ضائب، ويخف���ف ال�ضّ ال�سّ

الروح، وبالتالي يقّوي العزم.

4. يح�ضل العزم من خالل:

	 ع���دم الياأ����ص: فما دام الإن�ضان في هذا العالم �����  دار التبّدل والتغّير، ومنزل الهيولى •

وال�ضتع���داد � يمكنه بالجهد والجتهاد اأن يقتلع ج���ذور الأمرا�س النف�ضانّية المزمنة 

مهما بلغت درجة ر�ضوخها.

	 البتع���اد عن الملّذات: فالتن���ازل عن النوم اللذيذ في ليل ال�ضتاء البارد، والن�ضراف •

اإل���ى عب���ادة الحّق المتع���ال، يزيد من ق���ّوة الّروح وتغّلبه���ا على قوى الج�ض���م، ويقّوي 

الإرادة.

	 ت���رك الّت�ضوي���ف،  لأّن الّتباطوؤ والّت�ضويف، وم�ضاعفة المعا�ضي في كّل يوم، تبعث على •

�ضعوبة الأمر.

5. اأ�ضباب �ضعف العزيمة:

ا�ضتم���اع الغناء، حّب الّدنيا، الّت�ضوي���ف، تحريف وجهة العزم نحو  التجّروؤ على المعا�ضي، 

الملّذات الدنيوّية والخيالت الباطلة.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

َلْيَك اللَُّهمَّ  يُر ِبَها اإَِلى َما ُيوؤَدِّي اإِ اِحِل اإَِلْيَك َعْزُم اإَِراَدٍة َيْخَتاُرَك ِبَها َوَي�سِ نَّ َزاَد الرَّ
َ
»وَقْد َعِلْمُت اأ

َر ِلي  ِتَك ِل�َساِني َوَما َتَي�سَّ وَق���ْد َناَداَك ِبَع���ْزِم اْلإَِراَدِة َقْلِبي وا�ْسَتَبَقِني ]ا�ْسَتْبَقى [ ِنْعَمَتَك ِبَفْهِم ُحجَّ
ْدَنا  يِّ

َ
اَك اللَُّهمَّ واأ َتَح���رَّ

َ
َنا اأ
َ
ْخَتلََجنَّ َعْنَك واأ

ُ
���َك َوَل اأ وؤُمُّ

َ
َنا اأ
َ
ْخَتَزَلنَّ َعْنَك َواأ

ُ
ِم���ْن اإَِراَدِت���َك اللَُّهمَّ َف���َ  اأ

ْنَيا ِمْن ُقُلوِبَنا َوَتْنَع�ُسَنا ِمْن َم�َساِرِع َهَواِنَها وَتْهِدُم ِبِه َعنَّا َما �ُسيَِّد ِمْن  ِبَم���ا َت�ْسَتْخ���ِرُج ِب���ِه َفاَقَة الدُّ

.
ْلَوِة َعْنَها َحتَّى ُتْخِل�َسَنا ِلِعَباَدِتَك وُتوِرَثَنا ِميَراَث اأَْوِلَياِئَك«)1) �ِص ال�سَّ ُبْنَياِنَها َو�ْسِقيَنا ِبَكاأْ

الآيات الكريمة:

{ۈ ۈ ٴۇ     ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ    ې   .1

ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ   ى  ى  ې  ې  ې 
.

(2(
ۆئ  ۆئ     }

.
(3(

{ىئ ىئ ىئ  ی ی ی  ی جئ   }  .2
الروايات ال�سريفة:

ٌة  نَّ ِعْنَدَنا َقْوم���اً َلُهْم َمَحبَّ ِبي اْلَح�َض���ِن Q: »اإِ
َ
 َق���اَل ُقْلُت ِلأ

ِ
َع���ِن اْلَح�َض���ِن ْبِن اْلَجْهم  .1

 
ُ
ْن َعاَتَب اهلل وَلِئَك ِممَّ

ُ
َوَلْي�َس���ْت َلُه���ْم ِتْلَك اْلَعِزيَمُة، َيُقوُلوَن ِبَهَذا اْلَقْوِل؛ َفَقاَل: َلْي�َص اأ

.(4(
 {ۅ ۉ ۉ}«

ُ
اإِنََّما َقاَل اهلل

 َوْح���َدُه َل �َسِريَك َل���ُه �َسَهاَدًة 
ُ
ْن َل اإَِل���َه اإِلَّ اهلل

َ
�ْسَه���ُد اأ

َ
ع���ن اأمير الموؤمني���نQ: »اأ  .2

َهاِويِل 
َ
ِخُرَها ِلأ ْبَقاَنا َوَندَّ

َ
َبداً َما اأ

َ
ُك ِبَها اأ َها َنَتَم�سَّ َها ُمْعَتَقداً ُم�َسا�سُ ُمْمَتَحناً اإِْخَ �سُ

ْحَم���ِن َوَمْدَحَرُة  ْح�َس���اِن َوَمْر�َساُة الرَّ َه���ا َعِزيَمُة اْلإِيَم���اِن َوَفاِتَح���ُة اْلإِ َم���ا َيْلَقاَن���ا َفاإِنَّ

ْيَطاِن«)5). ال�سَّ

)1)  ال�ضيخ عّبا�س القّمّي،  مفاتيح الجنان، من اأدعية يوم  المبعث. 
)2)  �ضورة اآل عمران، الآية 186.

)3)  �ضورة ال�ضورى، الآية 43.
)4)  الكافي، ج1، �س 11.

)5)  نهج البالغة، �س 46.
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َبا َعْبِد اهلِل Q َيُقوُل: �َساَدُة النَِّبيِّيَن 
َ
ِبي َيْعُفوٍر َقاَل: »�َسِمْعُت اأ

َ
 َعِن اْب���ِن اأ

ٍ
َع���ْن ِه�َضام  .3

ْبَراِهيُم  َحى ُنوٌح َواإِ �ُس���ِل َوَعلَْيِهْم َداَرِت الرَّ وُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُّ
ُ
َواْلُمْر�َسِلي���َن َخْم�َس���ٌة َوُهْم اأ

ْنِبَياِء«)1).
َ
 َعلَْيِه َواآِلِه َوَعلَى َجِميِع اْلأ

ُ
لَّى اهلل ٌد �سَ َوُمو�َسى َوِعي�َسى َوُمَحمَّ

اٌم َوَكاَن َعاِب���داً َنا�ِسكاً ُمْجَتِهداً  ِب���ي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: »َقاَم َرُجٌل ُيَق���اُل َلُه َهمَّ
َ
َع���ْن اأ  .4

َفَة  ْف َلَنا �سِ ِميَر اْلُموؤِْمِني���َن �سِ
َ
ِمي���ِر اْلُموؤِْمِنيَن Q َوُهَو َيْخُط���ُب َفَقاَل: َيا اأ

َ
اإَِل���ى اأ

ِمُن... ُيِحبُّ ِفي اهلِل ِبِفْقٍه َوِعْلٍم َوَيْقَطُع  اُم اْلُموؤْ َنا َنْنُظُر اإَِلْيِه َفَقاَل: َيا َهمَّ نَّ
َ
اْلُموؤِْمِن َكاأ

ِفي اهلِل ِبَحْزٍم َوَعْزٍم«)2).

عن اأمير الموؤمنينQ: »اإذا عقدتم على عزائم خير فاأم�سوها«)3).  .5

ْنَق�َص النَّْوَم ِلَعَزاِئِم اْلَيْوِم، 
َ
عن اأمير الموؤمنينQ: »َل َتْجَتِمُع َعِزيَمٌة َوَوِليَمٌة، َما اأ  .6

لََم ِلَتَذاِكيِر اْلِهَمِم«)4). ْمَحى الظُّ
َ
َواأ

ع���ن اأمير الموؤمني���نQ: »عزيمة الكي�ص وج���ّده لإ�س ح المع���اد وال�ستكثار من   .7

الزاد«)5).

)1)  الكافي، ج1، �س 175.
)2)  )م.ن(، ج2، �س 226.

)3)  ت�ضنيف غرر الحكم، �س 476.
)4)  نهج البالغة، خ 239.

)5)  ت�ضنيف غرر الحكم، �س 149.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

الّدرس التاسع

التفّكر

يتع���ّرف اإل���ى ماهّي���ة التفّك���ر ودوره ف���ي تكام���ل  . 1

الإن�ضان.

ي�ضرح اأهم الم�ضائل التي ينبغي التفّكر بها.  . 2

يبّين اأهم موانع التفّكر والعوامل التي ت�ضاعد على  . 3

تح�ضيل هذه الف�ضيلة.





تمفيق
اإذا كان تهذي���ب الّنف�س اأ�ضا�س الحياة المعنوّية ونيل الفيو�ض���ات الّرّبانّية، فاإّن التفّكر هو 

الخط���وة الأول���ى على هذا الّطريق. ولي����س المق�ضود اأن يكون لالإن�ضان بع����س الأوقات يتفّكر 

فيها، بل اأن ي�ضبح الّتفّكر في �ضخ�ضّيته �ضمة بارزة وملكة را�ضخة.

اإّن التفّك���ر يعّب���ر عن تفاعل الإن�ضان الإيجابّي مع كّل م���ا هو اإلهّي ورحمانّي. فقد خلق اهلل 

الوج���ود ودّبره بحكمته واأر�ضل من يهدي اإليه وحّمله���م كتبه من اأجل اأن يتفاعل الب�ضر مع كّل 

المظاه���ر وي�ضتفيدوا منها، فينالوا بذلك كماله���م وي�ضيروا باّتجاه غاية خلقهم. ول يمكن اأن 

يح�ض���ل هذا الّتفاعل اإّل اإذا �ضعى الإن�ضان لمعرفة اأ�ضرار الخلق ومعانيه، وهذا الذي يح�ضل 

بالّتفّكر.

ر؟
ّ

هك
ّ

ما هو الت
ل ب���ّد اأّوًل م���ن اأن نع���رف ما هو التفّكر. فالكثير م���ن الّنا�س يظّن���ون اأّن التفّكر عبارة عن 

ا�ضتح�ض���ار �ض���ور الق�ضايا ف���ي الّذه���ن والخيال والتج���ّول فيها. لك���ّن التفّكر اأم���ٌر اأبعد من 

ذل���ك لأّنه يرتبط بالتّوجه اإل���ى المق�ضد وا�ضتح�ضار الغايات م���ن الق�ضايا؛ كما يقول الإمام 

الخميني }: 

»والعمدة في هذا الباب اأن يفهم الإن�ضان ما هو الّتفّكر الممدوح، لأّنه ل �ضّك في اأّن الّتفّكر 

ممدوٌح في القراآن والحديث، فاأح�ضن الّتعبير فيه ما قاله الخواجة عبداهلل الن�ضاري }: 

»اعل���م اأّن الّتفّك���ر تلّم�س الب�ضيرة ل�ضت���دراك البغية«، يعني اأّن التفكر ه���و تج�ّض�س الب�ضيرة 

)وهي ب�ض���ر القلب( للو�ضول اإلى المق�ضود والّنتيجة التي هي غاية الكمال. ومن المعلوم اأّن 

.
(1(

المق�ضد هو ال�ّضعادة المطلقة التي تح�ضل بالكمال العلمّي والعملّي«

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 214.
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ولهذا فاإّن الّتفّكر المطلوب في اآيات القراآن الكريم هو ال�ّضعي للو�ضول اإلى المق�ضد 

كم���ا قال الإمام الخمين���ّي }: »من اآداب قراءة القراآن ح�ض���ور القلب... ومن اآدابه 

المهّم���ة: الّتفّك���ر، والمق�ضود م���ن الّتفّكر اأن يبحث ف���ي الآيات ال�ّضريف���ة عن المق�ضد 

.
(1(

والمق�ضود«

أهمّيتل
من خالل الّتاأّمل في اأحوال الب�ضر يتبّين لنا اأّن الإن�ضان ل يمكن اأن يخلو من حالة الّتفّكر، 

فما دام م�ضتيقًظا فهو دائم الّتجوال في الأفكار، بل قد يلحقه التفّكر اإلى الّنوم اأحياًنا!

الّتفّك���ر � اإًذا � ه���و اأمٌر قهرّي. ويك���ون الحّث عليه عندها من ب���اب تح�ضيل الحا�ضل! لكن 

حيح، ول يتفّكرون فيما  ل���و تاأّملنا جّيًدا، لوجدنا اأّن اأكثر الّنا�س ل يعرفون كيفّي���ة الّتفّكر ال�ضّ

ينبغ���ي لهم؛ بل يغلب عليه���م الّتفّكر في اأمور ل طائل وراءها. لهذا، ف���اإّن ُجّل ما ورد في باب 

الّتفّك���ر اإّنم���ا كان لأج���ل توجيهنا نح���و المواد التي ينبغ���ي اأن نتفّكر فيها. وق���د اأ�ضارت بع�س 

الّن�ضو�س اإلى �ضروطه وكيفّيته. و�ضاهدنا بع�ضها يدّلنا على موانعه وعواقب تركه واإهماله.

اأكث���ر م���ا نحتاج اإليه لي�ضب���ح الّتفّكر ملكة را�ضخ���ة فينا، فنتقّدم على طري���ق الكمال، هو 

عد. لهذا، لم يكن اأمامنا اأجمل  اإدراك اأهمّيت���ه وا�ضت�ضعار عظمة تاأثيره ودوره على جميع ال�ضّ

مّما قاله الإمام الخمينّي } �ضارًحا مف�ّضًرا للّن�ضو�س ال�ّضريفة:

غاية إنزال الكتاب  .1
»ق���د كثرت الّدعوة اإلى الّتفكر وتمجيده وتح�ضينه في القراآن ال�ّضريف قال تعالى: {ٿ  

. وف���ي هذه الآية مدٌح عظيم 
(2(

ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ   }
حيف���ة الّنورانّية المجيدة  للّتفّك���ر، لأّنها جعل���ت غاية اإنزال الكت���اب ال�ّضماوّي العظي���م وال�ضّ

احتمال الّتفّكر، وهذا من �ضّدة العتناء به حيث اأّن مجّرد احتماله �ضار موجًبا لهذه الكرامة 

. والآيات 
(3(

العظيمة، وق���ال تعالى في الآية الأخ���رى: {ې  ى ى ائ  }

ا في الّتفّكر كثيرة. فقد ُنقل عن الّر�ضول  من هذا القبيل اأو ما يقرب منه كثيرة والروايات اأي�ضً

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 213.
)2)  �ضورة النحل، الآية 44.

)3)  �ضورة الأعراف، الآية 176.
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الخاتم P اأّنه لّما نزلت الآي���ة ال�ّضريفة: {ڈ ژ     ژ ڑ ڑ ک ک 

.
ک ک     } اإلى اآخرها.. قال P: »ويل لمن قراأها ولم يتفكر فيها«)1)

باب معرفة اهلل  .2
»فالّطري���ق الطبيعّي لمعرفة اهلل وطلبه هو اأّن يبت���دئ الإن�ضان اأّوًل باإنفاق وقت في الّتفّكر 

بالح���ّق �ضبحان���ه، ويح�ضل على العلم ب���اهلل واأ�ضماء ذاته المقّد�س و�ضفات���ه ح�ضب الأ�ضاليب 

المّتبع���ة م���ن الّتلم���ذة على يد رجال ذل���ك العلم، ثم يت���زّود من المعارف بوا�ضط���ة الريا�ضة 

.
(2(

العلمّية والعملّية وينتهي بذلك حتًما اإلى الّنتيجة المن�ضودة«

مقّدمة للتذّكر  .3
»اإّن ق���ّوة الّتذّك���ر وكماله، يرتبطان بقّوة الّتفكر وكماله. والّتفّك���ر الذي يف�ضي اإلى الّتذّكر 

الت���اّم للمعبود، ل ي�ضاوي الأعمال الأخرى ول يقا�س في الف�ضيلة بها. ففي الأحاديث ال�ّضريفة 

اأن تفّك���ر �ضاعة اأف�ض���ل من عبادة �ضنة واحدة اأو �ضتين عامًا اأو �ضبعين عامًا. ومن الوا�ضح اأّن 

الغاية من العبادات وثمرتها المهّمة، ح�ضول المعرفة والّتذّكر للمعبود الحّق. والح�ضول على 

حيح، اأح�ضن من الح�ضول عليها ع���ن طريق العبادة. اإذ لعّل  ه���ذه الخا�ضّية من التفّك���ر ال�ضّ

تفك���ر �ضاعة واحدة، يفتح اأبواًب���ا من المعارف على ال�ّضالك، ل تفتحها عبادة �ضبعين �ضنة، اأو 

اإّن في تفّكر �ضاعة واحدة تذّكر لالإن�ضان بحبيبه �ضبحانه، ما ل يح�ضل من الم�ضاق والم�ضاعي 

المجه���دة فترة �ضنين عديدة مثل هذا التذّكر. واعل���م اأّيها العزيز اأّن تذكر الحبيب، والّتفّكر 

.
(3(

فيه دائمًا، يثمر نتائج كثيرة لكاّفة الّطبقات«

مقّدمة اإليمان  .4
»اعلم، اأّن الإيمان بالمعارف الإلهّية واأ�ضول العقائد الحّقة ل يتحّقق اإّل بما يلي: اأن يفهم 

الم���رء اأّوًل تل���ك الحقائق بو�ضيلة الّتفّك���ر والّريا�ضات العقلّية، والآي���ات والبيانات والبراهين 

.
(4(

العقلّية، وهذه المرحلة هي بمثابة مقّدمة الإيمان«

)1)   معراج ال�ضالكين، �س 214-213. 
)2)  الأربعون حديًثا، �س 489.

)3)  )م.ن(، �س 325.
)4)  جنود العقل والجهل، �س 94-93.
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مفتاح أبواب المعارف  .5
»فالّتفّك���ر هو مفتاح اأبواب المعارف وخزائن الكمالت والعلوم، وهو مقّدمة لزمة وحتمية 

.
(1(

لل�ّضلوك الإن�ضاني«

مقّدمة الزمة للّسلوك  .6
.

(2(
»اعلم اأّن اأّول �ضرط مجاهدة الّنف�س واّل�ضير باّتجاه الحّق تعالى هو »الّتفّكر««

ا باب جعل القلب إلهّيً  .7
»من الأمور الهاّمة، اإًذا، ال�ّضعي في �ضبيل تطوير حالة القلب، وجعلها اإلهّية، وتوجيهها نحو 

الحّق المتعالى واأوليائه ودار كرامته، ويتّم هذا قطعًا بوا�ضطة الّتفّكر في اآلء الّذات المقّد�س، 

.
(3(

ونعمائه والمحافظة على طاعته وعبادته«

أفضل األعمال القلبّية والعبادّية  .8
نعة ودقائقها وفي اإتقان نظام الخليق���ة، من العلوم الّنافعة،  »اإّن التفّك���ر في لطائ���ف ال�ضّ

ومن اأف�ضل الأعمال القلبّية، وخيٌر من جميع العبادات، لأّن نتيجته اأ�ضرف نتيجة. وعلى الّرغم 

م���ن اأّن الّنتيجة الأ�ضلية لجميع العبادات وال�ضّر الحقيقي لها هو الح�ضول على المعرفة؛ فاإّن 

ك�ضف هذا ال�ضّر والح�ضول على تلك الّنتيجة لي�ضا متي�ّضرين للجميع، بل اإّن لذلك اأهاًل تكون 

.
(4(

لهم في كّل عبادة بذرة لم�ضاهدة اأو لم�ضاهدات«

ر؟
ّ

بماذا نتهك
واإذا عرفنا اأهمّية الّتفّكر ومالت قلوبنا اإليه احتجنا اإلى تطبيقه وو�ضعه �ضمن اإطاٍر عملّي. 

والّتفّكر كالّنار يزداد لهيًبا وا�ضتعاًل كّلما قّدمنا له ماّدة �ضالحة كما اأّنه يخمد اأو ينحرف اإذا 

حرمن���اه م���ن هذه المواد وقّدمنا له بدًل من ذلك ما ل يو�ضل اإلى نتيجة تتنا�ضب مع المق�ضد 

الّنهائّي للخلقة. ويعر�س لنا الإمام الخمينّي } بع�س نماذج الّتفّكر المحمود: 

)1)  الأربعون حديًثا، �س 222.
)2)  )م.ن(، �س 28.

)3)  )م.ن(، �س 494.

)4)  )م.ن(، �س 228.
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نظام الكون  .1
»اأّيه���ا العزيز، انظ���ر وتاأّمل في العالق���ة التي بين ه���ذه ال�ّضم�س والأر�س. وف���ي الم�ضافة 

المعّين���ة بين الأر�س وال�ّضم�س، وحركة الأر�س حول نف�ضه���ا وحول ال�ّضم�س. تلك الحركة التي 

تك���ون على مداٍر محّدد فيح�ضل منها الليل والنهار والف�ضول. فما اأتقنه من �ضنع وما اأكملها 

م���ن حكم���ة! ولول هذا الّتنظيم، اأي لو كانت ال�ّضم�س اأق���رب اأو اأبعد، لما تكّون في الأر�س، في 

الحال���ة الأولى م���ن الحّر، وفي الحالة الثاني���ة من البرد؛ معدن، ونب���ات، وحيوان. وكذلك لو 

توّقف���ت الأر�س عن الحركة، على ما هي عليه م���ن البعد عن ال�ضم�س لما كان الليل اأو الّنهار، 

ا اأو الق�ض���م الأكبر منها. ول يقت�ضر على هذا  ولم���ا كان���ت الف�ضول، ولما تكّونت الأر�س نهائيًّ

���ا، ف���اإّن الأوج، اأو اأق�ض���ى نقطة لالأر�س عن ال�ّضم�س، يقع في جه���ة ال�ّضمال لكي ل تزداد  اأي�ضً

رر. وكذلك الح�ضي�س، اأو اأقرب نقطة بين ال�ّضم�س والأر�س،  الحرارة فُت�ضاب الكائنات بال�ضّ

ا، فالقمر الموؤّثر  يقع في جهة الجنوب، لكي ل ُي�ضاب اأهل الأر�س ب�ضرر. ول يكتفي بهذا اأي�ضً

في تربية موجودات الأر�س، يعاك�س الأر�س في �ضيرها، بحيث عندما تكون ال�ّضم�س في �ضمال 

الأر����س، يك���ون القمر في جنوبها، والعك�س بالعك����س، اإذا كان هذا في ال�ضمال، كانت تلك في 

رورية المح�ضو�ضة. غير  الجنوب، وذلك لنتفاع �ضّكان الأر�س منهما. هذه كّلها من الأمور ال�ضّ

.
(1(

اأّن الإحاطة ببدائع الّنظام ودقائقه ل تكون اإّل للخالق الذي يحيط علمه بكّل �ضيء«

خلق اإلنسان  .2
»ِل���َم ابتعدن���ا كّل ه���ذا البعد؟ فليفّك���ر المرء في خلقه ه���و، على قدر طاقت���ه و�ضعة علمه: 

نع���ت وفق المدركات والمح�ضو�ض���ات، اإذ اإّن لكّل مجموعة  اأّوًل ف���ي الحوا����س الّظاهرة التي �ضُ

م���ن الم���دركات، التي توجد في ه���ذا العالم، قّوة مدركة ب���اأدّق ما تكون م���ن الّدّقة والّترتيب 

المحّيري���ن للعق���ول. والأم���ور المعنوّية، التي ل ُت���درك بالحوا�س الّظاهرة، ُت���درك على �ضوء 

الحوا�س الباطنّية.

 دع عن���ك عل���م الّروح والق���وى الّروحّية للّنف����س، مّما تق�ضر م���دارك الإِن�ضان عن فهمها، 

واّتج���ه بنظرك اإل���ى علم الأب���دان وت�ضريحه���ا وبنائها الّطبيع���ّي، وخ�ضائ����س كّل ع�ضو من 

الأربعون حديًثا،  �س 229.  (1(
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الأع�ض���اء الّظاهري���ة والباطنّية. انظر ما اأغرب هذا الّنظام وم���ا اأعجب هذا الّترتيب؟! على 

الّرغ���م م���ن اأّن علم الب�ضر لم يبلغ حتى الآن، ولن يبلغ حّتى بع���د مائة قرن، اإلى معرفة واحد 

ريح باأف�ضح ل�ضان من جميع العلماء بعجزهم، مع اأّن ج�ضم  بالألف منه، ح�ضب العتراف ال�ضّ

الإن�ض���ان بالن�ضب���ة اإل���ى كائنات الأر�س الأخرى، ل يزي���د على مجّرد ذّرة تافه���ة، واأّن الأر�س 

وجمي���ع كائناتها، ل تعدل �ضيًئا اإزاء المنظوم���ة ال�ّضم�ضّية، واإّن كّل منظومتنا ال�ّضم�ضّية ل وزن 

غيرة،  له���ا اإزاء المنظومات ال�ّضم�ضّية الأخرى، واإّن كل ه���ذه المنظومات، الكبيرة منها وال�ضّ

مبنّية وفق ترتيب منّظم، ونظام مرّتب، بحيث اأّن اأّي نقد ل يمكن اأن يوّجه اإلى اأتفه ذّرة فيها، 

واأّن عقول الب�ضر كاّفة عاجزة عن فهم دقيقة من دقائقها.

فه���ل بعد هذا الّتفّكر يحتاج عقلك اإلى دليل اآخر ليذعن باأّن كائًنا عالًما، حكيًما، ل ي�ضبه 

 وترتيٍب واتقان؟ {ڭ ڭ 
ٍ
الكائن���ات الأخرى، هو الذي اأوجد هذه الكائنات بكّل حكمٍة ونظام

. اإّن كل ه���ذا الخلق المتقن الذي يعجز عقل الإن�ضان عن 
(1(

ۇ ۇ  ۆ ۆۈ  }
(2(

فهمه، لم يظهر عبًثا وتلقائيًّا!«

التفكر في تجرد النفس اإلنسانية  .3
»م���ن درج���ات التفك���ر اأي�ضًا التفك���ر في اأح���وال النف�س ي���وؤدي اإلى نتائج كثي���رة ومعارف 

عدي���دة... اإن م���ن حالت النف�س هو تجّردها، وهي حالة لم ُي���وِل الحكماء العظام اأهمية لأية 

ْوُلوا ه���ذه الم�ضاألة واأثبتوها بالأدل���ة والبراهين. ولكننا 
َ
م�ضاأل���ة حكمي���ة فل�ضفية اأخرى مثلما اأ

ل�ضن���ا الآن في �ضدد اإثبات تج���رد النف�س ب�ضورة مف�ضلة، واإنما نكتف���ي ببع�س الأدلة التي ل 

ت�ضتع�ضي مبادئها على الفهم، للو�ضول اإلى المق�ضود. 

فنق���ول: يجمع الأطباء وعلماء الأبدان، وفي ظل التجارب، على اأن جميع اأع�ضاء الج�ضم، 

من اأم الدماغ التي هي مركز الإدراكات ومحل ظهور قوى النف�س، وحتى اآخر اأجزائه ال�ضلبة، 

تبداأ، من �ضن الخام�ضة والثالثين، اأو الثالثين فما فوق، بالنحدار نحو النحطاط والنق�ضان، 

والقت���راب م���ن ال�ضعف والنحالل. ولقد جربنا باأنف�ضنا اأي�ض���ًا كيف يبدو ال�ضعف في القوى 

)1)  �ضورة اإبراهيم، الآية 10.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 231-229.
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كله���ا. ولكن في هذه الفت���رة نف�ضها، اأي من �ضن الثالثين اأو الأربعي���ن فما فوق، تزداد القوى 

الروحي���ة والإدراكات العقلي���ة كماًل ورقي���ًا و�ضدادًا. ويت�ضح من ه���ذا اأن القوى العقلية لي�ضت 

ج�ضمانية، اإذ لو كانت ج�ضمانية لنحدرت، مثل �ضائر قوى الج�ضم، نحو ال�ضعف والوهن. كما 

ل يمك���ن القول باأن الق���وى العقلية تزداد قوة بكثرة اأعمال الق���وة الفكرية وح�ضول التجربة، 

اإذ اأن الق���وى الج�ضمانية ينتابها التعب والنحالل، ل القوة والكمال، نتيجة لكثرة العمل وبذل 

.
(1(

الجهد. وهذا بذاته دليل على اأن القوى العقلية لي�ضت ج�ضمية ول من اآثار الج�ضم«

التفّكر في النعم من حولنا  .4
»التفك���ر ف���ي هذا المقام ه���و اأن يفّكر الإن�ض���ان بع�س الوقت في اأّن م���وله الذي خلقه في 

ه���ذه الّدنيا، ووّفر له كل اأ�ضباب الدعة والراحة، ووهبه ج�ضًما �ضليًما وقوى �ضالمة ذات منافع 

اأ له كل ه���ذه ال�ّضعة واأ�ضباب الّنعمة والرحمة من جهة،  ���ر األباب الجميع، والذي رعاه وهيَّ تحيِّ

واأر�ض���ل جميع هوؤلء الأنبياء، واأنزل كّل هذه الكت���ب »الر�ضالت«، واأر�ضد ودعا اإلى الهدى من 

جهة اأخرى... هذا المولى ماذا ي�ضتحّق مّنا؟ وما هو واجبنا تجاه مالك الملوك هذا؟! هل اأّن 

وج���ود جميع هذه الّنعم، هو فقط لأجل هذه الحي���اة الحيوانّية واإ�ضباع ال�ّضهوات التي ن�ضترك 

فيها مع الحيوانات اأو اأن هناك هدفًا وغاية اأخرى؟ هل اأّن لالأنبياء الكرام، والأولياء العظام، 

والحكماء الكبار، وعلماء كّل اأّمة الذين يدعون الّنا�س اإلى حكم العقل وال�ّضرع ويحّذرونهم من 

ال�ّضه���وات الحيوانية ومن هذه الدنيا البالية، عداًء �ض���ّد الّنا�س اأم اأّنهم كانوا مثلنا ل يعلمون 

ر لحظًة واحدة،  طريق �ضالحنا نحن الم�ضاكين المنغم�ضين في ال�ضهوات؟! اإّن الإن�ضان اإذا فكَّ

ع���رف اأّن اله���دف من هذه الّنعم هو �ضيٌء اآخر، واأّن الغاية من هذا الخلق اأ�ضمى واأعظم، واأّن 

.
(2(

هذه الحياة الحيوانية لي�ضت هي الغاية بحدَّ ذاتها...«

الذنوب تمنع  من التهكر
ق���د علمنا اأّن الّتفّكر المحمود هو الذي يو�ض���ل اإلى المق�ضد والمق�ضود، ويكون اأف�ضل معين 

على الّتذّكر الذي هو عبارة عن الح�ضور والقرب. ولهذا، فاإّن كّل ما يمنع من تحقيق هذا الغر�س 

)1)  الأربعون حديًثا، �س 231-229.
)2)  )م.ن(، �س 29-28.
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فه���و من موانع الّتفّكر الذي يجب اجتنابه والتخّل�س منه. واأبرز هذه الموانع الذنوب والمعا�ضي 

في�ضي���ر الإمام الخمينّي } اإلى تاأثير الأعمال ال�ضّيئة على الّتفّكر فيقول: »ولُيعلم كما اأّن لكّل 

ا  الح���ة اأو ال�ّضّيئة �ضورة في عالم الملكوت تتنا�ض���ب معه، فله �ضورة اأي�ضً عم���ل من الأعمال ال�ضّ

في ملكوت الّنف�س؛ وتح�ضل بوا�ضطتها في ملكوت الّنف�س: اإّما الّنورانّية... واإّما اأن ي�ضير ملكوت 

ورة يكون القلب كالمراآة المرّينة والمدّن�ضة، ل تنعك�س  الّنف�س بها ظلمانيًّا وخبيًثا، وفي هذه ال�ضّ

فيه���ا المعارف الإلهّية ول الحقائق الغيبّية، وحي���ث اأّن القلب في هذه الحالة يقع بالّتدريج تحت 

�ضلطة ال�ّضيطان ويكون اإبلي�س هو المت�ضّرف في مملكة الّروح، فيقع ال�ّضمع والب�ضر و�ضائر القوى 

ا تحت ت�ضّرف ذاك الخبيث، وين�ضّد ال�ضمع بالكّلّية عن المعارف والمواعظ الإلهّية، ول ترى  اأي�ضً

العي���ن الآيات الباهرة الإلهّية وتعمى عن الحّق واآثاره واآيات���ه ول يتفّقه القلب في الّدين، وُيحرم 

فات، كم���ا قال الحّق تعالى: {پ  م���ن الّتفّكر في الآيات والبّين���ات وتذّكر الحّق والأ�ضماء وال�ضّ

 .
(1(

ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹٹ ٹ ڤ          ڤ ڤ ڤڦ   }
فيك���ون نظره���م اإلى العالم كنظر الأنع���ام والحيوانات الخالي���ة من العتب���ار والّتدّبر، وقلوبهم 

كقلوب الحيوانات ل ن�ضيب لها من الّتفّكر والّتذّكر، بل تزداد حالة الغفلة وال�ضتكبار فيهم يوًما 

.
(2(

ل من الحيوان« بعد يوم من جّراء الّنظر في الآيات و�ضماع المواعظ، فهم اأرذل واأ�ضّ

ر
ّ

عوامل مساعقة على تدوية التهك
ذكر الإمام الخمينّي } مجموعة من الأمور التي ت�ضاهم في جعل الّتفّكر عادة اأو ملكة 

ثابتة في الّنف�س. 

الجذبة اإللهية   .1
بع����س ه���ذه الأمور تن���درج �ضمن الّتوفي���ق الخا�ّس الذي يج���ب اأن نطلبه م���ن اهلل تعالى 

كالجذب���ة الّربوبّية. يق���ول الإمام الخمين���ّي }: »لو ح�ضل���ت الجاذبّي���ة الّربوبّية والحال 

.
(3(

ة، لأمكن اإدراك حقيقة العبادة وال�ضّر الحقيقي للتذّكر والتفّكر« الخا�ضّ

)1)  �ضورة الأعراف، الآية 179.
)2)  معراج ال�ضالكين،  �س 211.

)3)  الأربعون حديًثا، �س 153.
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معرفة الغاية  .2
ومنه���ا ما يرتبط بعالمه الفك���رّي ومعارفه كاإدراك غاية وجوده، لأّن���ه عندئٍذ �ضيقبل على 

كت���اب اهلل تعالى كم�ضافر يرتق���ي �ضّلم العروج اإلى هدفه. يقول الإمام الخمينّي }: »فاإذا 

اأدرك الق���ارئ المق�ضد، �ض���ار ب�ضيًرا في تح�ضيل���ه، وانفتح له طريق ال�ضتف���ادة من القراآن 

ال�ّضري���ف، وُفتحت له اأبواب رحمة الحّق، ولم ي�ضرف عمره الق�ضير العزيز وراأ�ضمال تح�ضيل 

�ضعادت���ه على اأمور لي�ضت مق�ض���ودة لر�ضالة الّر�ضول P، وكّف عن ف�ض���ول البحث والكالم، 

ف���ي مثل هذا الأمر المه���ّم. فاإذا اأ�ضخ�س ب�ضيرته مّدة اإلى ه���ذا المق�ضود و�ضرف نظره عن 

ر عين قلبه ويكون ب�ضره حديًدا ويكون الّتفّكر في القراآن للّنف�س اأمًرا عاديًّا،  �ضائر الأمور تتب�ضّ

وتنفّتح طرق ال�ضتفادة، وتفّتح له اأبواب لم تكن مفتوحة لحينها، وي�ضتفيد مطالب ومعارف من 

.
(1(

القراآن ما كان لينالها باأّي �ضكل، فحينها يفهم كون القراآن �ضفاء لالأمرا�س القلبية«

صالة الليل  .3
ومنها �ضالة الليل، يقول الإمام الخمينّي }: »لو اأّن يقظة الليل تك�ضف لالإن�ضان حقيقة 

���الة و�ضّرها، لأن����س بذكر اهلل والّتفّكر في اهلل، ولجعل الليال���ي مركوبه للعروج اإلى قربه  ال�ضّ

.
(2(

تعالى، ولّما كان ثّمة ثواب له اإل جمال الحّق الجميل وحده«

الصمت  .4
م���ت، يقول الإم���ام الخمينّي }: »وحي���ث اإن ال�ضمت ع���ن الباطل واللغو،  ومنه���ا ال�ضّ

واجتناب الهذيان والهذر؛ ُيعين الإن�ضان على التفكر وال�ضتغال بباطنه وتطهيره من الرج�س، 

وتخليت���ه وت�ضفيت���ه، وبالتالي تقريبه من مبداأ الكمال الذي تع�ضق���ه الفطرة، واإزالة الأ�ضواك 

م���ن طريق���ه اإلي���ه، لذا فاإّن���ه من ل���وازم الفطرة ال�ضليم���ة المخّم���رة اإلهيًا ومن جن���ود العقل 

.
(3(

والرحمان«

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 215-214.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 239-238.

)3)  جنود العقل والجهل، �س 354.
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المهاهيم الرئيسية

 

1. التفّكر هو الخطوة الأولى على طريق تهذيب النف�س ونيل الفيو�ضات الّربانّية. 

2. يعّب���ر التفّك���ر عن تفاعل الإن�ض���ان الإيجابّي مع كّل ما هو اإله���ّي ورحمانّي، فينال بذلك 

كماله وي�ضير باّتجاه غاية خلقه.

3. التفّك���ر ه���و تلّم�س الب�ضيرة للو�ضول اإلى المق�ض���ود والّنتيجة التي هي غاية الكمال، ل 

ا�ضتح�ضار �ضور الق�ضايا في الّذهن والخيال والتجّول فيها كما يظّن البع�س.

4. م���ا ينبغ���ي التفّكر في���ه هو: نظام الكون،  خل���ق الإن�ضان، اأحوال الّنف����س وماآلها، وماذا 

ي�ضتحّق مّنا المولى الواهب للنعم، التفّكر بالحّق واأ�ضمائه و�ضفاته، والتفّكر بعالم الملك.

5. من اأدوار التفكر واآثاره اأّنه: 

	 مفتاح اأبواب المعارف ومقّدمة لزمة لل�ّضلوك.•

	  باب معرفة اهلل.•

	  حياة الروح وجعل القلب اإلهيًّا واأف�ضل الأعمال القلبّية والعبادّية.•

	  مقّدمة للتذّكر.•

	 مقّدمة الّتحّقق بال�ضم الأعظم.•

	  مقّدمة الإيمان وقطع الّطمع بالمخلوق.•

	 الح�ضول على مقام القرب.•

6. الأعمال ال�ضّيئة من موانع التفّكر، حيث ي�ضير ملكوت الّنف�س بها ظلمانيًّا وخبيًثا.

7. من الأمور التي ت�ضاهم في جعل الّتفّكر عادة اأو ملكة ثابتة في الّنف�س: 

	 اإدارك الإن�ضان لغاية وجوده لأّنه عندئٍذ �ضيقبل الى المق�ضد وهو ب�ضير في تح�ضيله.•

	 �ضالة الليل.•

	 مت عن الباطل واللغو.•  ال�ضّ
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

ْيَطاُن ِفي ُروِعي ِمَن التََّمنِّي َوالتََّظنِّي َواْلَح�َسِد ِذْكراً ِلَعَظَمِتَك،  اللَُّهمَّ اْجَعْل َما ُيْلِقي ال�سَّ

.
َك)1) راً ِفي ُقْدَرِتَك، وَتْدِبيراً َعلَى َعُدوِّ َوَتَفكُّ

الآيات الكريمة:

چ  چ    چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦ     ڦ  ڦ  {ڦ   .1

ڈژ  ڈ    ڎ  ڎ        ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  چ 

.
(2(

ژ         ڑ ڑ  ک ک ک ک}

ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  {گ   .2

.
(3(

ڻ    ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ       }
ۇ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۓ  ۓ  ے     ے  ھ  ھ  ھ  ھ   {ہ   .3

ېې  ې        ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ   ۈ    ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
.

(4(
ې  ى ى ائ  }

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ      ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  {ڭ   .4

وئ    ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې            ې  ې  ې  ۉ 

ی  ی  ىئ            ىئىئ  ېئ    ېئ  ېئ    ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ 

.
(5(

ی ی  }

)1)  ال�ضحيفة ال�ضّجادية، دعاوؤهQفي ال�ضتعاذة من ال�ضيطان الرجيم.
)2)  �ضورة البقرة، الآية 266.

)3)  �ضورة اآل عمران، الآية 191
)4)  �ضورة الأعراف، الآية 176.

)5)  �ضورة يون�س، الآية 24.
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گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  {ڈ   .5

.
(1(

ڳڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ  }
{ۉ ۉ ې ېې ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ    .6

.
(2(

ۇئ ۆئۆئ ۈئ    ۈئ ېئ ېئ ېئ    ىئ ىئ ىئ ی  }
الروايات ال�سريفة:

ر،ُ َوَدِليُل  نَّ ِلُكلِّ �َسيْ ٍء َدِليً  َوَدِليُل اْلَعْقِل التََّفكُّ عن الإمام ال�ضادقQ: »َيا ِه�َساُم اإِ  .1

ْمُت«)3). ِر ال�سَّ التََّفكُّ

���ْوِم اإِنََّما اْلِعَباَدُة  َ ِة َوال�سَّ ا Q َيُقوُل:  »َلْي�َص اْلِعَب���اَدُة َكْثَرَة ال�سَّ �ضَ ع���ن الإم���ام الرِّ  .2

.(4(» ْمِر اهلِل َعزَّ َوَجلَّ
َ
ُر ِفي اأ التََّفكُّ

ِر اإِلَّ َمْن  َق���اَل َر�ُضوُل اهلِل P: »ِفْكُر �َساَعٍة َخْيٌر ِمْن ِعَباَدِة �َسَنٍة َوَل َيَناُل َمْنِزَلَة التََّفكُّ  .3

 ِبُنوِر اْلَمْعِرَفِة َوالتَّْوِحيِد«)5).
ُ
ُه اهلل َخ�سَّ

ي���ِر َكَم���ا َيْم�ِس���ي اْلَما�ِسي ِفي  ُر َحَي���اُة َقْل���ِب اْلَب�سِ ع���ن اأمي���ر الموؤمني���نQ: »التََّفكُّ  .4

وِر ِبُح�ْسِن التََّخلُّ�ِص َوِقلَِّة التََّربُّ�ِص«)6). ُلَماِت ِبالنُّ الظُّ

ِر ِفي اهلِل َوِفي ُقْدَرِتِه)7). ُل اْلِعَباَدِة اإِْدَماُن التََّفكُّ ْف�سَ
َ
ِبي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: »اأ

َ
َعْن اأ  .5

ُر َقْلَبُه«)8).  َتِقيََّة ِذي ُلبٍّ �َسَغَل التََّفكُّ
َ
عن اأمير الموؤمنينQ: »َفاتَُّقوا اهلل  .6

ُر ِفي  ُكوِل���ِه َكْي���َف َل َيَتَفكَّ
ْ
ُر ِف���ي َماأ َق���اَل اْلَح�َض���ُن ْب���ُن َعِليٍّ Q: »َعَج���ٌب ِلَم���ْن َيَتَفكَّ  .7

ْدَرُه َما ُيْرِديِه«)9). َمْعُقوِلِه َفُيَجنُِّب َبْطَنُه َما ُيوؤِْذيِه َو ُيوِدُع �سَ

)1)  �ضورة الروم، الآية 21.
)2)  �ضورة �ضباأ، الآية 46.
)3)  الكافي، ج1، �س 15.

)4)  )م.ن(، �س 55.
)5)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 184

)6)  الكافي، ج1، �س 28.
)7)  )م.ن(، �س 54.

)8)  نهج البالغة، �س 111.
)9)  بحار الأنوار، ج1، �س 218.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يتعّرف اإلى ماهّية الّذكر الحقيقّي وكيفّيته. . 1

يتع���ّرف اإل���ى دور الق���راآن الكري���م والأولي���اء في  . 2

الّذكر.

الة ومنزلتها في الّذكر. . 3 يبّين دور ال�ضّ

  الّذكر)1( 

حقيقة الذكر وكيفّيته

الدرس العاشر





تمفيق
تطالعنا ال�ّضواهد الكثيرة من كلمات الإمام الخميني} حول الّذكر. وهي اإّن دّلت على 

�ض���يء فاإّنه���ا تدّل اأّوًل على اأهّمّي���ة هذا المقام المعنوّي الذي يحكي ع���ن عمق ارتباط الّذاكر 

بالواقع والحقيقة. 

و�ضوف نتعّرف في هذا البحث على دور الّذكر في حياة الإن�ضان وم�ضيره وبناء �ضخ�ضّيته 

وتكميل���ه؛ اّل اأّن ذلك موقوٌف على فهم حقيق���ة الّذكر اأّوًل لأّن اأكثر الّنا�س يخلطون بينه وبين 

الِورد. كما اأّنه يعتمد على معرفة ما ينبغي اأن يذكره الإن�ضان ثانًيا. 

ا  ولك���ي تح�ضل الفائدة المرجّوة من ه���ذا البحث فُنقبل على الّذكر ون���راه �ضرًطا اأ�ضا�ضيًّ

لل�ّضعادة نحتاج اإلى الّتوّجه والإدراك العميق لأهمّية الّذكر في حياتنا.

كر؟
ّ
ما هو الذ

عن���د الحديث عن ملكات الّنف�س ومقاماتها المعنوّية وكمالتها يكون الّذكر بمعنى ح�ضور 

الحقائق في القلب. اأّما اإذا كان الحديث عن الأعمال والعبادات الذكرّية فاإّن الّذكر ي�ضير اإلى 

ما ينبغي اأن نقوم به من اأجل الو�ضول اإلى هذا المقام ال�ّضامخ.

يق���ول الإمام الخمين���ي}: »وبالجملة، فحقيقة الذكر والتذّكر ه���ي الّذكر القلبي. اأّما 

الّذك���ر الل�ضان���ي بدونه فهو بال لّب و�ضاقط عن درجة العتب���ار تماًما. كما اأ�ضير اإلى ذلك في 

الأحاديث ال�ّضريفة في غير مّرة، فعن الّر�ضول الأكرم P اأّنه قال لأبي ذّر: »يا اأبا ذّر ركعتان 

.
(2(

» 
(1(

مقت�ضدتان في تفّكر، خيٌر من قيام ليلة والقلب له )�ضاه(

)1)  و�ضائل ال�ّضيعة، ج4، �س 74.
)2)  معراج ال�ضالكين، �س 44.
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وعلي���ه، ف���اإّن الّذكر من اأحوال القل���وب و�ضفاتها واإن ظهر على الل�ض���ان، بل على الجوارح 

والأع�ضاء حّتى قيل خير الّذكر العمل. والمق�ضود بذلك اأّن الّذكر القلبّي اإذا و�ضل اإلى ن�ضابه 

وبل���غ حّده المطلوب �ضرى من القل���ب اإلى جميع مراتب الّنف�س. لهذا ق���ال الإمام }: »اإّن 

ذكر الحّق والّتذّكر لذاته المقّد�س من �ضفات القلب، واإّن القلب اإذا تذّكر ترّتبت عليه � القلب 

� جمي���ع الفوائد المذكورة للّذكر، ولكّن الأف�ضل اأن يعقب الّذك���ر القلبي، الّذكر الل�ضاني. واإّن 

اأف�ضل واأكمل مراتب الّذكر كاّفة هو الّذكر ال�ّضاري في ن�ضاآت مراتب الإن�ضانّية، والجاري على 

ظاه���ر الإن�ض���ان وباطنه، �ضّره وعلنه. فيك���ون الحّق �ضبحانه م�ضهوًدا في �ض���ّر الوجود، وتكون 

ورة الباطنّية للقلب والروح، �ضورة تذّكر المحبوب. ويطغى على الأعمال القلبية والقالبية  ال�ضّ

� الظاهري���ة � التذّكر هلل �ضبحانه. وتنفتح الأقاليم ال�ّضبع الظاهرية، والممالك الباطنية، على 

.
(1(

ذكر الحّق، وتت�ضّخر لتذّكر الجميل المطلق«

واإذا كان الفك���ر عبارة ع���ن ح�ضور الحقائق في مرتبة الّذهن، فاإّن الّذكر هو ا�ضتداد هذا 

الح�ضور وقّوته ودخوله اإلى باطن الّنف�س ولّبها الم�ضّمى بالقلب. يقول الإمام الخمينّي }: 

ر ُوُجوٌد« اإذ  ر َطَلٌب َوالتََّذكُّ َفكُّ َفُك���ِر، َفاإِنَّ التَّ ر َفْوَق التَّ »يق���ول العارف عبد اهلل الأن�ضاري »التََّذكُّ

اإّن الّتفّك���ر طلب للمحبوب والّتذّك���ر ح�ضول للمطلوب. فما دام الإن�ض���ان يطلب ويبحث يكون 

.
(2(

محجوًبا عن مطلوبه وعندما ي�ضل اإلى محبوبة يتحّرر من عناء البحث والّتفتي�س«

ويقول }: »اعلم اأن الّتذّكر من نتائج التفّكر، ولهذا يعتبرون مقام الّتفّكر مقّدًما على 

. اإذن الّتفّكر مقّدمة اأ�ضا�ضّية للّتذّك���ر: »اإّن قّوة التذّكر وكماله يرتبطان بقّوة 
(3(

مق���ام التذّكر«

.
(4(

الّتفّكر وكماله«

ماذا نذكر؟
طالم���ا اأّن الّذكر عبارة ع���ن �ضّدة ح�ضور الحقائق في القلب، ينبغ���ي اأن نتعّرف على هذه 

الحقائق التي يوؤّدي تذّكرها اإلى تلك الآثار العظيمة في الّنف�س حا�ضًرا وم�ضتقباًل.

)1)  الأربعون حديًثا، �س 327-326.
)2)  )م.ن(، �س 325.

)3)  )م.ن(.

)4)  )م.ن(.
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ل �ض���ّك باأّن الحقيقة الوحيدة الت���ي تحّقق هذا الفر�س هي حقيقة الألوهّية. فيكون الّذكر 

 وحقيق���ة الألوهّية هي التي 
(1(

الوحي���د ذك���ر اهلل تعال���ى: {ىت يت    جث مث ىث  }

تق���ف وراء كّل ظواه���ر الوج���ود والعالم المعّب���ر عنها بالآيات. ق���ال اهلل تعالى: {وئ  

جئ  ی           ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
. واإّنم���ا كان���ت هذه الحقيقة هي الّنافع الوحيد لأج���ل انح�ضار كّل خير وكمال بها. 

(2(
حئ  }

ا ع���ن م�ضدر ال�ّضعادة الأوحد. ق���ال اهلل تعالى: {ۆئ ۈئ   فيك���ون الإعرا�س عنها اإعرا�ضً

، واإّن القول الجامع لهذه 
(3(

ۈئ  ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی ی     ی  }
الحقيقة هو ل اإله اإل اهلل. ولهذا، قال الإمام الخمينّي } في �ضرحه لجنود العقل والجهل 

. ويقول }: 
(4(

»فليعمد اإلى ذكر »ل اإله اإّل اهلل« ال�ّضريف الذي هو اأف�ضل الأذكار واأجمعها«

»اإذا ا�ضتحك���م في القل���ب اأ�ضل الّتوحيد الفعلّي للحّق و�ُضقي بم���اء العلم التواأم للعمل اللطيف 

ال���ذي يق���رع باب القلب تك���ون نتيجته تذّكر مق���ام الألوهّية، وي�ضفو القل���ب بالّتدريج للتجّلي 

.
(5(

الفعلّي للحّق«

ويك���ون هدف الّذكر ربط الإن�ضان بم�ضدر الكمال وال�ّضعادة الأوحد، ويكون تذّكر ما �ضواه 

نافًعا ومفيًدا في هذا المجال اإذا نظر اإليه بمنظار الإ�ضمّية والمظهرّية، كما قال الإمام}: 

»ل ب���ّد لل�ّضال���ك اأن يفهم قلبه اأّن جمي���ع الموجودات الّظاهرة والباطن���ة وجميع عوالم الغيب 

وال�ّضهادة  تحت تربية اأ�ضماء اهلل، بل هي ظاهرة بظهور اأ�ضماء اهلل وجميع حركاته و�ضكناته 

وجمي���ع العال���م بقيومي���ة ال�ض���م اهلل الأعظم، فمحام���ده للح���ّق وعبادته واإطاعت���ه وتوحيده 

واإخال�ضه كّل ذلك بقيومّية ال�ضم اهلل، فاإذا اأحكم وا�ضتقّر هذا المقام وهذه اللطيفة الإلهّية 

ف���ي قلب���ه بوا�ضطة الّتذّك���ر ال�ّضديد الذي هو غاي���ة العبادات، كما قال تعالى ف���ي خلوة الأن�س 

ومحف���ل القد�س لكليم���ه مو�ضى ب���ن عم���ران: {پ پ پ ڀ ڀ  ڀ     ڀ  ٺ ٺ ٺ 

)1)  �ضورة الرعد، الآية  28.

لت، الآية 53. )2)  �ضورة ف�ضّ
)3)  �ضورة طه، الآية 124.

)4)  جنود العقل والجهل، �س 110.
)5)  معراج ال�ضالكين، �س 234.
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الة ذكره، فبعد الّتذّكر ال�ّضدي���د ُيفتح لقلب العارف  . فجع���ل غاية اإقام���ة ال�ضّ
(1(

ٺ  }
طري���ق اآخر من المعارف وُيجذب الى عالم الوحدة حتى يكون ل�ضان حاله وقلبه باهلل، الحمد 

.
(2(

هلل، واأنت كما اأثنيت على نف�ضك، واأعوذ بك منك«

الإرنامج العام للذكر
ُط���ًرا عاّمة للّذكر كالقراآن 

ُ
ولأج���ل تعميق ه���ذا الّذكر والّتوّجه في القلب، جعل اهلل تعالى اأ

���الة والعوالم. ول �ضّك باأّن اأعظم الّذكر هو القراآن  الكري���م واأحوال الأولياء ومقاماتهم وال�ضّ

 R ا. وقد بلغ اأهل بيت الع�ضمة والّطهارة ب���ل هو الّذكر. وهو المق�ضد الأعلى للّذكر اأي�ضً

مرتب���ة �ضاروا فيها اأهل الّذكر. وه���م المعنّيون بقوله تعال���ى: {ڀ ڀ  ڀ  ڀ ٺ              ٺ 

.
(3(

ٺ  }
ُط���ر العاّمة يوج���د مجموعة م���ن الحقائق المرتبط���ة باأح���وال ال�ّضالكين 

ً
وداخ���ل ه���ذه الأ

ومراتبه���م وحاجاتهم المعنوّية وال�ّضلوكّية. و�ضوف نتعّر����س اإلى ال�ّضواهد العديدة من كلمات 

الإمام الخمينّي } في هذا المجال.

القرآن الكريم  .1
، وق���ال عّز من 

(4(
ق���ال اهلل تعال���ى: {ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ    چ  }

.
(5(

قائل: {ٻ ٻ ٻ     پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ  ڀ ٺ ٺ  }

يقول الإمام الخمينّي }: »من عّود نف�ضه على قراءة الآيات والأ�ضماء الإلهّية من كتاب 

الّتكوي���ن والّتدوي���ن الإلهّيين ي�ضير قلب���ه بالّتدريج على �ضورة الذك���رى والآية ويتحّقق باطن 

.
(6(

الّذات بذكر اهلل وا�ضم اهلل واآية اهلل«

)1)  �ضورة طه، الآية 14.
)2)  معراج ال�ضالكين، �س 251.

)3)  �ضورة النحل، الآية  43.
)4)  �ضورة الإ�ضراء، الآية 41.
)5)  �ضورة الأعراف، الآية 2.

)6)  معراج ال�ضالكين، �س 226.
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أولياء اهلل  .2
»ن���رى ذكر الأولياء ومقاماتهم دخياًل في ت�ضفي���ة القلوب وتخلي�ضها وتعميرها. لأّن ذكر 

خي���ر اأ�ضحاب الولي���ة والمعرفة يوجب المحّب���ة والّتوا�ضل والّتنا�ضب، وه���ذا الّتنا�ضب يوجب 

الّتج���اذب، وهذا الّتجاذب يوؤّدي اإل���ى الّت�ضافع الذي ظاهره الإخراج م���ن ظلمات الجهل اإلى 

اأن���وار الهداي���ة والعلم، وباطنه الّظه���ور بال�ّضفاعة في عالم الآخ���رة؛ لأّن �ضفاعة ال�ّضافعين ل 

.
(1(

تكون من دون تنا�ضب وتجاذب باطنّي ول تكون من الجزاف والباطل«

حابه:  وف���ي الكافي ال�ّضريف: »َعْن الَعْرُقوفي قاَل: �َسِمْعُت اأبا َعْبِداهلِل Q يقول لأ�سْ

لي���َن ُمَتراِحميَن. َتزاَوُروا َوَت َق���ْوا َوَتذاَكُروا   َوُكوُن���وا اإِْخَوًة َب���َرَرًة ِفي اهلِل ُمَتوا�سِ
َ
ُق���وا اهلل »اتَّ

.
(2(

اأْمَرنا َواأْحُيوُه««

الّصالة  .3
 يق���ول الإم���ام }: »ل���و اأن يقظة الليل 

(3(
ق���ال اهلل تعال���ى: {ٺ ٺ ٺ  }

الة و�ضّرها، لأِن����س بذكر اهلل والتفّكر ف���ي اهلل، ولجعل الليالي  تك�ض���ف لالإن�ضان حقيق���ة ال�ضّ

.
(4(

مركوبه للعروج اإلى قربه تعالى، ولما كان ثّمة ثواب له اإل جمال الحّق الجميل وحده«

و»اعل���م اأّن الم�ضّل���ي اذا تحّق���ق بمق���ام الذك���ر وراأى جمي���ع ذّرات الكائنات، م���ن اأعلى 

الموج���ودات اإلى اأدناها اأ�ضماء اإلهّية، واأخرج ع���ن قلبه جهة ال�ضتقالل، ونظر اإلى موجودات 

عوال���م الغيب وال�ضهود بعين ال�ضتظ���الل، تح�ضل له مرتبة الّتحميد ويعت���رف قلبه اأّن جميع 

ات الّذات الأحدّي���ة ولي�س ل�ضائر الموجودات فيها �ضرك���ة لأّنه لي�س لها  المحام���د م���ن مخت�ضّ

.
(5(

كمال من اأنف�ضها حّتى يقع الحمد والّثناء لها«

العالم الّتكوينّي  .4
ي�ضب���ح العال���م و�ضيلة لذك���ر اهلل ووحدانّيته عندما ننظ���ر اإليه كمراآة واآي���ات. لهذا، قال 

)1) معراج ال�ضالكين، �س 232.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 343.

)3)  �ضورة طه، الآية  14.
)4)  الأربعون حديثًا، �س 239-238.

)5)  معراج ال�ضالكين، �س 227.
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الإمام }: »من عّود نف�ضه على قراءة الآيات والأ�ضماء اللهّية من كتاب الّتكوين والّتدوين 

الإلهّيين ي�ضير قلبه بالّتدريج على �ضورة الذكرى والآية ويتحّقق باطن الّذات بذكر اهلل وا�ضم 

.
(1(

اهلل واآية اهلل«

كانت هذه برامج عاّمة للّذكر، وفيها الكثير من الّتفا�ضيل؛ نذكر منها على �ضبيل الّنماذج 

والم�ضاديق ل الح�ضر:

نعماء اهلل تعالى  .5
»م���ن الأمور التي ُتعي���ن الإن�ضان � وب�ضورة كاملة � في مجاهدت���ه للّنف�س وال�ّضيطان، والتي 

ينبغ���ي لالإن�ضان ال�ّضالك المجاهد النتباه اإليها جّيًدا هو »التذّكر«. والّذكرى في هذا المقام، 

.
(2(

هي عبارة عن ذكر اهلل تعالى ونعمائه التي تلّطف بها على الإن�ضان«

فقر الكائنات  .6
»ف���اإذا �ض���ار فقر الممكن وذّلته وعظم���ة الحّق وكبرياوؤه جّلت قدرت���ه ن�ضب عين ال�ّضالك 

وو�ض���ل التفّك���ر والّذكر اإلى ح���ّد الّن�ض���اب، وح�ضل للقلب الأن����س وال�ّضكين���ة، في�ضاهد بعين 

. ف� »ل بّد لل�ضالك اأن يذّكر قلبه 
(3(

الب�ضي���رة اآثار جالل الحّق وكبريائه في جميع الموجودات«

.
(4(

وقواه بعجز نف�ضه وكبرياء الحّق«

اآليات األواخر من سورة الحشر  .7
»اإذا عمد في وقت الفراغ من الم�ضاغل الّنف�ضّية والخواطر، والواردات الدنيوّية مثل اأواخر 

اللي���ل اأو م���ا بين الّطلوعي���ن، اإلى تالوة الآي���ات الأواخر من �ضورة الح�ض���ر المباركة من قوله 

تعال���ى: {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  } وهي الآي���ة 18 من ال�ضورة اإلى اآخره���ا �� وهي اآيات 

ت�ضتم���ل على التذكي���ر ومحا�ضبة الّنف�س، وتت�ضّم���ن الإ�ضارة اإلى مراتب توحي���د اهلل واأ�ضمائه 

و�ضفاته �� نقول اإذا عمد على تالوتها مع الّتوّجه القلبّي والّتدّبر فيها؛ فاإّن المرجّو اإن �ضاء اهلل 

.
(5(

اأن يح�ضل نتائج طيبة«

)1)  معراج ال�ضالكين،  �س 226.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 33-32.

)3)  معراج ال�ضالكين، �س 142-141.
)4)  )م.ن(،  �س 140.

)5)  جنود العقل والجهل، �س 110.
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رحمة اهلل المطلقة  .8
»]على ال�ّضالك[ اأن يدخل اإلى قلبه بالّطريقة نف�ضها العلم ب�ضعة رحمة الحّق تعالى ولطفه 

و�ضفقت���ه وراأفته بعباده، وذلك بالتذّكر ال�ّضدي���د والتفّكر في رحمات الحّق تعالى المحيطة به 

منذ ما قبل ولدته واإلى اآخر الأبد، فيدرك قلبه، تدريجيًّا، نموذًجا من المحّبة الإلهّية، وكّلما 

ا في اأوقات تفّرغ القلب � ازدادت هذه المحّبة، حّتى يرى الحّق تعالى  كان التذّكر اأ�ضّد � خ�ضو�ضً

اأرح���م به واأراأف من كّل موج���ود، وي�ضاهد بنور الب�ضيرة القلبّية حقيق���ة »اأرحم الراحمين«. 

ا اأركان التوّكل الآخر اإلى قلب���ه، اأي ب�ضّدة التذّكر وريا�ضة القلب؛  ويدخ���ل به���ذه الكيفّية، اأي�ضً

حّت���ى ياأن�س القل���ب وياألف تلك الحقائق، وعندها تتجّلى مقت�ضي���ات ولوازم هذه المعارف في 

.
(1(

باطن قلبه«

يا حّي يا قّيوم  .9
»اإجم���اًل فاإّن ذك���ر اهلل بالخ�ضو�س، كما قي���ل، ا�ضمه المبارك »يا حّي ي���ا قّيوم »بح�ضور 

 .
(2(

القلب وتوّجهه؛ مفيد في اإحياء القلب«

ال إّلا أنت سبحانك إّني كنت من الّظالمين  .10

»ُينقل عن بع�س اأهل الّذكر والمعرفة والإكثار من القول: »ل اإله اإّل اأنت �ضبحانك اإّني كنت 

من الّظالمين« في �ضجدة واحدة مّرة كّل يوم وليلة مفيدة في الّرقّي الّروحّي. وُنقل عن بع�س 

�ضالك���ي طريق الآخ���رة اأّنه لّما �ضمع قول اأ�ضت���اذه ال�ّضيخ الجليل ب�ضاأن فائ���دة هذا العمل كان 

ي�ضج���د م���ّرة في اليوم والليلة ويكّرر هذا الّذكر األف م���ّرة، وُنقل عن اآخر اأّنه كان يكرره ثالثة 

.
(3(

اآلف مّرة«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 193.
)2)  )م.ن(، �س 124.

)3)  )م.ن(.
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بعض خصائص الذكر
فات وتذّك���ر الحّق وجماله  يق���ول الإم���ام }: »ويكون التذّك���ر لالآيات والأ�ضم���اء وال�ضّ

.
(1(

وجالله باعًثا على حّدة في الب�ضيرة واإزاحة الحجب«

ل 
َ
نَّ ُمو�سى Q �َساأ

َ
ب���ي َجْعَفَر Q قاَل: »َمْكُتوٌب ِفي التَّوراِة الَّتي َل���ْم ُتَغيَّر اأ

َ
و»َع���ْن اأ

 َعزَّ َوَجلَّ اإَلْيِه: يا 
ُ
ْوَحى اهلل

َ
ناديَك؟ َفاأ

ُ
ناجيك، اأْم َبعيٌد َفاأ

ُ
َقريٌب اأْنَت ِمّني َفاأ

َ
َربَُّه َفقاَل: يا َربِّ اأ

َن���ا َجلي�ُص َمْن َذَكَرِني. َفقاَل ُمو�سى: َفَمْن في �ِسْتِرك َيْوَم ل �ِسْتَر اإِّل �ِسْتُرَك. َفقاَل: 
َ
ُمو�س���ى اأ

�سيَب اأْهَل 
ُ
ذي���َن اإِذا اأَرْدُت اأْن اأ

ُهْم َفاوؤُلِئَك الَّ ِحبُّ
ُ
وَن ِفيَّ َفاأ ْذُكُرُهْم َوَيتحابُّ

َ
الَّذي���َن َيْذُكُروَنن���ي َفاأ

الأْر����صِ ِب�ُس���وٍء َذَكْرُتُهْم َفَدَفْعُت َعْنُهْم ِبِهم«. ُي�ضتفاد من هذا الحديث ال�ّضريف، اأّن لذكر اهلل 

والّتح���اّب بي���ن الأ�ضخا�س في �ضبيل اهلل، خ�ضائ�س: اإحداها � وهي الأهم � اأّن ذكر العبد هلل، 

ا. ويقابل هذا الّذكر  يبعث على ذكر اهلل لعبده، كما نطقت بهذا الم�ضمون اأحاديث اأخرى اأي�ضً

الّن�ضي���ان، قد ق���ال �ضبحانه وتعالى ع���ن الّنا�ضي في الق���راآن {ٻ           ٻ ٻ ٻپ پ 

. فكم���ا اأّن ن�ضيان الآيات والعمى الباطن���ّي عن روؤية مظاهر جمال الحّق وجالله 
(2(

پ    پ  }

فات وتذّكر الحّق �ضبحانه  ي�ضّب���ب عمًى في العالم الآخر، يكون الّتذّكر لالآيات والأ�ضماء وال�ضّ

وجمال���ه وجالله باعًثا على ِحّدة في الب�ضيرة، واإزاحة للحج���ب، بقدر قّوة الّتذّكر ونورانّيته. 

هذا واإّن تذّكر اآيات الحّق �ضبحانه، و�ضيرورته � هذا الّتذّكر � ملكة � را�ضخة � في الإن�ضان يجعل 

فات يبعث على  لب�ضيرت���ه قّوة، فيرى من خالل الآيات، جمال الحّق. واإّن تذّكر الأ�ضماء وال�ضّ

م�ضاهدة الحّق في تجّليات اأ�ضمائه و�ضفاته. واإّن تذّكر الّذات عّز �ضاأنه من دون حجاب الآيات 

فات، يوجب رفع الحجب باأ�ضرها وم�ضاهدة الحبيب من دون غ�ضاء وحجاب.  والأ�ضم���اء وال�ضّ

ويعتبر هذا � التف�ضير � واحًدا من الّتوجيهات والّتف�ضيرات للفتوحات الّثالثة التي هي قّرة عين 

.
(3(

العرفاء والأولياء وهي: الفتح القريب. الفتح المبين. الفتح المطلق. الذي هو فتح الفتوح«

)1)  الأربعون حديًثا، �س 323.
)2)  �ضورة طه، الآية 126.

)3)  الأربعون حديًثا، �س 324-323.
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المهاهيم الرئيسة

عندم���ا يكون الحديث عن الأعمال والعبادات الذكرّي���ة فاإّن الّذكر ي�ضير اإلى ما ينبغي   .1

اأن نقوم به من اأجل الو�ضول اإلى هذا المقام ال�ّضامخ.

حقيق���ة الذك���ر والتذّكر هي الّذكر القلبي. اأّما الّذك���ر الل�ضاني بدون الذكر القلبي فهو   .2

بال لّب و�ضاقط عن درجة العتبار تماًما.

اإنَّ الّذك���ر القلبّي اإذا و�ضل اإلى ن�ضابه وبلغ ح���ّده المطلوب �ضرى من القلب اإلى جميع   .3

مراتب الّنف�س. 

الحقيق���ة الوحي���دة الت���ي يوؤّدي تذّكره���ا اإلى تلك الآث���ار العظيمة في الّنف����س حا�ضًرا   .4

وم�ضتقباًل هي حقيقة الألوهّية. فيكون الّذكر الوحيد هو ذكر اهلل تعالى.

ه���دف الّذك���ر ربط الإن�ضان بم�ضدر الكم���ال وال�ّضعادة الأوحد، ويك���ون تذّكر ما �ضواه   .5

نافًعا ومفيًدا في هذا المجال اإذا ُنظر اإليه بمنظار الإ�ضمّية والمظهرّية.

الة هي ذكر اهلل، وبعد الّتذّكر ال�ّضديد ُيفتح لقلب العارف طريق اآخر  غاية اإقامة ال�ضّ  .6

من المعارف وُيجذب الى عالم الوحدة. 

ل �ض���ّك باأّن اأعظم الّذكر هو الق���راآن بل القراآن هو الّذكر، وهو المق�ضد الأعلى للّذكر   .7

ا. وقد بلغ اأهل بيت الع�ضمة والّطهارة مرتبة �ضاروا فيها اأهل الّذكر. اأي�ضً

اأمور اأخرى ت�ضاهم في ت�ضفية القلب واأن يكون الإن�ضان من الّذاكرين:  .8
	 الّنظر اإلى العالم التكويني.•

	 تذّكر العبودية.•

	 تذّكر نعماء اهلل واأ�ضمائه و�ضفاته.•

	 تذّكر عجز نف�ضه وفقر الكائنات وكبرياء الحّق.•

	 تالوة الآيات الأواخر من �ضورة الح�ضر مع تّدبر. •

	 تذّكر اأحوال النف�س وما ينفعها من اأعمال �ضالحة لتغييرها.•

	 وذك���ر ا�ض���م »يا حّي يا قي���وم« والإكثار من قول »ل اإله اإل اأن���ت �ضبحانك اإني كنت من •

الظالمين«.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

ْهُتَك ِمْن ِذْكِري  ْم���ِرَك َلَنزَّ
َ
ِحي���ِم، اإَِلِهي َلْوَل اْلَواِجُب ِم���ْن ُقُبوِل اأ ْحم���ِن الرَّ ِب�ْس���ِم اهلِل الرَّ

ْجَعَل َمَح ًّ 
ُ
ْن َيْبُلَغ ِمْق���َداِري َحتَّى اأ

َ
نَّ ِذْكِري َلَك ِبَق���ْدِري َل ِبَقْدِرَك َوَما َع�َسى اأ

َ
���اَك َعلَ���ى اأ اإِيَّ

ْل�ِسَنِتَن���ا َواإِْذُن���َك َلَن���ا ِبُدَعاِئَك 
َ
َع���ِم َعلَْيَن���ا َجَري���اَُن ِذْك���ِرَك َعلَ���ى اأ ْعَظ���ِم النِّ

َ
ِلَتْقِدي�ِس���َك َوِم���ْن اأ

ْلِهْمَنا ِذْكَرَك ِفي اْلَخ���َ ِء َواْلَمَ ِء َواللَّْيِل َوالنََّهاِر َوالإِْعَ ِن 
َ
َلِهي َفاأ َوَتْنِزيِه���َك َوَت�ْسِبيِح���َك اإِ

ْعِي  ِكيِّ َوال�سَّ ْكِر اْلَخِفيِّ َوا�ْسَتْعِمْلَنا ِباْلَعَمِل الزَّ ِن�ْسَنا ِبالذِّ
َ
اِء َواآ رَّ اِء َوال�سَّ رَّ َوالإِ�ْس���َراِر َوِف���ي ال�سَّ

؛ اإَِلِهي ِبَك َهاَمِت اْلُقُلوُب اْلَواِلَهُة َوَعلَى َمْعِرَفِتَك ُجِمَعِت  يِّ َوَجاِزَنا ِباْلِميَزاِن اْلَوِفيِّ اْلَمْر�سِ

لَّ ِعْنَد ُروؤَْياَك...  ُفو�ُص اإِ  ِبِذْكَراَك َوَل َت�ْسُك���ُن النُّ
اْلُعُق���وُل اْلُمَتَباِيَن���ُة َفَ  َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب اإِلَّ

 ِذْكراً َكِثي���راً َو�َسبُِّحوُه ُبْكَرًة 
َ
َها الَِّذيَن اآَمُن���وا اْذُكُروا اهلل يُّ

َ
ْن���َت ُقْل���َت َوَقْوُلَك اْلَح���ُق َيا اأ

َ
اإَِلِه���ي اأ

ْن َتْذُكَرَنا 
َ
َمْرَتَنا ِبِذْكِرَك َوِوَعْدَتَنا َعلَْيِه اأ

َ
ْذُكْرُكْم َفاأ

َ
يً ، َوُقْلَت َوَقْوُلَك اْلَحُق َفاْذُكُروِني اأ �سِ

َ
َواأ

ْنِجْز َلَنا َما َوَعْدَتَنا َيا َذاِكَر 
َ
َمْرَتَنا َفاأ

َ
ْعَظاماً َوَها َنْحُن َذاِكُروَك َكَما اأ َت�ْسِريفاً َلَنا َوَتْفِخيماً َواإِ

.
اِحِميَن)1) ْرَحَم الرَّ

َ
اِكِريَن َوَيا اأ الذَّ

الروايات ال�سريفة:

 َعلَى َخْلِقِه ِذْكُر اهلِل َكِثيراً، ُثمَّ 
ُ
�َسدِّ َما َفَر�َص اهلل

َ
ِبي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: »ِم���ْن اأ

َ
َع���ْن اأ  .1

ْكَبُر َواإِْن َكاَن ِمْنُه، َوَلِكْن 
َ
 اأ
ُ
 َواهلل

ُ
ْعِن���ي �ُسْبَح���اَن اهلِل َواْلَحْمُد هلِلِ َوَل اإَِلَه اإِلَّ اهلل

َ
َق���اَل: َل اأ

َيًة َتَرَكَها«)2). َم َفاإِْن َكاَن َطاَعًة َعِمَل ِبَها َواإِْن َكاَن َمْع�سِ َحلَّ َوَحرَّ
َ
ِذْكَر اهلِل ِعْنَد َما اأ

َحَماُء  َب���ا َعْبِد اهلِل Q َيُق���وُل: �ِسيَعُتَن���ا الرُّ
َ
ِبي َحْم���َزَة َقاَل: »�َسِمْعُت اأ

َ
2. َع���ْن َعِل���يِّ ْبِن اأ

 َواإَِذا ُذِكَر 
ُ
 اإِنَّ ِذْكَرَنا ِمْن ِذْكِر اهلِل اإِنَّا اإَِذا ُذِكْرَنا ُذِكَر اهلل

َ
ِذيَن اإَِذا َخلَْوا َذَكُروا اهلل

َبْيَنُهُم الَّ

ْيَطاُن«)3). َنا ُذِكَر ال�سَّ َعُدوُّ

)1)  ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، مناجاة الّذاكرين.
)2)  الكافي، ج2، �س 80.

)3)  )م.ن(، �س 186.



159 كراام إديدة الذكر  كيهّيتل 
ّ
 الذ

 ِفي َحِديٍث َيُقوُل ِفي اآِخ���ِرِه َت�ْضِبيُح َفاِطَمَة O: »ِمْن ِذْكِر اهلِل 
ٍ
���ِد ْبِن ُم�ْضِلم َع���ْن ُمَحمَّ  .3

ْذُكْرُكْم«)1).
َ
 َعزَّ َوَجلَّ َفاْذُكُروِني اأ

ُ
اْلَكِثيِر الَِّذي َقاَل اهلل

ع���ن اأمي���ر الموؤمني���نQ: »اإّن للذكر اأه���  اأخذوه م���ن الدنيا بدل فل���م ت�سغلهم   .4

تجارة و ل بيع عن ذكر يقطعون به اأيام الحياة و يهتفون به في اآذان الغافلين«)2).

َياُمُه َوِتَ َوُتُه ِلْلُقْراآِن،  َ ُتُه َو�سِ ْت �سَ
 َواإِْن َقلَّ

َ
 َفَقْد َذَكَر اهلل

َ
َطاَع اهلل

َ
َعْنُه P َقاَل: »َمْن اأ  .5

َياُمُه َوِتَ َوُتُه ِلْلُقْراآِن«)3). َ ُتُه َو�سِ  َواإِْن َكُثَرْت �سَ
َ
 َفَقْد َن�ِسَي اهلل

َ
َوَمْن َع�َسى اهلل

 َكِثيراً اإِنَّ 
َ
���رِّ َفَقْد َذَكَر اهلل  َعزَّ َوَجلَّ ِفي ال�سِّ

َ
ِمِنيَن Q: »َمْن َذَكَر اهلل ِمي���ُر اْلُموؤْ

َ
َق���اَل اأ  .6

 :  َعزَّ َوَجلَّ
ُ
رِّ َفَق���اَل اهلل  َعَ ِنَي���ًة َوَل َيْذُكُروَنُه ِفي ال�سِّ

َ
اْلُمَناِفِقي���َن َكاُن���وا َيْذُك���ُروَن اهلل

 

.(4(
{ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ         ژ  }«

ِبي َجْعَفٍر Q َق���اَل: »اإِنَّ اإِْبِلي�َص َعلَْي���ِه َلَعاِئُن اهلِل َيُبثُّ ُجُن���وَد اللَّْيِل ِمْن َحْيُث 
َ
َع���ْن اأ  .7

ُذوا ِباهلِل  اَعَتْيِن َوَتَعوَّ ْكِثُروا ِذْكَر اهلِل َعزَّ َوَجلَّ ِفي َهاَتْيِن ال�سَّ
َ
ْم����ُص َوَتْطُلُع َفاأ َتِغي���ُب ال�سَّ

اَعَتْيِن َفاإِنَُّهَما �َساَعَتا َغْفلٍَة«)5). َغاَرُكْم ِفي ِتْلَك ال�سَّ ُذوا �سِ ِمْن �َسرِّ اإِْبِلي�َص َوُجُنوِدِه َوَعوِّ

َ ٍة َما  ِمُن ِف���ي �سَ ِد ْبِن َعِليٍّ اْلَباِق���ِر Q َقاَل: »َل َي���َزاُل اْلُموؤْ ِبي َجْعَف���ٍر ُمَحمَّ
َ
َع���ْن اأ  .8

 َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل: 
َ
نَّ اهلل َطِجعاً اإِ ْو ُم�سْ

َ
ْو َجاِل�س���اً اأ

َ
َكاَن ِف���ي ِذْك���ِر اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َقاِئماً َكاَن اأ

 

{گ ڳ ڳ ڳ ڳ     ڱ ڱ  } «)6).

َد ْبَن ُم�ْسِلٍم َل َتَدَعنَّ ِذْكَر اهلِل َعلَى ُكلِّ َحاٍل  : »َيا ُمَحمَّ
ٍ
ِد ْبِن ُم�ْضِلم ُبو َجْعَفٍر ِلُمَحمَّ

َ
َقاَل اأ  .9

 َعزَّ َوَجلَّ َوُقْل َكَما 
َ
ْنَت َعلَى اْلَخَ ِء َفاْذُك���ِر اهلل

َ
َذاِن َواأ

َ
وَل���ْو �َسِمْع���َت اْلُمَناِدَي ُيَن���اِدي ِباْلأ

َيُقوُل اْلُموؤَذِّن«)7).

)1)   و�ضائل ال�ّضيعة، ج6، 442.
)2)  غرر الحكم، 188.

)3)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج5، �س 403.
)4)  الكافي، ج2، �س 501.

)5)  )م.ن(، �س 255.
)6)  و�ضائل ال�ّضيعة، ج7، �س 150.

)7)  من ل يح�ضره الفقيه، ج1، �س 288.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

 الّذكر )2( 

أهّمية الّذكر ودوره

يتع���ّرف اإل���ى اأهمّية الّذك���ر وتاأثيره عل���ى حياتنا  . 1

وم�ضيرنا.

ي�ض���رح دور الّذكر ف���ي اإ�ضالح الّنف����س وتهذيبها  . 2

والخروج من الحجب.

يفه���م دور الّذك���ر ف���ي الو�ض���ول اإلى الغاي���ة التي  . 3

ُخلقنا لأجلها.

الدرس الحادي عشر 





تمفيق
عندما نتاأمل في التاأثيرات العظيمة للذكر على م�ضتوى بناء ال�ضخ�ضية وم�ضيرها، ندرك 

اأنن���ا اأمام كن���ز عظيم ل �ضبيه ل���ه. بل نتعرف اإلى البع���د الجوهري في برنام���ج الإ�ضالم في 

�ضناع���ة الإن�ضان الكامل. كيف ل! والذكر عبارة عن الح�ضور في مح�ضر الحق المتعال. وهل 

يمكن لمثل هذا الح�ضور اإل اأن يبّدل هوية الإن�ضان الطبيعية اإلى الهوية الرّبانية. األي�س الذكر 

تلك ال�ضبغة التي ت�ضبغ وجود الإن�ضان فتحوله اإلى مخلوق ملكوتي. 

فم���ا اأحوجن���ا اإلى التاأمل والتفكر في ه���ذه الآثار التي يجعل كل واحد منه���ا الإن�ضان اأمام 

م�ضهد عظيم للنعم الإلهية بحيث ل ي�ضتبدل به �ضيئا.

كر  عظمتل
ّ
أهمّية الذ

ْيِل ْبِن َي�ضاِر قاَل: قاَل  حيح َع���ِن الُف�ضَ يق���ول الإمام الخمينّي }: »في الكافي ِب�َضَنٍد �ضَ

اأُبوَعْب���ِداهلِل Q: »م���ا ِمْن َمْجِل�ٍص َيْجَتِمُع ِفيِه اأْبراٌر َوُفّج���اٌر َفَيُقوُموَن َعلى َغْيِر ِذْكِر اهلِل 

. من الوا�ضح اأّن الإن�ضان عندما تنك�ضف عليه 
َعزَّ وجلَّ اإِّل كاَن َح�ْسَرًة َعلَْيِهْم َيْوَم الِقياَمِة«)1)

 
ٍ
ي���وم القيامة النتائج العظيمة لذكر اهلل، ويرى نف�ضه بعيدًا عنها، ويعلم باأّنه قد ُحرم من نعم

كثي���رة، ول ي�ضتطيع تداركها، ت�ضتولي عليه الح�ضرة والّندام���ة. فيجب على الإن�ضان اأن يغتنم 

.
(2(

الفر�ضة ول ُيخلي مجال�ضه ومحافله من ذكر اهلل«

اإّن عظم���ة الّذك���ر واأهمّيته ُتعرف من خالل التاأّمل في اآث���اره الكثيرة والعميقة وفي اأدواره 

العديدة وم�ضاهمته في تهذيب الّنف�س وتكميلها. وقد نقلنا عن الإمام الخمينّي } مجموعة 

مهّمة من ال�ّضواهد التي تدّل على هذا المطلب، ندرجها �ضمن العناوين التالية:

)1)  الكافي، ج2، �س 496.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 329-328.



ة؛  األخالق المحمودة على ضوء فكر اإلمام الخمينّي}164 دراسات أخالقيَّ

الوصول إلى الكمال المطلق
»ل���و اأّن حقيقة الّذكر تحّولت اإلى �ضورة باطنّي���ة للقلب، وانفتحت مملكة القلب على يديه � 

الّذكر � لجرى حكمه في كّل الممالك والأقاليم � القوى الج�ضمّية الّظاهرّية والباطنّية � ولكانت 

حرك���ة و�ضكون العين والل�ضان واليد والرجل، واأفع���ال كّل القوى والجوارح مع ذكر الحّق. ولم 

تق���م � الق���وى الظاهرّية والباطنّية ف���ي ج�ضم الإن�ضان � باإنجاز ما يخال���ف الوظائف ال�ّضرعّية 

المقّررة. فتك���ون حركاتها و�ضكناتها مبدّوة ومختومة بذكر الح���ّق، وَتْنُفُذ {ک      گ گ 

 في جميع اأطراف المملكة � ج�ضم الإن�ضان بما فيه القوى الّظاهرّية والباطنّية. 
(1(

گگ  }
فات، بل اإلى �ض���ورة ا�ضم اهلل  وف���ي الّنتيج���ة يتح���ّول الإن�ضان اإلى حقيق���ة الأ�ضم���اء وال�ضّ

الأعظ���م، ومظهره. وهذه ه���ي الغاية الق�ضوى لكمال الإن�ضان ومنته���ى رجاء اأهل اهلل. وكّلما 

ح�ض���ل انخفا����س عن هذا الم�ضتوى الّرفي���ع، وقّل نفوذ الذكر � في الإن�ض���ان � انتق�س وبنف�س 

الن�ضبة من كمال الإن�ضان، واأّثر نق�ضان كل من الّظاهر والباطن، في الآخر، لأّن ن�ضاآت وجود 

.
(2(

الإن�ضان مترابطة ومتاأثّرة بع�ضها ببع�س«

و»م���ن عّود نف�ضه على قراءة الآيات وال�ضماء اللهية من كتاب التكوين والتدوين اللهيين 

ي�ضي���ر قلب���ه بالتدريج على �ضورة الذك���رى والآية ويتحقق باطن ال���ذات بذكر اهلل وا�ضم اهلل 

.
(3(

واآية اهلل«

زيادة اإليمان
»يق���ول تبارك وتعال���ى في الآية الثانية من �ض���ورة الأنفال: {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

يق���ول:  اأن  اإل���ى   
(4(

ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ  }
{ ڇ ڇ ڍ ڍڌ  }. فه���و تب���ارك وتعالى ي�ضّرح �� وعلى نح���و الح�ضر �� باأّن الموؤمنين 

فات، اأي اأّن غيرهم لي�ضوا بموؤمنين: ثّم يختم هذا الو�ضف بتاأكيد  ه���م الذين يتحّلون بهذه ال�ضّ

فات هم وحده���م الموؤمنون حقًا. و�ضفاتهم  الأم���ر والّت�ضري���ح باأّن الذين تتوّفر فيهم هذه ال�ضّ

)1)  �ضورة هود، الآية 41.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 327.

)3)  معراج ال�ضالكين، �س 226.
)4)  �ضورة الأنفال، الآية 2.



165 كر  د رل 
ّ
كر اام أهّمية الذ

ّ
الذ

���ا جميع اأركانه  المذك���ورة ف���ي الآية ق���د لحظتموها؛ واأنت���م تّدعون الإيمان، وق���د اأدركتم عقليًّ

ولديك���م دليل عقلي واأوجدتم دلياًل لكّل منها، فارجعوا اإل���ى اأنف�ضكم وتدّبروا فيها ولحظوا اأي 

فات موجودة في قلوبكم! ت�ضمعون اأو ت���رّددون كل هذا الّذكر هلل تعالى ولكن اأين  م���ن تل���ك ال�ضّ

»وجل القلوب»الذي يظهر على الموؤمن عند ذكر اهلل؟ ل ريب في اأّن القلب الذي يدرك وجدانيًّا 

.
(1(

عظمة الحّق تعالى وجالله، ولم يتجلَّ فيه كبرياوؤه تعالى وعلّوه؛ ل يوجل من ذكره عّز وجّل«

هوا  تفذيإفا
ّ
إصالح الن

ي اإلى تاأثي���ر الأعمال والأحوال  »اإّن الرتب���اط المذكور بي���ن الّروح والقوى الّظاه���رة، يوؤدِّ

الحة الح�ضن���ة، والأعمال  الظاهرّي���ة عل���ى الّروح وت���رك اآثار وا�ضح���ة عليها، فالأعم���ال ال�ضّ

ال�ضّيئ���ة والقبيح���ة؛ توؤّدي اإلى ظهور المل���كات الح�ضنة والفا�ضلة والمل���كات ال�ضّيئة والخبيثة، 

وبالّتالي تت�ضّكل بها حقيقة الباطن، وتتهّياأ اأر�ضّية الّن�ضخ الملكوتّي. من هنا يّت�ضح �ضّر الّندب 

الحة، فهذا الّتكرار يوؤّدي اإلى ظه���ور الملكات الفا�ضلة في  اإل���ى تكرار الأذكار والأعم���ال ال�ضّ

ال���ّروح والملك���وت. اأّما الأعمال القبيحة وال�ضّيئة فهي �ضدي���دة الّتاأثير في الّنف�س لأّنها تتالئم 

ع���ادًة مع الل���ذات وال�ّضهوات النف�ضّية، لذلك فاإّن القيام بها يك���ون بتوّجٍه قلبّي ونف�ضّي في�ضتّد 

تاأثيره���ا؛ من هنا فقد �ضّددت ال�ّضرائع الإلهّية في الّنه���ي عنها ومنعها، ودعت اإلى الإعرا�س 

ع���ن جميع �ض���وؤون الّطبيعة؛ في حين اأّنها دع���ت اإلى عدم القناعة بالقي���ام بالأعمال الح�ضنة 

.
(2(

و�ضالحات الأذكار والأفعال مّرًة واحدة اأو ب�ضع مّراٍت«

فتح أبواب الملكوت
»بالّذك���ر الحقيقّي ُتخرق الحجب بين العبد والحّق تعال���ى، وُتزال موانع الح�ضور، وق�ضوة 

 .
(3(

القل���ب وغفلته، وُتفتح في وجه ال�ّضالك اأبواب الملكوت الأعلى والألطاف والّرحمة الإلهّية«

»ف���اإذا اآن�ض���ت القلب بالتذّك���ر، ت�ضملك العناي���ات الأزلّي���ة بالّتدريج ويفتح عل���ى قلبك اأبواب 

.
(4(

الملكوت«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 97-96.
)2)  )م.ن(، �س 350-349.
)3)  )م.ن(، �س 124-123.

)4)  معراج ال�ضالكين، �س 229.
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غاية آمال العارفين
»اإّن تذّكر الحّق جل وعال والخلوة والمناجاة مع المحبوب واإظهار العبودية والذّل اأمام عظمة 

. »اأّم���ا الُكّمل والأولياء والعرفاء 
(1(

الكام���ل المطلق، غاية اآم���ال العارفين وثمرة �ضلوك ال�ضالكين«

.
(2(

فاإّن تذّكر الحبيب في نف�ضه، غاية اآمالهم وفي ظّله يبلغون جمال حبيبهم. َهِنيئًا َلُهْم«

اإلعانة التاّمة على الجفاد األكإر
»وم���ن الأمور التي ُتعين الإن�ضان � وب�ض���ورة كاملة � في مجاهدته للّنف�س وال�ّضيطان، والتي 

ينبغ���ي لالإن�ضان ال�ّضالك المجاهد النتباه اإليها جّيًدا هو »التذّكر«. والذكرى في هذا المقام، 

.
(3(

هي عبارة عن ذكر اهلل تعالى ونعمائه التي تلّطف بها على الإن�ضان«

ذكر اللل لل
»مق���ام الّذكر من المقام���ات العالية الجليلة الت���ي ل ي�ضع المجال لبيانه���ا وهو فوق حدود 

الّتقري���ر والّتحري���ر، وتكفي لأهل المعرف���ة والجذبة الإلهّي���ة واأ�ضحاب المحّب���ة والع�ضق الآية 

ال�ّضريفة الإلهّية {ى  ائ  }. وقال اهلل تعالى لمو�ضى: »يا مو�ضى اأنا جلي�س من ذكرني«.. 

وفي رواية الكافي قال ر�ضول اهلل P »من اكثر ذكر اهلل اأحّبه اهلل«. وفي الو�ضائل باإ�ضناده اإلى 

���ادق Q ق���ال: قال اهلل عّز وجّل: »يا ب���ن اآدم اذكرني في نف�ضك اأذكرك في نف�ضي، يا  ال�ضّ

ب���ن اآدم اذكرن���ي في خالء اأذكرك في خالء، يابن اآدم اذكرني في مالأ اأذكرك في مالأ خير من 

.
(4(

ملئك«. وقال: »ما من عبد ذكر اهلل في مالأ من الّنا�س اإّل ذكره اهلل في مالأ من المالئكة«

معالجة األمراض الدلإّية 
»اإذا �ضار فقر الممكن وذّلته وعظمة الحّق وكبرياوؤه جّلت قدرته ن�ضب عين ال�ّضالك وو�ضل 

الّتفّك���ر والّذك���ر اإلى حّد الّن�ضاب، وح�ض���ل للقلب الأن�س وال�ّضكين���ة، في�ضاهد بعين الب�ضيرة 

اآثار ج���الل الحّق وكبريائه في جميع الموجودات، وتعالج العلل والأمرا�س القلبّية؛ فيجد لّذة 

)1)  الأربعون حديًثا، �س 296.
)2)  )م.ن(، �س 326-325.

)3)  )م.ن(، �س 33-32.
)4)  معراج ال�ضالكين، �س 227.
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ا ل�ضلطان كبرياء الحّق جّل جالله وتظهر اآثار  المناجاة وحالوة ذكر اهلل، وي�ضير القلب مقرًّ

الكبري���اء ف���ي ظاهر المملكة وباطنها ويواف���ق القلب الل�ضان وال�ضّر العل���ن، فتكّبر جميع قوى 

الباطن والّظاهر والملك والملكوت، ويرتفع اأحد الحجب الغليظة، ويتقدم مرحلًة اإلى حقيقة 

.
(1(

ال�ضالة التي هي معراج القرب«

ترك المعاصي 
»اإذا عا�س الإن�ضان مع الحّق �ضبحانه وتعالى في جميع الأحوال وكاّفة الم�ضتجّدات، و�ضاهد 

نف�ض���ه اأمام الّذات المقّد����س عّز �ضاأنه، لأحجم عن الأمور الت���ي ت�ضخط اهلل، وردع نف�ضه عن 

الّطغي���ان. اإّن الم�ضاكل والم�ضائب المنبثقة من الّنف����س الأّمارة وال�ّضيطان الّرجيم قد ن�ضاأت 

ع���ن الغفلة عن ذكر الحّق وعذابه وعقابه. اإّن الغفلة عن الحّق ت�ضاعف كدورة القلب، وتمّكن 

الّنف�س وال�ّضيطان من التحّكم في الإن�ضان وت�ضّبب زيادة المفا�ضد على مّر الأيام. واإّن الّتذّكر 

للح���ّق جّل �ضاأنه يبعث عل���ى �ضفاء الّنف�س و�ضقلها، ويجعلها مظه���ًرا للمحبوب ويوجب �ضفاء 

ال���ّروح ونقائها، ويحّرر الإن�ضان م���ن اأغالل الأ�ضر، وُيخرج حّب الدنيا الذي هو راأ�س الخطايا 

.
(2(

ا واحًدا، والقلب نظيًفا وطاهًرا« وم�ضدر ال�ضّيئات من القلب، ويجعل الهموم همًّ

فتح العين الإاطنّية
»التذّكر التاّم لح�ضرة الحّق والتوّجه المطلق بباطن القلب اإلى تلك الذات المقّد�ضة موجب 

لفت���ح العين الباطنّية للقلب الذي به يح�ضل لقاء اهلل وهو ق���ّرة عين الأولياء {ڻ  ڻ 

.
(4(

»
(3(

ڻ ڻ ۀۀ  }

إزالة الحجب  قسوة الدلب
»بالّذك���ر الحقيقّي تخرق الحجب بين العبد والحّق تعال���ى، وتزال موانع الح�ضور، وق�ضوة 

.
(5(

القلب وغفلته، وتفتح في وجه ال�ّضالك اأبواب الملكوت الأعلى الألطاف والّرحمة الإلهّية«

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 142-141.
)م.ن(، �س351.  (2(

)3)  �ضورة العنكبوت، الآية 69.
)4)  معراج ال�ضالكين، �س 351.

)5)  جنود العقل والجهل، �س 124-123.
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اإلعراض عن الّقنيا
ا عن جميع منازل الّطبيعة ومناظرها، بل ويجعل كّل  »ذك���ر اهلل تعالى يجعل القلب ُمعِر�ضً

العال���م بكّل ما فيه عدًما ل قيمة له ف���ي عينه، فال يتعّلق ب�ضيٍء منه، بل ينح�ضر تعّلقه بالحّق 

تعالى وحده، حّتى تبلغ هّمته مرتبًة من العّلو ل يقيم معها وزًنا لجميع عوالم الوجود، وعندها 

ل ت�ضع���ف هّمته ب�ضبب الواردات القلبّية مهما كانت، فال ي�ضت�ضعر الِكَبر في نف�ضه ب�ضبب هذه 

.
(1(

الواردات بل اإّنه ي�ضت�ضغر كّل �ضيء غير الحّق تعالى واآثار جماله وجالله«

عمارة اآلخرة
»اإّن لكّل من الأعمال الح�ضنة والأفعال العبادّية �ضورة باطنّية ملكوتّية، واأثر في قلب العابد، 

���ورة الباطنّية فهي التي تعّمر العوالم البرزخّية والجّن���ة الج�ضمانّية، لأّن اأر�س الجّنة  اأّم���ا ال�ضّ

.
(2(

قاع خالية من كّل �ضيء كما ورد في الحديث، واإّن الأذكار والأعمال مواّد اإن�ضاء وبناء لها«

ص من الغضب
ّ
التخل

»الغ�ض���ب اأ�ضبه بالّنار، فهو يزداد �ضيًئ���ا ف�ضيًئا وي�ضتّد، حتى يتعالى لهيبه، وترتفع حرارته 

ويفل���ت العنان من يد الإن�ضان، ويخم���د نور العقل والإيمان، ويطفئ �ض���راج الهداية، في�ضبح 

الإن�ضان ذلياًل م�ضكيًنا. فعلى الإن�ضان اأن ياأخذ حذره قبل اأن يزداد ا�ضتعاله ويرتفع �ضعيره... 

فاإذا كان جال�ًضا فلينه�س واقًفا، واإذا كان واقًفا فليجل�س، اأو اأن ي�ضغل نف�ضه بذكر اهلل تعالى. 

.
(3(

بل هناك من يرى وجوب ذكر اهلل في حال الغ�ضب«

هاعة
ّ

نيل الش
»ن���رى ذكر الأولياء ومقاماتهم دخياًل في ت�ضفي���ة القلوب وتخلي�ضها وتعميرها. لأّن ذكر 

خي���ر اأ�ضحاب الولي���ة والمعرفة يوجب المحّب���ة والّتوا�ضل والّتنا�ضب، وه���ذا الّتنا�ضب يوجب 

الّتجاذب وهذا الّتجاذب يوؤّدي اإلى الّت�ضافع الذي ظاهره الإخراج من ظلمات الجهل اإلى اأنوار 

الهداية والعلم، وباطنه الّظهور بال�ّضفاعة في عالم الآخرة؛ لأّن �ضفاعة ال�ّضافعين ل تكون من 

.
(4(

دون تنا�ضب وتجاذب باطني ول تكون من الجزاف والباطل«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 304.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 471.

)3)  )م.ن(، �س 166.
)4)  معراج ال�ضالكين، �س 232.
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المهاهيم الرئيسة

عندم���ا تنك�ضف عل���ى الإن�ضان يوم القيامة النتائج العظيمة لذك���ر اهلل، ويرى نف�ضه بعيدًا   .1

 كثي���رة، ول ي�ضتطيع تداركها، ت�ضتول���ي عليه الح�ضرة 
ٍ
عنه���ا، ويعلم باأّنه ق���د ُحرم من نعم

والّندامة. فيجب على الإن�ضان اأن يغتنم الفر�ضة ول ُيخلي مجال�ضه ومحافله من ذكر اهلل.

اإّن عظمة الّذكر واأهمّيته ُتعرف من خالل التاأّمل في اآثاره الكثيرة والعميقة وفي اأدواره   .2

العديدة وم�ضاهمته في تهذيب الّنف�س وتكميلها.

بع����س ال�ضواهد عل���ى اآثار الذك���ر واأدواره: الو�ضول الى غاية اآم���ال العارفين، اإ�ضالح   .3

الّنفو����س وتهذيبها، فتح اأبواب الملك���وت، الو�ضول الى الكمال المطلق، زيادة اليمان، 

الإعان���ة التاّمة على الجهاد الأكبر، عمارة الآخ���رة، ذكر اهلل له، فتح العين الباطنّية، 

اإزال���ة الحجب وق�ضوة القلب، الإعرا����س عن الّدنيا، معالجة الأمرا����س القلبّية، ترك 

المعا�ضي، التخّل�س من الغ�ضب، اإحياء القلب، ونيل ال�ّضفاعة.

الح���ة ي���وؤّدي اإل���ى ظهور المل���كات الفا�ضلة ف���ي الّروح  تك���رار الأذكار والأعم���ال ال�ضّ  .4

والملكوت.

بالّذكر الحقيقّي ُتخرق الحجب بين العبد والحّق تعالى، وُتزال موانع الح�ضور، وق�ضوة   .5

القل���ب وغفلت���ه، وُتفتح في وج���ه ال�ّضالك اأب���واب الملكوت الأعلى والألط���اف والّرحمة 

الإلهّية.

الغاي���ة الق�ض���وى لكمال الإن�ض���ان ومنتهى رجاء اأه���ل اهلل هي اأن يتح���ّول الإن�ضان اإلى   .6

فات بل اإلى �ضورة ا�ضم اهلل الأعظم ومظهره. حقيقة الأ�ضماء وال�ضّ

ل ري���ب ف���ي اأّن القلب الذي يدرك وجدانيًّا عظمة الحّق تعال���ى وجالله، ولم يتجلَّ فيه   .7

كبرياوؤه تعالى وعلّوه؛ ل يوجل من ذكره عّز وجّل.

التذّك���ر - باإحدى مقامات���ه - عبارة عن ذكر اهلل تعالى ونعمائ���ه التي تلّطف بها على   .8

الإن�ضان.

اإّن الّتذّك���ر للحّق جّل يجعل الّنف�س مظهًرا للمحبوب ويحّرر الإن�ضان من اأغالل الأ�ضر،   .9

ا واحًدا والقلب نظيًفا وطاهًرا لورود �ضاحبه � الحّق جّل وعال. ويجعل الهموم همًّ
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شواهق من  إي القرا

دعاء:

اِكِريَن، َوَيا َمْن َطاَعُتُه َنَجاٌة ِلْلُمِطيِعيَن،  اِكِريَن، َوَيا َمْن �ُسْكُرُه َفْوٌز ِلل�سَّ َيا َمْن ِذْكُرُه �َسَرٌف ِللذَّ

ْل�ِسَنَتَنا ِب�ُسْكِرَك َع���ْن ُكلِّ �ُسْكٍر، 
َ
���ٍد َو اآِل���ِه، َوا�ْسَغْل ُقُلوَبَنا ِبِذْك���ِرَك َعْن ُكلِّ ِذْك���ٍر، َواأ ���لِّ َعلَ���ى ُمَحمَّ �سَ

ْرَت َلَن���ا َفَراغاً ِمْن �ُسْغ���ٍل َفاْجَعْلُه َف���َراَغ �َسَ َمٍة َل   َطاَع���ٍة َف���اإِْن َقدَّ
َوَجَواِرَحَن���ا ِبَطاَعِت���َك َع���ْن ُكلِّ

يَِّئاِت ِب�َسِحيَفٍة َخاِلَيٍة ِمْن  َمٌة، َحتَّى َيْن�َسِرَف َعنَّا ُكتَّاُب ال�سَّ
ْ
ُتْدِرُكَنا ِفيِه َتِبَعٌة، َوَل َتْلَحُقَنا ِفيِه �َساأ

.
َئاِتَنا، َوَيَتَولَّى ُكتَّاُب اْلَح�َسَناِت َعنَّا َم�ْسُروِريَن ِبَما َكَتُبوا ِمْن َح�َسَناِتَنا)1) ِذْكِر �َسيِّ

الروايات ال�سريفة:

ِمي���َر اْلُموؤِْمِنيَن P َكاَن َيُق���وُل: ُطوَبى ِلَمْن 
َ
نَّ اأ
َ
���ا Q: »اأ �ضَ ِبي اْلَح�َضِن الرِّ

َ
َع���ْن اأ  .1

َع���اَء َوَلْم َي�ْسَغْل َقْلَب���ُه ِبَما َتَرى َعْيَناُه َوَلْم َيْن����َص ِذْكَر اهلِل ِبَما  ْخلَ����َص هلِلِ اْلِعَب���اَدَة َوالدُّ
َ
اأ

ْعِطَي َغْيُرُه«)2).
ُ
ْدَرُه ِبَما اأ ُذَناُه َوَلْم َيْحُزْن �سَ

ُ
َت�ْسَمُع اأ

 ِفي َجنَِّتِه«)3).
ُ
َظلَُّه اهلل

َ
ْكَثَر ِذْكَر اهلِل اأ

َ
ِبي َعْبِد اهلِل Q: »ِمْثلَُه َو َقاَل َمْن اأ

َ
َعْن اأ  .2

ْكَر َفلَْي�َص   َوَلُه َحدٌّ َيْنَتِهي اإَِلْيِه اإِلَّ الذِّ
ِبي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: »َما ِمْن �َس���يْ ٍء اإِلَّ

َ
َع���ْن اأ  .3

ُهنَّ َو�َسْهَر  اُهنَّ َفُه���َو َحدُّ دَّ
َ
 َعزَّ َوَجلَّ اْلَفَراِئ����صَ َفَمْن اأ

ُ
َل���ُه َح���دٌّ َيْنَتِه���ي اإَِلْيِه، َفَر����َص اهلل

 َعزَّ َوَجلَّ 
َ
ْكَر َفاإِنَّ اهلل  الذِّ

ُه، اإِلَّ ُه َواْلَحجَّ َفَمْن َحجَّ َفُهَو َحدُّ اَمُه َفُهَو َحدُّ اَن َفَمْن �سَ َرَم�سَ

َل���ْم َيْر����َص ِمْن���ُه ِباْلَقِليِل َوَلْم َيْجَع���ْل َلُه َحّداً َيْنَتِه���ي اإَِلْيِه ُثمَّ َتَ  َه���ِذِه اْلآَيَة: {ىئ 

 َعزَّ 
ُ
ىئ ی ی ی ی جئ       حئ مئ ىئ   يئ  }، َفَقاَل: َلْم َيْجَعِل اهلل

َوَجلَّ َلُه َحّداً َيْنَتِهي اإَِلْيِه«)4).

نَُّه  ْم�ِسي َمَعُه َواإِ
َ
ْكِر َلَقْد ُكْنُت اأ ِبي Q َكِثيَر الذِّ

َ
عن اأبي عبد اهللQ َقاَل: »َكاَن اأ  .4

ُث اْلَق���ْوَم َوَما َي�ْسَغُلُه   َوَلَق���ْد َكاَن ُيَحدِّ
َ
���ُه َلَيْذُكُر اهلل َع���اَم َواإِنَّ

 َواآُكُل َمَع���ُه الطَّ
َ
َلَيْذُك���ُر اهلل

)1)  ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤهQ بخواتيم الخير.
)2)  الكافي، ج2، �س 16.

)3) )م.ن(، �س 122.
)4)  )م.ن(، �س 498.
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ّ
كر اام أهّمية الذ

ّ
الذ

، َوَكاَن َيْجَمُعَنا 
ُ
َرى ِل�َساَنُه َلِزًقا ِبَحَنِكِه َيُقوُل: َل اإَِلَه اإِلَّ اهلل

َ
َذِلَك َعْن ِذْكِر اهلِل، َوُكْنُت اأ

 ِمنَّا َوَمْن َكاَن َل 
ُ
ُمُر ِباْلِقَراَءِة َم���ْن َكاَن َيْقَراأ

ْ
ْم�ُص َوَياأ ْك���ِر َحتَّى َتْطُلَع ال�سَّ ُمُرَن���ا ِبالذِّ

ْ
َفَياأ

ْكِر« )1). َمَرُه ِبالذِّ
َ
 ِمنَّا اأ

ُ
َيْقَراأ

 َعزَّ َوَجلَّ ِفيِه َتْكُثُر 
ُ
 ِفيِه اْلُقْراآُن َوُيْذَكُر اهلل

ُ
عن اأبي عبد اهللQ: »اْلَبْيُت الَِّذي ُيْقَراأ  .5

ي ُء  َم���اِء َكَما ُي�سِ ْهِل ال�سَّ
َ
ي ُء ِلأ َياِطي���ُن َوُي�سِ ���ُرُه اْلَمَ ِئَك���ُة َوَتْهُجُرُه ال�سَّ َبَرَكُت���ُه َوَتْح�سُ

 ِفيِه َتِقلُّ 
ُ
 ِفيِه اْلُقْراآُن َوَل ُيْذَكُر اهلل

ُ
ْر�ِص َواْلَبْيُت الَِّذي َل ُيْقَراأ

َ
ْهِل اْلأ

َ
رِّيُّ ِلأ اْلَكْوَكُب الدُّ

َياِطيُن« )2). ُرُه ال�سَّ َبَرَكُتُه َوَتْهُجُرُه اْلَمَ ِئَكُة َوَتْح�سُ

ْرَفِعَها 
َ
ْعَماِلُكْم َلُكْم اأ

َ
ْخِبُرُكْم ِبَخْيِر اأ

ُ
َل اأ
َ
عن اأبي عبد اهللQ: »عن َر�ُسوُل اهلِل P:اأ  .6

ْن 
َ
ْرَهِم َوَخْيٍر َلُكْم ِمْن اأ يَناِر َوالدِّ ْزَكاَها ِعْنَد َمِليِكُكْم َوَخْيٍر َلُكْم ِمَن الدِّ

َ
ِف���ي َدَرَجاِتُك���ْم َواأ

ُكْم َفَتْقُتُلوُهْم َوَيْقُتُلوُكْم؟ َفَقاُلوا: َبلَى، َفَقاَل: ِذْكُر اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َكِثيراً« )3). َتْلَقْوا َعُدوَّ

ْهِل 
َ
ِب���يِّ P َفَق���اَل: َم���ْن َخْي���ُر اأ ع���ن اأبي عب���د اهللQ َق���اَل: »َجاَء َرُج���ٌل اإَِل���ى النَّ  .7

ْعِطَي ِل�َساناً َذاِكراً َفَقْد 
ُ
ْكَثُرُهْم هلِلِ ِذْكراً، َوَقاَل َر�ُسوُل اهلِل P َمْن اأ

َ
اْلَم�ْسِجِد؟ َفَقاَل: اأ

ْنَيا َواْلآِخَرِة«)4). ْعِطَي َخْيَر الدُّ
ُ
اأ

اِعَي َل َيْعِرُف َغَنَمُه   َفَتَرى الرَّ
َ
َن���اِم اأ

َ
اِعي َراِعي اْلأ َنا الرَّ

َ
ِميُر اْلُموؤِْمِنيَن Q: »اأ

َ
َق���اَل اأ  .8

َفاِه ِمْن ِذْكِر  ْفُر اْلُوُجوِه ُذُب���ُل ال�سِّ ِمي���َر اْلُموؤِْمِنيَن َفَقاَل �سُ
َ
)َفِقي���َل َل���ُه( َمْن َغَنُمَك َيا اأ

اهللِ«)5).

اَلُة اْلُقُلوِب ِذْكُر اهلِل«)6). قَّ اَلٌة َو�سَ قَّ َعْنُه P َقاَل: »ِلُكلِّ �َسيْ ٍء �سَ  .9

ْكِثْر ِذْك���َر اهلِل َواِل�ْسِتَعاَنَة ِبِه َواْلَخ���ْوَف ِمْنُه َيْكِفَك َما 
َ
ع���ن اأمير الموؤمنينQ: »اأ  .10

َك«)7). َك َوُيِعْنَك َعلَى َما َولَّ َهمَّ
َ
اأ

)1)  )م.ن(الكافي، ج2، �س 498.
)2)  )م.ن(.
)3)  )م.ن(.
)4)  )م.ن(.

)5)  و�ضائل ال�ّضيعة، ج7، �س 157.
)6)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج5، �س 285. 

)7)  بحار الأنوار، ج33، �س 556.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

ي�ضرح الكيفّية التي ن�ضبح فيها من الّذاكرين. . 1

يبّين دور التفّكر في تح�ضيل حالة الّذكر. . 2

يتعّرف اإلى اأهم موانع الّذكر وكيفّية اإزالتها. . 3

 الّذكر )3( 

تحصيل مقام الّذكر وأهم موانعه

الدرس الثاني عشر 





تمفيق
يت�ض���ور الكثي���رون اأن الذكر عب���ارة عن جريان الألف���اظ الجميلة على الل�ض���ان. وقد درج 

العديد من النا�س على التوقف عند الذكر الل�ضاني باعتبار اأنه يحقق الغر�س من الذكر. لكن 

اأدنى تاأمل في معنى الذكر كفيل باإيقاظ الإن�ضان وفتح اأبواب عظيمة للحقائق الكبرى.

وم���ن هنا يدرك من عرف المعن���ى الواقعي للذكر اأن الو�ضول اإلى ه���ذا المقام وتح�ضيل 

ه���ذه الف�ضيل���ة الكبرى لي�س بالأمر القلي���ل. اإن اأولياء اهلل تعالى جعلوا ذك���ر اهلل تعالى هدًفا 

�ضامًي���ا لحياتهم، وعرفوا اأن غاية العبادة التحقق بهذه المنزلة الرفيعة. فما هي الطرق التي 

�ضلكوها لجعل قلوبهم وبواطنهم و�ضرائرهم ذاكرة وم�ضتغرقة في ذكر اهلل الأعز الأجل؟

اكرين
ّ
كيف نصإح من الذ

يذك���ر الإمام الخمين���ّي } مجموعة من الو�ضاي���ا التي هي بمنزل���ة ال�ّضروط الالزمة 

والأعمال المفيدة للو�ضول اإلى مقام الّذكر الحقيقّي. منها:

التفّكر   .1
اإّن خزائن الأفكار هي منابع الأذكار. فكّلما ا�ضتّد الفكر في الّنف�س وقوي، ا�ضتّد الذّكر في 

القلب وتفّعل. ول يمكن تحقيق حالة الّذكر الّدائم اإّل بعد ا�ضتكمال �ضروط الفكر.

يق���ول الإمام الخمينّي }: »فال بّد لل�ّضال���ك اأن ُيحكم اأّوًل بالبرهان الِحكمّي حقيقة ل 

موؤّث���ر ف���ي الوجود اإّل اهلل ول يفّر من المعارف الإلهّية التي ه���ي غاية بعثة الأنبياء ول يعر�س 

فاتّية. ف���اإّن منبع جميع ال�ّضعادات ه���و تذّكر الحّق:  ع���ن تذّكر الح���ّق وال�ّضوؤون الّذاتّي���ة وال�ضّ
 

.. واإذا و�ض���ل بقدم الّتفّكر والبرهان اإلى 
(1(

{ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ  }

)1)  �ضورة طه، الآية 124.
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حقيقة هذه اللطيفة الإلهّية التي هي منبع المعارف الإلهّية وباب اأبواب الحقائق الغيبّية، عليه 

اأن يوؤن����س القلب بها بالتذّك���ر والّريا�ضة حّتى يوؤمن بها. وهذا ه���و اأّول مرتبة ل�ضدق مقالته، 

وعالمت���ه النقطاع اإل���ى الحّق وغ�ّس ب�ضر الّطم���ع والّرجاء عن جميع الموج���ودات. ونتيجته 

.
(1(

الّتوحيد الفعلّي الذي هو من اأجّل مقامات اأهل المعرفة«

الّتفهيم  .2
وهو حا�ضل الّتفّك���ر. وياأتي بعده وي�ضبه الّتلقين. يقول الإمام }: »ومن الآداب القلبية 

للعب���ادات � وخ�ضو�ض���ا العبادات الذكري���ة � الّتفهيم، وكيفّيته: اأن يعتب���ر الإن�ضان قلبه في اأّول 

الأم���ر كطفٍل ما انفتح ل�ضانه، وهو يريد اأن يعّلمه كالًّ م���ن الأذكار والأوراد والحقائق واأ�ضرار 

العبادات بكمال الدّقة والعناية، ويفّهمه الحقيقة التي اأدركها في اأّي مرتبة كان فيها.

ف���اإذا لم يكن من اأهل فهم معاني الق���راآن والأذكار ولي�س له ن�ضيب من اأ�ضرار العبادات، 

���رات بالحّق تعالى  فيفّه���م القل���ب المعنى الإجمالّي وه���و اأّن الق���راآن كالم اهلل والأذكار مذكِّ

والعب���ادات اإطاع���ة لأمر ال���رّب. ويفهم القلب ه���ذه المعان���ي الإجمالي���ة. واإن كان اأهل فهم 

المعان���ي ال�ضوري���ة للق���راآن والأذكار، فيفّهم القل���ب المعاني ال�ضورية م���ن الوعد والوعيد 

والأم���ر والّنهي وعلم المبداأ والمعاد بالمقدار الذي اأدركه. وان ُك�ضفت له حقيقة من حقائق 

المعارف، اأو ُك�ضف له �ضّر من اأ�ضرار العبادات، فيعّلم القلب ذاك المك�ضوف بجٍدّ واجتهاد. 

ونتيج���ة ه���ذا الّتفهيم ه���و اأّنه بعد مّدة م���ن المواظبة، ينفتح ل�ضان القل���ب وي�ضبح القلب 

ذاك���ًرا ومتّذكًرا. ففي اأّول الأم���ر كان القلب متعّلًما والل�ضان معّلم���ا، وكان القلب ذاكًرا بذكر 

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

ذاكًرا اأّول ويتبعه الل�ضان في الّذكر والحركة...

وبالجمل���ة، ففي اأّول الأمر لب���ّد اأن يالحظ الإن�ضان ه���ذا الأدب: اأي الّتفهيم؛ حّتى ينفتح 

ل�ض���ان القلب الذي هو المطل���وب الحقيقّي. وعالمة انطالق ل�ضان القلب اأن يرتفع تعب الّذكر 

وم�ضّقته ويح�ضل الّن�ضاط والفرح، ويرتفع الملل والألم؛ ك�ضاأن الإن�ضان اإذا اأراد اأن يعّلم طفاًل 

ل���م ي�ضرع في التكّلم، فما دام الّطفل لم يتعّلم الّنطق، فاإّن المعّلم يكون في تعب وماللة؛ فاإذا 

انفت���ح ل�ضان الّطفل واأّدى الكلمة التي عّلمه اإّياها ارتفعت ماللة المعّلم. بل نجد المعّلم يوؤّدي 

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 145-144.
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ّ
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الكلمة تبًعا لأداء الّطفل من دون األم وتعب.

���ا ف���ي اأّول الأمر طفل ما انفت���ح ل�ضانه بال���كالم، ولبّد له م���ن التعّلم وتلّقن  فالقل���ب اأي�ضً

الأذكار والأوراد. ف���اإذا انفت���ح ل�ضان القلب، يكون تابًعا له وترتف���ع م�ضّقة الّذكر وتعب الّتعليم 

.
(1(

ا« وماللة الّذكر. وهذا الأدب بالّن�ضبة اإلى المبتدئين �ضرورّي جدًّ

العزم  .3
»وحي���ث اأّن بلوغ المقام���ات وتح�ضيل الكمالت مبن���ّي على الختيار وال�ّضع���ي وال�ضتقبال 

���ا في تحقيق مق���ام الّذكر. ولهذا، يق���ول الإمام}:  والمحافظ���ة فاإّن للع���زم دوًرا اأ�ضا�ضيًّ

»ينبغ���ي الّتنّبه اإلى اأّن على ال�ّضالك اأّن يعقد الع���زم على اإدخال حقائق اأركان التوّكل اإلى قلبه 

بع���د اأن اأدركها عقله ا�ضتن���ادًا اإلى العلم البرهانّي، ول يتحّقق ذل���ك اإّل باأن ينتخب المجاهد 

لنف�ض���ه �ضاعًة من ليله ونهاره؛ يق���ّل فيها ا�ضتغال الّنف�س بعالم الّطبيع���ة والكثرة، ويكون قلبه 

فيه���ا فارغ البال، في�ضتغ���ل فيها بذكر الحّق تعالى مقرونًا بح�ضور القلب وتوّجهه وبالتفّكر في 

.
(2(

الأذكار والأوراد الماأثورة«

طهارة القلب من الّرجس  .4
»ف���اإذا تطّهر القلب من الّرج�س ا�ضتعّد لذك���ر اهلل وتالوة كتابه، ولكن ما دامت فيه قذارة 

ورج����س عال���م الّطبيعة فل���ن تتي�ّضر له ال�ضتفادة م���ن ذكر اهلل وتالوة الق���راآن الكريم، وهذا 

م���ا ي�ضير اإليه قوله تعالى في �ضورة الواقع���ة المباركة: {ٱ    ٻ ٻ  ٻ ٻ پ      پ 

پ پ ڀ ڀ       ڀ  }، وقول���ه تعالى في �ض���ورة الموؤمن: {ڻ ڻ ۀ ۀ 

.
(4(

»
(3(

ہ  ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے  ے ۓ  }
الّذكر اللسانّي  .5

ا ومفيًدا لتحقيقه.  �ضحي���ح اأّن الّذك���ر الل�ضانّي لي�س بالّذكر اأ�ضاًل لكّنه قد يك���ون نافًعا جدًّ

���ا. ويقّدم الإم���ام الخميني} طريقة  ب���ل يمكن ع���ّده بالّن�ضب���ة للمحجوبين طريًقا اأ�ضا�ضيًّ

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 44-43.

)2)  جنود العقل والجهل، �س 192.
)3)  �ضورة غافر،الآية 13.

)4)  جنود العقل والجهل، �س 109.
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الّذكر الل�ضانّي، فيقول: »اإّن ذكر الحّق بالنطق والل�ضان الذي ُيعّد من اأقّل مراتب الّذكر، يكون 

ا لأّن�ضه:  مجدًيا ونافًعا اأي�ضً

اأّوًل: قام الل�ضان بوظيفته بوا�ضطة ذكره واإن كان هذا الّذكر قالًبا ل روح له. 

ا بعد فترة من  وثانًي���ا: يمك���ن اأن ي�ضير هذا الّذكر بالل�ضان �ضبًبا لتفّت���ح ل�ضان القلب اأي�ضً

المواظبة على ذكر الل�ضان وال�ضتمرار عليه ب�ضروطه. 

ق���ال �ضيخنا الكام���ل العارف ال�ّضاه اآبادي � روحي فداه � يجب اأن يكون الإن�ضان الّذاكر مثل 

غير الذي لم ينطق بع���د الكلمات، حيث يكّرر الكلمة،  المعّل���م ال���ذي يريد اأن يعّلم الّطفل ال�ضّ

حّت���ى ينفتح ل�ض���ان الّطفل وينطق الكلمة، ثّم نرى المعّلم يداعب الّطفل ويرّدد الكلمة بمثل ما 

�ضمعها من الّطفل فيزول تعب المعّلم وكاأّن مدًدا يبلغه من الّطفل. كذلك الّذاكر يجب اأن يعّلم 

قلبه الّذكر اإذا لم ينفتح ل�ضانه � القلب � على الّذكر. و�ضبب تكرار الّذكر هو انفتاح ل�ضان القلب 

على الّذكر. واآية انفتاحه � ل�ضان القلب � اأّن ل�ضان الفم يتبع القلب، فيزول ن�ضب تكرار الّذكر 

وعنائ���ه. ف���ي البدء كان الل�ض���ان ذاكًرا والقلب ا�ضتم���ّد الّذكر منه، وبعد انفت���اح ل�ضان القلب 

.
(1(

بالّذكر، يتبعه ل�ضان الفم، وي�ضتمّد الل�ضان منه � القلب � الّذكر، اأو من الغيب«

الّتكرار  .6
ل �ض���ّك باأّن المطلوب هو مقام الّذكر ل حالته. لأّن الأحوال تزول ول تبقى. والمقامات هي 

كمالت الّنف�س التي تبقى. ولأجل تحقيق هذا الأمر ينبغي تكرار الّريا�ضات الّروحّية والمعنوّية. 

يقول الإمام}: »ُي�ضتحب تك���رار الأذكار والأوراد والعبادات والمنا�ضك. وال�ّضبب الرئي�ضّي 

هو تعويد الّنف�س وتروي�ضها. فال ت�ضجر عزيزي من الّت�ضكرار. واعلم اأّنه ما دام الإن�ضان يرزح 

في قيود الّنف�س وال�ّضهوات، وما دامت �ضال�ضل ال�ّضهوة والغ�ضب الّطويلة على رقبته ل ي�ضتطيع 

اأن يبل���غ المقام���ات المعنوّي���ة والروحانّية، ول تظه���ر فيه ال�ّضلط���ة الباطنّية للّنف����س واإرادتها 

الّثاقبة، ول يح�ضل له مقام ا�ضتقالل الّنف�س وعّزتها، الذي هو اأرقى مقام لكمال الّروح، بل اإّن 

.
(2(

هذا الأ�ضر والرّق يقّيده ول ي�ضمح له بالّتمّرد على الّنف�س في جميع الأحوال«

)1)  الأربعون حديًثا، �س 328-327.
)2)  )م.ن(، �س 292.
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الّتلقين  .7
»وبع���د اأن يجع���ل القلب موؤّهاًل لذكر اهلل وت���الوة كتابه، عليه اأن يلّقنه اآي���ات الّتوحيد والّتنزيه 

]والّت�ضبيح[ ال�ّضريفة مع حفظ ح�ضور القلب وحال طهارته، على الّنحو التالي: اأن يفر�س اأّن حال 
قلب���ه كطف���ٍل لم يتعّلم الّنطق بعد، ويريد اأن يعّلمه الكالم، فيلّقنه الكلمة الواحدة ويكّررها له حّتى 

يتعّلمه���ا، وبهذا الّنح���و يلّقن قلبه كلمة الّتوحي���د بطماأنينة وتوّجه، ويكّررها ل���ه حّتى ينفتح ل�ضانه 

�س اأواخر الليل اأو ما بي���ن الّطلوعين بعد فري�ضة الفجر لهذا العمل  القلب���ّي بالّنط���ق بها، ولو خ�ضّ

فهو اأف�ضل للغاية، فيعمد في هذا الوقت اإلى توجيه القلب بطهارة �ضطر القراآن الكريم وذكر اهلل، 

.
(1(

ويتلو قلبه، على نحو الّتلقين والّتذكير، الآيات القراآنية الكريمة م�ضتملة على الّتذكير والّتوحيد«

الّطمأنينة  .8
وهي عبارة عن تاأمين و�ضعّية الّثبات الّنف�ضّي حّتى تحّقق العبادات الذكرّية هدفها. لهذا، 

ا العب���ادات الّذكرّية �  يق���ول الإم���ام}: »م���ن الآداب القلبّية المهّمة للعب���ادات � وخ�ضو�ضً

الّطماأنين���ة... وهي عبارة عن اأن ياأتي ال�ّضالك بالعب���ادة مع �ضكون القلب واطمئنان الخاطر، 

تي به���ا حال ا�ضطراب القلب وتزلزله، فال ينفعل القلب بها، ول يح�ضل اأثر 
ُ
لأّن العب���ادة اإذا اأ

منها في ملكوت القلب ول ت�ضير حقيقة العبادة �ضورة باطنّية له. في حين اأّن من اإحدى نكات 

تكرار العبادات وتكثير الأذكار والأوراد اأن يتاأّثر القلب بها وينفعل حتى يت�ضّكل باطن ال�ّضالك 

�ضيَئ���ا ف�ضيًئ���ا من حقيقة الّذك���ر والعبادة، ويّتحد قلبه ب���روح العبادة. وطالم���ا لم يكن للقلب 

اطمئن���ان و�ضكون وطماأنينة ووقار، ل يكون لالأذكار والّن�ضك فيه تاأثير، ول ي�ضري اأثر العبادة 

من ظاهر البدن وملكه اإلى ملكوته وباطنه ول يوؤّدي اإلى القلب حظوظه من العبادة... فمثاًل، 

اإذا قال اأحد الّذكر ال�ّضريف: »ل اإله اإل اهلل محّمد ر�ضول اهلل« ب�ضكينة القلب واطمئنانه، وراح 

يعّلم القلب هذا الّذكر ال�ضريف، فاإّن ل�ضان القلب ينطق بالتدريج، حتى ي�ضبح ل�ضان الظاهر 

تابًع���ا لل�ضان القلب. ففي البداية يك���ون القلب ذاكرًا ثم يتبعه الل�ضان، واإلى هذا المعنى اأ�ضار 

الإمام ال�ضادق Q، على ما في رواية م�ضباح ال�ضريعة قال: »فاجعل قلبك قبلة لل�ضانك ل 

.
(2(

تحّركه اإل باإ�ضارة القلب وموافقة العقل ور�ضى الإيمان«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 109.
)2)  معراج ال�ضالكين، �س 32.
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الّنشاط والبهجة  .9
»اإّن م���ن اأ�ضرار العب���ادات والّريا�ضات ونتائجهم���ا اأن تكون اإرادة الّنف����س في ملك البدن 

ناف���ذة... وُت�ضاق جنود الّنف�س من الإيمان اإلى الّت�ضلي���م ومن الّت�ضليم اإلى الّر�ضا ومن الّر�ضا 

اإل���ى الفن���اء. وفي هذه الحالة تج���د الّنف�س رائحة من اأ�ضرار العب���ادة، ويح�ضل لها �ضيء من 

التجّلي���ات الفعلّية. وما ذكرنا ل يتحّقق اإل باأن توؤّدى العبادات عن ن�ضاٍط وبهجة ويحترز فيها 

ا، كي تح�ضل للعابد حال���ة المحّبة والع�ضق لذكر  م���ن التكّلف والتع�ّضف والك�ضل احت���راًزا تامًّ

.
(1(

الحّق ولمقام العبودّية، ويح�ضل له الأن�س والّتمّكن«

اختيار األوقات المناسبة  .10

»اإذا عمد في وقت الفراغ من الم�ضاغل الّنف�ضّية والخواطر، والواردات الّدنيوّية مثل اأواخر 

اللي���ل اأو م���ا بين الّطلوعي���ن، اإلى تالوة الآي���ات الأواخر من �ضورة الح�ض���ر المباركة من قوله 

تعال���ى {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  } وه���ي الآية 18 م���ن ال�ضورة اإلى اآخرها ����� وهي اآيات 

ت�ضتم���ل على الّتذكي���ر ومحا�ضبة النف�س، وتت�ضّم���ن الإ�ضارة اإلى مراتب توحي���د اهلل واأ�ضمائه 

و�ضفاته �� نقول اإذا عمد على تالوتها مع التوّجه القلبي والتدبر فيها؛ فاإّن المرجّو اإن �ضاء اهلل 

اأن يح�ض���ل نتائج طّيبة، وكذلك الحال م���ع الأذكار ال�ّضريفة بح�ضوٍر قلبّي، فليعمد اإلى الّذكر 

ال�ّضري���ف »ل اإل���ه اإّل اهلل«، ه���و اأف�ض���ل الأذكار واأجمعها، فالمرجّو اأن ياأخ���ذ اهلل تعالى بيده، 

.
(2(

]ببركة هذا الذكر المبارك[ «

كر
ّ
موانع الذ

اإلعراض عن الحق  .1
قد يدخل الإن�ضان في اأجواء الفكر، ويعي�س في قلب الحقائق والمعارف الإلهّية العظيمة، 

ولكّن���ه ل ي�ضبح من الّذاكرين ول تتبّدل تلك الأفكار الّرائعة اإلى اأذكار للقلب، وذلك لأّنه لم 

ي�ض���دق النّية في عمله ذلك. بل كان هّمه مث���اًل اأن يكون من المعروفين بالعلم والم�ضهورين 

بالعرفان. يقول الإمام}: »الإن�ضان اإذا لم يبتِغ من وراء طلب العلم، الو�ضول اإلى الحّق، 

)1)  معراج ال�ضالكين،  �س 38.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 110.
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والتحّق���ق باأ�ضماء اهلل و�ضفات���ه، والتخّلق باأخالق اهلل، �ضيتحّول كّل واح���ٍد من اإدراكاته اإلى 

دركات، وحج���ب مظلمة، ت�ضّود قلب���ه وتعمي ب�ضيرته، وي�ضبح من م�ضادي���ق الآية المباركة 

{ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی ی     ی  تق���ول:  الت���ي 

پ     پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ            ٱ  مب   خب   حب             جب   يئ    ىئ  مئ       حئ  جئ  ی 
.

(1(
پڀ}«

االغترار بوعود إبليس  .2
»اإّن ذل���ك الملعون هو ال���ذي ي�ضعى دائًما اإل���ى تهوين اأمور الآخرة ف���ي اأعيننا، وبتذكيرنا 

. »فال ب���ّد اأن نعلم باأّن 
(2(

لرحم���ة اهلل ول�ضفاع���ة ال�ّضافعين يري���د اأن ين�ضينا ذكر اهلل وطاعته«

تاأّخرنا عن هذا ال�ّضير الملكوتّي وال�ّضلوك الإلهّي ب�ضبب اإغواء ال�ّضيطان والوقوع تحت ال�ّضلطنة 

ال�ّضيطانّي���ة م���ن ق�ضورنا اأو من تق�ضيرنا، حي���ث لم نقم باآدابه المعنوّي���ة و�ضرائطه القلبّية، 

كم���ا اأّن عدم نيلنا في جمي���ع الأذكار والأوراد والعبادات نتائجها الّروحّي���ة والآثار الظاهرّية 

.
(3(

والباطنّية فهو ب�ضبب هذه الم�ضاألة الّدقيقة«

اللغو  .3
»فيم���ا يرتبط بخ�ضو�س اآثار اللغو والكالم القبيح فينبغي اللتفات اإلى �ضّدة اإ�ضراره على 

فاء وال�ّضالمة والوقار والّطماأنينة وال�ّضكينة، ويلّوثها  الح وال�ضّ ال���ّروح، فهو ي�ضلب الّنف�س ال�ضّ

بالجالف���ة والكدر والق�ض���وة والغفلة والإدبار ع���ن ذكر اهلل، وي�ضلب ال���ّروح حالوة عبادة اهلل 

. وروي عن ر�ض���ول اهلل P اأّنه قال: »ل 
(4(

وذك���ره، وي�ضعف اليم���ان ويوهنه، ويميت القل���ب

تكث���روا الكالم بغير ذكر اهلل، فاإّن كثرة الكالم بغير ذكر اهلل ق�ضُو القلِب، اإّن اأبعد النا�س من 

.
(6(

»
(5(

اهلل القلُب القا�ضي«

)1)  الأربعون حديًثا، �س 425.
)2)  )م.ن(، �س 178.

)3)  معراج ال�ضالكين، �س 230.
)4)  جنود العقل والجهل، �س 350.

)5)  و�ضائل ال�ّضيعة، ج12، �س 194.
)6)  جنود العقل والجهل، �س 353-352.
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اإلخالد إلى األرض  .4
»اإّن حرمان قلوبنا الم�ضكينة من حالوة ذكر الحّق تعالى، واإّن عدم و�ضول لّذة مناجاة تلك 

الّذات المقّد�ضة اإلى ذائقة اأرواحنا ونحن محتجبون عن الو�ضول اإلى قرب الجناب ومحرومون 

م���ن تجّلي���ات الجمال والج���الل، لأّن قلوبنا عليلة ومري�ض���ة، وقد حجبنا الإخ���الد اإلى الأر�س 

.
(1(

والحتجاب بالحجب المظلمة للّطبيعة عن معرفة كبرياء الحّق واأنوار الجمال والجالل«

ويق���ول} في مكاٍن اآخر:«من الحجب الغليظة التي هي �ضتر �ضميك بيننا وبين معارف 

الق���راآن ومواعظه: حجاب حّب الدنيا، في�ضرف القل���ب بوا�ضطة تمام هّمته في الدنيا وتكون 

وجه���ة القل���ب تماًما اإلى الّدنيا ويغفل القلب بوا�ضطة ه���ذه المحّبة عن ذكر اهلل، ويعر�س عن 

الّذك���ر والمذكور، وكّلما ازداد التعّلق بالّدنيا واأو�ضاعها ازداد حجاب القلب و�ضاتره �ضخامة، 

ورّبم���ا تغلب ه���ذه العالقة على القلب ويت�ضّلط �ضلطان حّب الج���اه وال�ّضرف على القلب بحيث 

.
(2(

يطفىء نور فطرة اهلل تماًما، وتغلق اأبواب ال�ّضعادة على الإن�ضان«

الّسقوط في مستنقع العقائد الباطلة  .5
ا هو هذا  »ال���ذي اأوج���ب اأن تكون ا�ضتفادتنا من ه���ذا الكتاب العظيم ]الق���راآن[ قليلة جدًّ

الفه���م. فاإّما اأّل ننظ���ر اإليه نظر الّتعليم والّتعّلم كما هو الغالب علين���ا، ونقراأه للّثواب والأجر 

حيح���ة حتى ننال الّث���واب، ونحن  فق���ط؛ فين�ض���ّب جهدنا عل���ى تجويده فقط والق���راءة ال�ضّ

واقفون عند هذا الحّد وقانعون بهذا.. ها قد قراأنا القراآن لأكثر من اأربعين �ضنة ولم تح�ضل 

ال�ضتف���ادة منه بوجه اإّل الأجر وثواب القراءة. واإّما اأن ن�ضتغل � اإن كان هدفنا الّتعليم والّتعّلم 

� بالّن���كات البديعّي���ة والبيانّية ووجوه اإعجازه���ا، اأو اأعلى من هذا بقلي���ل، بالجهات الّتاريخّية 

و�ضب���ب نزول الآيات واأوقات الّنزول، وكون الآيات وال�ّضور مّكّية اأو مدنّية، واختالف القراءات 

ة و�ضائر الأمور العر�ضّية الخارجة عن المق�ضد حّتى  واختالف المف�ّضرين من العاّمة والخا�ضّ

.
(3(

�ضارت هذه الأمور بنف�ضها �ضبًبا لالحتجاب عن القراآن والغفلة عن الّذكر الإلهّي«

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 141.
)2)  )م.ن(،  �س 147.

)3)  )م.ن(، �س 203-202.
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المهاهيم الرئيسة

اإّن م���ا تع�ضقه الفط���رة ال�ّضليمة هو المعرفة على نحو الم�ضاه���دة الح�ضورّية، لذا فاإّن   .1

اأّول عم���ل ينبغي اأن نلتفت اإليه اإذا اأردنا اأن ن�ضبح من الّذاكرين هو اإزالة الحجب عن 

القلب ل�ضتقبال اأنوار الفطرة الإلهّية ولل�ّضماح لها بال�ّضريان في كّل مملكة وجودنا. 

م���ن ال�ّضروط الالزم���ة والأعمال المفيدة للو�ضول اإلى مق���ام الّذكر الحقيقّي: التفّكر،   .2

العزم، الذكر الل�ضاني، الّتكرار وتلقين القلب، طهارة القلب من الّرج�س، الّطماأنينة.

الفك���ر هو مقّدم���ة للّذكر، فكّلما ا�ضتّد الفكر في الّنف�س وق���وي، ا�ضتّد الذّكر في القلب   .3

وتفّعل. ول يمكن تحقيق حالة الّذكر الّدائم اإّل بعد ا�ضتكمال �ضروط الفكر.

اأّول مرتب���ة ل�ضدق مقالة ال�ّضالك هي تذّكر الحّق، وعالمته النقطاع اإلى الحّق وغ�ّس   .4

ب�ضر الّطمع والّرجاء عن جميع الموجودات.

يمك���ن اأن ي�ضير الّذكر بالل�ضان �ضبًبا لتفّتح ل�ضان القلب و�ضبب تكرار الّذكر هو انفتاح   .5

ل�ض���ان القلب عل���ى الّذكر واآية انفتاحه اأّن ل�ضان الفم يتب���ع القلب، فيزول ن�ضب تكرار 

الّذكر وعنائه.

ل �ض���ّك ب���اأّن المطلوب ه���و مقام الّذكر ل حالت���ه. لأّن الأحوال ت���زول ول تبقى. ولأجل   .6

تحقيق هذا الأمر ينبغي تكرار الّريا�ضات الّروحّية والمعنوّية.

حّت���ى يوؤّثر الّذكر في ملكوت القلب وت�ضي���ر حقيقة العبادة �ضورة باطنّية للقلب ينبغي   .7

اأن يوؤّدى في حال من الّطماأنينة.

اأه���م موان���ع الّذكر هي: ع���دم �ضدق النّي���ة، الغترار بوع���ود اإبلي�س، اللغ���و، احتجاب   .8

الفط���رة بعالم الّطبيعة، الإّدع���اء، الإخالد اإلى الأر�س وجعل وجه���ة القلب تماًما اإلى 

الدنيا، ال�ّضقوط في م�ضتنقع العقائد الباطلة، ومدح اأهل الّدنيا.

م���ا لم يبت���ِغ الإن�ضان الو�ض���ول اإلى الحّق من وراء طل���ب العلم، والتحّق���ق باأ�ضماء اهلل   .9

و�ضفات���ه، والتخّلق باأخ���الق اهلل، �ضيتحّول كّل واحٍد من اإدراكات���ه اإلى دركات وحجب 

مظلمة.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

ْوَقاِت اْلَغْفلَ���ِة، َوا�ْسَتْعِمْلِني ِبَطاَعِتَك 
َ
���ٍد َواآِلِه، َوَنبِّْهِني ِلِذْكِرَك ِف���ي اأ ���لِّ َعلَى ُمَحمَّ اللَُّه���مَّ �سَ

ْنَيا َواْلآِخَرِة)1). ْكِمْل ِلي ِبَها َخْيَر الدُّ
َ
ِتَك �َسِبيً  �َسْهلًَة، اأ اِم اْلُمْهلَِة، َواْنَهْج ِلي اإَِلى َمَحبَّ يَّ

َ
ِفي اأ

ْوَلْيَتِن���ي، َوَل َغاِفً  
َ
���ٍد َواآِل���ِه، َوَل َتْجَعْلِن���ي َنا�ِسي���اً ِلِذْك���ِرَك ِفيَم���ا اأ ���لِّ َعلَ���ى ُمَحمَّ اللَُّه���مَّ �سَ

اَء،  ْو �َسرَّ
َ
اَء ُكْنُت اأ ْت َعنِّي، ِفي �َسرَّ

َ
ْبَطاأ
َ
ْبلَْيَتِني، َوَل اآِي�ساً ِمْن اإَِجاَبِتَك ِلي َواإِْن اأ

َ
لإِْح�َساِنَك ِفيَما اأ

ْو ِغًنى... اللَُّهمَّ 
َ
ْو َفْقٍر اأ

َ
َواَء، اأ

ْ
ْو لأ
َ
ْو ِجَدٍة اأ

َ
ْو َنْعَماَء، اأ

َ
�ٍص اأ ْو ُبوؤْ

َ
ْو َبَ ٍء، اأ

َ
ْو َعاِفَيٍة اأ

َ
ْو َرَخاٍء، اأ

َ
ٍة اأ ْو �ِسدَّ

َ
اأ

ِتَك، َوا�ْسَغْل���ُه ِبِذْكِرَك، َواْنَع�ْس���ُه ِبَخْوِفَك َوِباْلَوَجِل  ْغ َقْلِب���ي ِلَمَحبَّ ٍد َواآِلِه، َوَفرِّ ���لِّ َعلَ���ى ُمَحمَّ �سَ

 
ُ ْ ِّ
ُبِل اإَِلْي���َك، َوَذهلل َح���بِّ ال�سُّ

َ
ْجِر ِب���ِه ِفي اأ

َ
ِمْل���ُه اإَِل���ى َطاَعِت���َك، َواأ

َ
ْغَب���ِة اإَِلْي���َك، َواأ ِه ِبالرَّ ِمْن���َك، َوَق���وِّ

.
اَم َحَياِتي ُكلَِّها)2) يَّ

َ
ْغَبِة ِفيَما ِعْنَدَك اأ ِبالرَّ

الآيات الكريمة:

.
(3(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   پ پ پپ ڀ ڀ  ڀ  ڀ ٺ              ٺ ٺ  }  .1

ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ   .2

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
.

(4(
ڦ  ڦ ڦ}
الروايات ال�سريفة:

ْعَر�َص 
َ
ْيَط���اُن ِباْلَو�ْسَو�َسِة ِم���َن اْلَعْبِد اإِلَّ َوَق���ْد اأ ���ُن ال�سَّ ���اِدُق Q: »َل َيَتَمكَّ َق���اَل ال�ضَّ  .1

َتاَك 
َ
ِه... اإَِذا اأ َ َعُه َعلَى �ِس���رِّ

ْمِرِه َو�َسَكَن اإَِل���ى َنْهِيِه َوَن�ِسَي اطِّ
َ
َع���ْن ِذْك���ِر اهلِل َوا�ْسَتَه���اَن ِباأ

لََّك َعْن �َسِبي���ِل اْلَحقِّ َوُيْن�ِسَيَك ِذْك���َر اهلِل َفا�ْسَتِعْذ ِمْنُه ِبَربَِّك  ْيَط���اُن ُمَو�ْسِو�س���اً ِلُي�سِ ال�سَّ

���ُر اْلَمْظُلوَم ِبَقْوِلِه َع���زَّ َوَجلَّ {ہ ہ ہ  ُد اْلَح���قَّ َعلَى اْلَباِطِل َوَيْن�سُ ���ُه ُيوؤَيِّ ���ِه َفاإِنَّ َوَربِّ

)1)  ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤه Q في مكارم الأخالق.
)2)  )م.ن(، دعاوؤه Q اإذا اأحزنه اأمر واهّمته الخطايا.

)3)  �ضورة النحل، الآية 43.
)4)  �ضورة الكهف، الآية 28.
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ّ
كر ا م تحصيل مدام الذ

ّ
الذ

.(1(
ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے  }«

عن اأمير الموؤمنينQ: »من ذكر اهلل �سبحانه اأحيا اهلل قلبه ونّور عقله ولّبه«)2).  .2

عن اأمير الموؤمنينQ: »�سامع ذكر اهلل ذاكر«)3).  .3

 َفاْفَتَتْحُت �ُسوَرًة 
ْ
َبا َعْبِد اهلِل Q َقاَل: َفَقاَل ِلي اْقَراأ

َ
�َضاَمَة َقاَل: »َزاَمْلُت اأ

ُ
ِبي اأ

َ
َع���ْن اأ  .4

�َساَمَة اْرَعْوا ُقُلوَبُكْم ِذْكَر اهلِل َعزَّ َوَجلَّ 
ُ
َبا اأ
َ
ُتَها َفَرقَّ َوَبَكى، ُثمَّ َقاَل: َيا اأ

ْ
ِمَن اْلُقْراآِن َفَقَراأ

اٍح َلْي�َص ِفيِه  بَّ كُّ ِم���ْن �سَ ْو �َساَعاٌت ال�سَّ
َ
ِتي َعلَى اْلَقْلِب َت���اَراٌت اأ

ْ
���ُه َياأ ْك���َت َفاإِنَّ َواْح���َذُروا النَّ

ْدَت  َل�ْسَت ُربََّما َتَفقَّ
َ
�َساَمَة اأ

ُ
َبا اأ
َ
ِو اْلَعْظِم النَِّخِر؛ َيا اأ

َ
اإِيَماٌن َوَل ُكْفٌر �ِسْبَه اْلِخْرَقِة اْلَباِلَيِة اأ

يُبِني  ْيَن ُهَو، َقاَل: ُقْل���ُت َبلَى، اإِنَُّه َلُي�سِ
َ
ا َوَل َتْدِري اأ َقْلَب���َك َف���َ  َتْذُكُر ِب���ِه َخْيًرا َو َل �َسرًّ

َذا َكاَن َذِلَك َفاْذُكُروا  َحٌد، َق���اَل: َفاإِ
َ
َجْل، َلْي�َص َيْعَرى ِمْنُه اأ

َ
ي���ُب النَّا����َص، َق���اَل: اأ َراُه ُي�سِ

َ
َواأ

َراَد ِبِه َغْيَر َذِلَك 
َ
َراَد ِبَعْبٍد َخْيراً َنَكَت اإِيَماناً َواإَِذا اأ

َ
ُه اإَِذا اأ  َعزَّ َوَجلَّ َواْحَذُروا النَّْكَت َفاإِنَّ

َ
اهلل

َنَكَت َغْيَر َذِلَك«)4).

���َ ِة اْلَغَداِة اإَِلى  نَّ ِذْكَر اهلِل َبْعَد �سَ نَُّه َكاَن َيُق���وُل َو اهلِل اإِ
َ
ِمِنيَنQ: »اأ ِمي���ِر اْلُموؤْ

َ
َع���ْن اأ  .5

ْر�ِص«)5).
َ
ْرِب ِفي اْلأ ْزِق ِمَن ال�سَّ �ْسَرُع ِفي َطلَِب الرِّ

َ
ْم�ِص اأ ُطُلوِع ال�سَّ

ُل���ُه ِذْكَر اهلِل  ���ْن ُيْن�ِسي���َك َو�سْ ���اِدُق Q: »َو اْقَطْع َعمَّ ِريَع���ِة، َق���اَل ال�ضَّ َب���اُح ال�ضَّ ِم�ضْ  .6

ْعَواِنِه َو َل َيْحِمْلَنَك 
َ
ْيَطاِن َو اأ ْوِلَياِء ال�سَّ

َ
ْلَفُت���ُه َعْن َطاَعِة اهلِل َف���اإِنَّ َذِلَك ِمْن اأ

ُ
َوَت�ْسَغُل���َك اأ

نَّ ِفي َذِلَك ُخ�ْسَراناً َعِظيماً َنُعوُذ ِباهلِل«)6). ُروؤَْيُتُهْم اإَِلى اْلُمَداَهَنِة ِعْنَد اْلَحقِّ َفاإِ

عن اأمير الموؤمنينQ: »لي�ص في المعا�سي اأ�سّد من اّتباع ال�سهوة ف  تطيعوها   .7

في�سغلكم عن ذكر اهلل«)7).

)1)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج1، �س 178 ـ 179.
)2)  ت�ضنيف غرر الحكم، �س189.

)3)  )م.ن(، �س 188.
)4)  و�ضائل ال�ّضيعة، ج7، �س 166.

)5)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج5، �س 58.
)6)  )م.ن(، ج 8، �س 352.

)7)  ت�ضنيف غرر الحكم، �س 190.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

 الطمأنينة

يتع���ّرف اإل���ى المعن���ى الّدقي���ق للطماأنين���ة واأهم  . 1

عالمتها في النف�س.

يتعّرف اإلى اأهمّي���ة الّطماأنينة ودورها في تر�ضيخ  . 2

الف�ضائل الأخالقّية في النف�س.

يبّين كيفّية تح�ضيل الّطماأنينة واأهم الموانع التي  . 3

تحول دون ذلك.

الدرس الثالث عشر





تمفيق
{ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ   تعال���ى:  اهلل  ق���ال 

.
(1(

ڦ ڦ      ڦ   }
كثي���رة هي مواقف الحياة ومواردها وفر�ضه���ا التي تزلزل الإن�ضان، فتمنعه من ال�ضتفادة 

حيح���ة والّتوّج���ه المرّك���ز والّثبات واّتخ���اذ الموقف المنا�ض���ب، لهذا احت���اج العاقل اإلى  ال�ضّ

الّطماأنينة لكي يثبت وعاء وجوده اأمام نزول الفيو�ضات الّرحمانّية، فت�ضتقّر في قلبه ثّم تّتحد 

مع نف�ضه فت�ضبح عنوان هوّيته و�ِضمة �ضخ�ضّيته.

م���ا اأح���وج المجاهد اإلى الّطماأنينة في �ضاحات الوغ���ى. والأحوج منه ذاك الذي تحيط به 

مغري���ات الّدنيا فت�ضلب���ه لّبه من �ضّدة هزاهزها. وفي مجال�س العلم وفي العبادة وفي كّل عمل 

نق���وم به، تكون الّطماأنينة عام���اًل اأ�ضا�ضيًّا في تح�ضيل الفوائد والو�ضول اإلى الّنتائج. فما هي 

الّطماأنينة؟ ومن اأين تن�ضاأ؟ وكيف يمكننا تح�ضيلها؟

مأنينة؟
ّ

ما هي الط
ل تحتاج الّطماأنينة اإلى تعريٍف علمّي لأّنها من الأمور التي يدركها الوجدان نظًرا لتحّققها 

���الة؛ ويقابلها ال�ضط���راب والّتزلزل  ف���ي عالم الأب���دان. فالج�ضد المطمئّن �ض���رط في ال�ضّ

والحرك���ة الع�ضوائّية التي ل تعرف وجهًة، وما ينبغي اأن نعرفه اأّن الّطماأنينة هي ثبات الإيمان 

وا�ضتقراره في القلب، وتمركز الّتوّجه والّتخّيل في الخيال. ولها ح�ضور وتجلٍّ في جميع مراتب 

الّنف�س.

)1)  �ضورة الفجر، الآيات 27 – 30.
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لك���ّن الأ�ض���ل في بحثنا ه���ذا هو طماأنينة القل���ب و�ضكونه التي ينبغ���ي اأن تنعك�س في عالم 

المث���ال ب�ضورة اطمئنان الخاطر، يقول الإمام}: »م���ن الآداب القلبية المهّمة للعبادات � 

ا العبادات الذكرية � الطماأنينة. وهي غير الطماأنينة التي اعتبرها الفقهاء ر�ضوان  وخ�ضو�ضً

اهلل عليه���م في خ�ضو����س ال�ضالة. وهي عبارة عن اأن ياأتي ال�ضالك بالعبادة مع �ضكون القلب 

تي بها حال ا�ضطراب القلب وتزلزله، فال ينفعل القلب 
ُ
واطمئن���ان الخاط���ر، لأّن العبادة اإذا اأ

 .
(1(

بها، ول يح�ضل اأثر منها في ملكوت القلب ول ت�ضير حقيقة العبادة �ضورة باطنّية له«

وبهذا البيان ُيعلم اأّن طماأنينة الخاطر من اأعظم اأ�ضباب ا�ضتقرار الف�ضائل ور�ضوخها في 

الّنف�س.

واإذا انعك�ضت الّطماأنينة القلبّية في عالم الخيال والمثال ظهرت في عالم الملك والّظاهر 

وتجّل���ت في حرك���ة الأع�ضاء والجوارح، فال يزيغ الب�ضر ول تتذبذب الأذن ول تتحّرك الأيدي 

ول ترجف الأرجل ما دامت مطمئّنة.

اإّن الّطماأنين���ة في المرات���ب المختلفة عالمة ودلي���ل على ا�ضتقرار الفي����س الإلهّي وقرب 

اّتح���اده بالّنف����س الذي ُيعّد عنوان الكم���ال الحقيقّي. اإّن اأكثر الّنا����س يتمّتعون من حيٍن لآخر 

بفيو�ض���ات رحمانّي���ة قد ت�ضل اإلى ح���ّد المكا�ضفات والم�ضاهدات. لك���ّن الكمال الحقيقّي في 

�ضيرورة هذه الكمالت اأو الأنوار والفيو�ضات حالة را�ضخة وهيئة ثابتة في الّنف�س؛ الأمر الذي 

يح�ضل بف�ضل الّطماأنينة. 

فل���و اأراد اهلل بعبٍد خيًرا، منح���ه الّطماأنينة قبل اأن يفي�س عليه باأنوار الكمالت المختلفة. 

يقول الإمام الخمينّي }: »الطماأنينة واليقين والثبات والإخال�س واأمثالها من الإفا�ضات 

.
(2(

الّرحمانّية والإلقاءات الُملكية«

ويق���ول }: »مق���ام الطمئنان وطماأنين���ة الّنف�س، وهو ف���ي الحقيقة المرتب���ة الكاملة 

 .
(4(

»
(3(

م���ن الإيمان. ق���ال تعال���ى مخاطًب���ا خليل���ه: {ڀ   ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ  }

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 31.

)2)  الأربعون حديًثا، �س 433.
)3)  �ضورة البقرة، الآية 260.

)4)  معراج ال�ضالكين، �س 26.
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والّطماأنينة عالمة اإلهّية على الّتكامل حيث يقول الإمام }: »اأّما اأهل الآخرة، فاإنهم كّلما 

.
(1(

ازدادوا قربًا من دار كرم اهلل، ازدادت قلوبهم �ضروًرا واطمئناًنا«

مأنينة
ّ

آثار الط
للّطماأنين���ة اآث���ار ل ع���ّد لها ول ح�ضر، ونح���ن ننقل منها اأه���م ما جاء في كلم���ات الإمام 

الخمينّي }.

العصمة  .1
»اإّن نفي ال�ضّك ي�ضتلزم نفي العيوب القلبّية والقالبّية، بل ي�ضتلزم الع�ضمة، لأّنها � الع�ضمة 

� اأم���ر على خالف الإرادة والختيار، واإنها ل تكون من الأمور الطبيعية والجبّلية، بل هي حالة 

.
(2(

نف�ضية، واأنوار باطنية تتفّجر من نور اليقين الكامل والطمئنان التام«

سبب لتأثير العبادة والّذكر  .2
»م���ن اإحدى نكات تكرار العبادات وتكثير الأذكار والأوراد اأن يتاأّثر القلب بها وينفعل حتى 

يت�ض���ّكل باط���ن ال�ضالك �ضيئا ف�ضيئ���ا من حقيقة الذك���ر والعبادة، ويّتحد قلبه ب���روح العبادة. 

وطالم���ا لم يكن للقلب اطمئنان و�ضكون وطماأنينة ووقار، ل يكون لالأذكار والن�ضك فيه تاأثير، 

ول ي�ضري اأثر العبادة من ظاهر البدن وملكه اإلى ملكوته وباطنه ول يوؤدي اإلى القلب حظوظه 

.
(3(

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

التغّلب على جنود الّشيطان  .3
»اإّن طماأنينة الّنف�س وا�ضتقامتها هي التي تجعل الغلبة لالإن�ضان في مواجهة جنود الجهل، 

وتحفظه في مجابهة حزب ال�ضيطان؛ وتجعله ي�ضيطر على قّوتي الغ�ضب وال�ضهوة، فال ي�ضت�ضلم 

.
(4(

لهما؛ بل هي التي ُت�ضّخر لطاعته جميع قواه الباطنية والظاهرية«

)1)  الأربعون حديًثا، �س 156.
)2)  )م.ن(، �س 581.

)3)  معراج ال�ضالكين، �س 33-31.

)4)  جنود العقل والجهل، �س 324.
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الّتقوى الّتاّمة  .4
»اإن الإن�ض���ان ي�ضتطي���ع القيام بجمي���ع الواجب���ات الفردية والجتماعية، ف���ال ينحرف ول 

ي�ضقط في المعا�ضي في اأّي مرحلة من مراحل حياته المادّية والروحّية، وذلك ببركة التحّلي 

.
(1(

بهذه القّوة الروحانية العظيمة؛ اأي ملكة ال�ضتقامة والطماأنينة«

عدم الخوف من األعداء  .5
»فبها )اأي الطماأنينة( قام زعماء الّدين في وجه الماليين من الجاهلين دون اأن ي�ضمحوا 

لكثرة هوؤلء باأن توجد فيهم اأدنى وهن؛ وهذه الّروح العظيمة هي التي جعلت الأنبياء العظام 

ينه�ضون فرادى لمواجهة العقائد الجاهلية الباطلة التي �ضيطرت على العالم، دون اأن يدخلهم 

اأدن���ى خوف اأو رهبٌة ب�ضبب وحدتهم وكثرة مخالفيهم، وبها تغّلبوا على تلك العقائد الجاهلّية 

.
(2(

وغّيروا العادات التي اأوجدتها في النا�س، وا�ضتبدلوها ب�ضبغتهم الّتوحيدّية«

سبب للقّوة العظيمة  .6
ْنَت 
َ
َب���ا اْلَح�َسِن َلَقِد اْقَتلَْع���َت َمِنيعاً َواأ

َ
َل ُعَمُر]اأمي���ر الموؤمنينQ[ َفَقاَل: »َيا اأ

َ
���ا �َضاأ »َلمَّ

ٍة َوَلِكْن َقلَْعُتَها  ٍة َب�َسِريَّ ٍة؟ َفَقاَل: َم���ا َقلَْعُتَها ِبُقوَّ ٍة َب�َسِريَّ ���اٍم َخِمي�ساً، َفَهْل َقلَْعَتَها ِبُقوَّ يَّ
َ
َثَ َث���َة اأ

.
يٍَّة«)3) ٍة َوَنْف�ٍص ِبِلَقاِء َربَِّها ُمْطَمِئنٍَّة َر�سِ ٍة اإَِلِهيَّ ِبُقوَّ

مأنينة 
ّ

أسإاب الط
اإّن جميع الكمالت والكرامات اإفا�ضات اإلهّية وِمنن رّبانّية. لكن على الإن�ضان اأن يحفظ لها 

ف���ي نف�ضه الوعاء وال�ضتعداد. ومن جملة الأ�ضباب التي تمّه���د لح�ضول الّطماأنينة في الّنف�س 

ح�ضبما جاء في كلمات الإمام الخمينّي }:

ترك حّب الجاه والمقام  .1
»اإّن هدوء النف�س والطماأنينة الحا�ضلة من ترك حّب الجاه والمقام و�ضائر تفّرعاته، تمنع 

النف����س م���ن اأن تخطو خطوات تخال���ف العدالة والروّي���ة. اإّن الإِن�ضان الب�ضي���ط غير المتكّلف 

)1)  جنود العقل والجهل، �س 325.
)2)  )م.ن(، �س 325.

)3)  بحار الأنوار، ج21، �س 40.
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يتحّم���ل المنّغ�ضات ول تتقطع حبال �ضب���ره، فال ي�ضتولي عليه الغ�ضب المفرط في غير وقته. 

اأّما اإذا اقتلع جذور حّب الدنيا من قلبه اقتالًعا، فاإّن جميع المفا�ضد تهجر قلبه وتحّل محّلها 

.
(1(

الف�ضائل الأخالقّية ال�ّضامية«

التوّجه إلى تعمير اآلخرة وعالم الغيب  .2
»اإذا كان���ت وجهة القلب نحو تعمي���ر الآخرة، والمعارف الحّقة، وعال���م الغيب، لح�ضل له 

وئ���ام م���ع الملكوت الأعلى، الذي هو عال���م المالئكة وعالم النفو�س الطّيب���ة ال�ّضعيدة، والذي 

يك���ون هذا العالم بمثابة الظ���ل الّنورانّي لعالم الّطبيعة، واعتبر العل���وم التي تفا�س عليه من 

العل���وم الّرحمانّية الملكّية والعقائد الحّقة وغ���دت الخواطر من الإلقاءات والخواطر الإلهّية، 

ويتطّه���ر م���ن ال�ضّك وال�ض���رك ويتنّزه منهم���ا، وح�ضلت ال�ضتقام���ة والّطماأنينة ف���ي الّنف�س، 

.
(2(

ا على �ضوء تلك العلوم، واإرادتها على �ضوء تلك الأ�ضواق« و�ضارت اأ�ضواقها اأي�ضً

شرح الصدر  .3
»فالمتحل���ي ب�ضرح ال�ضدر ل يولي اأهمّيًة لما يراه ف���ي نف�ضه من كمال وجمال ومال ونفوذ 

وح�ضمة ول ي�ضتعظمه، لأّن �ضعته الوجودية كبيرة اإلى درجة تجعله يتغّلب على جميع الورادات 

القلبية، فال ي�ضيق وعاوؤُُه الوجودي ب�ضيٍء. وهذه ال�ّضعة في ال�ضدر وليدة معرفة الحّق تعالى، 

.
(3(

وهي التي تو�ضل قلوب المتاألهين لالأن�س باهلل اإلى مقام الطمئنان وال�ضكينة والطماأنينة«

إشراقة نور الّتوحيد  .4
»اإّن القلب الذي اأ�ضرق فيه نور الّتوحيد ومعرفة الكمال المطلق يتحّلى بالّطماأنينة والثبات 

ر بمعرفة الحّق جلَّ وعال يرى عياًنا اأّن مجاري الأمور  والتاأني وال�ضتقرار؛ واإّن القلب الذي تنوَّ

بي���د قدرته تعالى، ويرى نف�ضه واجتهاده وحركته و�ضكونه هو، وكذلك حركات و�ضكنات جميع 

الموج���ودات �ض���ادرة منه تبارك وتعالى، لأّن زمام اأمورها لي����س بيدها بل بيده عزَّ وجّل، مثل 

.
(4(

هذا القلب ل يعتريه ا�ضطراب اأو ت�ضّرع اأو تذبذب«

)1)  الأربعون حديًثا، �س168-167.
)2)  )م.ن(، �س 434.

)3)  جنود العقل والجهل، �س 304.
)4) )م.ن(، �س 326.
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الحلم  .5
»الحل���م م���ن �ُضَع���ِب اعتدال الق���ّوة الغ�ضبية، وهو ملكٌة ت���وؤّدي اإلى ح�ض���ول الطماأنينة في 

النف����س، فال تهيج فيها الق���ّوة الغ�ضبية ب�ضرعة اأو في غير الم���وارد المنا�ضبة، ول تفقد زمام 

.
(1(

اأمرها اإذا واجهت ما ل ترغب فيه اأو ما تكرهه اأو ما ل يالئمها«

مأنينة
ّ

كيهّية تحصيل الط
اإّن الّت�ض���ال بالأ�ضب���اب المذكورة ه���و العن�ضر المحورّي في تح�ضي���ل الّطماأنينة وجعلها 

ملكة نف�ضانّية را�ضخة. ويذكر الإمام الخمينّي } مجموعة من الّن�ضائح المفيدة في هذا 

ا. المجال، يمكن اأن ت�ضّكل برنامًجا مهمًّ

مخالفة الّشيطان  .1
»م���ن الو�ضوح بمكان اأّنك اإذا خالفت ال�ّضيطان فترة م���ن الّزمان، ولم تلَق باًل لو�ضاو�ضه، 

.
(2(

لنقطع طمعه عنك، وعادت الطماأنينة وال�ضكون اإلى نف�ضك«

العلم الّصحيح  .2
 لأجل اأّن العلم ال�ضحيح لنورانيته و�ضيائه 

(3(
»عّبر الإمام Q عن العلم ب� )الُمحكمة(

.
(4(

في القلب، يوجب الطمئنان، ويدح�س الريب وال�ضك«

إزالة حّب الّدنيا  .3
»وب�ض���ورة عامة، ف���اإّن العالج الجذرّي لمعظم المفا�ضد اإنم���ا يتحّقق بمعالجة حّب الدنيا 

وح���ّب النف����س، وبذلك تتحّل���ى النف�س بال�ضكين���ة والطماأنين���ة، فيهداأ القلب حينئ���ٍذ وي�ضبح 

الطمئن���ان ق���ّوة وملكة في���ه، فيت�ضاهل ب�ض���اأن الأمور الدنيوي���ة ول يهتم باأيِّ م���اأكل وم�ضرب، 

)1)  جنود العقل والجهل، �س 329.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 441.

���ُع، َوَعْيُنُه الَبَراَءُة ِمَن الَح�َضِد،  اِئَل َكِثيرٍة، َفَراأ�ُضُه التَّوا�ضُ )3)  ق���ال الموؤمني���ن Q يقول: »يا طالب العل���م اإن العلم ذو َف�ضَ
ْحَمُة، َوِرْجُلُه  ُموِر، َوَيُدُه الرَّ

ُ
ِة، َوَعْقُلُه َمْعِرَفُة الأ�ْضَياِء َوالأ يَّ دُق، وِحْفُظُه الَفْح�ُس، َوَقْلُبُه ُح�ْضُن النِّ واأُذُنُه الَفْهُم، َوِل�َضاُنُه ال�ضِّ

َجاُة، َوَقائُدُه الَعاِفَيُة، َوَمْرَكُبُه الَوَفاُء، َو�ِضالُحُه ِليُن الَكِلَمِة،  ُه النَّ اَلَمُة، َوِحْكَمُتُه الَوَرُع، َوُم�ْضَتَقرُّ ُتُه ال�ضَّ ِزَي���اَرُة الُعَلَماِء، َوِهمَّ

نوِب، َوَزاُدُه الَمْعُروُف،  ا، َوَقْو�ُضُه الُمَداَراُة، َوَجْي�ُضُه ُمَح���اَوَرُة الُعَلَماِء، َوَماُلُه الأَدُب، َوَذِخيَرُتُه اْجِتَن���اُب الذُّ �ضَ َو�َضْيُف���ُه الرِّ

ُة الأْخَياِر« الكافي، ج1، �س 48. َوَماوؤُُه الُمواَدَعُة، َوَدليُلُه الُهَدى، َوَرِفيُقُه َمَحبَّ

)4)  الأربعون حديًثا، �س 427.
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ويتعام���ل بهدوٍء وت�ضاهل مع من يزاحمه في اأّي اأمر م���ن اأمور الدنيا، لأّن محبوبه لي�س طعمة 

.
(1(

اأهل الدنيا لكي يهيج من اأجلها«

و»اإّن اأه���ل الدنيا دائًما في تعب ون�ضب، واإّنهم لم يتمّتع���وا باطمئنان في الروح وا�ضتقرار 

ف���ي الج�ض���م، واإذا حّلت بهم م�ضيبة، خ���ارت قواهم وحيوّيته���م وزال َجَلدهم و�ضبرهم اأمام 

الح���وادث الت���ي تداهمهم. وه���ذا ل يك���ون اإّل نتيجة �ضّكهم وع���دم اإيمانهم بالق�ض���اء الإلهّي 

.
(2(

وعدله، فتكون هذه الأمور من الحزن والهّم والّتعب. نتيجة لهذا التزلزل«

موانع االطمئنان

طلب الشهوات  .1
»ح���ال القل���ب المحتج���ب، المحروم م���ن معرف���ة اهلل، الواقع ف���ي حجب التوّج���ه للنف�س 

وال�ضهوات واللذات الحيواني���ة، فهو م�ضطرٌب لخوفه فوات اللذات الحيوانية، ف�ضاحبه فاقد 

.
(3(

ع« للطماأنينة يقوم باأعماله بعجلٍة وت�ضرُّ

اللغو والكالم القبيح  .2
»فيم���ا يرتبط بخ�ضو�س اآثار اللغو وال���كالم القبيح ينبغي اللتفات اإلى �ضّدة ا�ضراره على 

.
(4(

فاء وال�ّضالمة والوقار والّطماأنينة وال�ّضكينة« الح وال�ضّ الّروح، فهو ي�ضلب الّنف�س ال�ضّ

الّركون إلى األسباب وعدم إرجاعها إلى  اهلل  .3
»اإن المحتج���ب ع���ن الح���ّق تعال���ى، والمتوّجه اإل���ى الأ�ضب���اب العادّية ويراه���ا م�ضتقّلة في 

فاعلّيته���ا، يت�ضّب���ث بها � عمليًا وقلبّي���ًا � فينقطع عن الحّق، وت���زول الطماأنينة والثقة باهلل من 

نف�ضه، ويحل محّلها ال�ضطراب والتزلزل: ولأّن الأ�ضباب العادّية ل تحّقق له ما يطمح اإليه ول 

تطفئ نار حاجته، لذا فاإّن حال ال�ضطراب والتوقان، والتم�ّضك والت�ضّبث بالدنيا واأهلها ت�ضتد 

.
(5(

فيه كل يوم حّتى تغرقه بالكامل في بحر الدنيا«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 235.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 595-594.

)3)  جنود العقل والجهل، �س 326.
)4)  )م.ن(، �س 350.
)5)  )م.ن(، �س 205.
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المهاهيم الرئيسة

الّطماأنينة هي ثبات الإيمان وا�ضتقراره في القلب. ولها ح�ضور وتجلٍّ في جميع مراتب   .1

الّنف�س.

اإّن طماأنينة الخاطر من اأعظم اأ�ضباب ا�ضتقرار الف�ضائل ور�ضوخها في الّنف�س.  .2

اإّن الّطماأنينة ف���ي المراتب المختلفة عالمة ودليل على ا�ضتقرار الفي�س الإلهّي وقرب   .3

اّتحاده بالّنف�س الذي ُيعّد عنوان الكمال الحقيقّي.

لتاأثير العبادة والّذكر، التغّلب على جنود ال�ّضيطان،  الع�ضمة، �ضبب  اآثار الّطماأنينة:   .4

الّتقوى الّتاّمة، عدم الخوف من الأعداء، �ضبب للقّوة العظيمة.

5. اأ�ضباب الّطماأنينة:  ترك حّب الجاه والمقام، التوّجه اإلى تعمير الآخرة وعالم الغيب، 

�ضرح ال�ضدر، اإ�ضراقة نور الّتوحيد، الحلم.

حيح، اإزالة حّب الّدنيا. 6. كيفّية تح�ضيل الّطماأنينة: مخالفة ال�ّضيطان، العلم ال�ضّ

7. موانع الطمئنان: طلب ال�ّضهوات، اللغو والكالم القبيح، الّركون اإلى الأ�ضباب العادّية 

وعدم اإرجاعها اإلى  ال�ضبب الأوحد.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

ْكِر َلَك ِبَما  يِري ِف���ي ال�سُّ ���ٍد، واْرُزْقِني اْلَح���قَّ ِعْنَد َتْق�سِ ٍد واآِل ُمَحمَّ  َعلَ���ى ُمَحمَّ
���لِّ اللَُّه���مَّ �سَ

�َسا  َف ِم���ْن َنْف�ِس���ي َرْوَح الرِّ َتَعرَّ
َ
���ى اأ َق���ِم، َحتَّ ���ِة َوال�سَّ حَّ ْنَعْم���َت َعلَ���يَّ ِف���ي اْلُي�ْس���ِر واْلُع�ْس���ِر وال�سِّ

َ
اأ

ْخِط  �َسا َوال�سُّ ْمِن َوالرِّ
َ
ِنيَنَة النَّْف�ِص ِمنِّي ِبَما َيِجُب َلَك ِفيَما َيْحُدُث ِفي َحاِل اْلَخْوِف َوالأ

ْ
َوُطَماأ

.
رِّ َوالنَّْفع)1) َوال�سَّ

الآيات الكريمة:

ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ   .1

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ    ٺ  ٿ ٿ  ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ  
.

(2(
ڦ ڦ ڦ  }

ہ  ہ  ہ  ۀ     ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ     ڳ  ڳ          {ڳ   .2

.
(3(

ہ ھ ھ ھھ ے ے  ۓ  ۓ  }
الروايات ال�سريفة:

ِحيَح َواللِّ�َساَن  ْعَطى اْلُموؤِْمَن اْلَب���َدَن ال�سَّ
َ
 َتَعاَل���ى اأ

َ
ق���اَل الإمام اْلَباِقُر Q: »اإِنَّ اهلل  .1

ٍو ِمْنَها َطاَعًة ِلَذاِتِه َوِلَنِبيِِّه َوِلُخلََفاِئِه َفِمَن  ِريَح َوَكلََّف ُكلَّ ُع�سْ ي���َح َواْلَقْل���َب ال�سَّ اْلَف�سِ

ِنيَنُة ِبِذْكِرِه 
ْ
َماأ َهاَدُة ِبِه وِبِهْم َوِمَن اْلَقْلِب الطُّ اْلَبَدِن اْلِخْدَمُة َلُه َوَلُهْم وِمَن اللِّ�َساِن ال�سَّ

 اْلِجَناَن)4).
ُ
ْنَزَلُه اهلل

َ
ْرَكاِن اأ

َ
نَّ ِباْلَجَناِن َوَخَدَم ِباْلأ

َ
َوِبِذْكِرِهْم َفَمْن �َسِهَد ِباللِّ�َساِن َواْطَماأ

ِب���ي َعْبِد اهلِل Q َق���اَل: اإِنَّ اْلَقْل���َب َلَيَتَجْلَجُل ِفي اْلَج���ْوِف َيْطُلُب اْلَح���قَّ َفاإَِذا 
َ
م���ْن اأ  .2

ُبو َعْبِد اهلِل Q َه���ِذِه اْلآَيَة: {ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ 
َ
نَّ وَق���رَّ ُثمَّ َتَ  اأ

َ
اَب���ُه اْطَم���اأ �سَ

َ
اأ

.(5(
پ پ پپ  } اإَِلى َقْوِلِه {ٿ ٿ  ٿ ٿٹ  }«

)1)  ال�ضحيفة ال�ضجادية، دعاوؤه Q في يوم عرفة.
)2)  �ضورة الأنفال،الآيات  10-9.

)3)  �ضورة الحج، الآية 11.
)4) بحار الأنوار، ج64، �س 303.

)5)  الكافي، ج2، �س 421.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

اليقين

يبّين المعنى الّدقيق لليقين. . 1

ي�ضرح اأهمّية اليقين ودوره في �ضعادة الإن�ضان. . 2

يتعّرف اإلى اأهم مظاه���ر اليقين وعالماته موانع  . 3

تحّققه.

الدرس الرابع عشر





تمفيق
اإّن اليقين واإن كان من درجات الإدراك ومراتبه اإّل اأّنه خلٌق فا�ضٌل وملكة نف�ضانّية محمودة 

كم���ا جاء في الحديث الذي نقله الإمام الخمينّي } في »الأربعون حديًثا« عن كتاب من ل 

يح�ض���ره الفقيه:«باإ�ضن���اده عن اأبي عبد اهلل Q قاَل: »اإنَّ اهلل َخ�صَّ َر�سوَلُه P ِبَمَكاِرِم 

َياَدِة ِمْنَها؛   َواْرَغُبوا اإَِلْيِه ِفي الزَّ
َ
ْن َكاَنْت ِفيُكْم َفاْحَم���ُدوا اهلل ْنُف�َسُكْم، َفاإِ

َ
ْخ���َ ِق َفاْمَتِحُن���وا اأ

َ
الأ

َخاء َوالِغيَرُة  ْكُر َوالِحْلُم َوُح�ْسُن الُخْلِق َوال�سَّ ْبُر َوال�سُّ َفَذَكَرَها َع�ْسَرًة: الَيقيُن َوالَقَناَعُة َوال�سَّ

فقه���ا اإلى المجاهدة اأق���رب. وبع�ضها 
ُ
. واإّن بع����س الأخ���الق يك���ون اأ

ُة«)1) َجاَع���ُة َوالُم���ُروَّ َوال�سَّ

ن���ف الّثاني؛ ولهذا، قال  فقها اإل���ى الّثمار والّنتائج اأق���رب. واليقين هو من ال�ضّ
ُ
الآخ���ر يكون اأ

الإم���ام  }: »اإّن الّطماأنين���ة واليقي���ن والثب���ات والإخ ����ص واأمثاله���ا م���ن الإفا�س���ات 

.
الّرحمانية والإلقاءات الملكية«)2)

فما هي حقيقة اليقين وموقعه في عالم المعنوّيات؟ وما هو دوره في بناء الإن�ضان وتكميله؟

التعريف العلمّي
ا لليقين ف���ي حديث جنود العقل والجه���ل اأّن اليقين عبارة عن  يعل���م م���ن جعل ال�ضّك �ضدًّ

ر�ضوخ المعرفة في الّنف�س بحيث يزول معه اأّي احتمال مخالف مهما كان �ضئياًل.

ول �ضّك باأّن هذه المعرفة التي ل تزلزلها ال�ّضكوك عبارة عن اإدراك الواقع كما هو. ولي�س 

الواق���ع ف���ي حقيقة الأمر �ض���وى ظهور الّتوحيد الذي م���الأت اآياته اأركان ال�ّضم���اوات والأر�س. 

وله���ذا، قال الإم���ام الخمين���ّي }: »اإّن اليقين في الحقيق���ة هو ثم���رة الّتوحيد ومحفوٌف 

.
(3(

ومحدوٌد به«

)1)  من ل يح�ضره الفقيه، ج3، �س 554.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 433.

)3)  جنود العقل والجهل، �س 210.
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اإّن تحدي���د المل���كات الّنف�ضانّية باآثاره���ا اأو ظهوراتها اأمٌر �ضائٌع ف���ي الأخالق، ولهذا اأ�ضار 

���ادقQ: »لي�ص �س���يء اإّل وله حّد.  الإم���ام الخمين���ّي } عند نقل حديث الإمام ال�ضّ

فقل���ت: وم���ا حّد الت���وّكل؟ قال: اليقين. قلت: فم���ا حّد اليقين؟ ق���ال: اأن ل تخاف مع اهلل 

. وحّد ال�ّضيء هو منتهاه، ولعّل المق�ضود هنا هو اأّن التوّكل ينتهي اإلى اليقين، في�ضير 
�سيًئا«)1)

المت���وّكل �ضاح���ب مقام اليقين، كما اأّن اليقي���ن ينتهي اإلى الّتوحيد الفعل���ّي فال يرى الإن�ضان 

ا ول نافًعا ول موؤّث���ًرا ول مقّدًرا �ضوى الح���ّق تعالى. اأو لعّل المق�ض���ود اأّن التوّكل  حينئ���ٍذ �ض���ارًّ

.
(2(

محفوٌف ومحدوٌد باليقين«

عالمات اليدين 
لليقي���ن عالمات كثي���رة في الحياة وال�ّضلوك نذكر منها بع�ضه���ا بح�ضب ما ورد في كلمات 

الإمام الخمينّي }:

األنس بذكر اهلل  .1
عف���اء في الإيم���ان ل�ضنا من اأ�ضحاب اليقي���ن، واإّل لما كّنا ن�ضتم���ّر في غفلتنا،  »نح���ن ال�ضّ

الة و�ضّرها، لأن�س  ونعان���ق الّنوم حّتى ال�ضباح. لو اأّن يقظة الليل تك�ضف لالإن�ضان حقيقة ال�ضّ

بذكر اهلل والتفّكر في اهلل، ولجعل الليالي مركوبه للعروج اإلى قربه تعالى، ولما كان ثّمة ثواب 

.
(3(

له اإل جمال الحّق الجميل وحده«

مجانبة رضا الناس ولومهم  .2
���َي الّنا�َص  ���ِة َيقيِن اْلَم���ْرِء اْلُم�ْسِل���ِم اأْن ل ُيْر�سِ حَّ »ع���ن اأبي عب���د اهلل Q قال: »ِمْن �سِ

ْزَق ل َي�سوُقُه ِحْر����صُ َحري�ٍص، َول  ، َف���اإنَّ الرِّ
ُ
ِب�َسَخ���ِط اهلِل، َول َيلوَمُه���ْم َعل���ى م���ا َلْم يوؤته اهلل

ْدَرَكُه ِرْزُقُه َكما ُيْدِرُكُه 
َ
نَّ اأَحَدُكْم َفرَّ ِمْن ِرْزِقِه َكما َيِفرُّ ِمَن اْلَمْوِت لأ

َ
ُه َكراِهَيُة كارٍه، َوَلْو اأ َيُردُّ

�سا، َوَجَعَل  ْوَح َوالّراَحَة ِفي اْلَيقي���ِن َوالرِّ  ِبَعْدِل���ِه َوِق�ْسِطِه َجَعَل ال���رَّ
َ
اْلَم���ْوُت. ُث���مَّ ق���اَل: اإنَّ اهلل

َخِط«... فالإن�ضان الذي يتمّتع بيقيٍن �ضحيح، والذي يكون واقًفا  كِّ َوال�سَّ اْلَهمَّ َواْلُحْزَن ِفي ال�سَّ

)1)  الكافي، ج2، �س 57.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 210.

)3)  الأربعون حديًثا، �س 238.
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عل���ى مج���اري الأمور، يجب عليه ف���ي اللحظة التي ل يفت���ر فيها عن طلب ال���ّرزق، بل ينه�س 

بوظائف���ه العقلّية وال�ّضرعّية في الكت�ضاب، ول يو�ضد اأب���واب الّطلب على نف�ضه، يعرف اأّن كّل 

�ض���يء م���ن الّذات المقّد�س الحّق المتعالي، واأّنه ل يوؤّثر موجوٌد اآخر في الوجود ول في كمالت 

الوج���ود. اإّن الطال���ب والطلب والمطلوب، من���ه �ضبحانه... جعل الإم���ام ال�ضادق Q في 

ه���ذا الحديث ال�ضريف، عالمتي���ن على �ضّحة اليقي���ن و�ضالمته، اأحدهم���ا: ل ُير�ضي النا�س 

ب�ضخ���ط اهلل. والآخ���ر: »ل يل���وم النا�ص عل���ى ما لم يوؤت���ه اهلل. وهاتان الع مت���ان من نتائج 

.
كمال اليقين. كما اأّن ما يقابلهما يكون من اآثار �سعف اليقين و�سقم الإيمان ومر�سه«)1)

الرضا بحكم اهلل وقضائه  .3
»الّنا�س ينق�ضمون في ه���ذه الّدنيا اإلى هاتين الطبقتين: اإّما يقودهم يقينهم اإلى العتقاد 

باأّن الأ�ضباب الظاهرّي���ة، والموؤّثرات ال�ّضكلّية م�ضّخرة تحت الإرادة الإلهّية الكاملة الوجوبّية، 

ف���ال يج���دون دوًرا لغير الح���ّق، ول يلتم�ضون من غي���ره �ضيًئا. فهم اآمنوا باأّن���ه المالك والموؤّثر 

ف���ي الّدني���ا والآخ���رة، واعتنقوا ب���كّل اإيمان ويقي���ن غير م�ض���وب بالّنق�س والّتردي���د، اآية من 

الآيات المبارك���ة القراآني���ة وه���ي: {ڎ ڈ     ڈ        ژ ژ ڑ    ڑ ک ک ک 

. حي���ث يرون ب���اأّن اهلل �ضبحانه هو مالك ملك الوج���ود، واأّن جميع العطايا من 
(2(

ک گ}
ذات���ه المقّد�س، واأّن القب�س والب�ضط في الوجود وكمالت���ه منه �ضبحانه ح�ضب ترتيب الّنظام 

والم�ضال���ح الكامنة. ومن البديهي اأّن اأبواب المعارف تنفت���ح على هوؤلء الأ�ضخا�س، وتتحّول 

قلوبه���م اإل���ى قلوب اإلهّي���ة، ل يعبوؤون بر�ضا الّنا����س ول ب�ضخطهم، ول يروم���ون اإّل ر�ضا الحّق 

المتعال���ي، ول يطمعون اإّل فيه ول يطلب���ون اإّل منه، ول تترّنم قلوبهم اإّل بهذا الكالم: اإلهي اإْن 

اأْعَطْيَتني َفَمن ذا الَِّذي َيْمَنُعني؟ َواإْن َمَنْعَتِني َفَمن َذا الَِّذي ُيْعِطيِني. اإّنهم يغم�ضون اأعينهم عن 

الّنا�س وعطاياهم ودنياهم، ويحّدَقون في الحّق جّل جالله بكّل حاجة وفقر، وهوؤلء الأ�ضخا�س 

ل يبيع���ون ر�ضا العالم باأ�ض���ره، ب�ضخط الحّق المتعالي. كما قال اأمير الموؤمنين  Q. وفي 

نف�س الوقت الذي ل يعبوؤون باأحد غير الحّق المتعالي، ويرون اأّن الكائنات باأ�ضرها فقيرة اإلى 

)1)  الأربعون حديًثا، �س 589 - 590.
)2)  �ضورة اآل عمران، الآية 26.
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اهلل، ينظرون اإلى كّل �ضيء بعين ملوؤها العظمة والّرحمة والحنان، ول يلومون اأحًدا على �ضيء 

اإّل من اأجل اإ�ضالح و�ضعه وتربيته. كما اأّن الأنبياء R كانوا كذلك، لأّنهم يعتبرون الّنا�س 

م���ن المرتبطين بالح���ّق ومن مظاهر جماله وجالل���ه، ول ي�ضمحون لأنف�ضه���م اإّل بالّنظر اإلى 

عباد اهلل بكّل لطف ومحّبة. ول يوؤّنبون في قلوبهم اأحًدا على نق�ضه اأو فتوره، واإذا لموا اأحًدا 

باأل�ضنتهم فالأجل المحافظة على الم�ضالح العاّمة واإ�ضالح اأحوال العائلة الب�ضرية. وهذا من 

.
(1(

نتائج وثمرات ال�ضجرة الطيبة لليقين والإيمان، والمعرفة بالحدود وال�ضريعة الإلهية«

الروح والراحة في الدنيا  .4
»الح���ّق المتعالي قد جع���ل الَرْوَح والّراحة ف���ي اليقين والّر�ضا، واله���ّم والحزن في ال�ضّك 

وال�ّضخ���ط، وذل���ك على اأ�ضا�س الق�ض���ط والعدل. ول ب���ّد اأن نعرف اأن ال���َرْوَح والراحة وكذلك 

الهّم والحزن تعود اإلى الأمور الدنيوّية وك�ضب العي�س، وطلب الرزق، نتيجة وقوعها اإثر تقدير 

ا  الأرزاق وتق�ضيمه���ا. واإن كان اإرجاعهم���ا اإل���ى الأم���ور الأخروية على اأ�ضا�س بي���ان اآخر، اأي�ضً

�ضحيًح���ا... وعليه اعلم اأّن الإن�ضان الذي يعتقد بالح���ّق وتقديره اعتقاًدا يقينيًّا، ويعتمد على 

الّركن الّركين الذي يتمّتع بالقدرة المطلقة، والذي يقّرر الأمور باأ�ضرها على �ضوء الم�ضالح 

الغيبّي���ة، والذي له الّرحمة الكاملة المطلقة والجود المطلق، من المعلوم اأّن بمثل هذا اليقين 

ع���اب عنده وته���ون اأمامه الم�ضائب، ويختل���ف كثًيرا في طلب���ه لمعي�ضته عن اأهل  تتذّل���ل ال�ضّ

الّدنيا واأهل ال�ضّك وال�ّضرك.

 اإّن الذين يعتمدون على الأ�ضباب الّظاهرية، يعي�ضون دائًما عند طلب الّرزق في حالة من 

القلق وال�ضطراب، ولو ا�ضطدموا بم�ضكلة، لعظمت عندهم و�ضاقت الحياة في اأعينهم لأّنهم 

ل يجدونه���ا محفوف���ة بالم�ضالح الغيبّية التي يعلمها اهلل ويجهله���ا الإن�ضان. وخال�ضة الكالم 

اإّن م���ن ي���رى �ضعادته، في تح�ضيل ه���ذه الّدنيا، يواجه في طلبها ه���ذا الآلم والَعناء، وُت�ضلب 

عن���ه الّراحة والبهج���ة، وت�ضتنزف قواه وطاقاته في هذا الّطلب. كما نرى اأّن اأهل الدنيا دائًما 

ف���ي تعب ون�ضب، واأّنهم لم يتمّتعوا باطمئنان في الّروح وا�ضتقرار في الج�ضم، واإذا حّلت بهم 

م�ضيبة، خارت قواهم وحيوّيتهم وزال جلدهم و�ضبرهم اأمام الحوادث التي تداهمهم. وهذا 

)1)  الأربعون حديًثا، �س 592-591.
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ل يكون اإّل نتيجة �ضّكهم وعدم اإيمانهم بالق�ضاء الإلهّي وعدله، فتكون هذه الأمور من الحزن 

.
(1(

والهّم والّتعب. نتيجة لهذا الّتزلزل«

كمال اليدين
اإّن اليقي���ن كغيره من الكمالت المعنوّية ذو مرات���ب ودرجات. وقد اأ�ضار الإمام} اإلى 

اأعل���ى درجاته، وهي المتحّققة في الأنبياء: »اإّن مرات���ب اليقين والإيمان مختلفة على م�ضتوًى 

ل يمك���ن عّده���ا وبيانه���ا. واإّن اليقين الكام���ل لالأنبياء والطمئن���ان التاّم ال���ذي يحظون به، 

الحا�ض���الن من الم�ضاه���دة الح�ضورّية هو ال���ذي يع�ضمهم من الآثام. اإّن يقي���ن الإمام علّي 

ْبَعِة ِبما َتْحَت  ْعِطيُت الأقاِليَم ال�ضَّ
ُ
ب���ن اأبي طالب Q قد اأبلغه اإلى م�ضتوى يقول »َواهلل َل���ْو اأ

. و»اإّن م�ضدر جميع 
(3(

»
(2(

ى اهلل في َنْمَلٍة اأ�ْضُلُبها َجْلُب �َضِعيرٍة ما َفَعلُتُه« ْع�ضَ
َ
اأْفالِكه���ا َعل���ى اأْن اأ

.
(4(

الخطايا والمعا�ضي التي ت�ضدر من الإن�ضان، هو النق�س في اليقين والإيمان«

���ادق Q الوارد ف���ي م�ضب���اح ال�ّضريعة يقول }  وف���ي �ضرح���ه لحديث الإمام ال�ضّ

.
»وكمال اليقين م�ساهدة ح�سور المحبوب«)5)

)1)  الأربعون حديًثا، �س 594.
)2)  نهج البالغة، �س 347.

)3)  الأربعون حديًثا، �س 581.
)4)  )م.ن(.

)5)  معراج ال�ضالكين، �س 75.
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المهاهيم الرئيسة

اليقين عبارة عن ر�ضوخ المعرفة في الّنف�س بحيث يزول معه اأّي احتمال مخالف مهما   .1

كان �ضئي���اًل، وه���و عبارة ع���ن اإدراك الواقع كما ه���و، والذي هو ظه���ور الّتوحيد الذي 

مالأت اآياته اأركان ال�ّضماوات والأر�س.

م���ن مظاهر اليقي���ن التفّكر باهلل والأن����س بذكره، وعدم ال�ضتم���رار بالغفلة، واإ�ضالح   .2

نمط العي�س.

من نتائج كمال اليقين اأن ل ُير�ضي النا�س ب�ضخط اهلل ول يلوم النا�س على ما لم يوؤته   .3

اهلل؛ فالإن�ضان الذي يتمّتع بيقيٍن �ضحيح يعرف اأّن كّل �ضيء من الّذات المقّد�س الحّق 

المتعالي، واأّنه ل يوؤّثر موجوٌد اآخر في الوجود ول في كمالت الوجود.

اليقي���ن اأ�ضا�س الّطماأنين���ة والع�ضمة وال�ّضع���ادة والّراحة وال�ّضرور؛ وف���ي المقابل فاإّن   .4

الّتزلزل وارتكاب الّذنوب والّتعا�ضة تن�ضاأ من �ضعف الإيمان ووهن اليقين والذي يتجّلى 

بالعتماد على غير الحّق �ضبحانه واللتفات اإلى المخلوق. 

عاب لل�ضخ�ضي���ة الموقنة وتهون عليه���ا الم�ضائب لأّنها ق���د اعتمدت على  تتذّل���ل ال�ضّ  .5

الّرك���ن الّركين الذي يتمّتع بالقدرة والّرحمة الكاملة المطلقة، واعتقدت باأّن الحّق هو 

الذي يقّرر الأمور باأ�ضرها على �ضوء الم�ضالح الغيبّية.

لليقي���ن درجات ومرات���ب، وكمال اليقين هو م�ضاهدة ح�ض���ور المحبوب، وهي الدرجة   .6

المتحّققة  المتحّققة في الأنبياء وهي التي تع�ضمهم عن الآثام.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

���ى اْلَتَم�ْسَنا  َمِل َحتَّ
َ
، َوِفي اآَجاِلَن���ا ِبُطوِل الأ ���نِّ ْرَزاِقَنا ِب�ُسوِء الظَّ

َ
���َك اْبَتلَْيَتَن���ا ِف���ي اأ  اللَُّه���مَّ اإِنَّ

ٍد َواآِلِه،  ِريَن َف�َسلِّ َعلَى ُمَحمَّ ْعَماِر اْلُمَعمَّ
َ
ْرَزاَقَك ِمْن ِعْنِد اْلَمْرُزوِقيَن، َوَطِمْعَنا ِباآَماِلَنا ِفي اأ

َ
اأ

ْلِهْمَنا ِثَقًة َخاِل�َس���ًة ُتْعِفيَنا ِبَها ِمْن 
َ
لَ���ِب، َواأ اِدقاً َتْكِفيَنا ِب���ِه ِمْن َمُئوَنِة الطَّ َوَه���ْب َلَن���ا َيِقين���اً �سَ

ْتَبْعَتُه ِمْن َق�َسِمَك ِفي ِكَتاِبَك، 
َ
ْحَت ِبِه ِمْن ِعَدِتَك ِفي َوْحِي���َك، َواأ رَّ ِة النَّ�َس���ِب َواْجَعْل َما �سَ �ِس���دَّ

ْلَت ِبِه، َوَح�ْسم���اً ِلِ �ْسِتَغاِل ِبَما �َسِمْنَت اْلِكَفاَيَة َلُه َفُقْلَت  ْزِق الَِّذي َتَكفَّ َقاِطع���اً ِلْهِتَماِمَن���ا ِبالرِّ

َماِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن ُثمَّ  ْوَفى َوِفي ال�سَّ
َ
َبرُّ الأ

َ
ْق�َسْمَت َوَق�َسُمَك الأ

َ
َدُق، َواأ �سْ

َ
َوَقْوُلَك اْلَحقُّ الأ

.
نَُّكْم َتْنِطُقوَن)1)

َ
ْر�ِص اإِنَُّه َلَحقٌّ ِمْثَل َما اأ

َ
َماِء َوالأ ُقْلَت َفَوَربِّ ال�سَّ

الآيات ال�سريفة:

.
(2(

{چ چ چ چ   ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ  }  .1

.
(3(

{ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ      ٹ  }  .2

ہ  ۀ      ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ      {ڱ   .3

.
(4(

ہہ  }
الروايات ال�سريفة:

ْبِر، واْلَيِقيِن، َواْلَعْدِل،  ْرَبِع َدَعاِئَم: َعلَى ال�سَّ
َ
عن اأمير الموؤمنينQ: »الإيَماُن َعلَى اأ  .1

ِل اْلِحْكَمِة،  وُّ
َ
���َرِة اْلِفْطَنِة، َوَت���اأ ْرَب���ِع �ُسَعب: َعلَى َتْب�سِ

َ
َواْلَجَه���اِد... واْلَيِقي���ُن ِمْنَه���ا َعلَى اأ

َن���ْت َلُه اْلِحْكَمُة، َوَمْن  َر ِفي اْلِفْطَنِة َتَبيَّ ِلي���َن: َفَمْن َتَب�سَّ َوَمْوِعَظ���ِة اْلِعْب���َرِة، َو�ُسنَِّة اْلوَّ

ِليَن«)5). نََّما َكاَن ِفي اْلوَّ
َ
َنْت َلُه اْلِحْكَمُة َعَرَف اْلِعْبَرَة، َوَمْن َعَرَف اْلِعْبَرَة َفَكاأ َتَبيَّ

)1)  ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤه Q اإذا قتر عليه رزقه.
)2)  �ضورة ال�ضجدة، الآية 24.

)3)  �ضورة الجاثية، الآية 4.
)4)  �ضورة التكاثر، الآيات 7-5.

)5)  نهج البالغة، 473.
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َحٌد َقْبِلي: اْل�ْسَ ُم 
َ
وق���ال اأمير الموؤمنينQ: »لأْن�ُسَبنَّ اْل�ْسَ َم ِن�ْسَبًة َلْم َين�ُسْبَها اأ  .2

ِديُق ُهَو اْلْقَراُر،  ِدي���ُق، َوالتَّ�سْ ُه���َو التَّ�ْسِلي���ُم، َوالتَّ�ْسِليُم ُهَو اْلَيِقيُن، َواْلَيِقيُن ُهَو التَّ�سْ

َوالإْقَراُر ُهَو الأَداُء، َوالأَداُء َهَو اْلَعَمُل«)1).

ِبي اْلَح�َضِن Q َقاَل: »�َسِمْعُتُه َيُقوُل: اْلإِيَماُن َفْوَق اْلإِ�ْسَ ِم ِبَدَرَجٍة 
َ
عن الو�ضاء َعْن اأ  .3

يَماِن ِبَدَرَج���ٍة َو اْلَيِقيُن َفْوَق التَّْقَوى ِبَدَرَجٍة َو َم���ا ُق�ِسَم ِفي النَّا�ِص  ْق���َوى َف���ْوَق اْلإِ َوالتَّ

َقلُّ ِمَن اْلَيِقيِن«)2).
َ
�َسيْ ٌء اأ

ِة اْلَيِقي���ِن َو�َسْعِفِه  ْي�س���اً ُمَتَفاِوُتوَن ِف���ي ُقوَّ
َ
���ادقQ: »اْلُموؤِْمُنوَن اأ ع���ن الإمام ال�ضّ  .4

لَّ ِب���اهلِل َواِل�ْسِتَقاَمُة  ِة اإِ ي ِمَن اْلَح���ْوِل َواْلُقوَّ َفَم���ْن َق���ِوَي ِمْنُه���ْم َيِقيُنُه َفَعَ َمُت���ُه التََّبرِّ

َياَدِة  ْمِر اهلِل َوِعَباَدُتُه َظاِهراً َوَباِطناً َقِد ا�ْسَتَوْت ِعْنَدُه َحاَلُة اْلَعَدِم َواْلُوُجوِد َوالزِّ
َ
َعلَى اأ

نَُّه َيَرى ُكلََّها ِمْن َعْي���ٍن َواِحَدٍة َوَمْن �َسُعَف 
َ
لِّ ِلأ مِّ َواْلِعزِّ َوالذُّ ْق�َس���اِن َواْلَم���ْدِح َوال���ذَّ َوالنُّ

َقاِويَل النَّا����ِص ِبَغْيِر 
َ
َبَع اْلَع���اَداِت َواأ ����َص ِلَنْف�ِسِه ِبَذِل���َك َواتَّ �ْسَب���اِب َوَرخَّ

َ
َيِقيُن���ُه َتَعلَّ���َق ِباْلأ

���ُه َل َماِنَع َوَل  نَّ
َ
ْم�َساِكَها ُمِق���ّراً ِباللِّ�َساِن اأ ْنَيا َوَجْمِعَه���ا َواإِ ْم���ِر الدُّ

َ
ْع���ِي ِفي اأ َحِقيَق���ٍة َوال�سَّ

ْزِق  يُب اإِلَّ َم���ا ُرِزَق َوُق�ِسَم َلُه َواْلَجْهَد َل َيِزيُد ِفي الرِّ نَّ اْلَعْب���َد َل ُي�سِ
َ
 َواأ
ُ
ُمْعِط���َي اإِلَّ اهلل

 َتَعاَل���ى {ڃ ڃ ڃ ڃ     چ چچ چ 
ُ
َوُيْنِك���ُر َذِلَك ِبِفْعِل���ِه َوَقْلِبِه َقاَل اهلل

.(3(
ڇ ڇ  ڇ  }«

ْه���ِد َواْلَيِقيِن َوَه���َ َك اآِخِرَها  ِة ِبالزُّ مَّ
ُ
ِل َه���ِذِه اْلأ وَّ

َ
���َ َح اأ َق���اَل َر�ُض���وُل اهلِل P: »اإِنَّ �سَ  .5

َمِل«)4).
َ
حِّ واْلأ ِبال�سُّ

ُهَم���ا ُيَبلََّغاِنُكْم َجنََّة  ْق���َوى َفاإِنَّ ع���ن اأمير الموؤمني���نQ: »َعلَْيُكْم ِبُل���ُزوِم اْلَيِقيِن َوالتَّ  .6

اْلَماأَْوى«)5).

)1)  نهج البالغة، �س 491.
)2)  الكافي، ج2، �س 51.

)3)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 198.
)4)  من ل يح�ضره الفقيه، ج4، �س 413.

)5)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 200.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يتعّرف اإلى المعنى الحقيقّي لل�ّضكر وكيف ي�ضبح  . 1

الإن�ضان �ضكورا.

يبّين اأهمّي���ة ال�ّضكر وارتباط���ه بالعبودّية والحياة  . 2

المعنوّية لالإن�ضان.

ي�ضرح عالمات ال�ّضكر التي ت�ضاعد على اكت�ضافها  . 3

في اأنف�ضنا.

الشكر

الدرس الخامس عشر 





تمفيق
لي����س ال�ّضك���ر �ضوى تعبير عن المعرفة والإيم���ان. واإّنه خلٌق كريم لكّن���ه في حقيقته عبارة 

ع���ن انفعال الّنف����س تجاه ح�ضور اهلل تعالى باإنعامه، اأو كما يق���ول اأهل اهلل »بال�ضم المنعم«. 

ي�ضتحي���ل اأن يعي�س الإن�ضان في هذه الحياة الّدنيا ول يكون محاًطا بنعمة اهلل التي ل ُتح�ضى. 

وله���ذا، كان ال�ّضكر اأمًرا بديهيًّا و�ضروريًّا. فلماذا نجد اأكثر الّنا�س غير �ضاكرين؟ ولماذا قال 

؟ وهل يمكن اأن يك���ون اأحدنا من اأولئك؟ وما الذي 
(1(

اهلل تعال���ى: {ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ  }

يمكن اأن نفعله لكي ن�ضبح من ال�ّضاكرين؟

كر
ّ

أهمّية الش
قب���ل الخو����س في تحديد المعن���ى لل�ّضكر ينبغي اأن نلتف���ت اإلى اأهمّيت���ه ودوره على �ضعيد 

م�ضير الإن�ضان.

من المسؤولّيات األساسّية للعبودّية  .1
 »اعل���م اأّن �ضك���ر نع���م الحّق المتع���ال الظاهرّي���ة والباطنّية م���ن الم�ضوؤولّي���ات الأ�ضا�ضّية 

للعبودّي���ة، حيث يجب على كّل اإن�ضان اأن ي�ضكر رّبه على ح�ضب قدرته المتاحة، رغم اأّن ل اأحد 

.
(2(

من المخلوقين ي�ضتطيع اأن يوؤّدي حّق �ضكره«

من العالمات األساسّية لإليمان  .2
وبالإ�ضاف���ة اإل���ى كونه م���ن م�ضوؤولّي���ات العبودّية، فاإّن ال�ّضك���ر ُيعّد من العالئ���م الأ�ضا�ضّية 

لالإيم���ان. عن �َضْعٍد، ع���ن اأبي جعفٍر Q قاَل: »اإنَّ الُقل���وَب اأْرَبَعٌة: َقْلٌب في���ه َنفاٌق َواإيماٌن 

)1)  �ضورة �ضباأ، الآية 13.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 379.
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َراِج،  َوَقْلٌب َمْنكو�ٌص، َوَقْلٌب َمْطُبوٌع، َوَقْلٌب اأْزَهُر اأْجَرُد. َفُقْلُت َما الأْزَهُر؟ َقاَل: ِفيِه َكَهْيَئِة ال�سِّ

���ا الأْزَه���ُر َفَقْل���ُب الُموؤِْمِن، اإْن اأعط���اُه �َسَك���َر َواإْن ابُتَ ُه  ���ا اْلَمْطُب���وُع َفَقْل���ُب الُمَناِف���ِق، َواأمَّ مَّ
َ
َفاأ

 .
(1(

َبَر..«. �سَ

َبَر«  ْعطاُه �َضَكَر َواإن اْبَتالُه �ضَ
َ
»تعّر����س الحديث لخ�ضو�س �ضفتين من �ضفات الموؤمن »اإْن اأ

فتين من �ضفات الموؤمنين خ�ضائ�س ومزايا ل تتواجد في غيرها من  من اأجل اأّن لهاتين ال�ضّ

فات الجميلة، وتتف���ّرع منهما �ضفات جميلة اأخرى... ومن  ف���ات، فاإّنهما من اأّمهات ال�ضّ ال�ضّ

ا � من �ضفات الجالل والجمال، القه���ر واللطف، المتجّليتان  فتي���ن � اأي�ضً اأج���ل اأّن هاتين ال�ضّ

بالعط���اء والبت���الء. فاإّن البت���الء - واإن كان من �ضفات اللطف والجم���ال، ولكّنه حيث يكون 

ظاه���ًرا بالقهر، جعل منه. كما ذكرنا في بحث اأ�ضم���اء الحّق و�ضفاته. والموؤمن ينه�س دائًما 

.
(2(

بالعبودّية بين هذين التجّليين«

دليل الحياة المعنوّية  .3
»روى ال�ضي���خ محّم���د بن الح�ضن الحّر العامل���ّي في الو�ضائل عن محّمد ب���ن ادري�س، نقاًل 

ع���ن العي���ون والمحا�ض���ن للمفي���د � M � قال: قال الباق���ر Q: »ما اأنع���م اهلل على عبد 

. ويّت�ضح من هذا 
(3(

نعم���ة ف�ضكرها بقلبه اإّل ا�ضتوجب المزيد قبل اأن يظهر �ضكره على ل�ضانه«

الحدي���ث ال�ّضري���ف اأّن ال�ّضكر من واجب���ات القلب قبل اأن يجري على الل�ض���ان، وفي الأحاديث 

.
(4(

ال�ّضريفة اإ�ضارات كثيرة لهذا المعنى«

دليل بقاء الفطرة اإللهّية  .4
وكما �ضيّت�ضح لحًقا فاإّن ال�ّضكر يدّل على وجود تلك الو�ضلة بيننا وبين اهلل وهي الفطرة. فمن 

ل���م يكن �ضاك���ًرا كان كمن قطع ارتباطه باهلل تعالى. ولهذا، يق���ول الإمام الخمينّي }: »اعلم 

اأّن م���ن الأم���ور الفطرّية التي نق�ضها قل���م القدرة الإلهّية في فطرة كّل اإن�ض���ان، فكان جميع اأفراد 

العائل���ة الب�ضرّي���ة مّتفقين عليها، هو تعظي���م المنعم وحمده، وكّل من يرجع اإل���ى فطرته الأ�ضيلة 

)1)  الكافي، ج2، �س422.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 564-563.

)3)  و�ضائل ال�ضيعة، ج16، �س311.
)4)  جنود العقل والجهل، �س 182.
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يج���د اأّن م���ن الثابت الم�ضتقّر في كتاب ذاته تعظيم المنعم وحّب���ه. وهذا الأمر الفطرّي هو من�ضاأ 

كل حم���د وثناء، وكل تعظيم يظهره اأهل الدنيا لأولياء نعمهم الدنيوّية، وهو اأي�ضًا من�ضاأ الحترام 

والثن���اء ال���ذي يبديه المتعّلمون تجاه العلماء والمعّلمين. واإذا كف���ر اأحٌد بنعمة اأو اأحجم عن حمد 

المنعم عليه، فقد تكّلف ما يخالف الفطرة الإلهّية، وخرج عن الغريزة والّطبيعة الإن�ضانّية؛ ولهذا 

ف���اإّن عموم الب�ضر ينتق���دون وينتق�ضون فعل الكافري���ن بالّنعمة، ويرونه���م خارجين عن الغريزة 

ا اأو مجازيًّا، ولكن  الذاتّية الإن�ضانّية. وما تقّدم على �ضكر المنعم ب�ضورة عاّمة، �ضواء اأكان حقيقيًّ

ينبغ���ي التنّبه اإلى اأّن مّما تق���ّره الفطرة ال�ّضليمة وتقت�ضيه الفطرة المخّم���رة غير المحتجبة، هو 

ال�ّضكر والحمد للّذات المقّد�ضة، اأي للمنعم على الإطالق الذي ب�ضط ب�ضاط رحمته في اأرجاء دار 

الّتحّقق؛ فجميع ذّرات الكائنات تتنّعم بمائدة نعم ظّل رّزاقية ذاته المقّد�ضة. 

وباخت�ض���ار، فاإّن الفطرة ال�ضليم���ة التي لم تحتجب باأ�ضتار التعّين���ات الخلقّية، والتي ترّد 

الأمان���ة اإلى �ضاحبها �ضالمة، ت�ضكر الحّق تعال���ى على كّل نعمة؛ بل اإّن الفطرة غير المحجوبة 

ترى اأّن �ضكر كّل �ضاكر وحمد كل حامد �� باأي عنوان كان، ولأّي �ضخ�سٍ وقع، وعلى اأّي نعمٍة كان 

�� ل يرجع لغير الّذات المقّد�ضة للحّق جّل وعال، واإن كان المحجوبون يت�ضّورون اأّنهم يمدحون 

غي���ره ويحمدون �ضواه عّز وجل. اأجل، اإّن �ضكر المخل���وق من الواجبات التي ل �ضّك فيها، كما 

قال���وا: »من لم ي�ضك���ر المخلوق لم ي�ضكر الخالق«، ولكن هذا ال�ضكر ينبغي اأن يكون بعنوان اأّن 

ه���ذا المخلوق هو و�ضيلة اّتخذها اهلل لب�ضط نعم���ه ورحمته، ل اأن يكون �ضكرك للمخلوق �ضبًبا 

لحجب نف�ضك عن الخالق والّرازق الحقيقّي، فهذا هو عين الكفر بنعمة ولّي الّنعم. وملّخ�س 

.
(1(

الكالم اأّنه قد اّت�ضح اأّن ال�ضكر من متق�ضيات الفطرة«

كر
ّ

تعريف الش
»ال�ّضك���ر بح�ضب موارد ا�ضتخدامه عبارة عن اإظهار نعمة المنعم، اأو هو الأمر الذي ُيظهر 

. وفي مو�ضع اآخر يقول الإمام الخمينّي }: »ال�ضكر عبارة عن الّتقدير لنعم 
(2(

ب���ه ال�ّضكر«

المنعم، وهذا الأمر يظهر في القلب على نحو، وفي الل�ضان على نحٍو ثاٍن، وعلى الجوارح بنحو 

)1)  جنود العقل والجهل، �س 180-178.
)2)  )م.ن(، �س 174-173.
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.
(1(

ثالث. وهذا التقدير متقّوم بمعرفة المنعم ومعرفة الّنعمة«

ويالَح���ظ اأّن اأكث���ر الأذهان تن�ضّرف عند الحديث عن ال�ّضكر اإل���ى نتائجه التي تظهر في 

الأعم���ال القلبّي���ة والقالبّية؛ ولهذا، ق���ال الإمام} م�ضّحًحا: »اإّن م���ا ذكره المحّققون في 

ال�ّضك���ر مبنّي على المجاز والم�ضامح���ة، لأّن ال�ّضكر ل يكون نف�س المعرف���ة بالقلب، والإظهار 

بالل�ض���ان، والعمل بالأع�ضاء والجوارح، بل هو حال���ة نف�ضّية ناجمة عن معرفة المنعم والّنعمة 

واأّن هذه الّنعمة من المنعم، وُتنتج من هذه الحال الأعمال القلبية القالبية � العمل بالجوارح. 

ا ل يخلو  كما ذكر بع�س المحققين معنًى لل�ّضكر يقترب من هذا المعنى، رغم اأّن كالمهم اأي�ضً

.
(2(

من الم�ضامحة«

فال�ّضك���ر اإًذا هو عرفان وتقدي���ر ممتزج ب�ضعور اإن�ضانّي بنوع من الف���رح والمتنان. وهو ل 

يكون اإّل في قلب الموؤمن باهلل. لأّن المق�ضود فيه هو �ضكر المنعم الحقيقّي. 

كر
ّ

غاية الش
فة  الّنف�ضانّية العظيمة تابعة لم�ضتوى الإن�ضانّية وقّوة ح�ضور الفطرة   ل �ض���ّك باأّن هذه ال�ضّ

في الّنف�س والقلب. ولهذا، يكون ال�ّضكر درجات. 

واأعل����ى درجات ال�ّضكر كما يق����ول الإمام الخمينّي }: »اإّن منته����ى ال�ّضكر في معرفة 

الإن�ض����ان عج����زه عن الّنهو�س بحّق �ضك����ره �ضبحانه. كما اأّن غاية العبودّي����ة تكون في معرفة 

الإن�ض����ان عجزه ع����ن القيام بح����ّق العبودّية له تعالى. وم����ن هذا المنطلق اعت����رف الّر�ضول 

ا ل����م ي�ضكر رّبه ول����م يعبده، بمثل �ضك����ر ذلك الوجود  الأك����رم P بالعج����ز، م����ع اأّن �ضخ�ضً

المقّد�����س وعبودّيته، لأّن كمال ال�ّضكر ونق�ضه يتبعان التعّرف الكامل على المنعم واإح�ضانه، 

والتع����ّرف الّناق�����س على المنعم وجميله. وله����ذا لم ي�ضتطع اأحد الّنهو�����س بحّق �ضكره. لأّن 

اأح����ًدا لم يعرفه حّق معرفته. اإّنما العبد يكون �ضك����وًرا، اإذا علم ارتباط الخلق بالحّق، وعلم 

انب�ض����اط رحمة الحّق من اأّول ظهوره اإلى ختامه، وعلم ارتباط الّنعم بع�ضها مع بع�س وعلم 

بداي����ة الوجود ونهايت����ه على ما هو عليه. ومثل هذه المعرفة ل تح�ضل اإّل للُخّل�س من اأولياء 

)1)  جنود العقل والجهل، �س 175-174.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 378.
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اهلل الذين كان اأ�ضرفهم واأف�ضلهم، الّذات المقّد�س خاتم الأنبياء �ضّلى اهلل عليه اآله و�ضّلم، 

واإّن كاف����ة الّنا�س محجوبون عن بع�س مراتب ه����ذه المعرفة بل عن اأكثر مراتبها واأعظمها. 

ب����ل ما دام����ت حقيقة �ضريان األوهّية الحّق ل����م تنتق�س في قلب العبد بعد ول����م يوؤمن باأّنه »َل 

َر ِفي الُوُجوِد اإلَّ اهلل« ول تزال غبرة ال�ّضرك وال�ضّك عالقة في قلبه، ل ي�ضتطيع اأن يوؤّدي  ُموؤَثِّ

�ضك����ر الحّق المتعالي كما يجب اأن يكون. وم����ن هنا ُيعلم اأّن الّنهو�س بحّق �ضكره ل يكون في 

 .
(1(

م�ضتط����اع اأّي �ضخ�����س، كما يقول الحّق المتعالي جّل جالل����ه {ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ  }

ف����اإّن القلي����ل من العباد يعرف����ون كما ينبغي نعم الح����ّق. ولهذا فاإّن القليل م����ن العباد يوؤّدون 

.
(2(

ال�ّضكر للحّق جّل جالله كما ي�ضتحّق«

مراتب الشكر
واإذا عرفنا غاية ال�ّضكر ومنتهاه اأدركنا الّطريق المو�ضل اإليه، وعلمنا اأّن اهلل تعالى ق�ضى 

اأن يوات���ر علينا نعمه ويتدّرج بنا في اآلئه حّت���ى نرتقي بذلك في مراتب ال�ّضاكرين لنبلغ اأعلى 

درج���ات الإن�ضانّي���ة. ولهذا، يقول الإم���ام الخيمنّي }: »ول بّد من معرف���ة اأّنه كما تختلف 

ا اإّن مراتب ال�ّضكر مختلفة، لأّن  م�ضتويات معرفة العباد، كذلك تختلف مراتب �ضكرهم. واأي�ضً

ال�ّضك���ر ه���و الّثناء على الّنعم التي وهبها المنعم. فاإذا كان���ت الّنعم من قبيل الّنعم الظاهرّية 

كانت له مرتبة من ال�ّضكر، واإذا كانت من نوع العلوم والمعارف كان �ضكرها من نوٍع اآخر، واإن 

كان���ت من تجّليات الأ�ضماء كان لها �ضكٌر، واإن كانت م���ن قبيل التجّليات الذاتّية الأحدّية كان 

هن���اك �ضكٌر اآخر. وحي���ث اأّن جميع مراتب الّنعم متوّفرة لقليٍل من العباد، كان الّنهو�س باأداء 

ال�ّضك���ر على جمي���ع الم�ضتويات لقليل من العباد، وهم الُخّل�س م���ن الأولياء الجامعين لجميع 

الح�ض���رات، والذين هم برزخ البرازخ، والحافظين لكّل المرات���ب الّظاهرة والباطنة، ولهذا 

.
(3(

يكون �ضكرهم مع جميع الأل�ضنة الّظاهرة والباطنة وال�ّضّرية«

)1)  �ضورة �ضباأ، الآية 13. 
)2)  الأربعون حديًثا، �س 380-379.

)3)  )م.ن(، �س 381.
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اا
ّ
واصل اإليجابّي مع الن

ّ
الت

اإّن م���ن اأهم اأ�ضرار جريان نعم اهلل على اأيدي الّنا�س وو�ضولها اإلينا عبرهم هو اأن يتراحم 

الّنا����س فيما بينهم وت�ضت���ّد اأوا�ضر المحّبة بينهم. فاإّن اهلل تعالى ل يعجزه اأن ير�ضل اإلينا نعمه 

دون و�ضيل���ة. لكّنه �ضاء اأن تكون عبر المخلوقي���ن. وفي الحديث قال اأبو عبد اهلل Q: »من 

؛  وق���ال: »من حّق ال�ضك���ر هلل، اأن ت�ضكر من 
(1(

���رت ي���ده بالمكافاأة فلُيط���ل ل�ضانه بال�ّضكر« ق�ضُ

. ويّت�ضح من هذا الحدي���ث ال�ّضريف ما تقّدم���ت اإليه الإ�ضارة 
(2(

اأج���رى تل���ك الّنعمة على ي���ده«

ف���ي الف�ضل ال�ّضابق م���ن اأّن �ضكر المخلوق هو لكونه مجرًيا للّنعمة الإلهّية، واإّل فاإّن الذي يغفل 

ع���ن ولّي نعمته الحقيق���ّي، وي�ضكر المخلوق بعنوان كون���ه م�ضتقاّلً بالإنعام، ه���و من الكافرين 

بالّنعمة الإلهّية، وهذا مّما ل يحتاج اإلى مزيد تو�ضيح وا�ضت�ضهاد، بل هو وا�ضح بنف�ضه ومبرهٌن 

.
(3(

بذاته«

وفي الو�ضائل، عن مجال�س ال�ضيخ باإ�ضناده عن النبّيP اأّنه قال: »يوؤتى العبد يوم القيامة، 

فيوقف بين يدي اهلل عّز وجل، فياأمر به اإلى الّنار، فيقول: اأي رب اأمرت بي اإلى النار وقد قراأت 

الق���راآن؟ فيق���ول اهلل: اأي عبدي ق���د اأنعمت عليك ولم ت�ضكر نعمتي. فيق���ول: اأي رّب اأنعمت علّي 

بكذا، و�ضكرتك بكذا، واأنعمت علّي بكذا و�ضكرتك بكذا، فال يزال يح�ضي النعمة ويعّدد ال�ضكر. 

فيق���ول اهلل تعال���ى: �ضدقت عبدي اإّل اأّن���ك لم ت�ضكر من اأجريت لك الّنعم���ة على يديه. واإّني قد 

.
(4(

اآليت على نف�ضي اأن ل اأقبل �ضكر عبد لنعمة اأنعمتها عليه حّتى ي�ضكر من �ضاقها من خلقي اإليه«

كيهّية تحصيل فضيلة الشكر
قد علمنا اأّن الأ�ضل في هذه المكرمة ال�ّضامية هو وجود الفطرة وا�ضتواء الإن�ضانّية في القلب. 

فة المحمودة لي�ضت �ضوى الحفاظ على  وبهذه الّطريقة لو قلنا باأّن وظيفة الإن�ضان قبال هذه ال�ضّ

اإن�ضانّيته والعودة اإلى فطرته التي فطره اهلل عليها لما كّنا مبالغين. يقول الإمام الخمينّي }: 

.
(5(

»من الِفَطر الإلهية التي فطر جميع الخلق عليها، الثناء على الكامل و�ضكر المنعم وحمده«

)1)  و�ضائل ال�ّضيعة، ج16، �س 311. 
)2)  )م.ن(.

)3)  جنود العقل والجهل، �س 183.
)4)  و�ضائل ال�ّضيعة، ج16، �س 312.

)5)  معراج ال�ضالكين، �س 259-258.
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ف���اإذا كان ال�ّضك���ر عرفاًنا، فاإّن تح�ضيل���ه يعتمد على المعرفة وعل���ى المزيد من الخ�ضوع 

والعبودي���ة للذات الإلهية، وما علينا �ض���وى اأن نتوّجه بفكرنا اإلى مظاهر الّنعمة الإلهّية في كّل 

الوج���ود حّتى ن���درك بالّدليل والبرهان، بل بالعيان والوجدان ك���م اأّن عظمة الحّق المنعم قد 

م���الأت اأركان ال�ّضماوات والأر�س. بل نفذت فينا حّت���ى تخّللت كّل ذّرات وجودنا. فاإذا ر�ضخت 

ه���ذه المعرف���ة واأبطل���ت ما كان فينا م���ن جهل اأو �ضوء ظ���ّن برّبنا، �ضار لزاًم���ا اأن ننقلها اإلى 

مرحل���ة العمل من خالل تر�ضيخ العبودية ف���ي القلب حّتى ي�ضتقّر معها ال�ّضكر فيه وي�ضبح من 

خ�ضائ����س �ضخ�ضّيتن���ا. لأن المطلوب في ب���اب الف�ضائل هو اأن ت�ضبح ملك���ة را�ضخة مّتحدة 

بالّنف�س. 

يق���ول الإمام الخمينّي }: »كما اأّنك تعبد اهلل في الظاهر وتّدعي العبودية فاعبده في 

ا ويكون العمل  ا حّتى ت�ضري العبودّية ال�ضرّية القلبّية اإل���ى الأعمال الجوارحية اأي�ضً ال�ض���ّر اأي�ضً

والقول نق�ًضا على الباطن وال�ضّر، وت�ضري حقيقة العبودّية اإلى جميع اأجزاء الوجود الظاهرّي 

منها والباطنّي، ويحظى كّل من الأع�ضاء بحّظ من الّتوحيد ويو�ضل الل�ضان الّذاكر الّذكر اإلى 

القلب وينقل القلب الموّح���د المخل�س الّتوحيَد والإخال�َس اإلى الل�ضان ويطلب العبد الّربوبّية 

من حقيقة العبودّية  ويخرج من عبادة الّنف�س ويو�ضل األوهية الحّق اإلى القلب. 

وليعل���م اأّن نا�ضية العباد بي���د الحّق تعالى ول يقدرون على التنّف�س والّنظر اإل بقدرة الحّق 

تعالى وم�ضيئته وهم عاجزون عن الت�ضّرف في مملكة الحّق بجميع اأنواع الت�ضّرفات واإن كان 

ت�ضّرًف���ا تافًها اإل باإذن واإرادة ذاته المقّد�ضة كما قال تعالى: {ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉۉ 

. ف���اإذا اأو�ضل���ت ه���ذه اللطيفة 
(1(

ې ې ې ېى ى  ائ ائ  ەئ ەئ  }
اإل���ى القلب يكون �ضكرك للحّق عل���ى الحقيقة وي�ضري ال�ّضكر اإلى اأع�ضائك واأعمالك، فكما اأّن 

ا ل  الل�ضان والقلب ل بّد اأن يكونا مترافقين في طريق العبودّية، ففي هذا الّتوحيد الفعلّي اأي�ضً

ب���ّد اأن يكون �ض���دق الل�ضان مو�ضوًل ب�ضفاء �ضّر القلب لأّن الحّق جّل وعال هو الخالق ول موؤّثر 

.
(2(

غيره. وجميع الإرادات والم�ضيئات ظّل اإرادته وم�ضيئته الأزلّية ال�ّضابقة«

)1)  �ضورة الق�ض�س، الآية 68.
)2)  معراج ال�ضالكين، �س 362.
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المهاهيم الرئيسة

ال�ضكر عبارة عن انفعال الّنف�س تجاه ح�ضور اهلل تعالى باإنعامه، وهو تعبير عن المعرفة   .1

والإيمان � معرفة المنعم والّنعمة واأّن هذه الّنعمة هي من المنعم �� وينتج عن هذه الحالة 

الأعمال القلبية والقالبية وحالة من التقدير الممتزج بنوع من الفرح والمتنان.

ل يكون ال�ّضكر اإّل في قلب الموؤمن باهلل، لأّن المق�ضود فيه هو �ضكر المنعم الحقيقّي.   .2

اأّم���ا من لم ي�ضك���ر اهلل اأو �ضكر المخلوق ل بعنوان اأّنه و�ضيل���ة اّتخذها اهلل لب�ضط نعمه 

ورحمته، فهو الكفور.

م���ن عالم���ات ال�ّضكر: ا�ضتعم���ال الّنعم في مورده���ا، اجتناب المح���ارم، الحديث عن   .3

الّنعم، القول بالل�ضان الحمد هلل رّب العالمين.

اأهمّي���ة ال�ّضكر هو اأّنه م���ن الم�ضوؤولّيات الأ�ضا�ضّية للعبودّية، وم���ن العالمات الأ�ضا�ضّية   .4

لة بيننا وبين اهلل وهي  لالإيم���ان، ودليل الحياة المعنوّية، فهو يدّل على وجود تلك ال�ضّ

الفطرة، فمن لم يكن �ضاكًرا كان كمن قطع ارتباطه باهلل تعالى.

ال�ّضكر درجات، واأعلى درجاته معرفة الإن�ضان عجزه عن الّنهو�س بحّق �ضكره �ضبحانه وتعالى.  .5

تختل���ف مراتب ال�ّضك���ر باختالف مراتب المعرفة بنعم الحّق، وبم���ا اأّن الذين يعرفون   .6

نعم الحّق كما ينبغي قّلة، فاإّن { ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ}. 

الذين ينه�ضون باأداء ال�ّضكر على جميع الم�ضتويات هم الُخّل�س من الأولياء الجامعين   .7

لجميع الح�ضرات.

وظيف���ة الإن�ضان تجاه ال�ّضكر هي الحفاظ على اإن�ضانّيته والعودة اإلى فطرته التي فطره   .8

اهلل عليها.

اإّن اإدراك عظم���ة الحّق المنعم التي م���الأت اأركان ال�ّضماوات والأر�س يح�ضل بالتوّجه   .9

اإلى مظاهر الّنعمة الإلهّية في كّل الوجود، وهذا ما يوؤّدي اإلى الخ�ضوع والعبادة.

اإّن م���ن اأه���م اأ�ضرار جريان نعم اهلل على اأيدي الّنا����س وو�ضولها اإلينا عبرهم هو اأن   .10

يتراحم الّنا�س فيما بينهم وت�ضتّد اأوا�ضر المحّبة بينهم.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

 َح�َسَل َعلَْيِه ِمْن اإِْح�َساِنَك َما ُيْلِزُمُه �ُسْكراً َوَل 
َحداً َل َيْبُلُغ ِمْن �ُسْكِرَك َغاَيًة اإلَّ

َ
اللَُّهمَّ اإِنَّ اأ

�ْسَكُر ِعَباِدَك 
َ
ِلَك؛ َفاأ راً ُدوَن ا�ْسِتْحَقاِقَك ِبَف�سْ َيْبُلُغ َمْبلَغاً ِمْن َطاَعِتَك َواإِِن اْجَتَهَد اإلَّ َكاَن ُمَق�سِّ

ْن َتْغِفَر َلُه ِبا�ْسِتْحَقاِقِه، َوَل 
َ
َحٍد اأ

َ
ٌر َعْن َطاَعِتَك َل َيِجُب لأ ْعَبُدُهْم ُمَق�سِّ

َ
َعاِجٌز َعْن �ُسْكِرَك، َواأ

ِلَك َت�ْسُكُر َي�ِسيَر  يَت َعْنُه َفِبَف�سْ ْن َتْر�َسى َعْنُه ِبا�ْسِتيَجاِبِه َفَمْن َغَفْرَت َلُه َفِبَطْوِلَك، َوَمْن َر�سِ
َ
اأ

ْوَجْبَت َعلَْيِه َثَواَبُهْم 
َ
نَّ �ُسْكَر ِعَباِدَك الَِّذي اأ

َ
َما �َسَكْرَتُه، َوُتِثيُب َعلَى َقِليِل َما ُتَطاُع ِفيِه َحتَّى َكاأ

ْو َلْم َيُكْن �َسَبُبُه 
َ
ْمٌر َملَُكوا ا�ْسِتَطاَعَة اِلْمِتَناِع ِمْنُه ُدوَنَك َفَكاَفْيَتُهْم، اأ

َ
ْعَظْمَت َعْنُه َجَزاَءُهْم اأ

َ
َواأ

ْن 
َ
ْعَدْدَت َثَواَبُهْم َقْبَل اأ

َ
ْن َيْمِلُكوا ِعَباَدَتَك، َواأ

َ
ْمَرُهْم َقْبَل اأ

َ
ِبَيِدَك َفَجاَزْيَتُهْم َبْل َملَْكَت َيا اإَِلِهي اأ

.
اُل، َوَعاَدَتَك الإِْح�َساُن، َو�َسِبيلََك اْلَعْفُو)1) نَّ �ُسنََّتَك الإِْف�سَ

َ
وا ِفي َطاَعِتَك، َوَذِلَك اأ ُيِفي�سُ

الآيات الكريمة:

.
(2(

{ ى  ائ ائ ەئ ەئ   وئ  }  .1

ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ   .2

ٹٹ   ٿ  ٿ                 ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ      ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ٹ           ٹ 
ڌ   ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ 
ک  ڑ  ڑ  ژ    ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

.
(3(

ک ک  }
ٺ  ڀٺ ٺ  ڀ      ڀ  پ پ ڀ                 ٻ ٻ پپ  ٻ  ٻ  ٱ   }  .3

.
(4(

ٺ ٿ   ٿ  }

)1)  ال�ضحيفة ال�ضجادية، دعاوؤه اإذا اعترف بالتق�ضير عن تاأدية ال�ضكر.
)2)  �ضورة البقرة،الآية 152.
)3)  �ضورة المائدة، الآية 6.

)4)  �ضورة الأعراف، الآية 58.
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.
(1(

{ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ}  .4
.

(2(
{ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چچ چ چ ڇ  }  .5

الروايات ال�سريفة:

عن اأمير الموؤمنينQ: قال: »اإذا قدرت على عدّوك فاأجعل العفو �سكراً للقدرة عليه«)3).  .1

 َعزَّ َوَجلَّ اإَِلى ُمو�َسى Q َيا ُمو�َسى 
ُ
ْوَحى اهلل

َ
ِبي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: »ِفيَما اأ

َ
َعْن اأ  .2

�ْسُكُرَك 
َ
�ْسُكُرَك َحقَّ �ُسْكِرَك َوَلْي�َص ِمْن �ُسْكٍر اأ

َ
ا�ْسُكْرِني َحقَّ �ُسْكِري، َفَقاَل: َيا َربِّ َوَكْيَف اأ

نَّ َذِلَك ِمنِّي«)4).
َ
؛ َقاَل: َيا ُمو�َسى اْلآَن �َسَكْرَتِني ِحيَن َعِلْمَت اأ ْنَعْمَت ِبِه َعلَيَّ

َ
ْنَت اأ
َ
ِبِه اإِلَّ واأ

َبَحْت  �سْ
َ
اٍت: »اللَُّهمَّ َما اأ ْم�َسْيَت َفُقْل َع�ْسَر َمرَّ

َ
َبْحَت َواأ �سْ

َ
ُبو َعْبِد اهلِل Q: »اإَِذا اأ

َ
َقاَل اأ  .3

ْو ُدْنَيا َفِمْنَك َوْحَدَك َل �َسِريَك َلَك َلَك اْلَحْمُد َوَلَك 
َ
ْو َعاِفَيٍة ِمْن ِديٍن اأ

َ
ِب���ي ِم���ْن ِنْعَمٍة اأ

ْيَت  دَّ
َ
���َك اإَِذا ُقْلَت َذِلَك ُكْنَت َقْد اأ نَّ �َسا«، َفاإِ ْك���ُر ِبَه���ا َعلَيَّ َي���ا َربِّ َحتَّى َتْر�َسى َوَبْعَد الرِّ ال�سُّ

 ِبِه َعلَْيَك ِفي َذِلَك اْلَيْوِم َوِفي ِتْلَك اللَّْيلَةِ«)5).
ُ
ْنَعَم اهلل

َ
�ُسْكَر َما اأ

َحاِبِه اْلُمْبَتلَى َق���اَل: اْلَحْمُد هلِلِ الَِّذي  �سْ
َ
ى ِم���ْن اأ

َ
َذا َراأ ُه اإِ نَّ

َ
عن الر�ض���ول الأكرمP: »اأ  .4

يً «، َوَقاَل: َم���ْن َقاَل َهِذِه  ���ْن َخلََق َتْف�سِ لَِني َعلَى َكِثيٍر ِممَّ ���ا اْبَت���َ ُه َوَف�سَّ َعاَفاِن���ي ِممَّ

دَّى �ُسْكَر اْلَعاِفَيةِ«)6).
َ
اْلَكِلَماِت ِفي ِتْلَك اْلَحاِل َفَقْد اأ

ُه«)7). ْن َيْبُذَلُه ِلَمْن َي�ْسَتِحقُّ
َ
ِمِنيَن Q: »�ُسْكُر اْلَعاِلِم َعلَى ِعْلِمِه اأ ِميُر اْلُموؤْ

َ
َقاَل اأ  .5

عن اأمير الموؤمنينQ: »�سكر من دونك ب�سيب ]ب�سبب[ العطاء«)8).  .6

وعنه Q: »�سكر من فوقك ب�سدق الولء«)9).  .7

)1)  �ضورة الإ�ضراء، الآية 19.
)2)  �ضورة الموؤمنون، الآية 78.

)3)  نهج البالغة، �س 470.
)4)  الكافي، ج 2، �س 98.

)5) )م.ن(، �س 99.
)6)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج 5، �س 315.

)7)  بحار الأنوار، ج 2، �س 81.
)8)  غرر الحكم، �س 279.

)9)  )م.ن(.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

 الصبر )1(
حقيقة الصبر ومراتبه

بر وحقيقته. . 1 يتعّرف اإلى معنى ال�ضّ

بر بالإيمان. . 2 ي�ضرح العالقة الحاكمة بين ال�ضّ

بر ودرجاته. . 3 د اأنواع ال�ضّ يعدِّ

الدرس السادس عشر





تمفيق
بر في الّثقافة الإ�ضالمّية من منزل���ة رفيعة وقيمة عظيمة. فهو من اأحّب  ل يخف���ى ما لل�ضّ

ال�ّضبل اإلى اهلل ومن اأرقى الكمالت الّنف�ضّية ومن اأهم عالئم الإيمان. به يبلغ الموؤمن مقامات 

ّديقين. ومع ذلك فقد تّم تف�ضيره ف���ي اأحياٍن كثيرة بطرٍق جعلته من  المقّربي���ن ومراتب ال�ضّ

عوامل الخمول والّنكو�س، فُحرم الكثيرون من معرفة عظمته ودوره المحورّي في بناء الّنف�س 

وتكميلها.

ابرين الذين يوفون اأجرهم بغير ح�ضاب؟ بر؟ وكيف نكون من ال�ضّ فما هو ال�ضّ

تعريف الّصإر
بر تعاريف عديدة. وعند الّتاأّمل فيها جميًعا يتبّين لنا اأّن  يذكر الإمام الخمينّي } اأّن لل�ضّ

الم���كاره على جميع اأنواعها هي المطروحة ف���ي الق�ضّية. وهي عبارة عن الأمور التي تخالف طبع 

الّنف����س وم���ا تهواه اأو تطلبه �ضواء كان���ت الّنف�س طبيعّية اأو مجّردة، نورانّي���ة اأو ظلمانّية. وفي هذا 

بور هو الذي يتحّمل هذه المكاره من اأجل الّتقّدم على طريق اهلل طريق الكمال. المجال، فال�ضّ

ب���ر تعاريف عّدة، نكتفي بذك���ر بع�ضها، قال المحّقق  يق���ول الإمام الخمينّي }: »لل�ضّ

بر: حب�ُس الّنف�س عل���ى جزع كامٍن عن ال�ّضك���وى«. وبناًء على هذا  الع���ارف الأن�ض���اري: »ال�ضّ

ب���ر ه���و المتناع ع���ن اإظهار الج���زع الباطنّي وع���ن ال�ّضكوى م���ن الأمور  الّتعري���ف ف���اإّن ال�ضّ

بر بما يق���ارب ه���ذا الم�ضم���ون الحكيم الجلي���ل الخواجة  غي���ر المالئم���ة. وق���د ع���ّرف ال�ضّ

بر، اإًذا، ي�ضتمل على اأمرين يتقّوم بهما: الّطو�ضّي}. فال�ضّ

الأّول: وجود كراهّية باطنّية لما يرد على الإن�ضان من اأموٍر ل يرغب فيها.

الثاني: المتناع عن ال�ّضكوى واإظهار الجزع ب�ضبب تلك الأمور.
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وقد قال ال�ّضيخ العارف عبد الرّزاق الكا�ضاني: »المراد بال�ّضكوى، ال�ّضكاية اإلى غير الحّق، 

بر محمودة؛ األ ترى اأيوبQ كيف �ضكا اإلى رّبه بقوله:  لأّن ال�ّضكوى اإلى اهلل في باب ال�ضّ

{...جب حب خب     مب ىب  }، م���ع اأّن اهلل تعال���ى مدحه بقول���ه: {ٿ   ٿ ٹٹ  ٹ 

.
(1(

ٹڤ ڤ ڤ  }.. «
بر ُيعتبر من مقامات المتّو�ّضطين، لأّن الّنف�س  وبهذا المعنى، يذكر الإمام}: »اأّن ال�ضّ

ا، كما اأّن مقام  م���ا دامت تكره الم�ضائب والبلّي���ات، وتجزع منها، يكون مقام معرفت���ه ناق�ضً

بر، رغم كون  الّر�ضا بالق�ضاء، والبتهاج من اإقبال الم�ضائب عليه، مقام اأرقى من مقام ال�ضّ

ب���ر على المع�ضية والّطاعة،  ا. وهكذا يكون ال�ضّ مق���ام الّر�ضا من مقام���ات المتو�ّضطين اأي�ضً

م���ن جّراء نق�س المعرفة باأ�ضرار العبادة و�ضور المعا�ضي والّطاعات. فاإّن الإن�ضان اإذا اأدرك 

���ور البرزخّية الموح�ضة  حقيق���ة العب���ادة واآمن ب�ضورها البهّية البرزخّي���ة، وكذلك اآمن بال�ضّ

.
(2(

بر على الّطاعة اأو المع�ضية وقٌع. بل الأمر يغدو معكو�ًضا« للمعا�ضي لما كان لل�ضّ

صإر األنإياء
بر، فم���ن المحتمل اأّنه من  »وم���ا ورد ف���ي اأئّمة الهدى اأو الأنبياء العظ���ام من نعتهم بال�ضّ

بر  بر على الآلم الج�ضدّية التي ت�ضّبب النفعال والّتاأّثر � ح�ضب طبيعة الإن�ضان � اأو من ال�ضّ ال�ضّ

عل���ى فراق الأحّبة وهو حينئٍذ من المقامات الكبيرة للمحّبين في�ضّح الحديث عنه في تراجم 

بر على الّطاعات اأو المعا�ضي اأو الّنوائب عدا ما ذكرنا � الآلم الج�ضمية �  حياته���م. واأّم���ا ال�ضّ

.
(3(

فال معنى لها في حّقهم ول في حّق �ضيعتهم«

صإر األ لياء
»اإّن فراق الحّق الذي يكون بالّن�سبة للكّمل من اأولياء اهلل عبارة عن مفارقة مقامات 

ا و�سعًبا عليهم  ا لأنف�سهم المطّهرة ال�ّسريفة، فيكون تحّمله �ساقًّ القرب فهو مكروه جدًّ

على  �سبرت  »فهبني  كميل:  دعاء:  في  يقول  الموؤمنين  اأمير  فالمولى  بر،  ال�سّ وي�ستلزم 

)1) جنود العقل والجهل، �س 363.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 294.

)3)  )م.ن(.
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اإليه قا�سرة. فمن ح�سل له هذا  اأ�سبر على فراقك«. ويدنا عن الو�سول  عذابك فكيف 

المقام فهو عبد اهلل على الحقيقة ويقع تحت قباب الّربوبّية ويكون الحّق تعالى مت�سّرًفا 

واأخ�ّص  الأولياء  اأعّز مقامات  المقام من  الّطاغوت. وهذا  في مملكته ويخرج من ولية 

للجاحدين  القا�سية  القلوب  لعّل  بل  حظ،  منه  الّنا�ص  ل�سائر  ولي�ص  الأ�سفياء  مدارج 

المقامات  هذه  تنكر  بمراحل،  المرحلة  هذه  عن  البعيدة  للمجادلين  لبة  ال�سّ والّنفو�ص 

التي هي  � هذه الأمور،  � والعياذ باهلل  اأطرافها باطً ، بل ين�سبون  ويح�سبون الك م في 

واأراجيف  وفّية  ال�سّ اختراعات  اإلى  بها،  م�سحونة  وال�سّنة  والكتاب  الأولياء  عين  قّرة 

الح�سوّية«)1).

اإلى كرامة الحبيب،  اأمثال النظر  »اأولئك الأولياء حتى لو طلبوا �سيئاً فهم يطلبون 

اأبي طالبQ في  تاأّمل فيما يقوله المحّب الحقيقي، والمجذوب المطلق؛ علي بن 

دعاء: كميل: »فهبني يا اإلهي و�سيدي ومولي وربي �سبرُت على عذابك، فكيف اأ�سبُر على 

فراقك؟ وهبني يا اإلهي �سبرُت على حرَّ نارك فكيف اأ�سبر عن النظر اإلى كرامتك«)2).

عالقة الّصإر باإليمان
بر ها  اإّن من عالمات فقدان الّتحّمل انبعاث ال�ّضكاية من الّنف�س تجاه المكاره. فيكون ال�ضّ

.
(3(

هنا في الحقيقة عبارة عن »المتناع عن ال�ّضكوى على الجزع الكامن«

عندم���ا ي�ضكو الإن�ضان ما تعّر�ضت له نف�ضه م���ن مكروه فكاأّنه في هذه الحالة يعتر�س على 

. ومن كان موؤمًنا 
(4(

تدبي���ر اهلل تعال���ى وهو يعلم اأّن كّل �ضيء من عن���د اهلل {ېئ ېئ      ىئ ىئ ىئی  }

���ا يوؤمن باأّن اهلل تعالى هو الحكيم اللطيف، واإّن كّل تدبيراته هي لم�ضلحة العبد وغبطته،  حقًّ

فكيف يعتر�س حينها؟!

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 232.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 328-327.

)3)  الأربعون حديًثا، �س 295.
)4)  �ضورة الن�ضاء، الآية 78.
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ب���ر بالإيمان، كما جاء ف���ي الكافي، عن  وله���ذا، ت���ّم، في الكثير م���ن الأحاديث، ربط ال�ضّ

�ِص ِمَن الَج�َسِد َف���اإَِذا َذَهَب 
ْ
اأ ْبُر ِم���َن الإْيَماِن ِبَمْنِزَل���ِة الرَّ ���ادق Q: قاَل: »ال�سَّ الإم���ام ال�ضّ

. وفي حديٍث اآخر عن الإمام 
ْبُر، َذَهَب الإِْيَماُن«)1) �ُص، َذَهَب الَج�َسُد، َوَكذِلَك اإَذا َذَهَب ال�سَّ

ْ
اأ الرَّ

�ِص ِمَن الَج�َسِد َوَل 
ْ
اأ ْبُر ِمَن الإِْيَمان ِبَمْنِزَلِة الرَّ ال�ّضّج���اد علي بن الح�ضين L، قاَل: »ال�سَّ

.
ْبَر َلُه«)2) اإِْيَماَن ِلَمْن َل �سَ

وع���ن اأب���ي جعفٍر Q قاَل: »اإنَّ الُقلوَب اأْرَبَع���ٌة: َقْلٌب فيه َنفاٌق َواإيم���اٌن َوَقْلٌب َمْنكو�ٌص، 

ا اْلَمْطُبوُع  مَّ
َ
َراِج، َفاأ َوَقْلٌب َمْطُبوٌع، َوَقْلٌب اأْزَهُر اأْجَرُد. َفُقْلُت َما الأْزَهُر؟ َقاَل: ِفيِه َكَهْيَئِة ال�سِّ

)3). »ثّم اإّن 
َبَر..«. ِم���ِن، اإْن اأعطاُه �َسَكَر َواإْن ابُتَ ُه �سَ ا الأْزَهُر َفَقْلُب الُموؤْ َفَقْل���ُب الُمَناِف���ِق، َواأمَّ

َبَر( من  ْعطاُه �َضَكَر َواإن اْبَتالُه �ضَ
َ
تعّر�س الحديث لخ�ضو�س �ضفتين من �ضفات الموؤمن )اإْن اأ

فتين م���ن �ضفات الموؤمنين خ�ضائ�س ومزاي���ا ل تتواجد في غيرها من  اأج���ل اأّن لهاتين ال�ضّ

.
فات الجميلة، وتتفّرع منهما �ضفات جميلة اأخرى«)4) فات، فاإّنهما من اأّمهات ال�ضّ ال�ضّ

اأّم���ا ال�ّضكاي���ة اإلى اهلل، فاإّنها تعّبر عن ا�ضتجابة اإيمانّية للمكروه الذي نزل به من عند اهلل 

، وعلم اأّن 
(5(

تعال���ى. فالعبد هنا فِهم اأّن اهلل تعال���ى: {ۉ ې ې ې ې       }

َدِني ِثْقُلُه، 
َّ
اهلل تعالى يريد منه اأن يجاأر اإليه وي�ضكو عنده قائاًل: »َقْد َنَزَل ِبي َيا َربِّ َما َقْد َتَكاأ

 .
َلمَّ ِبي َما َقْد َبَهَظِني َحْمُلُه«)6)

َ
َواأ

»وق���د ق���ال ال�ّضيخ العارف عبد ال���رزاق الكا�ضاني: »الم���راد بال�ّضك���وى، ال�ّضكاية اإلى غير 

بر محمودة؛ األ ترى اأي���وب Q كيف �ضكا اإلى  الح���ّق، لأّن ال�ّضك���وى اإلى اهلل في ب���اب ال�ضّ

رّب���ه بقوله: {...جب حب خب     مب ىب  }، مع اأّن اهلل تعالى مدحه بقوله: {ٿ   ٿ 

ٹٹ  ٹ ٹڤ ڤ ڤ  }.. »انته���ى. وينبغي التنّبه اإل���ى اأن ال�ضبر ��  بهذه المرتبة المذكورة �� 
هو من مقامات المتو�ّضطين، لأّن نف�س الإن�ضان ما دامت تكره ما يردها من الحّق تعالى، وما 

)1)  الكافي، ج 2، �س87.
)2)  )م.ن(، �س 89.

)3)  )م.ن(، �س422. 
)4)  الأربعون حديًثا، �س 563.

)5)  �ضورة الأنعام، الآية 42.
)6)  ال�ضحيفة ال�ضّجادية، دعاوؤه Q اإذا عر�ضت له مهّمة اأو نزلب به ملّمة وعند الكرب.
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دام الإن�ض���ان يج���د في باطنه جزًعا من تلك ال���واردات؛ فاإّن مقام معارف���ه وكمالته ناق�س، 

ابر  بر، مرتب���ة الّر�ضا بالق�ضاء، حي���ث يكون ال�ضّ والمق���ام الأعل���ى من هذا المق���ام من ال�ضّ

را�ضًيا م�ضتب�ضًرا بما ينزل عليه من بلّيات و�ضّراء، في�ضتقبلها بكّل وجوده لأّنها تنزل عليه من 

.
(1(

حبيبه �ضبحانه وتعالى«

ب���ر يرجع بالّدرجة الأولى اإل���ى الإيمان. فمن كان  فاّت�ض���ح م���ن هذا الكالم اأّن ح�ضن ال�ضّ

ا، اأو نهًيا مانًع���ا من رغبة، اأو  موؤمًن���ا �ضب���ر عل���ى كّل ما يرده م���ن اهلل، �ضواء كان تكليًف���ا �ضاقًّ

م�ضيب���ة نازلة. وعندما ن�ضتح�ض���ر معنى الإيمان باهلل وتجّليات ح�ضوره تعالى في حياتنا فلن 

بر وعالقته بالإيمان. نجد �ضعوبة في اإدراك اأهّمّية ال�ضّ

مراتب الّصإر
ب���ر تحّم���ل المكاره، ف���اإّن درجاته ومراتب���ه �ضتكون بح�ضب درج���ات المكاره  اإذا كان ال�ضّ

بر وارتفع. يق���ول الإمام الخمينّي } في  و�ضّدته���ا. وكّلما ا�ضت���ّد المكروه عُظم عنده ال�ضّ

�ضرحه لحديث ر�ضول اهلل: »قال ر�ضول اهللP: »ال�سبر ث ثة: �سبٌر عند الم�سيبة؛ و�سبٌر 

عل���ى الطاع���ة؛ و�سبٌر عن المع�سية. فمن �سبر عل���ى الم�سيبة حتى يرّدها بح�سن عزائها، 

كتب اهلل له ث ثمائة درجة ما بين الّدرجة اإلى الّدرجة كما بين ال�سماء اإلى الأر�ص، ومن 

�سب���ر عل���ى الطاعة، كتب اهلل له �ستمائة درجة ما بي���ن الدرجة اإلى الدرجة كما بين تخوم 

الأر�ص اإلى العر�ص؛ ومن �سبر على المع�سية، كتب اهلل له ت�سعمائة درجة ما بين الدرجة 

. يّت�ضح من هذا الحديث ال�ّضريف 
اإلى الدرجة كما بين تخوم الأر�ص اإلى منتهى العر�ص«)2)

بر هي مبادىء واأّمهات �ضبر المتو�ّضطين: ثالث مراتب لل�ضّ

المرتبة األولى: الصبر على البلّيات والمصائب
»بمعن���ى اأن ل ي�ضك���و ول يجزع ب�ضببها، ولكّن  الجزع منها في مح�ضر الخالق جّل وعال لي�س 

ا، بل اإّن تركه عيٌب عند اأهل المعرفة، لأّنه من التجّلد في مح�ضر الحبيب، وهذا عيٌب كبيٌر  نق�ضً

في مذهب الع�ضق والمحّبة، فالمطلوب هو اإظهار العجز والفقر في هذا المح�ضر المقّد�س:

)1)  جنود العقل والجهل، �س 364.
)2)  الكافي، ج2، �س 91.
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الأح����ّب����ةوي��ح�����ض��ن اإظ�����ه�����اُر ال���ت���ج���لُّ���د ل��ل��ع��دى ع���ن���د  ال���ع���ج���ز  اإّل  وي���ق���ب���ح 

كم���ا اأّن الّتجّلد اإثباٌت للّنف�س، واإظهاٌر لوجودها، وهذا من اأقبح المنكرات والجنايات عند 

بر على الم�ضائب ثالثمائة درجة من الّثواب ما  اأه���ل المعرفة. ويذكر الحدي���ث ال�ّضريف لل�ضّ

.
(1(

بين كّل درجتين كما بين ال�ّضماء والأر�س«

المرتبة الثانية: الّصبر على الّطاعة
»اأي اأن يتحّل���ى الإن�ض���ان بالتحّمل في العمل بالأوام���ر الإلهّية، ول ي�ضم���ح للّنف�س الأّمارة 

بر في  بال�ّض���وء اأن ت�ض���ّده ع���ن ذلك واأن تطغ���ى؛ وهذا الّطغي���ان يقع في مقامين يك���ون ال�ضّ

اأحدهم���ا اأ�ضعب بكثير من الآخر.اأّما المقام الأول الذي ي�ضهل فيه ال�ضبُر، فهو ال�ضبر على 

بر،  طغي���ان النف�س في نزوعها لترك الّطاعات... والمقام الّثاني: وهو الذي ي�ضعب فيه ال�ضّ

بُر على طغيان الّنف�س بعد قيامها بالّطاعة، وذلك باأن يحفظ الإن�ضان نف�ضه من اأن  فهو ال�ضّ

يوؤّدي القيام بالّطاعة باآدابها الظاهرّية والباطنّية اإلى وقوعها في الُعجب والكبر ونظائرهما 

م���ن الآفات. فرّبم���ا دعا ال�ّضيط���ان والّنف�س الأّم���ارة بال�ّض���وء الإن�ضان �ضني���ن طويلة للقيام 

الحة والأخالق الحميدة واّتباع ال�ّضريعة المطّهرة على اأمل اأن يوقعاه بعد ذلك  بالأعمال ال�ضّ

ف���ي الُعج���ب بنف�ضه، في�ضق���ط بعد كل ما تحّمله من م�ض���اق وريا�ض���ات؛ اإذ اإّن الغرور العلمّي 

والعمل���ّي وحّب النف�س والإعجاب بها من المهلكات التي ت�ضوق الإن�ضان اإلى ال�ّضقاء... ويذكر 

بر على الّطاعات �ضتمائ���ة درجة بين كّل درجة ودرجة كما بين تخوم  الحدي���ث ال�ّضريف لل�ضّ

بر تزيد على �ضابقتها ف���ي عدد الّدرجات، وفي  الأر����س اإلى العر�س، فه���ذه المرتبة من ال�ضّ

بر على الّطاعات مقامات اأخرى لعّل الحديث  �ضعِة كّل درجة كما بين تخوم كلٍّ منها. اإّن لل�ضّ

ل���م يتعّر�س لها، ويمكن التعّرف اإليه���ا عندما ننظر اإلى الّطاعة بمعناها الوا�ضع الذي ي�ضمل 

���ا حقائق الّتوحيد واأ�ضراره، وحينئٍذ ل يمكن ح�ضر ث���واب واأجر �ضاحب هذه المقامات  اأي�ضً

.
(2(

باأّي معيار وميزان«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 366-365.
)2)  )م.ن(، �س 367-366.
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المرتبة الثالثة: الّصبر عن المعصية
ب���ر وال�ضتقامة طريق  ب���ر على �ضعاب مجاهدة الّنف����س وجنود ال�ضيطان، بال�ضّ »اأي ال�ضّ

بر في كّل درجة منها اأ�ضعب  النت�ض���ار عليهم. ولهذه المرتبة مقام���ات وحقائق كثيرة، وال�ضّ

بر  بر في هذه المرتبة ي�ضهل عليه ال�ضّ بر على الّطاعات، بل اإّن الموّفق في ال�ضّ واأدّق من ال�ضّ

.
(1(

بر عن المع�ضية اأهم من كل �ضيٍء، بالن�ضبة لل�ّضالك اإلى اهلل« على الطاعات. لذا فال�ضّ

بر نوكل الحديث عنها اإلى الكتاب الّثالث لأّنها ترتبط  ث���ّم يذكر الإمام مراتب اأخرى لل�ضّ

بمعرف���ة مقامات ال�ّضالكي���ن. والملفت فيما ذكره الإمام في المق���ام الّثاني الذي ي�ضعب فيه 

ا يمنعها من  ب���ر ه���و اأّن الّنف����س تكره اأن ُتحب�س عن ال�ضته���ار مّما ي�ضتدعي �ضب���ًرا خا�ضًّ ال�ضّ

ا مّما  اأن تتظاه���ر بالّطاعات والح�ضنات. ويبدو اأّن ه���ذا الحب�س اأو الحفظ �ضيكون �ضديًدا جدًّ

بر. ي�ضتدعي درجة عالية من ال�ضّ

)1)  جنود العقل والجهل، �س 369-368.
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المهاهيم الرئيسة

بور هو الذي يتحّمل المكاره من اأجل الّتقّدم على طريق اهلل طريق الكمال. ال�ضّ  .1

بر عل���ى الآلم الج�ضدّية التي ت�ضّبب النفعال  �ضب���ر الأنبي���اء من المحتمل اأّنه من ال�ضّ  .2

بر على ف���راق الأحّبة وه���و حينئٍذ من  والّتاأّث���ر � ح�ض���ب طبيع���ة الإن�ض���ان � اأو م���ن ال�ضّ

المقامات الكبيرة للمحّبين.

بر على فراق الح���ّق الذي يكون بالّن�ضبة للكّم���ل من اأولياء اهلل  �ضب���ر الأولي���اء هو ال�ضّ  .3

ا لأنف�ضهم المطّهرة ال�ّضريفة، فيكون  عبارة عن مفارقة مقامات القرب فهو مكروه جدًّ

بر. ا و�ضعًبا عليهم وي�ضتلزم ال�ضّ تحّمله �ضاقًّ

بر يرجع بالّدرجة الأولى اإلى الإيمان. فمن كان موؤمًنا �ضبر على كّل ما  اإّن ح�ض���ن ال�ضّ  .4

ا، اأو نهًيا مانًعا من رغبة، اأو م�ضيبة نازلة، لإيمانه  يرده من اهلل، �ضواء كان تكليًفا �ضاقًّ

باأّن اهلل تعالى هو الحكيم اللطيف، واإّن كّل تدبيراته هي لم�ضلحة العبد وغبطته.

ب���ر ومراتبه باخت���الف درجات الم���كاره و�ضّدتها. فكّلم���ا ا�ضتّد  تختل���ف درج���ات ال�ضّ  .5

بر وارتفع. المكروه عُظم عنده ال�ضّ

بر:  من مراتب ال�ضّ  .6

	 ال�ضب���ر على البلّيات والم�ضائب: بمعنى اأن ل ي�ضك���و ول يجزع ب�ضببها، ولكّن  الجزع •

ا، ب���ل اإّن تركه عيٌب عند اأهل المعرفة،  منه���ا في مح�ضر الخالق جّل وعال لي�س نق�ضً

لأّن���ه من التجّلد ف���ي مح�ضر الحبيب، فالمطل���وب هو اإظهار العج���ز والفقر في هذا 

المح�ضر المقّد�س.

	 ب���ر على الّطاعة: اأي اأن يتحّلى الإن�ضان بالتحّمل ف���ي العمل بالأوامر الإلهّية، ول • ال�ضّ

ي�ضمح للّنف�س الأّمارة بال�ّضوء اأن ت�ضّده عن ذلك واأن تطغى.

	 بر على • بر في هذه المرتب���ة ي�ضهل عليه ال�ضّ ب���ر عن المع�ضي���ة: الموّفق في ال�ضّ ال�ضّ

بر عن المع�ضية اأهم من كل �ضيٍء، بالن�ضبة لل�ّضالك اإلى اهلل. الطاعات. لذا فال�ضّ
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

ْغَبِة  ِعْذِني ِمْن �ُسوِء الرَّ
َ
ْبٍر َداِئٍم َواأ اِدَقٍة َو�سَ يِّْدِني ِمْنَك ِبِنيٍَّة �سَ

َ
ٍد َواآِلِه، َواأ َف�َسلِّ َعلَى ُمَحمَّ

ِمي  ْع���َدْدَت ِلَخ�سْ
َ
َخْرَت ِلي ِم���ْن َثَواِبَك، َواأ ْر ِفي َقْلِبي ِمَث���اَل َما ادَّ ���وِّ ، َو�سَ ْه���ِل اْلِحْر����صِ

َ
َوَهلَ���ِع اأ

ْيَت، َوِثَقِتي ِبَما َتَخيَّْرَت اآِميَن َربَّ  ِم���ْن َجَزاِئَك َوِعَقاِبَك، َواْجَعْل َذِل���َك �َسَبباً ِلَقَناَعِتي ِبَما َق�سَ

.
ْنَت َعلَى ُكلِّ �َسْيء َقِديٌر)1)

َ
ِل اْلَعِظيِم، َو اأ اْلَعاَلِميَن، اإِنََّك ُذو اْلَف�سْ

الروايات ال�سريفة:

َحبَّ 
َ
�َسا َعِن اهلِل ِفيَما اأ ْب���ُر َوالرِّ �ُص َطاَعِة اهلِل ال�سَّ

ْ
ِب���ي َعْبِد اهلِلQ:  »َقاَل َراأ

َ
»َع���ْن اأ  .1

َحبَّ 
َ
لَّ َكاَن َخْيراً َلُه ِفيَما اأ ْو َك���ِرَه اإِ

َ
َحبَّ اأ

َ
ْو َك���ِرَه َوَل َيْر�َس���ى َعْبٌد َعِن اهلِل ِفيَما اأ

َ
اْلَعْب���ُد اأ

ْو َكِرَه«)2).
َ
اأ

نِّي َجَعْلُت  : اإِ  َع���زَّ َو َجلَّ
ُ
ِبي َعْب���ِد اهلِل Q َقاَل: »َقاَل َر�ُسوُل اهلِل P، َقاَل اهلل

َ
َع���ْن اأ  .2

 َواِحَدٍة َع�ْسراً اإَِلى 
ْعَطْيُتهُ . ِبُكلِّ

َ
ْقَر�َسِني ِمْنَها َقْر�ساً اأ

َ
ْنَي���ا َبْي���َن ِعَباِدي َقْر�ساً َفَمْن اأ الدُّ

َخ���ْذُت ِمْنُه 
َ
ِني ِمْنَه���ا َقْر�ساً َفاأ ْع���ٍف َو َم���ا �ِسْئ���ُت ِم���ْن َذِلَك َوَمْن َل���ْم ُيْقِر�سْ �َسْبِعِماَئ���ِة �سِ

وا  ْعَطْيُت َواِحَدًة ِمْنُهنَّ َمَ ِئَكِتي َلَر�سُ
َ
ْعَطْيُتُه َثَ َث ِخ�َس���اٍل َلْو اأ

َ
�َسْيئ���اً َق�ْسراً َف�َسَبَر اأ

: {ڦ ڦ      ڦ  ُبو َعْبِد اهلِل Q َقْوَل اهلِل َع���زَّ َو َجلَّ
َ
���ي؛ َقاَل: ُثمَّ َت���َ  اأ ِبَه���ا ِمنِّ

ڦ ڄ ڄ    ڄ ڄ   ڃ      ڃ}،  {ڃ چ چ چ چ} َفَهِذِه َواِحَدٌة ِمْن 
ُبو َعْبِد 

َ
َثَ ِث ِخ�َساٍل، {ڇ} اْثَنَتاِن، {ڇ  ڇ ڍ} َثَ ٌث ُثمَّ َقاَل اأ

 ِمْنُه �َسْيئاً َق�ْسراً«)3).
ُ
َخَذ اهلل

َ
اهلِل Q: َهَذا ِلَمْن اأ

ِف َواْلِغَنى  ْبِر ِفي َحاِل اْلَحاَجِة َواْلَفاَقِة َوالتََّعفُّ ُة ال�سَّ ِبي َجْعَفٍر Q َقاَل: »ُمُروَّ
َ
َعْن اأ  .3

ِة اْلإِْعَطاِء«)4).  ْكَثُر ِمْن ُمُروَّ
َ
اأ

)1)  ال�ضحيفة ال�ضجادية، دعاوؤهQ اإذا اعتدي عليه وراأى من الظالمين ما ل يحب.
)2)  الكافي، ج2، �س 60.

)3)  )م.ن(، �س 93.
)4)  )م.ن(.
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ْبُر اْلَجِميُل؟ َقاَل: »َذِلَك   َم���ا ال�ضَّ
ُ
ِبي َجْعَفٍر Q َيْرَحُمَك اهلل

َ
َع���ْن َجاِبٍر َق���اَل: ُقْلُت ِلأ  .4

َلى النَّا�ِص«)1). ْبٌر َلْي�َص ِفيِه �َسْكَوى اإِ �سَ

َبُر ِمنَّا؛ ُقْلُت: ُجِعْلُت ِفَداَك َكْيَف  �سْ
َ
ُبٌر َو�ِسيَعُتَنا اأ ِبي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: »اإِنَّا �سُ

َ
َعْن اأ  .5

ِبُروَن َعلَى َما  ِبُر َعلَى َما َنْعلَُم َو�ِسيَعُتَنا َي�سْ نَّا َن�سْ
َ
َبَر ِمْنُكْم؟ َقاَل: ِلأ �سْ

َ
���اَر �ِسيَعُتُك���ْم اأ �سَ

َل َيْعلَُموَن«)2).

 َعزَّ َوَج���لَّ َخْلَقُه َفِمْنُه 
ُ
ِب���ي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: »اإِنَّ اْلُخُل���َق َمِنيَحٌة َيْمَنُحَها اهلل

َ
َع���ْن اأ  .6

ِة ُه���َو َمْجُبوٌل َل  ِجيَّ اِحُب ال�سَّ ُل؟ َفَق���اَل: �سَ ْف�سَ
َ
ُتُهَم���ا اأ يَّ

َ
���ٌة؛ َفُقْلُت: َفاأ ���ٌة َوِمْن���ُه ِنيَّ �َسِجيَّ

ُلُهَما«)3). ْف�سَ
َ
راً َفُهَو اأ اَعِة َت�َسبُّ ِبُر َعلَى الطَّ ِة َي�سْ اِحُب النِّيَّ َي�ْسَتِطيُع َغْيَرُه، َو�سَ

عن اأمير الموؤمنينQ: »ال�سبر اأن يحتمل الرجل ما ينوبه و يكظم ما يغ�سبه«)4).   .7

)1)  الكافي، ج2، �س 93
)2)  )م.ن(.

)3)  )م.ن(، �س 101.
)4)  ت�ضنيف غرر الحكم، �س 281.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

بر وثماره. . 1 يتعّرف اإلى اأهم اآثار ال�ضّ

بر. . 2 ي�ضرح  من اأين ين�ضاأ ال�ضّ

بر لدينا وكيفّية تح�ضيل  . 3 يبّين ال�ّضبيل لتقوية ال�ضّ

هذه الف�ضيلة.

  الصبر)2(  
آثار الصبر وكيفية تحصيله

الدرس السابع عشر





تمفيق
ل يمكن لالإن�ضان اأن ي�ضعى نحو اأّية ف�ضيلة اأو يّتجه لتح�ضيل اأي كمال ما لم يوؤمن باأهمّيته 

بر مخالف لطبيعة الّنفو�س ولما اعتادت عليه ون�ضاأت، فاإّن تح�ضيله غير  و�ضرورته. ولأّن ال�ضّ

ممكن اإّل لمن جعله اأولوّية في حياته.

بر والّرغبة ب���ه هو اأّن تّطلع على بع�س اآثاره  عيفة على تح�ضيل ال�ضّ م���ا يعين الّنفو�س ال�ضّ

وثم���اره التي ل ُتعّد ول ُتح�ضى. وكيف يكون لهذه الف�ضيلة من حّد وهي ميزة الكاملين و�ضفة 

الوا�ضلين وعالقة المقّربين؛ بل هي �ضفة رّب العالمين.

فعل���ى طريق التخّلق بهذا الخلق الرّبانّي يحتاج ال�ّضالك اإلى ا�ضتح�ضار عظمته لُيقبل على 

طّي  طريقه ومجاهدة نف�ضه.

آثار الّصإر
بر عل���ى م�ضتوى الّذات في  يذك���ر الإمام الخمينّي } مجموع���ة من الآثار الطّيبة لل�ضّ

الّدنيا والآخرة. منها:

يهون الصعاب  .1
ب���ر يرّو����س الّنف�س ويمنحها ق���ّوة اإ�ضافّية، ومنه���ا اأّنه من اأه���ّم مفاتيح ال�ّضعادة   اأّن ال�ضّ

ب���ر مفت���اح اأبواب ال�ّضع���ادات، وباع���ث للّنجاة من  والغبط���ة، فيق���ول الإم���ام}: »اإّن ال�ضّ

عاب، ويق���ّوي العزم والإرادة، ويبعث على  بر يهّون الم�ضائب، ويخّفف ال�ضّ المهالك ب���ل ال�ضّ

.
(1(

ا�ضتقاللّية مملكة الّروح«

)1)  الأربعون حديًثا، �س 297.
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ترويض الّنفس وتربيتها  .2
ب���ر نتائج كثيرة التي منها تروي�س الّنف�س وتربيتها: اإذا �ضبر الإن�ضان حيًنا  »اعل���م اأّن لل�ضّ

م���ن الوقت على المفاجاآت المزعجة ونوائب الّدهر، وعل���ى م�ّضاق العبادات والمنا�ضك وعلى 

عاب مهما كانت �ضديدة  م���رارة ترك الملّذات الّنف�ضّية امتثاًل لأوام���ر ولّي الّنعم، وَتَحّمل ال�ضّ

وموؤلم���ة، ترّو�ضت الّنف����س �ضيًئا ف�ضيًئا، واعتادت وتخّلت عن طغيانه���ا، وتذلَّلت �ضعوبة تحّمل 

بر ليبلغ  الم�ض���اق عليها، وح�ضلت للّنف�س ملكة را�ضخة نورّية، بها يتج���اوز الإن�ضان مقام ال�ضّ

بر  المقام���ات الأخرى ال�ّضامخة. بل اإّن ال�ضبر عل���ى المع�ضية يبعث على تقوى الّنف�س، وال�ضّ

بر على الباليا يوجب الّر�ضا بالق�ضاء  عل���ى الّطاعة ي�ضّبب ال�ضتينا�س بالحّق عّز وجل، وال�ضّ

.
(1(

الإلهّي، وكّل ذلك من المقامات ال�ّضامخة لأهل الإيمان، بل لأهل العرفان«

الّسعادة والغبطة  .3
؟ َقاَل: ُقْلُت: ْجِعْلُت ِفَداَك،  ِبي الَح�َضِن � Q � قاَل: َقاَل ِلي: »َما َحَب�َسَك َعِن الَحجِّ

َ
َعْن اأ

ْعَظُم ِمْن َذَهاِب َماِلي، َفلَْوَل 
َ
َوَق���َع َعلَ���يَّ َدْيٌن َكِثيٌر َوَذَهَب َماِلي، َوَدْيِني الَّذي َقّد َلَزَمِن���ي ُهَو اأ

ِبْر  ِبْر ُتْغَتَبْط واإّل َت�سْ ْن َت�سْ ْخُرَج، َفَقاَل ِلي: اإِ
َ
ْن اأ
َ
ْخَرَجِني َما َقَدْرُت اأ

َ
َحاِبَنا اأ �سْ

َ
نَّ َرُج���ً  ِم���ْن اأ

َ
اأ

.
ْم َكاِرهاً«)2)

َ
ياً ُكْنَت اأ  َمَقاِديَرُه َرا�سِ

ُ
ُيْنِفِذ اهلل

بلوغ مقام الّصّديقين  .4
 :P ق���ال: »َقاَل َر�ُس���وُل اهلِل Q ادق ف���ي الكاف���ي ال�ضريف م�ضتنًدا اإل���ى الإمام ال�ضّ

ِب  ِت���ي َعلَ���ى النَّا����ِص َزَماٌن َل ُيَناُل ِفي���ِه الُمْلُك اإّل ِبالَقْت���ِل َوالتََّجبِِّر، َوَل الِغَن���ى اإّل ِبالَغ�سْ
ْ
�َسَياأ

َماَن َف�َسَبَر  ْدَرَك ذِل���َك الزَّ
َ
َب���اِع الَهوى، َفَمْن اأ يِن َواتِّ ���ُة اإّل ِبا�ْسِتْخ���َراِج الدَّ َوالُبْخ���ِل، َوَل الَمَحبَّ

َبَر َعلَى  ِة َو�سَ ِة َوُهَو َيْق���ِدُر َعلَى الَمَحبَّ َبر َعلَى الِبْغ�سَ َعلَ���ى الَفْق���ِر َوُه���َو َيْقِدُر َعلَى الِغَنى َو�سَ

.
َق ِبي«)3) دَّ ْن �سَ يقاً ِممَّ دِّ  َثَواَب َخْم�ِسيَن �سِ

ُ
َتاُه اهلل

َ
لِّ َوُهَو َيْقِدُر َعلَى الِعزِّ اأ الذُّ

)1)  الأربعون حديًثا، �س 296.
)2) الكافي، ج2، �س 90.

)3)  )م.ن(، �س 91.
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»وق���ال اهلل تعال���ى: عب���دي الموؤم���ن ل اأ�سرف���ه ف���ي �س���يء اإّل جعلته خي���راً ل���ه، فلير�َص 

بق�سائي ولي�سبر على ب ئي ولي�سكر نعمائي اأكتبه � يا محمد � من ال�سّديقين عندي«. من 

ه���ذا الحديث يّت�ضح اأّن مقام ال�ضدّيقين � وهو من اأعلى مراتب المقامات الإن�ضانية � يح�ضل 

.
(1(

بر وال�ضكر، ول يخفى اأّن مقام الّر�ضا اأعلى من مقامي ال�ضبر وال�ضكر« بالّر�ضا وال�ضّ

الوصول إلى اهلل  .5
»فالذي���ن اأن�ض���ت قلوبهم بالّدني���ا وجعلوها وزينته���ا مطلوبهم، تفّجرت اأمانيه���م وتاأ�ّضفوا 

ح�ض���رًة على عدم امتالكهم لما عند ق���ارون؛ لّما راأوه خارًجا في زينته، اأّما الذين اأوتوا العلم 

ل اهلل عليهم بالعلم بغيب هذا الظاهر، فلم توؤّثر فيهم زينة الّدنيا وقارون، لأّنهم كانوا  وتف�ضّ

.
(2(

بر عن الّزخارف الّدنيوّية« يطلبون ثواب اهلل، وقد عرفوا اأّن �ضبيلهم اإليه ال�ضّ

»والأحادي���ث ال�ّضريف���ة في م���دح العفو عن الّظالم وكظ���م الغيظ كثيرة منه���ا ما ُروي في 

م���دح كظم الغيظ في الكافي ال�ضريف م�ضنًدا اإلى الإمام ال�ضّجاد Q اأّنه قال: قال ر�ضول 

اهلل  P: »من اأحّب ال�سبيل اإلى اهلل عّز وجّل جرعتان: جرعُة غيظ ترّدها بحلم، وجرعة 

.
م�سيبة ترّدها ب�سبر«)3)

الّشفاعة  .6
»ع���ن الإم���ام ال�ضادقQ ق���ال:»اإذا دخ���ل الموؤمن ف���ي قبره كان���ت ال�سّ ة ع���ن يمينه 

بر ناحية، فاإذا دخل علي���ه الملكان اللذان  وال���ّزكاة ع���ن ي�ساره والب���ّر مظلٌّ عليه ويتنّح���ى ال�سّ

يلي���ان م�ساءلت���ه، ق���ال ال�سبر لل�س��� ة والزكاة والب���ر دونكم �ساحبك���م فاإن عجزت���م عنه فاأنا 

 M دون���ه«. وهذا الحدي���ث ال�ّضريف رواه في الكافي ال�ّضريف بطريقين ورواه ال�ضيخ ال�ضدوق

.
(4(

في ثواب الأعمال«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 171-170.
)2)  )م.ن(، �س 280.

)3)  )م.ن(، �س  379-378.
)4)  معراج ال�ضالكين، �س 17.
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الحياة البرزخّية البهّية  .7
ورة البهّية البرزخّية  »واأّم���ا ال�ضبر والجالدة فلهما الّثواب الجزيل والأج���ر الجميل وال�ضّ

ال�ّضريف���ة، كما ورد في ذيَل الحديث ال�ّضري���ف الذي نحن ب�ضدد �ضرحه حيث يقول: »َوَكذِلَك 

. فعاقبة ال�ضبر اإلى 
(1(

ْب���ِر ُتوؤَجُروا« ْنُف�َسُكْم َعلَى ال�سَّ
َ
ُنوا اأ ِبُروا َوَوطِّ ���ُب َخْيراً َفا�سْ ْب���ُر ُيَعقِّ ال�سَّ

الخي���ر ف���ي هذه الدنيا كما ُي�ضتفاد من الّتمثيل بالنب���ّي يو�ضف Q � في الحديث المذكور � 

يبع���ث على الأجر والّثواب في يوم الآخرة. وفي الحدي���ث ال�ّضريف المنقول في الكافي ب�ضنده 

ِمِنيَن ِبَب ٍء َف�َسَب���َر َعلَْيِه َكاَن َلُه  اإل���ى اأبي حم���زة الثمالي � M � قال: »َمِن اْبُتِلَي ِم���َن الُموؤْ

ْل���ِف �َسهي���ٍد«. واأما اأّن لل�ضبر �ض���ورة بهّية برزخية، فم�ضاًفا اإل���ى اأّنها تتطابق مع 
َ
ْج���ِر اأ

َ
ِمْث���ُل اأ

ا تتحّدث عنها. كما في الكافي ال�ّضريف عن الإمام  بع����س الأدّلة نجد الأحاديث ال�ّضريفة اأي�ضً

َكاُة َعْن َي�َساِرِه  َ ُة َعْن َيِميِنِه َوالزَّ ادق Q قال: »اإَِذا َدَخَل الُموؤِْمُن ِفي َقْبِرِه َكاَنِت ال�سَّ ال�ضّ

ْبُر َناِحيًة، َفاإَِذا َدَخَل َعلَْيِه الَملََكاَن اللََّذاِن َيِلَياِن ُم�َساَءَلَتُه َقاَل  ى ال�سَّ والِبرُّ ُمطلٌّ َعلَْيِه َوَيَتَنحَّ

.
(3(

»
َنا ُدوَنُه«)2)

َ
اِحَبُكْم َفاإِْن َعَجْزُتْم ِمْنُه َفاأ : ُدوَنُكْم �سَ َكاِة َوالِبرِّ ْبُر ِلل�سَّ ِة َوالزَّ ال�سَّ

اإلعفاء من الحساب  .8
روي ف���ي الكاف���ي ال�ضريف م�ضندًا عن ال�ض���ادق Q قال: »اإذا كان ي���وم القيامة يقوُم 

عنٌق من النا�ص فياأتون باب الجنة في�سربونُه. فيقال لهم: من اأنتم؟ فيقولون: نحن اأهُل 

ال�سب���ر. فُيق���ال له���م: على م���ا �سبرتم؟ فيقول���ون: كّنا ن�سبر على طاع���ة اهلل، ون�سبر عن 

معا�س���ي اهلل. فيق���ول اهلل عّز وجّل �سدقوا، اأدخلوهم الجنة؛  وهو قول اهلل عزَّ وجّل: {ىث  

.
(5(

»
(4(

يث  حج مج جح مح  }
بر، ولو اأردنا اأن ن�ضتق�ضي كّل الآثار لحتاج الأمر اإلى  كانت هذه بع�س الآثار الجميلة لل�ضّ

ل. كتاب مف�ضّ

)1)  الكافي، ج2، �س89.
)2)  )م.ن(، �س90.

)3)  الأربعون حديًثا، �س 301.
)4)  �ضورة الزمر، الآية 10.

)5)  الكافي، ج2، �س 75.
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عوامل تدوية الّصإر
ل �ض���ّك باأّن فطرة اهلل التي فط���ر الّنا�س جميًعا عليها هي من�ضاأ جميع الخيرات والبركات 

بر واإن كان في مواجهة الّنف����س فيما تحّب اإّل اأّن ذلك  واأ�ض���ل كّل الف�ضائ���ل والكمالت، فال�ضّ

فيم���ا يتعّلق بالّنف����س ل الفطرة؛ وبعبارٍة اأخ���رى، فالّنف�س ت�ضير اإلى التوّج���ه اإلى عالم الّدنيا 

والكثرات، والفطرة هي الّتوّجه والنجذاب اإلى الحّق تعالى والوحدة التاّمة.

الفطرة الّصافية  .1
»اإّن الرج���ل الّروحان���ّي الحافظ ل�ضالمة فطرت���ه الإلهّية الأ�ضلّية ي�ضب���ُر على كّل حاٍل ول 

يفق���د ال�ّضيط���رة على نف�ضه، فتتغّلب قّوُة روحه على ما تطلب���ه طبيعته، ول ينهار في الحوادث 

ول يهتّز لفقدان الّدنيا والّطموحات النف�ضّية لأّنه متحّرٌر من حّب الّدنيا والّنف�س؛ وهذا الحّب 

ه���و من�ضاأ كّل انحراف وخطيئة؛ والحتجاب بحجبه من�ض���اأ كّل احتجاب، فالحجب الظلمانية 

المذكورة في الحديث ال�ّضريف ما هي اإّل حجب حّب الّدنيا والّنف�س. اإًذا، اإذا احتجبت الفطرة 

المجبول���ة على حبِّ الكمال المطلق بحجب الّطبيعة والنف�س، توّهمت اأّن الكمال في ما تطلبه 

الّطبيع���ة والّنف�س، ولذلك فهي تجزع لفقدان المطلوب���ات الطبيعّية والنف�ضانّية. فاإذا خرجت 

م���ن هذه الحال من الحتجاب، ل���م تتاأذَّ اإّل لفقدانها و�ضال محبوبه���ا الأ�ضلي، فال تجزع اإّل 

.
(1(

بر عن اهلل اأ�ضعب الأمور عليها. واهلل الهادي« على فراق حبيبها الحقيقّي، فيكون ال�ضّ

استقامة القّوة الغضبّية  .2
»م���ن ل تكون في���ه هذه القّوة ال�ّضريفة ]الق���وة الغ�ضبية[ � التي هي تجّل���ي الغ�ضب والنتقام 

ا، لأّن التفريط فيها يوقعه في الكثير من الملكات الخبيثة  الإلهّي  في جانب التفريط، يكون ناق�ضً

.
(2(

عف والك�ضل، وجموح الّنف�س، وقّلة ال�ضبر« والأخالق الّذميمة، مثل الخوف والجبن، وال�ضّ

االنعتاق والّتحّرر من الّشهوات  .3
»م���ن النتائ���ج الكبيرة والّثم���ار العظيمة لتحّرر الإن�ض���ان من عبودّية الّنف����س، ال�ضبر في 

.
(3(

الباليا والنوائب«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 374.
)2)  )م.ن(،  �س 225.

)3)  الأربعون حديًثا، �س 294.
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كيهّية تحصيل فضيلة الصإر
ب���ر مجموعة من  لالإم���ام الخمين���ّي } بعد ذكر العوام���ل الم�ضاعدة عل���ى تقوية ال�ضّ

الّتو�ضي���ات العملّي���ة المهّمة التي توؤّدي اإلى و�ضول الّنف�س اإلى امت���الك هذه الف�ضيلة الّرائعة. 

منها:

اإلقبال على االلتزام بالتقوى  .1
»المق���ام الأول الذي ي�ضهل فيه ال�ضبُر، فه���و ال�ضبر على طغيان النف�س في نزوعها لترك 

الطاع���ات، وال�ضب���ر هنا يتحّق���ق بمقاومة الّنف����س وال�ّضيط���ان والعمل بالأوام���ر الإلهّية وفق 

حدوده���ا ال�ضرعية و�ضروطه���ا واآدابها القلبي���ة، والإلتزام بهذه الآداب وال�ض���روط من الأمور 

.
(1(

ال�ضعبة«

المراقبة الكاملة الّدقيقة  .2
بر، فهو ال�ضبُر على طغيان النف�س بعد قيامها  »المقام الثاني: وهو الذي ي�ضعب فيه ال�ضّ

بالّطاع���ة، وذل���ك باأن يحفظ الإن�ضان نف�ضه م���ن اأن يوؤّدي القيام بالّطاع���ة باآدابها الظاهرية 

والباطني���ة اإلى وقوعها في الُعج���ب والكبر ونظائرهما من الآفات... لذل���ك فبدون المراقبة 

الكامل���ة الدقيقة؛ وب���دون التعامل م���ع النف�س تعامل الطبي���ب الح���اذق والممّر�س المخل�س 

ال���ذي يحفظ الإن�ضان من نف�ض���ه ويحّذره با�ضتمرار من عيوبها؛ ت�ضوُق هذه الأعمال ال�ضالحة 

والعب���ادات الظاهرية الإن�ضان اإلى الّتهلكة وت�ضير �ضبًبا ل�ضقوطه. ول يخفى اأّن هذه المراقبة 

الكامل���ة للّنف�س وحفظها من اأّي تزلزل وانحراف من اأ�ضعب الأمور؛ لذلك يجب على الإن�ضان 

اأن ي�ضتعي���ذ ب���اهلل وي�ضتعين به، جّلت قدرته، عل���ى ذلك؛ فاإّن مكائد النف����س وال�ضيطان تكون 

اأحياًن���ا دقيقًة وخفّي���ة اإلى درجة ي�ضتحيل ك�ضفها من غير توفيق اهلل وعونه؛ مهما كانت درجة 

.
(2(

التدقيق«

اإلعراض عن طلب حظوظ الّنفس دنيا وآخرة  .3
»مثلما اأّن ال�ضبر في مجاهدة قوى ال�ضهوة والغ�ضب وال�ضيطنة �� وهذه هي من�ضاأ المعا�ضي 

الظاهرية �� هو من اأ�ضّق الأمور على الإن�ضان، واأ�ضعب من القيام بالّطاعات الظاهرية؛ كذلك 

)1)  جنود العقل والجهل، �س366.
)2)  )م.ن(.
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الح���ال في مجاه���دة ال�ضيطان الأكب���ر والنف�س - وهما من�ض���اأ المعا�ضي القلبي���ة والباطنية، 

فال�ضب���ر فيها من اأ�ضعب المجاهدات، اإذ الواجب فيها عل���ى ال�ضالك الإعرا�س عن الكونين 

ورف����س الن�ضاأتي���ن، و�ضحق النف�س وتحطي���م وثن عبادتها العظيم وا�ضقاط���ه عن كعبة القلب 

بيد الّتم�ّضك بالولية؛ لكي ي�ضل ال�ّضالك بذلك اإلى حقائق الإخال�س ويجد �ضرائر الخلو�س. 

.
(1(

وهذا ما ل يمكن الفوز به اإّل بالمعونة الإلهية والتوفيقات الرّبانية«

الّترويض الّنفسّي المشروط  .4
»اإّن البتع���اد ع���ن المحّرمات الإلهّية، ل ي�ضتدع���ي جهًدا جّباًرا، بل الإن�ض���ان مع قليٍل من 

الّتروي����س الّنف�ضّي والعم���ل، ي�ضتطيع اأن يترك جميع المحّرمات، �ضريطة اإرادته على اأن يكون 

م���ن اأهل ال�ّضع���ادة والنجاة، ومن اأهل الولية لالأئّمة الأطهار وكرام���ة الحّق المتعال. واإذا لم 

يك���ن ل���ه �ضبر على المع�ضية، به���ذا المقدار، لما تحّقق له البعد ع���ن المع�ضية. اإّنه يجب اأن 

.
(2(

يتمّتع بقدر من الجالدة والإ�ضرار والتروي�س النف�ضي«

موعظة لإلمام
»فيا اأيها العزيز اإّن المو�ضوع خطير، والّطريق محفوف بالمخاطر، فابذل من كّل وجودك 

بر والثب���ات من طبيعت���ك، اأمام حوادث الأّي���ام؛ وانه�س اأم���ام النكبات  الجه���د واجع���ل ال�ضّ

والرزاي���ا، ولّق���ن الّنف�س ب���اأّن الجزع والفزع م�ضاًف���ا اإلى اأّنهما عيبان فادح���ان، ل جدوى من 

ورائهم���ا للق�ضاء عل���ى الم�ضائب والبليات، ول فائدة من ال�ّضكوى عل���ى الق�ضاء الإلهّي وعلى 

.
(3(

عيف الذي ل حول له ول قّوة« اإرادة الحّق عّز وجل اأمام المخلوق ال�ضّ

)1)  جنود العقل والجهل، �س 369.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 507.

)3)  )م.ن(، �س 298.



ة؛  األخالق المحمودة على ضوء فكر اإلمام الخمينّي}242 دراسات أخالقيَّ

المهاهيم الرئيسة

اإذا �ضبر الإن�ضان حيًنا من الوقت على المفاجاآت ونوائب الّدهر، وعلى م�ّضاق العبادات   .1

والمنا�ض���ك وعل���ى مرارة ت���رك الملّذات الّنف�ضّي���ة امتثاًل لأوامر ول���ّي الّنعم، ترّو�ضت 

الّنف����س �ضيًئا ف�ضيًئا، وح�ضل���ت للّنف�س ملكة را�ضخة نورّية، بها يتج���اوز الإن�ضان مقام 

بر ليبلغ المقامات الأخرى ال�ّضامخة. ال�ضّ

ّديقين، الو�ضول اإلى اهلل، ال�ّضفاعة،  2. من اآثار ال�ضبر: ال�ّضعادة والغبطة، بلوغ مقام ال�ضّ

الحياة البرزخّية البهّية، الإعفاء من الح�ضاب.

بر: من عوامل تقوية ال�ضّ  .3

	 افي���ة: الرجل الّروحانّي الحافظ ل�ضالم���ة فطرته الإلهّية • الحف���اظ على الفطرة ال�ضّ

الأ�ضلّية ي�ضبُر على كّل حاٍل ول يفقد ال�ّضيطرة على نف�ضه.

	 ا�ضتقام���ة القّوة الغ�ضبّية: التفريط بهذه القّوة يوق���ع الإن�ضان  في الكثير من الملكات •

الخبيثة والأخالق الّذميمة ومنها قّلة ال�ضبر.

	 النعتاق والّتحّرر من ال�ّضهوات. •

بر يكون ب�:  تح�ضيل ال�ضّ  .4

	 بالعمل بالأوامر الإلهّية وفق حدودها ال�ضرعية و�ضروطها واآدابها القلبية.•

	 بالمراقب���ة الكامل���ة والّدقيقة للّنف�س: فب���دون المراقبة الكاملة الدقيق���ة؛ ت�ضوُق هذه •

الأعمال ال�ضالحة والعبادات الظاهرية الإن�ضان اإلى الّتهلكة وت�ضير �ضبًبا ل�ضقوطه.

	 بالإعرا����س عن الكوني���ن ورف����س الن�ضاأتين، و�ضح���ق النف�س وتحطيم وث���ن عبادتها •

العظيم وا�ضقاطه عن كعبة القلب بيد الّتم�ّضك بالولية؛ لكي ي�ضل ال�ّضالك بذلك اإلى 

حقائق الإخال�س ويجد �ضرائر الخلو�س.

	 التروي�س النف�ضي الم�ضروط: الإن�ضان مع قليٍل من الّتروي�س الّنف�ضّي والعمل، ي�ضتطيع •

اأن يت���رك جميع المحّرمات، �ضريطة اإرادته عل���ى اأن يكون من اأهل ال�ّضعادة والنجاة، 

ومن اأهل الولية لالأئّمة الأطهار وكرامة الحّق المتعال.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

ْغلَُب ِمْن 
َ
���ي، َوُقْدَرُتَك َعلَْيِه َوَعلَ���يَّ اأ ْملَُك ِبِه ِمنِّ

َ
ْن���َت اأ

َ
���َك َكلَّْفَتِن���ي ِمْن َنْف�ِسي َما اأ »اللَُّه���مَّ اإِنَّ

���ي، َوُخْذ ِلَنْف�ِسَك ِر�َساَها ِم���ْن َنْف�ِسي ِفي َعاِفَيٍة  يَك َعنِّ ْعِطِن���ي ِم���ْن َنْف�ِسي َما ُيْر�سِ
َ
ُقْدَرِت���ي، َفاأ

َة ِلي َعلَ���ى اْلَفْقِر، َفَ  َتْحُظْر  ْبَر ِلي َعلَ���ى اْلَبَ ِء، َوَل ُقوَّ اللَُّه���مَّ َل َطاَق���َة ِل���ي ِباْلَجْهِد، َوَل �سَ

َليَّ َواْنُظْر ِلي  ْد ِبَحاَجِتي، َوَتَولَّ ِكَفاَيِتي َواْنُظ���ْر اإِ َعلَ���يَّ ِرْزِق���ي، َوَل َتِكْلِن���ي اإَِلى َخْلِقَك، َبْل َتَف���رَّ

ْن  لََحُتَها، َواإِ ِقْم َما ِفيِه َم�سْ
ُ
نََّك اإِْن َوَكْلَتِني اإَِلى َنْف�ِسي َعَجْزُت َعْنَها َوَلْم اأ ُموِري، َفاإِ

ُ
ِفي َجِميِع اأ

ْعَطْوا َقِليً  
َ
ْعَطْوا اأ

َ
َلى َقَراَبِتي َحَرُموِني، واإِْن اأ َتِني اإِ

ْ
ْلَجاأ
َ
ُموِني، َواإِْن اأ َوَكْلَتِني اإَِلى َخْلِقَك َتَجهَّ

ْغِنِن���ي، َوِبَعَظَمِت���َك َفاْنَع�ْسِني، 
َ
، َفاأ ِل���َك، اللَُّهمَّ ���وا َكِثيراً َفِبَف�سْ ���وا َعلَ���يَّ َطِويً ، وَذمُّ َنِك���داً، َوَمنُّ

.
وِب�َسَعِتَك، َفاْب�ُسْط َيِدي، َوِبَما ِعْنَدَك َفاْكِفِني«)1)

الآيات الكريمة:

.
(2(

{ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  }  .1

ڤ   ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  {ٺ   .2

.
(3(

ڤ    }
ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  {ۋ   .3

.
(4(

ەئ وئ      وئۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  }
.

(5(
{چ چ چ چ   ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ  }  .4

)1)  ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤه عند ال�ضّدة والجهد وتع�ّضر الأمور.
)2)  �ضورة البقرة، الآية 153.
)3)  �ضورة البقرة، الآية 155.

)4)  �ضورة اآل عمران، الآية 120.
)5)  �ضورة ال�ضجدة، الآية 24.
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ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ    ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۓ     ۓ  ے  ے  {ھ   .5

.
(1(

ۋۅ ۅ ۉ ۉ }
.

(2(
{ڱ ں  ں   ڻ ڻ ڻ ڻ     ۀ       ۀ   ہ ہ  }  .6

الروايات ال�سريفة:

يَُّعوُهَما َف�َس���اُروا ِمْنُهَما َعلَى  لََتْي���ِن َف�سَ ِم���َر النَّا�ُص ِبَخ�سْ
ُ
ُبو َعْبِد اهلِل Q: »اأ

َ
َق���اَل اأ  .1

ْبِر َواْلِكْتَماِن «)3). َغْيِر �َسيْ ٍء ال�سَّ

عن اأمير الموؤمنينQ: »عليكم بدوام ال�سكر ولزوم ال�سبر فاإنهما يزيدان النعمة   .2

ويزي ن المحنة«)4).

)1)  �ضورة اآل عمران، الآية 146.
)2)  �ضورة ف�ضلت، الآية 35.

)3)  الكافي، ج2، �س 222.
)4)  ت�ضنيف غرر الحكم، �س 278.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

 الرهبة من اهلل )1( 
معنى الرهبة، درجاتها وعالماتها

يبّين الفهم ال�ضحيح للّرهبة. . 1

يمّيز بين الّرهبانّية المذمومة والخلوة الممدوحة  . 2

مع الحّق تعالى.

يتعّرف اإلى درجات الّرهبة وعالماتها. . 3

الدرس الثامن عشر 





تمفيق
عند مطالعة اأحاديث الف�ضائل والكمالت نتوّقف عند م�ضطلح الّرهبة، ونجد اأّن اأهل بيت 

فات المحمودة. لكن ما نحمله من اأفكار حول الّرهبنة والّرهبانّية  الع�ضم���ة يعّدونها من ال�ضّ

ل ي�ضاعدن���ا ف���ي فهم الق�ضّية اأو في التعّرف على ما ت�ضتبطنه من خيٍر وكمال. فتارة نقول اأّنه 

ل رهبانّي���ة في الإ�ضالم، واأّن الّرهبنة بدعة م�ضطنعة من قبل بع�س اأهل الملل؛ واأخرى نقول 

اأّن اهلل تعالى روؤوٌف بعباده وعطوٌف، فما معنى اأن نخاف منه ونرهبه؟!

وفي لّجة هذه الأفكار ن�ضّيع على اأنف�ضنا فر�ضة معرفة كماٍل معنوّي عظيم هو من�ضاأ لخيٍر 

ياع وير�ضدنا اإلى الحقيقة مف�ّضًرا  كثي���ر. فكيف �ضيتجاوز الإمام الخمين���ّي } بنا هذا ال�ضّ

فحات الّتالية. هذه الف�ضيلة واأهّم اأ�ضرارها؛ هذا ما �ضنتعّرف عليه عبر ال�ضّ

ما هي الّرهإة؟
قب���ل تقدي���م المعنى الّدقي���ق لمق���ام الّرهبة واأهمّي���ة �ضي���رورة ال�ّضالك راهًب���ا، يتعّر�س 

الإمام} اإلى المعنى اللغوّي الذي ينقله اإلى م�ضطلح اآخر وي�ضمح له بتقديم تف�ضير وا�ضع 

و�ضام���ل له���ذه الف�ضيلة. واأثناء كّل ذلك يم���ّر على بع�س الأفكار الخاطئ���ة ويعالجها من اأجل 

اإي�ضالنا اإلى نقاء المعنى وحقيقته.

يقول الإمام}: »الّرهبُة تعني الخوف؛ ُيقال: َرِهَب � بك�ضر عين الفعل ]الهاء[ وفتحها � 

رهبًة وُرْهبًا وَرَهبا وُرهبانًا ورهبانًا: اأي خاف. وَرهبان � بفتح الراء � مثل َخ�ضيان، من المبالغة 

ف���ي الخوف، وُرهبان جمع راه���ب، وجمعها رهابين. والرهبانية: العزل���ة عن الخلق واعتزال 

الل���ذات الّدنيوّي���ة من اأج���ل ال�ضتغال بالعب���ادة، وقد نهى عنه���ا الإ�ضالم، وف���ي الحديث: »ل 
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ا اأّن رجاًل قال لر�ضول اهلل P اأريد اأن اأترّهب.  ، وف���ي الحديث اأي�ضً
(1(

رهبانّي���ة في الإ�ضالم«

.
(2(

َب اأّمتي القعوُد في الم�ضاجد« فقال P: »ل تفعل! واإن َتَرهُّ

فالّرهبانّي���ة بمعنى العزلة عن الّنا�س واعتزال الّن�ضاء وتعطيل القوى الإلهّية الكريمة التي 

اأنع���م اهلل به���ا على الإن�ضان؛ ُتعّبر ع���ن غاية الجهل، وتوّلد الكثير م���ن المفا�ضد، لذا ل يمكن 

اأن تك���ون نتيج���ة للخوف من الح���ّق تعالى، فهذا الخوف من جنود العق���ل ومن عوامل اإ�ضالح 

الّنفو����س، وه���و يقابل الجراأة على الح���ّق تعالى، بل اإّن »الخلوة»الت���ي يذكرها اأهل المعرفة ل 

تعني العزلة واعتزال الّنا�س في الأ�ضل، بل اإّن المراد منها هو عزل القلب عن الن�ضغال بغير 

الح���ّق تعال���ى، اأجل قد ل يتحّقق ذلك اأحياًنا اإّل بمرتبة م���ن العتزال وترك الختالط، ولكن 

���ا لي�س من الّرهبانّية، بل هو اأمٌر راجح عقاًل و�ضرًعا. وملّخ�س القول هو اأّن الّرهبة  ه���ذا اأي�ضً

التي هي من جنود العقل، تعني الخوف من الحّق تعالى، وهذا الخوف ل ينافي الّرجاء والأمل 

.
(3(

ا من جنود العقل يقابل القنوط. وقد تقّدم تو�ضيح ذلك« برحمة اهلل، فالّرجاء هو اأي�ضً

الرهإة غير مختصرة بالقنيا
اإّن عمق هذه الف�ضيلة واأ�ضلها واأ�ّضها هو فيما يعود اإلى رابطة العبد بالّرّب المتعال ونظرته 

اإليه واإيمانه به، بالإ�ضافة اإلى اأحواله القلبّية.

ولأّن حقيقة الألوهّية المتجّلية باأ�ضماء الجمال والجالل ل تزول ول تفنى ول تنح�ضر بهذه 

ا. واإذا كانت  الحي���اة الّدنيا، فاإّن كل انفع���ال �ضادق بها لن يكون مح�ضوًرا بهذه الحي���اة اأي�ضً

الّرهب���ة والخوف م���ن اهلل تعالى نا�ضئة من مالحظة الجالل، فهي مق���ام �ضنّي وكمال معنوّي 

ولي�س مجّرد عمل مرتبط بهذه الّن�ضاأة:

له���ذا يق���ول الإمام الخمين���ّي }: »ول انقط���اع للخ���وف والّرجاء وهما م���ن التجّليات 

الأ�ضمائّي���ة � ف���ال يزولن بزوال دار الّطبيع���ة ورحيل الّنفو�س ال�ّضريف���ة لأ�ضحاب تلك القلوب 

ع���ن هذا العالم، اأج���ل اإّن ظهورهما واآثارهما في كّل ن�ضاأة تكون عل���ى نحو معّين خا�س بتلك 

)1)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج14، �س 155.
)2)  التهذيب، ج4، �س 191.

)3)  جنود العقل والجهل، �س 295.
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 ـ 
(1(

الّن�ض���اأة... ل���ذا فاإّن ما ذك���ره الفيل�ض���وف الإ�ضالمّي العظي���م، والحكيم الإيمان���ّي الجليل

ر�ض���وان اهلل علي���ه � في �ضرحه لأ�ضول الكافي في ذيل هذه الفق���رة من الحديث ال�ّضريف من 

اأّن الخ���وف لي�س من الف�ضائل والكمالت العقلّية الباقية في الّن�ضاأة الآخرة، واأّنه يزول بزوال 

دار العمل؛ ل يرتبط بهذا الّنوع من الخوف الذي هو من تجّليات الجالل، وذلك لأّن التجّليات 

تك���ون اأ�ضمى واأكمل بعد ارتف���اع ال�ضتغال بعالم الطبيعة، ولأّن الّنفو����س والأرواح كّلما توّغلت 

ف���ي غ���الف الطبيعة ا�ضت���ّد حرمانها من هذه التجّلي���ات. كما اأّن هذا الخ���وف لي�س من �ضنخ 

الع���ذاب وجن�س العق���اب ليتعار�س مع الّن�ضاأة الآخ���رة. اأجل، من المحتم���ل اأن يتغّلب التجّلي 

باللط���ف والّرحمة على التجّل���ي بالجالل والّرحمة لجميع الّنفو����س والأرواح الكاملة في عالم 

الآخ���رة فيزول عنها الخوف حينئ���ٍذ، ولكن تحقيق الأمر هو اأّن م���ن الثابت عند اأولي القلوب 

الحّي���ة واأه���ل المعرف���ة اأّن في باطن كل ا�ضم م���ن اأ�ضماء الجمال جالًل، وف���ي باطن كل ا�ضم 

م���ن اأ�ضم���اء الجالل جماًل. لذلك فاإّن الأن����س يح�ضل بعد التجّليات الجاللي���ة، وبالتالي فاإّن 

الخ���وف الحا�ضل م���ن تجّلي العظمة يتب���ّدل اإلى طماأنين���ة و�ضكينة، اأي اأّن الخ���وف � وهو من 

التجّلي���ات البتدائّية لأ�ضماء الجالل � ينقطع وي���زول ويحل محّله الأن�س والطماأنينة والمحّبة. 

واهلل العالم. ]ولكن[ ينبغي اللتفات اإلى اأّن انقطاع الخوف المذكور هنا يختلف عن انقطاع 

الخوف الذي ذكره الفيل�ضوف المذكور وبع�س ال�ضّراح والمحّدثين الأجاّلء، لأّن النقطاع هنا 

لي����س على نحو النقطاع الحقيق���ّي؛ بل هو رجوع الظاهر اإلى الباط���ن وال�ضورة اإلى المعنى، 

.
(2(

وتف�ضيل ذلك خارج عن مهّمة هذه الّر�ضالة«

درجات الّرهإة
وبع���د اأن اّت�ضح معن���ى الخوف والّرهبة م���ن اهلل، وحيث اأّن الأمر يرتب���ط بالمعرفة، فاإّن 

الخ���وف �ضيكون على درجات بح�ضب درجات المعرفة و�ضّدة ح�ضورها في القلب، يقول الإمام 

الخمينّي }: »ينبغي اإجماًل معرفة اأّن اختالف درجات الخوف ناتج من اختالف درجات 

.
(3(

العّباد وال�ّضالكين اإلى اهلل. ومن اختالف درجات المعرفة«

)1)  هو الفيل�ضوف الإ�ضالمي الكبير �ضدر الدين ال�ضيرازي، المعروف بالمال �ضدرا.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 141-140.

)3)  )م.ن(، �س 296.
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الدرجة األولى:  خوف العقاب والعذاب
»وه���ذا خوف العاّمة، واأكث���ر الخائفين هم من اأهل هذه الّدرج���ة. وُيلحق بها الخوف من 

فق���دان الّثواب واللذات المحبوبة، ف���ال ينبغي اعتبار هذه المرتبة خوًفا من اهلل تعالى، مثلما 

اأّن العب���ادة بداف���ع هذه المرتبة من الخوف لي�ضت خال�ضة، وق���د و�ضفتها الأحاديث ال�ّضريفة 

جراء.
ُ
باأّنها عبادة العبيد، وعبادة الأ

وم���ا دام الإن�ض���ان في اأ�ض���ر الّنف����س و�ضهواتها وحّبها والعج���ب بها؛ اأي م���ا دامت �ضبغته 

نف�ضاني���ة، وهذه ه���ي �ضبغة ال�ضيطان؛ فلن تكون طاعته وعبادت���ه عبادًة هلل؛ ولن تكون رهبته 

رهب���ًة م���ن اهلل ول رغبته رغبة في الح���ّق تعالى، بل تكون جمي���ع اأعماله ال�ّضكلّي���ة والمعنوّية 

.
(1(

بغة الّنف�ضانّية ال�ّضيطانّية« والظاهرّية والقلبّية، اأعماًل للّنف�س م�ضطبغًة بال�ضّ

الدرجة الثانية: خوف الخاّصة
»وه���و الخوف من العتاب فاأ�ضحابه يخافون البتعاد عن �ضاحة المولى القد�ضية فُيعاتبون 

عل���ى ذلك وُيحرم���ون اللطف الإلهّي ب�ضببه. لقد تنّزه هوؤلء عن الل���ذات الحيوانّية وال�ّضهوات 

الّطبيعّي���ة لك���ن اأرواحه���م ما تزال تتطّل���ع اإلى الل���ذات المعنوّية، فهم يطلبون ق���رب المنزلة 

والمق���ام، وم���ا دام هذا الّطلب من اأجل اأنف�ضهم، فهو ل يخل����س من دين اهلل الذي ينبغي اأن 

.
(3(

»
(2(

ا من ال�ّضوائب: {ڎ  ڎ ڈ ڈژ  } يكون خال�ضً

الّدرجة الّثالثة: خوف أخّص الخواص
»وه���و الخوف من الحتجاب، واأ�ضحاب���ه ل يتطّلعون اإلى العطايا، فال�ّضوق للح�ضور الإلهّي 

بغة النف�ضانّي���ة ولالأنانّية باقية فيهم،  ولذت���ه؛ قطعه���م عن كال العالمين، ولكن ما ت���زال لل�ضّ

لأّنهم يريدون الم�ضاهدة والح�ضور من اأجل اأنف�ضهم، لذلك ل يمكن اعتبار طلبهم هذا معّبًرا 

 عظيم ل يتي�ّضر الو�ضول 
ٍ
ع���ن حّب اهلل الحقيقّي والإخال�س الحقيقّي، ولكن ذلك مق���ام �ضام

اإلي���ه اإّل للُخلَّ�س من اأهل المعرفة، فال �ضبيل اأمامن���ا �� نحن المحجوبين واأمثالنا �� للّطمع في 

.
(4(

هذه الّدرجة بل وفيما دونها«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 297.
)2)  �ضورة الّزمر، الآية 3.

)3)  جنود العقل والجهل، �س 297.
)4)  )م.ن(، �س 298-297.
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الدرجة الرابعة: خوف األولياء
»الذين تطّهروا من �ضبغة الإّنية والأنانية، وا�ضطبغوا ب�ضبغة اهلل {ڱ ڱڱ ڱ ں 

، فالرهبُة في ه���وؤلء نتيجة تجّليات الجمال والجالل، التي ت�ضطع على 
(1(

ں ڻ ڻڻ  }

افي���ة. ويجدر التنبُّه هنا اإل���ى اأّن في كّل جماٍل يكمن ج���الٌل وعظمة، لذلك فاإّن  قلوبه���م ال�ضّ

التجّل���ي الجمالّي يوّل���د الّرهبة والخوف، وهذا الخوف من العظم���ة ينق�ضم ب�ضورة عاّمة اإلى 

ث���الث مراتب لأّنه يتوّلد م���ن التجّليات الأفعالّي���ة والأ�ضمائّية والذاتّي���ة... والّرهبة الحقيقّية 

.
(2(

والخوف الحقيقّي، عبارة عن هذه الّدرجة الخال�ضة من �ضوائب الّنف�ضانّية والأنانّية«

»وتقاب���ل كّل درجة من درجات الّرهبة، درجة م���ن درجات الجراأة، فتقابل الّدرجة الأولى 

درج���ة الجراأة عل���ى المعا�ضي، وتقابل الثانية درج���ة الجراأة على ال���زّلت والأخطاء، وتقابل 

الثالث���ة الجراأة عل���ى الّدخول في الحجب طواعي���ة، وتقابل الرابعة الجراأة عل���ى روؤية النف�س 

.
(3(

وال�ضبغة النف�ضانية ال�ضيطانية ذاتًا و�ضفة وفعاًل«

عالمات الخوف  الّرهإة
ل �ض���ّك ب���اأّن الّرهبة اأمٌر يدركه الوجدان، ول يحتاج اإلى دلي���ل اأو برهان. واأ�ضهر عالمات 

���ادرة من معادن العل���م والعرفان، وما بّينه  الّرهب���ة هي ما ُذكر ف���ي الأحاديث ال�ّضريفة ال�ضّ

الإمام}:

1. ارتعاد القلوب من نور عظمة اهلل
»اإّن الذين خرقوا هذه الحجب وظهرت لقلوبهم تجّليات عظمة الحّق  �� َعُظَم �ضاأنه �� ترتعد 

رر، ول  قلوبه���م وُيغ�ضى عليهم من نور عظمته و�ضطوته وجالله دونم���ا التفات اإلى الّنفع وال�ضّ

الة التي هي ميعاد ح�ضورهم  اإلى جهّنم والجنة، وت�ضفّر األوان هوؤلء الأولياء R عند ال�ضّ

.
(4(

ومعراج قربهم فيرتعدون ويذهلون عن كّل �ضيٍء«

)1)  �ضورة البقرة، الآية 138. 
)2)  جنود العقل والجهل، �س 298.

)3)  )م.ن(.
)4)  )م.ن(، �س 299.
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2. قيام الليل
ينق���ل الإمام الخمين���ي } في كت���اب الأربعون حديًثا، حدي���ث َعْن َعِليٍّ ْب���ِن اإْبَراهيَم: 

»ِباإ�ْضن���اِدِه َعْن اأب���ي َعْبِد اهلِل Q قاَل: »ما ِمْن َعَمِل َح�َسٍن َيْعَملَه الَعْب���ُد اإّل َوَلُه َثواٌب ِفي 

��� َة اللَّْيِل َف���اإنَّ اهلل َلْم ُيّبيِّْن َثواَبها ِلَعِظيم َخَطِرَه���ا ِعْنَدُه«، َفقال: {گ  الُق���ْراآِن اإّل �سَ

گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
.

(1(
ۀ ۀ ہ ہ ہ     ہ  ھ ھ           ھ  }«

3. وجل القلوب
ويق���ول الإم���ام}: »مثال يقول اهلل تعالى في �ضورة النف���ال في الآية ال�ضريفة: {ٹ 

ڃ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
، فال بد لل�ضالك من اأن يالحظ هل هذه الو�ضاف الثالثة تنطبق عليه؟ وهل اأن 

(2(
ڃ  }

قلبه يوِجُل اذا ذكر اهلل ويخاف؟ واذا تليت عليه الآيات ال�ضريفة اللهية هل يزداد نور اليمان 

في قلبه؟ وكذلك اعتماده وتوكله على الحق تعالى؟ اأم اأنه عن كل هذه المراتب متاأخر،  ومن 

كل ه���ذه الخ�ضائ����س محروم؟ فاإن اأراد اأن يفهم اأنه م���ن الحق تعالى خائف وقلبه من خوف 

.
(3(

اهلل وجل فلينظر اإلى اأعماله«

4.عدم الّتجاسر في محضر الحّق
»الن�ضان الخائف ل يتجا�ضر في مح�ضر الكبرياء على مقامه المقّد�س ول يهتك الحرمات 

الإلهّي���ة ف���ي ح�ضور الح���ّق، واذا قوي اليم���ان بتالوة الآي���ات اللهّية ي�ضري ن���ور اليمان اإلى 

ا، فمن غير الممكن اأن يك���ون القلب نورانيًّا ول يكون الل�ضان والكالم  المملك���ة الّظاهرّية اأي�ضً

.
(4(

والعين والنظر والأذن وال�ضتماع نورانيًّا«

فاّت�ض���ح من ه���ذه ال�ّضواهد اأّن للّرهبة عالمات تظهر في الأع�ض���اء والجوارح وفي الّتقوى 

والورع وفي �ضالة الليل وغيرها.

)1)  و�ضائل ال�ّضيعة، ج8، �س 163.
)2)  �ضورة الأنفال، الآية 2.

)3)  معراج ال�ضالكين، �س 217.
)4)  )م.ن(، �س 217.



253 الرهإة من اللل اام معنى الرهإة  درجاتفا  عالماتفا 

المهاهيم الرئيسة

اإّن الّرهب���ة من جنود العقل وم���ن عوامل اإ�ضالح الّنفو�س، وهي تعني الخوف من الحّق   .1

تعالى، وهي بذلك تقابل الجراأة على الحّق تعالى، اإّل اأّنها ل تنافي الّرجاء والأمل باهلل 

تعالى.

ل تُع���ّد الّرهبانّية �  بمعنى العزلة ع���ن الّنا�س وتعطيل القوى الإلهّية الكريمة التي اأنعم   .2

اهلل بها على الإن�ضان �� من مظاهر الخوف من الحّق تعالى، لأّنها ُتعّبر عن غاية الجهل، 

وتوّل���د الكثير من المفا�ضد. اأّم���ا »الخلوة« التي يذكرها اأه���ل المعرفة فهي تعني عزل 

القلب عن الن�ضغال بغير الحّق تعالى، ل اعتزال الّنا�س.

اإّن عم���ق هذه الف�ضيلة واأ�ضلها هو فيما يعود اإل���ى رابطة العبد بالّرّب المتعال ونظرته   .3

اإلي���ه واإيمانه به، بالإ�ضافة اإل���ى اأحواله القلبّية؛ فهي نا�ضئة من مالحظة الجالل، وهو 

مقاٌم �ضن���ّي وكماٌل معنوّي ولي�س مجّرد عمل مرتبط بهذه الّن�ضاأة، لأّن حقيقة الألوهّية 

المتجّلية باأ�ضماء الجمال والجالل ل تزول ول تفنى ول تنح�ضر بهذه الحياة الّدنيا.

تختلف درجات الّرهبة باختالف عمق المعرفة القلبّية باهلل تعالى، ومن هذه الّدرجات:   .4

	 خوف العقاب والعذاب.•

	 ���ة وهو الخوف من البتع���اد عن �ضاحة المولى القد�ضي���ة فُيعاتبون على • خ���وف الخا�ضّ

ذلك.

	 خوف اأخ�ّس الخوا�س وهو الخوف من الحتجاب.•

	 خ���وف الأولياء وهو الخوف نتيجة تجّليات الجمال والج���الل التي ت�ضطع على قلوبهم •

افية. ال�ضّ

للّرهب���ة عالم���ات منها: وج���ل القلب في مح�ضر الح���ّق وا�ضفرار الوج���ه، قيام الليل،   .5

ازدي���اد الإيمان عند ت���الوة الآيات الإلهّية، التوّكل على اهلل، عدم الّتجا�ضر في مح�ضر 

الحّق وهتك حرماته.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

ْنَزْلَت 
َ
ِغيراً، َوَرَزْقَتِني َمْكِفّياً اللَُّهمَّ اإِنِّي َوَجْدُت ِفيَما اأ اللَُّهمَّ اإِنََّك َخلَْقَتِني �َسِوّياً، َوَربَّْيَتِني �سَ

ْنُف�ِسِه���ْم َل َتْقَنُطوا 
َ
�ْسَرُف���وا َعلَى اأ

َ
ْن ُقْلَت َيا ِعَب���اِدَي الَِّذيَن اأ

َ
���ْرَت ِبِه ِعَب���اَدَك اأ ِم���ْن ِكَتاِب���َك، َوَب�سَّ

ْعلَُم ِبِه 
َ
ْنَت اأ
َ
َم ِمنِّي َما َقْد َعِلْمَت َوَما اأ ُنوَب َجِميعاً، َوَق���ْد َتَقدَّ  َيْغِفُر الذُّ

َ
ِم���ْن َرْحَم���ِة اهلِل، اإِنَّ اهلل

ُل ِمْن َعْفِوَك الَِّذي �َسِمَل  وؤَمِّ
ُ
ْح�َساُه َعلَيَّ ِكَتاُبَك َفلَْوَل اْلَمَواِق���ُف الَِّتي اأ

َ
ا اأ َتا ِممَّ

َ
���ي، َفَي���ا �َسْواأ ِمنِّ

َحقَّ ِباْلَهَرِب ِمْنَك، 
َ
َنا اأ
َ
َحداً ا�ْسَتَطاَع اْلَهَرَب ِمْن َربِِّه َلُكْن���ُت اأ

َ
نَّ اأ
َ
ْلَقْي���ُت ِبَيِدي، َوَل���ْو اأ

َ
ُكلَّ �َس���ْيٍء لأ

َتْي���َت ِبَها، َوَكَفى ِب���َك َجاِزياً، 
َ
َم���اِء اإلَّ اأ ْر����صِ َوَل ِفي ال�سَّ

َ
ْن���َت َل َتْخَف���ى َعلَْي���َك َخاِفَي���ٌة ِف���ي الأ

َ
َواأ

َنا َذا َبْيَن 
َ
َنا َفَرْرُت، َفَه���ا اأ

َ
َنا َهَرْب���ُت، و ُمْدِرِكي اإِْن اأ

َ
ْن اأ َوَكَف���ى ِب���َك َح�ِسيب���اً. اللَُّهمَّ اإِنََّك َطاِلِب���ي اإِ

ْن َتْعُف َعنِّي  ْهٌل، َوُهَو َيا َربِّ ِمْنَك َعْدٌل، َواإِ
َ
نِّي ِلَذِلَك اأ ْبِني َفاإِ ٌع َذِليٌل َراِغٌم، اإِْن ُتَعذِّ َيَدْيَك َخا�سِ

�ْسَماِئَك، َوِبَما 
َ
ُل���َك اللَُّهمَّ ِباْلَمْخُزوِن ِم���ْن اأ

َ
�ْساأ
َ
ْلَب�ْسَتِني َعاِفَيَتَك َفاأ

َ
َفَقِديم���اً �َسَملَِن���ي َعْف���ُوَك، َواأ

���َة اْلَهُلوَعَة، الَِّتي  مَّ َواَرْت���ُه اْلُحُج���ُب ِمْن َبَهاِئ���َك، اإلَّ َرِحْمَت َهِذِه النَّْف����َص اْلَجُزوَعَة، َوَهِذِه الرِّ

ْوَت َرْعِدَك، َفَكْيَف  َل َت�ْسَتِطي���ُع َح���رَّ �َسْم�ِسَك، َفَكْيَف َت�ْسَتِطيُع َحرَّ َناِرَك، َوالَِّتي َل َت�ْسَتِطيُع �سَ

ِبَك َفاْرَحْمِن���َي اللَُّهمَّ َفاإِنِّي اْمُروؤٌ َحِقيٌر، َوَخَط���ِري َي�ِسيٌر، َوَلْي�َص َعَذاِبي  ���ْوَت َغ�سَ َت�ْسَتِطي���ُع �سَ

ْبَر َعلَْيِه،  ْلُتَك ال�سَّ
َ
ا َيِزي���ُد ِفي ُمْلِكَك َل�َساأ نَّ َعَذاِبي ِممَّ

َ
ٍة، َوَلْو اأ ���ا َيِزي���ُد ِفي ُمْلِكَك ِمْثَقاَل َذرَّ ِممَّ

ْن َتِزيَد ِفيِه 
َ
ْدَوُم ِم���ْن اأ

َ
ْعَظُم، َو ُمْلُكَك اأ

َ
ْن َيُك���وَن َذِل���َك َل���َك، َو َلِكْن �ُسْلَطاُنَك اللَُّه���مَّ اأ

َ
ْحَبْب���ُت اأ

َ
َو اأ

اِحِميَن، َو َتَجاَوْز  ْرَحَم الرَّ
َ
َيُة اْلُمْذِنِبيَن َفاْرَحْمِني َيا اأ ْو َتْنُق�َص ِمْنُه َمْع�سِ

َ
َطاَعُة اْلُمِطيِعيَن، اأ

.
ِحيُم)1) اُب الرَّ ْنَت التَّوَّ

َ
، اإِنََّك اأ َعنِّي َيا َذا اْلَجَ ِل َو الإِْكَراِم، َو ُتْب َعلَيَّ

الآيات الكريمة:

چ  چ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  {ڦ   .1

.
(2(

چ}

)1)  الإمام ال�ضّجاد، ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤه Q في الّرهبة.
)2)  �ضورة البقرة، الآية 40.
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ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  {ہ   .2

.
(1(

ۇ ۆ}
الروايات ال�سريفة:

���اِر َواإِنَّ َقْوماً  جَّ  َرْغَبًة َفِتْل���َك ِعَباَدُة التُّ
َ
ع���ن اأمي���ر الموؤمنينQ: »اإِنَّ َقْوماً َعَب���ُدوا اهلل  .1

 �ُسْكراً َفِتْلَك ِعَباَدُة اْلأَْحَراِر«)2).
َ
 َرْهَبًة َفِتْلَك ِعَباَدُة اْلَعِبيِد َواإِنَّ َقْوماً َعَبُدوا اهلل

َ
َعَبُدوا اهلل

ْهَب���ُة ِفي َقْل���ٍب اإِلَّ َوَجَبْت َلُه  ْغَبُة َوالرَّ ���اِدُق Q: »َل َتْجَتِم���ُع الرَّ َوَق���اَل الإمام ال�ضَّ  .2

ْقِبْل ِبَقْلِبَك َعلَى اهلِل َعزَّ َوَج���لَّ َفاإِنَُّه َلْي�َص ِمْن َعْبٍد ُموؤِْمٍن ُيْقِبُل 
َ
لَّْيَت َفاأ ���ُة َف���اإَِذا �سَ اْلَجنَّ

 َع���زَّ َوَجلَّ َعلَْي���ِه ِبُقُلوِب 
ُ
ْقَب���َل اهلل

َ
لَّ اأ َ ِت���ِه َوُدَعاِئ���ِه اإِ ِبَقْلِب���ِه َعلَ���ى اهلِل َع���زَّ َوَج���لَّ ِف���ي �سَ

اُه ِباْلَجنَِّة«)3). ِتِهْم اإِيَّ َدُه َمَع َمَودَّ يَّ
َ
اْلُموؤِْمِنيَن اإَِلْيِه َواأ

ِ َل���ِو اْنَماَثْت ُقُلوُبُك���ُم اْنِمَياثاً َو�َساَل���ْت ُعُيوُنُكْم ِمْن 
َّ
ع���ن اأمير الموؤمنينQ: »َوِباهلل  .3

ْنَيا َباِقَي���ًة َما َجَزْت  ْنَي���ا َما َكاَن���ِت الدُّ ْرُت���ْم ِفي الدُّ َرْغَب���ٍة اإَِلْي���ِه َوَرْهَب���ٍة ِمْن���ُه َدم���اً ُثمَّ ُعمِّ

َلى  اُكْم اإِ يَّ ْعَماُلُك���ْم َوَل���ْو َل���ْم ُتْبُق���وا �َسْيئاً ِم���ْن ُجْهِدُكْم ِلِنَعِم���ِه اْلِعَظاِم َعلَْيُك���ْم َوُه���َداُه اإِ
َ
اأ

ْعَماِلُك���ْم َجنََّتُه َوَل َرْحَمَتُه 
َ
ْهُر َقاِئٌم ِباأ ْهِر َم���ا الدَّ َبَد الدَّ

َ
وا اأ اْلإِيَم���اِن َم���ا ُكْنُت���ْم ِلَت�ْسَتِحقُّ

يُرون«)4). َوَلِكْن ِبَرْحَمِتِه ُتْرَحُموَن َوِبُهَداُه َتْهَتُدوَن َوِبِهَما اإَِلى َجنَِّتِه َت�سِ

ْدَب���َرْت َواآَذَن���ْت ِب���َوَداٍع واإِنَّ اْلآِخَرَة 
َ
ْنَيا اأ ا َبْع���ُد َف���اإِنَّ الدُّ مَّ

َ
ع���ن اأمير الموؤمني���نQ: »اأ  .4

َبَقُة اْلَجنَُّة  َب���اَق َوال�سَّ َماَر َوَغداً ال�سِّ نَّ اْلَي���ْوَم اْلِم�سْ َل َواإِ
َ
َ ٍع اأ �ْسَرَف���ْت ِباطِّ

َ
ْقَبلَ���ْت َو اأ

َ
َق���ْد اأ

ْهَبِة«)5). ْغَبِة َكَما َتْعَمُلوَن ِفي الرَّ َل َفاْعَمُلوا ِفي الرَّ
َ
َواْلَغاَيُة النَّاُر... اأ

)1)  �ضورة الأعراف، الآية 154.
)2)  و�ضائل ال�ّضيعة، ج1، �س 63.

)3)  من ل يح�ضره الفقيه، ج1، �س 209.
)4)  )م.ن(، �س 518.

)5)  )م.ن(، �س 71.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

  الرهبة من اهلل )2( 
آثار الرهبة وكيفية تحصيلها

يبّي���ن عالقة الّرهبة في اإ�ضالح الّنف�س والجّد في  . 1

العمل.

يتعّرف اإلى بع�س نماذج الّراهبين القدوة. . 2

ي�ضرح ال�ّضبيل لكيفّية امتالك هذه الف�ضيلة. . 3

الّدرس التاسع عشر





تمفيق
ال�ضخ�ضّي���ة الّراهب���ة ت���درك مظاهر ج���الل اهلل وقاهرّيته في الحي���اة. فيمنعها ذلك من 

الغفلة والتوّجه اإلى �ضفا�ضف الأمور و�ضخائف الّدنيا.

فف���ي قل���ب الّراهب الحقيقّي تفور بح���ار الخوف من اهلل تعالى. هذا الخ���وف ل ين�ضاأ من 

اإدراك نقمة اهلل و�ضّدته، بل في �ضطوة جالله وهيبة جماله.

فكيف ل يرهب اإلى اهلل من عرف �ضيًئا من الفرق بين الخالق والمخلوق. وهل يمكن لقلب 

اأن ي�ضتقّر ويركن اإلى هذه الّدنيا وهو يعلم ما ينتظره في الحياة الآخرة.

ثمار الّرهإة

االجتهاد  .1
. فلو لم يكن 

(1(
»ثمرة الخوف من اهلل الجتهاد في القيام باأمر اهلل والمواظبة على طاعته«

م���ن ثمرة �ضوى هذه لكانت كافية لبلوغ اأعلى مراتب القرب. »وقال بع�س اأّن الخوف في بع�س 

الأحيان اأنفع لالإن�ضان مثل اأّيام ال�ضّحة والعافية، حتى يجهد الإن�ضان نف�ضه في ك�ضب الكمال 

.
(2(

والعمل ال�ضالح«

الجّنة   .2
ادقQ في كتاب معراج ال�ّضالكين  يروي الإمام الخميني } حديًثا عن الإمام ال�ضّ

حي���ث يق���ول: »ل تجتمع الّرغب���ة والّرهبة في قل���ب اإل وجبت له الجّنة، ف���اإذا �سّليت فاأقبل 

بقلبك اإلى اهلل عّز وجّل فاإنه لي�ص من عبٍد يقبل بقلبه على اهلل عّزوجّل في �س ته ودعائه 

.
اإل اأقبل اهلل عليه بقلوب الموؤمنين واأّيده مع موّدتهم اإّياه بالجنة«)3)

)1)  جنود العقل والجهل، �س 135.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 266.

)3)  من ل يح�ضره الفقيه، ج1، �س 209.
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إصالح الّنفس وعالجها  .3
»اإّن النك�ض���ار والح���زن م�ضاًفا اإلى اأّنهما ينيران القلب ويجّليان���ه، يكونان مبدًءا لإ�ضالح 

 للّنهو�س بوظائف العبودّية. ومن عالمات هذا العالم الّرّباني اأّنه رغم قيامه 
ً
الّنف����س، ومن�ضاأ

الكام���ل بوظائف العبودّية يعي�س حالة الفزع، لأّن نور العل���م يهديه اإلى اأّنه كّلما اأّدى وظائفه، 

ر، واأنه ل ي�ضتطيع اأن يخرج من م�ضوؤولية �ضكر نعمه وحقيقة عبادته.  ي�ضعر باأّنه قا�ضر اأو مق�ضّ

فيكون قلبه مملوًءا من الخوف والخ�ضية. وقد قال الحّق جّل جالله فيهم: {ۋ ۋ ۅ ۅ 

.
(2(

»
(1(

ۉ ۉې}
»الخ���وف م���ن الحّق جّل وع���ال من المنازل التي قّلم���ا ن�ضتطيع اأن نجد للع���وام من الّنا�س 

منزل���ة وف�ضيل���ة في م�ضتوى منزلة الخ���وف من الحّق �ضبحانه. وهذا الخ���وف م�ضاًفا اإلى اأّنه 

ا لإ�ضالح   لكثيٍر من الف�ضائل الّنف�ضّية، وعاماًل هامًّ
ً
يك���ون من الكمالت المعنوّية، ُيعتبر من�ضاأ

الّنف�س، بل م�ض���در جميع الإ�ضالحات للّنف�س، ومبداأ لعالج جميع الأمرا�س الّروحّية. ويجب 

على الإن�ضان الموؤمن باهلل، ال�ّضالك والمهاجر اإلى اهلل، اأن يهتم كثيًرا بهذه المنزلة، واأن ُيقبل 

بوجه���ه اأكث���ر فاأكثر على ما يبعث الخ�ضية من اهلل في القل���ب، ويعّمق جذوره فيه، مثل التفّكر 

ف���ي العذاب والعقاب و�ضّدة اأهوال الموت وبعد الموت م���ن عالم البرزخ والقيامة، وال�ضراط 

والمي���زان والح�ضاب واألوان عذاب جهّنم، ومث���ل التذّكر لعظمة الحّق المتعالي وجالله وقهره 

.
(3(

و�ضلطانه ومكره و�ضوء العاقبة واأمثال ذلك«

الّتقوى  .4
»الخ���وف من الح���ّق المتعالي يوجب خ�ضي���ة الّنف�س وتقواها وهي بدورها ت���وؤّدي اإلى قبول 

.
(4(

الأعمال«

)1)  �ضورة فاطر، الآية 28.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 412.

)3)  )م.ن(، �س 513.

)4)  )م.ن(، �س 358.
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نماذج للّراهإين
لق���د ط���رح البع�س فكرة »محّب���ة اهلل« لينفي بذلك اأن يكون هن���اك معًنى للخوف من اهلل 

تعال���ى. لكن هناك من يتم�ّضك باأفكار اأخرى لكي يجع���ل الّرهبة فاقدة لالأهمّية في الّنفو�س. 

وبع�س هذه الأفكار نا�ضئ من الّتف�ضير الخاطئ اأو الّناق�س لل�ّضفاعة، ويرون اأّن ال�ّضفاعة كفيلة 

باإنق���اذ الإن�ضان من تبعات اآثامه طالما اأّنه مح���ّب لأهل البيتR. ثّم نجدهم ي�ضتر�ضلون 

اإل���ى م���ا هو اأبعد من ذل���ك قائلين: اإذا كان ال�ّضفي���ع منقًذا فال �ضّك باّن���ه اأعظم الآمنين من 

�ضط���وة اهلل وعقابه. واإّنما ن�ضاأت مثل هذه الفك���رة ب�ضبب الجهل بمقام الرّب المتعال وعظيم 

�ضاأنه من جهة، وح�ضر الخوف بمعاٍن محدودة �ضّيقة. واإليكم بع�س الّنماذج اأو ال�ّضواهد حول 

مقامات خوف الكاملين ورهبة الوا�ضلين. يقول الإمام الخميني}:

»في ليلة المعراج كان الر�ضول الأكرم P ُيغ�ضى عليه عند م�ضاهدة كل جلوة من جلوات 

العظم���ة؛ ثّم يفيق بجلوٍة من جل���وات الأن�س والّرحمة في كّل م���رة. ول �ضبب للخوف في ذلك 

المقام �ضوى م�ضاهدة العظمة فال ا�ضم ول �ضورة للخوف من العذاب والعقاب، بل اإّن الحاكم 

عل���ى وجوده P كان فط���رة الع�ضق والمحّبة بتم���ام حقيقتها، وفطرة الّرهب���ة والّرغبة بكّل 

معناه���ا خالي���ة بالكامل من �ضوائ���ب الحتجاب، وحكم الفطرة ل يفترق ع���ن حكم الحّق جّل 

.
(1(

وعال«

»اإن اأولياء اهلل لم يخلدوا اإلى الّراحة اأبًدا، وكانوا دائمي الخوف من هذه الّرحلة المحفوفة 

بالمخاط���ر. اإّن حالت علّي بن الح�ضين Q، الإم���ام المع�ضوم، تثير الحيرة. واأنين اأمير 

الموؤمني���ن عل���ي Q، الولّي المطل���ق، تبعث على الّده�ضة. ما الذي ج���رى لنكون على هذا 

الق���در من الغفلة؟ من ال���ذي جعلنا نطمئن؟ اإّنه ل يغرينا اأحد بتاأجيل عمل اليوم اإلى الغد اإّل 

ال�ّضيط���ان. اإّن���ه يريد اأن يزيد من اأعداد اأن�ض���اره واأعوانه، واأن يجعلن���ا نتخّلق باأخالقه حتى 

.
(2(

ُنح�ضر مع اأتباعه«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 300-299.
)2)  الأربعون حديًثا، ترجمة محمد الغروي، دار الّتعارف للمطبوعات، الطبعة الخام�ضة، 1996م، �س 178.
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»تفّك���ر في ح���الت علّي بن الح�ضين ومناجاته مع الحّق تعال���ى واأدعيته اللطيفة التي تعّلم 

عب���اد اهلل اآداب العبودية. ل اأقول اأّن مناجاته���م R كانت لتعليم العباد، فاإّن هذا الكالم 

الأجوف الباطل ي�ضدر من الجهل بمقام الّربوبّية ومعارف اأهل البيت؛ فاإّن خوفهم وخ�ضيتهم 

كانت اأكثر من جميع النا�س، وقد تجّلت عظمة الحّق وجالله في قلوبهم اأكثر من الكّل، ولكّني 

اأق���ول: لب���ّد اأن يتعّلم عباد اهلل منه���م كيفّية العبودّي���ة وال�ّضلوك اإلى اهلل تعال���ى. فاإذا قروؤوا 

اأدعيته���م ومناجاتهم فال تكون القراءة لقلقة ل�ضان، ب���ل يتفّكروا في كيفّية تعاملهم مع الحّق 

.
(1(

واإظهارهم التذّلل والعجز والحاجة للّذات المقّد�ضة«

»ماذا حدث لنا لكي نبقى اإلى هذا الحّد في نوم الغفلة والجهالة؟! اأنزلت علينا مثل ر�ضول 

 ّ P وجبرائي���ل المالئك���ة اأعطتنا الأمان من عذاب اهلل؟! ف���ي حين اأّن ر�ضول اهلل P اهلل

واأولي���اء اهلل، لم يقّر لهم قرار اإلى اآخ���ر اأعمارهم من خوف اهلل، لم يكن لهم نوٌم ول طعام؟ 

علّي بن الح�ضين وهو اإمام مع�ضوم، يقطع القلوب بنحيبه وت�ضرعه ومناجاته وعجزه وبكائه، 

فماذا دهانا و�ضرنا ل ن�ضتحي اأبدا فنهتك في مح�ضر الربوبية كل هذه المحرمات والنوامي�س 

الإلهي���ة؟ فوي���ل لنا م���ن غفلتنا، وويل لن���ا من �ضدة �ضك���رات الموت، وويل لحالن���ا في البرزخ 

و�ضدائده، وفي القيامة وظلماتها ويا ويل لحالنا في جهنم وعذابها وعقابها. اإذا كانت اأعمال 

الإن�ض���ان لأج���ل ر�ضا اهلل فق���ط اأو لإ�ضتح�ضال رحمت���ه اأو خوفا من النار و�ضوًق���ا اإلى الجنة، 

.
(2(

فلماذا يرغب في اأن يمدحه النا�س على كّل عمل من اأعماله؟«

كيهّية تحصيل مدام الّرهإة
ق���د علمن���ا اأّن الخوف من اهلل ين�ضاأ م���ن اإدراك عظمة الحّق تعال���ى وجالله ب�ضرط وجود 

ال�ضتع���داد القلب���ّي، واإّن اهلل تعالى ق���د مالأ اأركان الوج���ود باآيات عظمت���ه وجالله، وما على 

الإن�ضان �ضوى اأن يتفّكر فيها ع�ضى اأن يقذف اهلل في قلبه اأنوار معرفته.

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 163.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 48.
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تصفية الفطرة  .1
اإذا كان����ت الج����راأة �ضّد الّرهب����ة، وكانت »الجراأة عل����ى اهلل ل تحدث ف����ي اأّي مرتبة من 

، فاإّن الّرهب����ة ُتنال بت�ضفية الّنف�س لت�ضبح م�ضتعّدة 
(1(

مراتبه����ا اإّل ب�ضبب احتجاب الفطرة«

لتلّق����ي اأنوار الفطرة، يق����ول الإمام الخمينّي }: »اعل����م، اأّن التعظيم والّرهبة منه )من 

اهلل(، م����ن الأم����ور الفطرّية المخّمرة ف����ي جبّلة جميع اأف����راد العائلة الب�ضرّي����ة، ولو ُفت�ضْت 

قلوبهم جميًعا لما ُوِجَد َمْن �ضّذ عنها فهم �� واإن اختلفوا في ت�ضخي�س الموارد والم�ضاديق �� 

اإّل اأنهم مّتفقون على اأ�ضل هذه الحقيقة الفطرّية. وتح�ضل الّرهبة والخوف من المقتدرين 

رر، وهذه الح����اُل نا�ضئة من فطرة تعظيم  وال�ّضالطي����ن والجباب����رة حّتى عند الأمن من ال�ضّ

غر والّرهبة  العظيم، ولذلك ي�ضتول����ي على من يح�ضر مجل�س ال�ّضلطان العادل ال�ّضعور بال�ضّ

والخ����وف حّتى ل����و لم ت�ضدر منه اأّي����ة مع�ضية، ب����ل اإّن الذين ي�ضعرون بعظم����ِة اأحد العلماء 

رر  ا الّرهبة والخوف عن����د ح�ضوره، رغم اأّنهم ياأمن����ون بالكامل ال�ضّ ت�ضيط����ر عليه����م  فطريًّ

.
(2(

منه«

ويق���ول }: »اأّما ما نراه ف���ي قلوبنا نحن المحجوبين من انع���دام الخوف والّرهبة من 

الحّق �� جّلت عظمته، فهو نتيجة عدم اإدراكنا لعظمته، ونحن نتجّراأ على المولى جّل وعال لأّن 

.
(3(

الفطرة فينا محجوبة بحجب الّطبيعة الغليظة«

امتالك االستعداد القلبّي  .2
»القلوب الخوفّية ]اإ�ضارة اإل���ى ال�ضتعداد القلبّي[ يتجّلى لها �ضلطان العظمة وتغلب عليها 

عق ويذّوبها الخوف والخ�ضي���ة، ويمنعها عن كّل �ضيء  جذب���ة القّهارّية وتجعلها في حال���ة ال�ضّ

.
(4(

الق�ضور الذاتّي وا�ضت�ضعار ذّلة نف�ضها وعجزها«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 300.
)2)  )م.ن(، �س 299-298.

)3)  )م.ن(، �س 300.
)4)  معراج ال�ضالكين، �س 136.
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طلب العلم  .3
»اإّن ن���ور العلم يبعث على الخ�ضية والح���زن، و�ضاحبه رغم اإقباله على اإ�ضالح نف�ضه ل 

يقّر له قرار من جّراء خوفه من يوم القيامة، ويدفعه نحو الّطلب من اهلل في اأن ي�ضلحه، 

ويح���ّذره من الن�ضغال بغير الحّق، ويبعده عن اأه���ل زمانه، ويجعل هاج�ضه الخوف من اأّن 

اأه���ل الدني���ا قد يمنعونه م���ن ال�ّضير اإلى اهلل، وال�ّضف���ر اإلى عالم الآخ���رة، ويزّينون الدنيا 

ولذائذه���ا في عينه. والح���ّق �ضبحانه يوؤّيد مثل ه���ذا الإن�ضان، ويقّوي وج���وده وينعم عليه 

.
(1(

بالأمان يوم القيامة«

مشاهدة القصور والّتقصير الذاتّي  .4
عف والفتور والم�ضكنة والفقر والذّلة في اأنف�ضنا، والعظمة والأّبهة والجالل  »اإذا راأينا ال�ضّ

والكبري���اء في الذات المقد�ضة، فنقع في الخوف والخ�ضية من خطر هذا المقام، واذا وجدنا 

.
(2(

الّرحمة والعطوفة والألطاف غير المتناهية والكرامات الالنهائية نكون راجين واآملين«

»وال�ضال���ك لب���ّد له اأن يفّهم قلبه في جميع ف�ض���ول الأذان والقامة عظمة المح�ضر والح�ضور 

والحا�ضر ويجع���ل ذّل نف�ضه وعجزها وق�ضورها ن�ضب عينيه حتى يح�ضل الخوف والخ�ضية؛ ومن 

.
(3(

الجانب الآخر لبّد اأن يريه الّرحمة الوا�ضعة والألطاف الكريمة حّتى يح�ضل له الّرجاء وال�ّضوق«

التفّرغ هلل  .5
ينقل الإمام } في كتاب الأربعون حديًثا، حديث عن اأبي عبد اهللQ اأّنه قال: »ِفي 

�ُسدَّ 
َ
ْن اأ
َ
 َقْلَبَك ِغنًى، َوَل اأِكُلَك اإلى َطلَبَك، َوَعلَيَّ اأ

ُ
ْغ ِلعَباَدِتي اأم أ التَّوراِة َمْكتوٌب َيا ْبَن اآَدَم َتَفرَّ

ْنَيا ُثمَّ ل اأ�ُسدُّ  ْم��� أ َقْلَبَك �ُسْغً  ِبالدُّ
َ
ْغ ِلِعباَدِتي اأ  َقْلَبَك َخْوفاً منِّي. َواإِْن ل َتَفرَّ

َ
َفاَقَت���َك َواأْم��� أ

.
ِكُلَك اإَِلى َطلَِبَك«)4)

َ
َفاَقَتَك َواأ

)1)  الأربعون حديًثا، �س 413.
)2)  معراج ال�ضالكين، �س 132.

)3)  )م.ن(،  �س 136.
)4)  الكافي، ج2، �س 83.
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إدخال حّقانّية القرآن إلى القلب  .6
»نحن جميًعا نعلم اأّن القراآن ال�ّضريف، تنّزل من معدن الوحي الإلهّي بهدف تكميل الإن�ضان 

وتخلي�ض���ه م���ن �ضج���ن الّطبيعة والّدني���ا المظلم، واأّن وع���ده ووعيده هما جميًع���ا حقٌّ �ضريح 

وحقيقة ثابتة، ولي�س فيه اأّية �ضائبة من الباطن وما يخالف الواقع؛ ولكن رغم ذلك، فاإّن تاأثير 

ة فيها، فال تتعّلق قلوبنا  هذا الكتاب الإلهّي العظيم في قلوبنا القا�ضية ل يبلغ تاأثير كتاب ق�ضّ

ادقة لنخرج بذلك من التعّلق بهذه الّدنيا الدنّية والن�ضاأة الفانية، ونتطّلع  �ضوًقا بمواعيده ال�ضّ

اإلى تلك الّدار الخالدة، ول ي�ضل فيها خوف وخ�ضية من الوعيد والإنذار القراآنّي، فنرتدع عن 

الّذنوب، ونتوّرع عن مع�ضية ولّي نعمتنا. ول عّلة لكّل ذلك �ضوى اأّن حقيقة وحّقانّية القراآن لم 

.
(1(

ا« تدخل قلوبنا، ولم تنعقد عليها اأفئدتنا. والإدراك العقلّي المجّرد قليل الّتاأثير جدًّ

موعظة لإلمام
»في���ا اأّيه���ا الإِن�ضان الم�ضكين، ال���ذي لم تجِن من عبادتك ومنا�ض���كك اإّل البعد عن �ضاحة 

اهلل المقّد�ض���ة، وال�ضتحقاق للعتاب والعقاب، ع���الَم اعتمادك؟ ولماذا ل يقلقك ول يزعجك 

الخ���وف م���ن �ضّدة باأ�س الحّق؟ اأعن���دك مّتكاأ تّتكئ عليه؟ اأتثق بعمل���ك وتطمئن اإليه؟ اإذا كان 

.
(2(

الأمر كذلك فالويل لك من معرفتك بحالك وحال مالك الملوك!«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 95.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 261.
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المهاهيم الرئيسة

ثمار الّرهبة:   .1

	 الجتهاد في القيام باأمر اهلل.•

	  دخول الجّنة.•

	  اإ�ضالح الّنف�س: فالخوف من اهلل مبداأ لعالج جميع الأمرا�س الّروحّية.•

	   الّتقوى وقبول الأعمال.•

هن���اك من يتم�ّضك باأفكار لك���ي يجعل الّرهبة فاقدة لالأهمّية ف���ي الّنفو�س، كالّتف�ضير   .2

الخاطئ اأو الّناق�س لل�ّضفاعة والعتقاد باأّن اهلل محبة،  وقد ن�ضاأت هذه الأفكار ب�ضبب 

الجه���ل بمقام ال���رّب المتعال وعظيم �ضاأنه من جهة، وح�ض���ر الخوف بمعاٍن محدودة 

�ضّيقة. 

 .R واأهل بيته Pنماذج الّراهبين: الّر�ضول الأكرم  .3

كيفّية تح�ضيل مقام الّرهبة:   .4

	 الّتفّكر باآيات عظمة اهلل وجالله.•

	 امت���الك ال�ضتعداد القلب���ّي: غلبة الجذبة القّهاري���ة على القلب الت���ي تجعل الإن�ضان •

ي�ضت�ضعر الق�ضور وذّلة الّنف�س.

	  طلب العلم: الذي يبعث على الخوف والخ�ضية ويدفع بالإن�ضان لإ�ضالح نف�ضه.•

	  م�ضاهدة الق�ضور والّتق�ضير الذاتّي.•

	  التفّرغ هلل: تفريغ القلب للعبادة.•

	 ت�ضفية الفطرة: الّرهبة من العظيم اأمر فطرّي، فاإذا �ضفت الفطرة واأدركت العظمة •

فاإّن الإن�ضان تلقائيًّا �ضوف ي�ضت�ضعر الّرهبة.

	 اإدخال حّقانّية القراآن اإلى القلب.•
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

اِتِهْم  يَّ ْزَواِجِهْم َوَعلَى ُذرِّ
َ
يِن َوَعلَى اأ َلى َيْوِم الدِّ  َعلَى التَّاِبِعيَن ِمْن َيْوِمَنا َهَذا اإِ

���لِّ اللَُّه���مَّ َو�سَ

َيِتَك، َوَتْف�َسُح َلُهْم ِفي ِرَيا�ِص َجنَِّتَك،  ُمُهْم ِبَها ِمْن َمْع�سِ َ ًة َتْع�سِ َطاَعَك ِمْنُهْم �سَ
َ
َوَعلَى َمْن اأ

، َوَتِقيِهْم  ْيَط���اِن، َوُتِعيُنُهْم ِبَها َعلَى َم���ا ا�ْسَتَعاُن���وَك َعلَْيِه ِمْن ِب���رٍّ َوَتْمَنُعُه���ْم ِبَه���ا ِم���ْن َكْي���ِد ال�سَّ

َجاِء َلَك،  َه���اِر اإلَّ َطاِرقاً َيْطُرُق ِبَخْي���ٍر َوَتْبَعُثُهْم ِبَها َعلَى اْعِتَق���اِد ُح�ْسِن الرَّ َط���َواِرَق اللَّْي���ِل َوالنَّ

ْغَبِة اإَِلْيَك  ُهْم اإَِل���ى الرَّ ْيِدي اْلِعَب���اِد ِلَتُردَّ
َ
َهَمِة ِفيَما َتْحِوي���ِه اأ َم���ِع ِفيَم���ا ِعْن���َدَك َوَت���ْرِك التُّ َوالطَّ

.
ْهَبِة ِمْنَك)1) َوالرَّ

الآيات الكريمة:

.
(2(

{ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉې ې   ې ې        ىى ائ ائ  }  .1

ې  ې   ېې  ۉ   ۉ     ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  {ٴۇ   .2

.
(3(

ى ى ائ     ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ  }
الروايات ال�سريفة:

ْن َي�ْسَتدَّ َخْوُفُكْم ِمْن َربُِّكْم َوَيْح�ُسَن 
َ
عن اأمير الموؤمنينQ: »اإِِن ا�ْسَتَطْعُتْم ِعَباَد اهلِل اأ  .1

ْح�َسَن النَّا�ِص هلِلِ 
َ
ُكْم َفاْفَعُلوُه َفاإِنَّ اْلَعْبَد اإِنََّما َتُكوُن َطاَعُتُه َعلَى َقْدِر َخْوِفِه َواإِنَّ اأ ِبِه َظنُّ

ُهْم َلُه َخْوف«)4). �َسدُّ
َ
َطاَعًة اأ

���رِّ َواْلَعَ ِنَي���ِة َواْلَعْدُل ِفي  ق���اَل َر�ُض���وُل اهلِل P: »َث���َ ٌث ُمْنِجَياٌت َخ���ْوُف اهلِل ِفي ال�سِّ  .2

ُد ِفي اْلِغَنى َواْلَفْقِر َوَثَ ٌث ُمْهِلَكاٌت َهًوى ُمتََّبٌع َو�ُسحٌّ ُمَطاٌع  ���ِب َواْلَق�سْ �َس���ا َواْلَغ�سَ الرِّ

َواإِْعَجاُب اْلَمْرِء ِبَنْف�ِسِه«)5).

الة على اأتباع الّر�ضل. )1)  الإمام ال�ضّجاد، ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤه Q في ال�ضّ
)2)  �ضورة النحل، الآية 51.

)3)  �ضورة الأنبياء، الآية 90.
)4)  بحار الأنوار، ج33، �س 547.
)5)  و�ضائل ال�ّضيعة، ج1، �س 105.
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 �َسَخْت َنْف�ُسُه َعِن 
َ
 َوَمْن َخ���اَف اهلل

َ
 َخاَف اهلل

َ
ُبو َعْب���ِد اهلِل Q: »َمْن َعَرَف اهلل

َ
َق���اَل اأ  .3

ْنَيا«)1). الدُّ

���وٍل اْلَخْوِف  �سُ
ُ
���ادقQ: »َنْج���َوى اْلَعاِرِفيَن َت���ُدوُر َعلَ���ى َثَ َث���ِة اأ ع���ن الإمام ال�ضّ  .4

َجاُء َف���ْرُع اْلَيِقيِن َواْلُحبُّ َف���ْرُع اْلَمْعِرَفِة  َج���اِء واْلُح���بِّ َفاْلَخ���ْوُف َفْرُع اْلِعْل���ِم َوالرَّ َوالرَّ

ْيَث���اُر اْلَمْحُبوِب َعلَى َما  لَُب َوَدِليُل اْلُحبِّ اإِ
َج���اِء الطَّ َفَدِلي���ُل اْلَخ���ْوِف اْلَهْرُب َوَدِليُل الرَّ

َذا َخاَف َهَرَب َواإَِذا َهَرَب َنَجا«)2). ْدِر َخاَف َواإِ َق اْلِعْلُم ِفي ال�سَّ َذا َتَحقَّ �ِسَواُه َفاإِ

)1)  الكافي، ج2، �س 68.
)2)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 168.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

الدرس العشرون 

 الرجاء )1(
 معنى الرجاء والفرق بينه

 وبين الغرور والطمع

ح المعنى الّدقيق للّرجاء. . 1 يو�ضّ

ي�ضرح كيفّية الجمع بين الخوف والّرجاء. . 2

يبّين الفرق بين الّرجاء والغرور والّرجاء والّطمع. . 3





تمفيق
.

(1(
قال اهلل تعالى: {يت جث           مث   ىث  يث حج   مج جح مح جخ حخ   مخ جس  }

يعل���م الموؤمن الفقيه اأّن غاية الخلق معرفة اهلل. كي���ف ل وهو يقراأ قوله تعالى: {ىئ يئ   

جح  مج  حج  يث  ىث  مث         جث  يت  ىت   مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  
، وي���درك الموؤم���ن المتين اأّن كّل الكم���الت تح�ضل في ظّل معرفة اهلل 

(2(
مح جخ    حخ مخ  }

بالقلب والّروح. لأّن هذه المعرفة هي عين الّت�ضال بمنبع الف�ضائل والخيرات.

ومن كان له ن�ضيب من معرفة تجّليات الحّق واأ�ضمائه ُيدرك اأّن رحمة اهلل و�ضعت كّل �ضيء 

ول ي�ضعه���ا �ضيء. فهي اأو�ضع الأ�ضياء واأعظمها قدًرا. ومث���ل هذه الّرحمة مطلقة. فمهما بلغنا 

من اإدراك مظاهرها نبقى عاجزين عن الإحاطة بها اأو تحديدها.

ول �ض���ّك ب���اأّن لكّل معرفة اأثر ف���ي الّنف�س. فاأعظم اآثار معرفة الّرحم���ة وتجّلياتها في قلب 

العبد ح�ضول حالة الّرجاء. فما هو الّرجاء؟ وما هو دوره في تهذيب الّنفو�س وتكميلها؟

ما هو الّرجاء؟
يق���ّدم الإم���ام الخمينّي }، ومن اأجل تعمي���ق المفهوم وتمتينه، و�ضًف���ا دقيًقا لموقعّية 

الّرجاء في حركة الإن�ضان المعنوّية وعالقته بالأ�ضباب التي ينبغي اأن تنتهي اإلى ال�ّضبب الأّول 

�ضبحان���ه. وبه���ذه الّطريقة يمّيز بي���ن الّرجاء الحقيق���ّي والّرجاء ال���كاذب. ولتثبيت المفهوم 

الّدقيق يقارن الّرجاء بما ُيعرف بين الّنا�س بالخوف، ول �ضّك باأّن الّرجاء اأمٌر م�ضتح�ضن اإذا 

تعّل���ق باهلل مثلم���ا اأّن الخوف من اهلل هو الممدوح والّنافع. اأما تعّلق الّرجاء بما �ضوى اهلل فهو 

)1)  �ضورة الكهف، الآية 110.
)2)  �ضورة الطالق، الآية 12.
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اأمٌر مذموم ويدّل على ف�ضاد العقيدة وعدم وجود الّتوحيد الحقيقّي في القلب.

يق���ول الإمام }: »قال بع�ضهم: اإّن َمَث���َل من ل يعمل وينتظر رحمة رّبه ويرجو ر�ضوانه 

ب دون اأن ُيِعدَّ الأ�ضب���اب، َوَمَثُل الفاّلح الذي ينتظ���ر الّزرع من دون اأن  َمَث���ُل من يرج���و الم�ضبِّ

يب���ذر الأر�س اأو يهتّم بها وباإروائها اأو يق�ضي على موانع الزرع. اإن مثل هذا النتظار ل ُي�ضّمى 

بالّرجاء، بل هو بلٌه وحماقة. واإن َمَثُل من لم ُي�ضلح اأخالقه اأو لم يبتعد عن المعا�ضي فينه�س 

باأعم���ال راجًي���ا تزكية نف�ضه، َمَث���ُل من يودع البذر ف���ي اأرا�ضي �ضبخة، وم���ن الوا�ضح اأّن هذا 

ال���ّزرع ل يثم���ر النتيجة المتوخاة. فالّرج���اء الم�ضتح�ضن والمحبوب هو تهيئ���ة كاّفة الأ�ضباب 

الت���ي يمتلكها الإن�ضان كما اأمر اهلل بها وا�ضتغاللها ح�ضب القدرة التي زّوده بها الحّق المتعال 

الح والف�ضاد، ثّم ينتظر ويرجو  بعنايته الكاملة، وح�ضب هدايته � عز وجل � اإّياه اإلى طرق ال�ضّ

الحّق المتعال اأن يتّم عنايته ال�ّضابقة تجاه الأ�ضباب التي وّفرها من قبل، ويحّقق الأ�ضباب التي 

.
(1(

ل تدخل تحت اإرادته واختياره من بعد، ويزيل الموانع والمفا�ضد«

»ف���اإذا نّظف العبد قلبه من اأ�ض���واك الأخالق الفا�ضدة واأحجار الموبقات و�ضباختها، وبذر 

فيها ب���ذور الأعمال، و�ضقاه���ا بماء العلم ال�ضاف���ي الّنافع والإيمان الخال����س، وخّل�ضها من 

المف�ض���دات والموانع مثل العجب والّرياء واأمثالها التي ُتع���ّد بمثابة الأع�ضاب ال�ضارة العائقة 

لنم���ّو الّزرع، ثّم انتظر رّبه المتعالي ورج���اه اأن يثّبته على الحّق، ويجعل عاقبة اأمره اإلى خير، 

كان هذا الّرج���اء م�ضتح�ضًنا. كما يقول الح���ّق المتعالي: {ے ۓ ۓ ڭ  ڭ 

.
(3(

»
(2(

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈٴۇ  }

مدارنة الّرجاء بالخوف
يظّن اأكثر الّنا�س اأّن الّرجاء اإذا ُوجد في القلب منع الخوف من الّدخول اإليه، واإّن الخوف 

م���ن اهلل يمن���ع ح�ضول الّرجاء به. لكّن الذي يعرف حقيقة الكي���ان الإن�ضانّي من جهة، واأ�ضل 

عال���م الوجود من جهة اأخرى، يدرك اأّن اجتماعهما هو الأمر ال�ّضليم. يقول الإمام}: »ل 

ب���ّد من تعادل الخ���وف والّرجاء وعدم تفّوق اأحدهما على الآخر، كم���ا ورد هذا الم�ضمون في 

)1)  الأربعون حديًثا، �س 264.
)2)  �ضورة البقرة، الآية 218.

)3)  الأربعون حديًثا، �س 265-264.
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ا. اإّن الإن�ض���ان عندما يدرك منتهى  مر�ضل���ة ابن اأب���ي عمير عن الإمام ال�ض���ادق Q اأي�ضً

ق�ض���وره في الّنهو�س بالعبودّية، وي���رى �ضعوبة و�ضيق طريق الآخرة، يتوّلد فيه الخوف باأعلى 

درج���ة، وعندما يجد ذنوبه ويفّكر في اأنا�س كان���ت عاقبة اأمرهم الموت من دون اإيمان وعمل 

�ضالح، رغم ح�ضن اأحوالهم في بدء الأمر ولكّنهم انتهوا اإلى �ضوء العاقبة، ي�ضتّد فيه الخوف. 

ففي الحديث ال�ضريف في الكافي عن الإمام ال�ضادق Q: قال: »الُموؤِْمُن َبْيَن َمَخاَفَتْيِن 

 ِفيِه َوُعْمٍر َقْد َبِقَي َل َيْدِري َما َيْكَت�ِسُب ِفيِه ِمَن الَمَهاِلِك 
ُ
َنَع اهلل ى َل َيْدِري َما �سَ َذْنِب َقْد َم�سَ

 .
ِلُحُه اإّل الَخْوُف«)1) بُح اإّل َخاِئفاً َوَل ُي�سْ َفُهَو َل ُي�سْ

وعل���ى اأي حال ي���رى الإن�ضان نف�ضه في منتهى النق�س والتق�ضي���ر، ويرى الحق في منتهى 

العظمة والجالل، و�ضع���ة الرحمة والعطاء، ويعي�س العبد بين هاتين النظرتين دائمًا في حال 

متوازية بين الخوف والرجاء. وحيث اأن الأ�ضماء الجاللية والجمالية تتجليان في قلب ال�ضالك 

.
(2(

متعادلة ل يترجح كل من الخوف والرجاء على الآخر«

ولالإم���ام} ف���ي �ضرح حديث جنود العق���ل والجهل كالم م�ضابه ننقل���ه من باب تقوية 

المعن���ى: »واأّم���ا النح���و الّثاني للجم���ع بين الخ���وف والّرجاء � ولعّل���ه هو المق�ض���ود غالًبا في 

الأحاديث ال�ّضريفة والأدعية الماأثورة � فهو اأّن على الإن�ضان اأن يجمع دائًما بين روؤيتين، الأولى 

روؤيت���ه لنق�ض���ه وق�ضوره وفق���ره وفاقته، ليعرف � من خ���الل هذه الروؤية � اأّن���ه ناق�س مح�س 

الّنق����س، وقا�ضر �ضرف الق�ضور، فلي�س له م���ن ذاته اأّي قدرة اأو قّوة اأو عّزة، بل اإّن كل كمال 

وجم���ال وح�ضن وبه���اء هو من الحّق تعالى، واإل���ى ذاته المقّد�ضة ترج���ع كّل المحامد والّثناء، 

ب���ل واإّن الّنق�س والق�ض���ور يعر�س ]عند تجّلي���ه وانعكا�ضه[ في مراآة »الممك���ن« على الكمال 

والح�ض���ن الأزلّي، مثلما اأّن المراآة المحدودة الكدرة تحّدد وتك���ّدر نور ال�ّضم�س. وبهذه الّروؤية 

يح�ضل الخوف في العبادات والطاعات ف�ضاًل عن الذنوب والمعا�ضي، بل اإّن معظم عباداتنا 

ه���ي � عند اأهل المعرفة � عبادة للّنف�س وال�ّضه���وات؛ لأّنها من اأجل المقا�ضد النف�ضانّية، لذلك 

تظه���ر منه���ا كدورة وظلمة، ومع هذه الّروؤية يح�ضل في القلب منتهى الخوف. ولكن ينبغي اأن 

ُت�ض���ّم ه���ذه الّروؤية اإلى الّروؤية الّثاني���ة وهي: روؤية �ضعة رحمة الحّق تب���ارك وتعالى، و�ضعة نور 

)1)  الكافي، ج2، �س 71.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 266-265.
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رحمانّيته ورحيمّيته ونعمه غير المتناهية وكراماته الدائمة، وهذه الروؤية توّلد الرجاء.

والإن�ض���ان يج���ب اأن يجمع دائًم���ا بين هاتين الّروؤيتي���ن؛ روؤية ذّله وفق���ره الإمكانّي، وروؤية 

رحمة الواجب تعالى ونعمه، فبذلك يجمع بين الخوف والّرجاء الكاملين، كما ي�ضير اإلى ذلك 

الحديث ال�ّضريف المروّي في كتاب الكافي عن الإمام ال�ضادقQ حيث يقول ب�ضاأن و�ضّية 

لقم���ان الحكي���م: «... وكان فيها الأعاجيب، وكان اأعجب م���ا كان فيها اأن قال لبنه: خف اهلل 

ع���ّز وجل خفيًة ل���و جئته ببّر الّثقلين لعّذبك، وارُج اهلل رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. 

ثّم قال اأبو عبد اهلل Q: »كان اأبي يقول: اإّنه لي�ص من عبٍد موؤمٍن اإّل وفي قلبه نوران: 

.
(2(

،
(1(

نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا«

مع؟
ّ

ما الهرق بين الّرجاء  الط
ق���د علمنا اأّن الّطم���ع بالّدنيا من جنود ال�ّضيطان ومن الخ�ض���ال المذمومة. بيد اأّن هناك 

طم���ٌع اآخ���ر يرتبط بوع���ود اهلل ورحماته، فما هو الف���رق بين الّرجاء والّطم���ع؟ وماذا يك�ضف 

لن���ا ه���ذا الّتمييز فيما يتعّلق بالّرجاء. يجيب الإمام الخمين���ّي } على هذا ال�ّضوؤال قائاًل: 

»ُيحتم���ل اأن يكون الحديث]جنود العقل والجهل[ قد مّيز بي���ن الّرجاء والّطمع، بكون الّرجاء 

هو الأمل بالّرحمة مع العمل في حين اأّن الطمع هو الأمل مع فقدان العمل اأو عدم روؤيته. ولكن 

م���ن البعي���د اأن ُيعّد الّطم���ع بدون العمل من جن���ود العقل لما ورد في الأحادي���ث ال�ّضريفة من 

الّتكذيب والذّم له، لذا فلعّل المق�ضود هو الأمل مع عدم روؤية العمل وعدم الّتكال عليه، وهذا 

من مقامات العارفين ب���اهلل الذين تركوا اأنف�ضهم واأعمالهم وهاجروا من منزل كيانهم وبين 

الأنا والأنانّية، ودا�ضوا على راأ�س مملكة وجودهم، وتحّرروا من كال الّن�ضاأتين فتطّلعت عيونهم 

للحبيب وعميت عن نفو�ضهم واأعمالهم، فاأحيت تجّليات الّرحمة الإلهّية قلوبهم، فك�ضروا قدم 

ال�ّضي���ر وال�ّضل���وك، ومّدوا اأيدي طمعهم اإل���ى الحّق تعالى ورحمته، وانقطع���وا عن كّل ما �ضواه 

وتعّلقوا به.... وُيحتمل وجود فرق اآخر بين الّرجاء والّطمع، وهو اأن يكون المراد بالّطمع الأمل 

بغفران المعا�ضي اأو غفران وجبران عموم الّنقائ�س، نظير ما يحكيه اهلل تعالى من قول خليل 

)1)  الكافي، ج2، �س 67.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 143-142.
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، في حين يكون 
(1(

الّرحمان، في الآية الكريمة: {ىئ ىئ ی ی   ی ی جئ حئ      }

معن���ى الرجاء الأم���ل في ثواب اهلل والتطّلع اإلى رحمته الوا�ضع���ة. وُيحتمل اأن يكون الأمر على 

.
(2(

العك�س ويتمايز �ضّداهما بح�ضب المقابلة«

ما الهرق بين الّرجاء  الغر ر؟
وم���ن جمل���ة الأمور التي ت�ضاهم ف���ي معرفة الّرجاء تمييزه عن الغ���رور الذي هو �ضكل من 

اأ�ض���كال الّرجاء. وقد يغفل الإن�ض���ان عن الفارق بينهما ويوقعه جهله ف���ي اأخطاء كبرى، لهذا 

يقول الإمام}: »اعلم، اأّن الإن�ضان يغفل عن حقيقة نف�ضه ب�ضبب الوقوع في حّبها والعجب 

به���ا والّتوج���ه اإليها، ورّبم���ا وقع في الخلط فاعتب���ر نقائ�ضها وعيوبها كم���اًل ومحا�ضن. ومثل 

ا، ويندر وجود من يقدر على الّتمييز ال�ضحيح. وهذا  ه���ذا الخلط في �ضفات الّنف�س كثير جدًّ

م���ن مرات���ب ن�ضيان الّنف�س الّنات���ج من ن�ضيان الحّق ج���ل وعال الم�ضار اإليه ف���ي الآية 19 من 

�ضورة الح�ض���ر: {ڦ ڄ ڄ     ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ    چ چ  }... ومن 

الأمور التي يقع الخلط ب�ضاأنها وُيخدع فيها الإن�ضان ب�ضبب محجوبّيته؛ هي الّتمييز بين الغرور 

والأماني، وبين الّرجاء والّثقة بالحّق تعالى، ومن الوا�ضح للغاية اأّن الغرور هو من اأكبر جنود 

اإبلي����س، في حي���ن اأّن الّرجاء من جنود الّرحمان والعقل، فهما متمايزان، اإًذا، في المبداأ وفي 

الآث���ار. اإذ اأّن مب���داأ الّرجاء هو العل���م ب�ضعة الّرحمة الإلهّية والإيم���ان بب�ضط الفي�س والكمال 

ف���ات الإلهّية. في حي���ن اأّن من منب���ع الغرور هو الّته���اون في الأمر  وتجلي���ات الأ�ضم���اء وال�ضّ

ورة الغيبّية لأفعال الّنف�س، واللوازم الملكوتّية ل�ضفاتها:  الإلهّي، والجهل بعوال���م الغيب وال�ضّ

ا، لأّن العارف ب�ضعة الّرحمة الإلهّية و�ضمولّية الّنعم الرّبانّية  ولذلك فاإّن اآثارهما متمايزة اأي�ضً

والموؤم���ن بها تح�ضل عنده ح���ال الّرجاء، وتدعوه هذه المعرفة والإيم���ان اإلى تزكية الأعمال 

وت�ضفي���ة الأخالق، والجّد في طاعة اأوامر المولى وولّي الّنعم. اأّما الغرور فهو واقٌع في �ضباك 

ال�ّضيط���ان والّنف�س الأّمارة بال�ّضوء، لذلك فه���و متخّلف عن ك�ضب المعارف واكت�ضاب الأخالق 

)1)  �ضورة ال�ضعراء، الآية 82.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 185-184.
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.
(1(

الحة« الكريمة والمبادرة لالأعمال ال�ضّ

ا  »ولك���ن اأّيه���ا العزيز كن عل���ى حذر، لئاّل تخل���ط بين الّرج���اء والغرور. فقد تك���ون مغترًّ

وتح�ض���ب نف�ضك من اأهل الّرجاء. اإّن من ال�ّضهل الّتمييز بين الحالين في مباديهما. انظر اإلى 

ه���ذه الح���ال التي فيك والتي تظّن نف�ضك بها باأّنك من اأهل الّرج���اء. فهي اإّما اأن تكون نا�ضئة 

م���ن الّتهاون في اأوامر الحّق �ضبحانه والّتقليل منه���ا، واإّما اأن تكون ناجمة عن العتقاد ب�ضعة 

ا، اأمكنك الّتمييز من  رحم���ة اهلل وعظمة ذاته المقّد�ضة. واإذا ع�ضر عليك الّتمييز بينهما اأي�ضً

خ���الل الآثار. ف���اإذا كان الإح�ضا�س بعظمة اهلل في القلب، وكان قل���ب الموؤمن محاًطا برحمة 

ذات���ه المقّد�ضة وعطاياه، لق���ام القلب بواجب العبودّية والّطاع���ة. لأّن تعظيم العظيم الُمنعم 

وعبادته من الأمور الفطرّية التي ل خالف فيها. واإذا لم تكن في اأداء واجبات العبودّية، وفي 

ب���ذل الُجهد والجّد في الّطاعة والعبادة، معتمًدا على اأعمالك، ولم تح�ضب لها ح�ضاًبا، وكنت 

ا لّلوم والذّم وال�ّضخط والغ�ضب ب�ضبب  اآماًل رحمة اهلل وف�ضله وعطائه، ووجدت نف�ضك م�ضتحقًّ

اأعمالك، ولم تعتمد اإّل على رحمة الجواد المطلق، فاأنت من اأهل الّرجاء. فا�ضكر اهلل تبارك 

وتعالى، واطلب من ذاته المقّد�ضة اأن يثّبت ذلك في قلبك، ويمنحك اأعلى منه مقاًما. اأّما اإذا 

كن���ت � ل �ضمح اهلل � متهاوًنا في اأوامر الحّق تعال���ى وم�ضتحقًرا وم�ضتهيًنا لتعاليمه، فاعلم اأّنه 

الغ���رور الحا�ضل في قلب���ك واأّنه من مكائد ال�ّضيطان، ومن نف�ضك الأّم���ارة بال�ّضوء. فلو اآمنت 

ب�ضع���ة اهلل ورحمت���ه وعظمته. لظه���ر اأثر ذلك في���ك. اإّن المّدعي الذي يخال���ف عمله دعواه، 

.
(2(

يكّذب نف�ضه بنف�ضه. وال�ضواهد على هذا في الأحاديث المعتبرة كثيرة«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 130.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 264-263.
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المهاهيم الرئيسة

اإّن الّنفو�س الّراجية هي التي تطيع الأوامر الإلهّية، لكّنها في الوقت نف�ضه ل تّتكل على   .1

طاعاته���ا واأحوالها؛ لأّنها اأدركت عظمة الحّق جل وع���ال، وعرفت اأّن كّل �ضيء �ضغير، 

وكّل كمال حقير في قبال هذه العظمة.

اأعظم اآثار معرفة الّرحمة وتجّلياتها في قلب العبد ح�ضول حالة الّرجاء فيه.  .2

اإّن نور الّرجاء هو الذي يو�ضل الإن�ضان اإلى كمال �ضعادته.  .3

اإذا تعّل���ق الّرجاء بما �ضوى اهلل فهو اأمٌر مذموم وي���دّل على ف�ضاد العقيدة وعدم وجود   .4

الّتوحيد الحقيقّي في القلب.

ل بّد من تعادل الخوف والّرجاء عند الإن�ضان فال يتفّوق اأحدهما على الآخر، ويتحّقق   .5

ذلك عندما ي���رى ال�ّضخ�س نف�ضه في منتهى الّنق�س والّتق�ضير من جهة، ويرى الحّق 

في منتهى العظمة والجالل و�ضعة الّرحمة والعطاء من جهة اأخرى.

الف���رق بين الرج���اء والّطمع هو اأّن الّرجاء ه���و الأمل بالّرحمة مع العم���ل في حين اأّن   .6

الطمع هو الأمل مع فقدان العمل اأو عدم روؤيته.

الفرق بين الّرجاء والغرور هو اأّن مبداأ الّرجاء هو العلم ب�ضعة الّرحمة الإلهّية والإيمان   .7

فات الإلهّية، في حين اأّن منبع الغرور  بب�ضط الفي�س والكم���ال وتجّليات الأ�ضماء وال�ضّ

���ورة الغيبّية لأفعال الّنف�س،  هو الّته���اون في الأمر الإلهّي، والجهل بعوالم الغيب وال�ضّ

واللوازم الملكوتّية ل�ضفاتها.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

َع���دَّ َوا�ْسَتَعدَّ ِلِوَفاَدٍة اإَِلى َمْخُلوٍق َرَجاَء ِرْفِدِه َوَنَواِفِلِه َوَطلََب َنْيِلِه 
َ
 َواأ
َ
اأ  َوَتَعبَّ

َ
اأ اللَُّه���مَّ َمْن َتَهيَّ

َوَجاِئَزِت���ِه، َفاإَِلْي���َك َيا َمْوَلَي َكاَنِت اْلَيْوَم َتْهِيَئِتي َوَتْعِبَئِتي واإِْعَداِدي َوا�ْسِتْعَداِدي َرَجاَء َعْفِوَك 

.
َوِرْفِدَك َوَطلََب َنْيِلَك َوَجاِئَزِتَك)1)

الروايات ال�سريفة:

���ُه ُيوِقُع���َك ِف���ي اْلَخْوِف  نَّ َج���اَء اْل���َكاِذَب َفاإِ ���اَك َوالرَّ ع���ن علّي ب���ن الح�ضي���نQ: »اإِيَّ  .1

اِدِق«)2). ال�سَّ

 َوَل َتَخاَف اإِلَّ 
َ
لَّ اهلل ْن َل َتْرُجَو اإِ

َ
نِّ ِب���اهلِل اأ بي َعْبِد اهلِل Q َيُقوُل: »ُح�ْسُن الظَّ

َ
ع���ن اأ  .2

َذْنَبَك«)3).

َلل«)4). ْن َيْعُفَو َعِن الزَّ
َ
ْن ُتْخِل�َص اْلَعَمَل َوَتْرُجو ِمَن اهلِل اأ

َ
نِّ اأ َوَقاَل Q: »ُح�ْسُن الظَّ  .3

عن اأبي عبد اهللQ: »َيا اْبَن ُجْنَدٍب َيْهِلُك اْلُمتَِّكُل َعلَى َعَمِلِه َو َل َيْنُجو اْلُمْجَتِرُئ   .4

َجاِء َو اْلَخْوِف  ُنوِب اْلَواِثُق ِبَرْحَمِة اهلِل ُقْلُت َفَمْن َيْنُجو َقاَل الَِّذيَن ُهْم َبْيَن الرَّ َعلَى الذُّ

نَّ ُقُلوَبُهْم ِفي ِمْخلَِب َطاِئٍر �َسْوقاً اإَِلى الثََّواِب َو َخْوفاً ِمَن اْلَعَذاِب«)5).
َ
َكاأ

لَُب«)6). َجاِء الطَّ عن الإمام ال�ضادقQ: »َدِليُل الرَّ  .5

نَّ َر�ُسوَل 
َ
ِبي َطاِل���ٍب Q اأ

َ
ِب���ي َجْعَفٍر Q: »َقاَل َوَجْدَنا ِفي ِكَت���اِب َعِليِّ ْبِن اأ

َ
َع���ْن اأ  .6

ْنَيا  ْعِطَي ُموؤِْمٌن َخْيَر الدُّ
ُ
ِذي َل اإَِلَه اإِلَّ ُهَو َما اأ

اهلِل  P َقاَل َوُهَو َعلَى ِمْنَبِرِه: َواهلِل الَّ

َواْلآِخَرِة اإِلَّ ِبُح�ْسِن َظنِِّه ِباهلِل َوَرَجاِئِه َلُه َوُح�ْسِن ُخُلِقِه َواْلَكفِّ َعِن اْغِتَياِب اْلُموؤِْمِنيَن 

ِمناً َبْعَد اِل�ْسِتْغَف���اِر َوالتَّْوَبِة اإِلَّ ِب�ُسوِء َظنِِّه   ُموؤْ
ُ
ُب اهلل ���ِذي َل اإَِل���َه اإِلَّ ُهَو َل ُيَع���ذِّ

َواهلِل الَّ

)1)  ال�ضحيفة ال�ضجاديه، دعاوؤه يوم الأ�ضحى ويوم الجمعة.
)2)  بحار الأنوار، ج75، �س 162.

)3)  الكافي، ج2، �س 72.
)4)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 252.

)5)  بحار الأنوار، ج75، �س 279.
)6)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 168.
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ِذي َل اإَِلَه 
 َو �ُسوِء ُخُلِق���ِه واْغِتَياِبِه اْلُموؤِْمِني���َن َواهلِل الَّ

َ
ي���ٍر ِم���ْن َرَجاِئ���ِه اهلل ِب���اهلِل َو َتْق�سِ

 
َ
نَّ اهلل

َ
 ِعْنَد َظ���نِّ َعْبِدِه اْلُموؤِْمِن ِلأ

ُ
 ُه���َو َل َيْح�ُس���ُن َظ���نُّ َعْبٍد ُموؤِْمٍن ِباهلِل اإِلَّ َكاَن اهلل

اإِلَّ

َجاَء  نَّ َو الرَّ ْح�َسَن ِبِه الظَّ
َ
ْن َيُكوَن َعْبُدُه اْلُموؤِْمُن َقْد اأ

َ
َكِري���ٌم ِبَي���ِدِه اْلَخْيَراُت َي�ْسَتْحِيي اأ

نَّ َو اْرَغُبوا اإَِلْيِه«)1). ْح�ِسُنوا ِباهلِل الظَّ
َ
ُثمَّ ُيْخِلُف َظنَُّه َو َرَجاَءُه َفاأ

)1)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 70.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

 الرجاء)2( 
منشأ الرجاء وكيفية تحصيله

يبّين  العالقة الحاكم���ة بين الّرجاء والعمل وبين  . 1

التوحيد والرجاء.

ي�ض���رح دور العق���ل والفط���رة في تر�ضي���خ ف�ضيلة  . 2

الّرجاء في النف�س.

يبّين كي���ف اأّن حّب الّدنيا والّت���كال على الأعمال  . 3

يوقع الإن�ضان في الياأ�س والقنوط.

الدرس الواحد والعشرون 





تمفيق
اإّن رج���اء رحمة اهلل وترّقبه���ا دوًما ُيعّد من �ضفات الموؤمنين الذين عرفوا اهلل واأدركوا اأّن 

رحمته و�ضعت كّل �ضيء، واأحاطت بجميع الموجودات والكائنات والحوادث.

وم���ن كان كذل���ك عل���م اأّن كّل ما �ضيحدث ف���ي حياته يندرج �ضم���ن هذه الّتربي���ة الإلهّية 

والّتدبير الرّبانّي الذي ياأخذ بيد كّل موجود اإلى غايته.

هن���اك �ضيتوّجه الإن�ضان نحو الم�ضتقبل الم�ضرق المل���يء بالفر�س التي ت�ضاهم في تكامله 

وو�ضوله اإلى �ضعادته الأبدّية. وكّل ذلك ل يمكن اأن يح�ضل اإّل بالعقل المنّور والّنف�س الّطاهرة 

من اأدنا�س التعّلق بهذه الّدنيا الدنّية.

عالقة الّرجاء بالعمل
ِبي 

َ
ينق���ل الإم���ام الخمين���ّي } في كت���اب الأربعون حديًثا، حدي���ث عن الكافي: »َع���ْن اأ

ي َوَيقوُلوَن َنْرُجو َفَ  َيَزالوَن َكذِلَك  َعْب���ِداهلِل Q قاَل: »ُقْلُت َلُه: َق���ْوٌم َيْعَمُلوَن ِبالَمَعا�سِ

ُب���وا َلْي�ُسوا ِبراجيَن، اإِنَّ  َماِني. َكذَّ
َ
ُحوَن ِفي الأ َلِء َق���ْوٌم َيَتَرجَّ ِتَيُه���ُم الَمْوُت. فَقاَل: هوؤُ

ْ
َحّت���ى َياأ

. وبه���ذا الم�ضمون رواية اأخرى في 
َم���ْن َرَج���ا �َسْيئ���اً َطلََبُه َوَم���ْن َخاَف ِمْن �َسْيٍء َه���َرَب ِمْنُه«)1)

 Q َبا َعْبداهلِل
َ
ِبي �َضاَرَة َقاَل: �َضِمْعُت اأ

َ
كت���اب الكافي ال�ضري���ف: َوِباإِ�ْضَناِدِه َعْن الُح�َضْيِن ْبِن اأ

ِمناً ََحّتى َيُكوَن َخاِئفاً راجياً َوَل َيُك���وَن َخاِئفاً راجياً َحّتى َيُكوَن  َيُق���وُل: »َل َيُك���وُن الُموؤِْمُن ُموؤْ

.
َعاِمً  ِلَما َيَخاُف َويرجو«)2)

)1)  الكافي، ج2، �س68.
)2)  )م.ن(، �س 71.
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يق���ول الإمام الخمينّي }: »اإّن الّنفو�س الّراجية ه���ي التي تطيع الأوامر الإلهّية، لكّنها 

ف���ي الوقت نف�ضه ل تّتكل على طاعاتها واأحوالها؛ لأّنها اأدركت عظمة الحّق جل وعال، وعرفت 

اأّن كّل �ض���يء �ضغي���ر، وكّل كمال حقير في قبال هذه العظمة، ل���ذا فهي ل ترى لجميع اأعمالها 

الحة اأّي قيمة في ح�ضرة جاللة كبريائه تعالى، فيكون اّتكالها على رحمة ذاته المقّد�ضة  ال�ضّ

ون���زول في�ضها القد�ضّي. اأّما الّنفو�س المغرورة فقد تخّلف���ت عن جميع الكمالت، ودخلت في 

�ض���ّف اأراذل الحيوانات، واأعر�ضت غافلًة عن الحّق تعالى ورحمته، لكّنها تقول بلقلقة الل�ضان 

.
(1(

وحده اإّن اهلل اأرحم الّراحمين واإّنه كريم عظيم«

»اإّن الّراجي���ن ل يتهاون���ون ع���ن العمل بل هم اأكثر جّدية من غيره���م فيه، ولكّنهم �� في 

الوق���ت نف�ض���ه �� ل يّتكلون على عملهم، بل يّتكلون على الحّق تعالى وهم يعملون، لأّنهم يرون 

ق�ضوره���م و�ضع���ة الّرحمة الإلهّية مًعا. في حين اأّن ح���ال المغرورين كحال الذين ين�ضغلون 

باللهو واللعب في اأّيام بذر البذور والحرث والزراعة، ويق�ضون هذه الأّيام بالك�ضل والّدعة، 

ث���ّم يقول���ون: اهلل كريم عظيم وهو يعطي المح�ض���ول حّتى دون بذر الب���ذور؛ اأّما الّراجون 

ا بعمل الزراعة في اأّيام���ه المنا�ضبة فيحرث ويبذر  فحاله���م حال المزارع الذي يق���وم جادًّ

الب���ذور وي�ضقي لكّنه يطلب نم���ّو البذور وظهور الّثمار والمح�ضول م���ن الحّق تعالى ويراها 

.
(2(

منه عّز وجل«

من أين ينشأ الّرجاء؟
لطالم���ا تح���ّدث الإمام} عن الفط���رة اأو العقل الفطرّي، وق���د �ضرحنا في العديد من 

الف�ض���ول ما يتعّلق بمعانيها المتنا�ضبة مع الأبح���اث الأخالقّية. ومع كّل ُخلٍق جديد اأو ف�ضيلة 

محمودة تتجّلى لنا الفطرة اأكثر؛ وكاأّن كّل كمال معنوّي لي�س �ضوى ُبعد من اأبعاد الفطرة. كما 

اأّن العقل الذي يمّيز بين الكمال والّنق�س من لوازم الفطرة. وبدونها تغدو الّتوّجهات الفطرّية 

عمياء ل تهتدي اإلى م�ضاديق الكمال اأبًدا.

)1)  جنود العقل والجهل، �س 131-130.
)2)  )م.ن(، �س 132-131.
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اإليمان   .1
يق���ول اأمير الموؤمنينQ: »ث ث من كّن فيه فقد اأكم���ل الإيمان العدل في الغ�سب 

.
والّر�سا والق�سد في الفقر والغنى واعتدال الخوف والّرجاء«)1)

العقل المنّور  .2
»اعلم اأّن الرجاء الوثيق والأمل الكامل بالحّق تعالى ورحمته الوا�ضعة نتيجة حتمّية لإدراك 

العق���ل  - بنور فطرته و�ضفاء طينته ومعرفته الذوقي���ة المعنوية العرفانية  ��� حقيقة اأّن الحّق 

ج���ّل وعال كامل مطلق، فال �ضبيل للّتحديد والتقييد � وه���ي من النقائ�س الإمكانّية � اإلى ذاته 

و�ضفات���ه واأ�ضمائ���ه واأفعاله، لذا فاإّن مجاري تجّليات رحمة ذات���ه المقّد�ضة ل يحّدها حّد، ول 

.
(2(

يقّيدها قيد«

الفطرة الّصافية  .3
»لأّن الفط���رة تدع���و العق���ل اإلى الكام���ل المطلق والّرحم���ة الوا�ضعة على الإط���الق؛ فاإّنها 

تو�ضل���ه اإل���ى الّرجاء الكامل، واإذا احتجبت الفطرة عن نورانّيته���ا الأ�ضلية؛ حجبت عن الحّق 

فاتّية و�ضعة رحمة ذات���ه المقّد�ضة، وقد ي�ضل الحتجاب اأحياًنا  تعال���ى وكمالته الذاتّية وال�ضّ

درج���ة الياأ�س م���ن رحمة الحّق تعالى. اإذن اّت�ضح اأّن الّرجاء م���ن الأمور الفطرّية في حين اأّن 

القنوط ناتج من الحتجاب عن الفطرة المخّمرة، فهو خالف ما تق�ضيه هذه الفطرة. ومبداأ 

الّرج���اء ح�ض���ن الظّن باهلل تعالى. ف���ي حين اأّن م�ضدر القنوط من رحم���ة اهلل هو �ضوء الظّن 

بذاته المقّد�ضة جّل وعال. واإن كان م�ضدر ح�ضن الظّن العلم ب�ضعة الّرحمة الإلهّية، والإيمان 

فاتي الفعل���ّي. وم�ضدر �ض���وء الظّن والجهل بذل���ك، فهما يرجعان  بالكم���ال الأ�ضمائ���ي وال�ضّ

.
(3(

بالّتالي اإلى معرفة الّذات المقّد�ضة، والجهل بها«

اإًذا،»ف���اإّن الّرجاء والّطمع بال���ّذات المقّد�ضة والنقطاع عن الخل���ق والتعّلق بالحّق تعالى؛ 

م���ن ل���وازم الفطرة المخّم���رة ال�ضليم���ة، وقد مدحهم���ا اهلل والمع�ضوم���ون R: قال اهلل 

)1)  ت�ضنيف غرر الحكم، 88.
)2)  جنود العقل والجهل، �س128.

)3)   )م.ن(، �س 129-128.
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. وقال في و�ضف الموؤمنين: 
(1(

 تعالى: {ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ  }

.
(3(

»
(2(

{گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں  }

معرفة اهلل وتوحيده  .4
»اإّن الّرجاء بالحّق تعالى والّطمع برحمته الوا�ضعة والتطّلع اإلى ينابيع في�س ذاته المقّد�ضة، 

. فالّتوحيد، الذي هو ح�ضن 
(4(

هي من �ضعب الّتوحيد، ومن مقت�ضيات الفطرة المخّمرة اإلهيًّا«

اهلل الأكبر، يتجّلى بالّرجاء.

يقول الإمام الخمينّي }: »اإّن الّرجاء بالحّق تعالى والطمع برحمته الوا�ضعة والتطّلع اإلى 

.
(5(

ينابيع في�س ذاته المقّد�ضة، هي من �ضعب التوحيد، ومن مقت�ضيات الفطرة المخّمرة اإلهّيًا«

أهم موانع الّرجاء

التوّجه إلى الّدنيا  .1
يقول الإمام الخمينّي }: »اأّما اإذا توّجه]الإن�ضان[ اإلى ال�ّضجرة الخبيثة المنهّي عنها، 

فات والأفع���ال الإلهّية،  ح�ض���ل عن���ده بمقدار هذا التوّج���ه  تقييد وتحديد ف���ي الأ�ضماء وال�ضّ

وبالّتال���ي اأ�ضاب���ه الجهل ب�ضع���ة الّرحمة الإلهّية، اإل���ى اأن ي�ضل به الحال ]م���ع ا�ضتداد الّتوّجه 

ه���ذا [ اإل���ى الخروج بالكامل عن الفط���رة، وغلبة اأحكام الحجاب علي���ه، فت�ضتولي الكدورات 

والظلمة، على مراآة قلبه اإلى حّد حرمانه من عوالم الغيب وتجليات الأ�ضماء والأفعال الإلهّية، 

فيحتجب عن انعكا�س التجليات الّرحمانّية، ويغلب عليه حكم الياأ�س والقنوط اإلى درجة يعزل 

.
(6(

نف�ضه معها عن رحمة الحّق تعالى الوا�ضعة، وهذه هي غاية الخذلن �� نعوذ باهلل منه«

االعتماد على األعمال لنيل الّثواب  .2
 Q ا م�ضتن���ًدا عن الإم���ام الباقر يق���ول الإم���ام }: »وف���ي الكافي ال�ّضري���ف: اأي�ضً

)1)  �ضورة الأعراف، الآية 56.
)2)  �ضورة ال�ضجدة، الآية 16.

)3)  جنود العقل والجهل، �س 186-185.
)4)  )م.ن(، �س186.
)5)  )م.ن(، �س 186.

)6)  جنود العقل والجهل، �س 129.
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ق���ال: »قال ر�سول اهلل P: قال اهلل تبارك  وتعال���ى: ل يّتكل العاملون على اأعمالهم التي 

رين  يعملونها لثوابي، فاإّنهم لو اجتهدوا واأتعبوا اأنف�سهم اأعمارهم في عبادتي كانوا مق�سّ

غي���ر بالغي���ن في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في جناتي 

ورفي���ع الدرج���ات العلى في جواري، ولك���ن برحمتي فليثقوا وف�سل���ي فليرجوا واإلى ح�سن 

الظ���ّن ب���ي فليطمئن���وا ف���اإّن رحمتي عن���د ذلك تدركه���م ومن���ي يبلغهم ر�سوان���ي ومغفرتي 

.
تلب�سهم عفوي فاإني اأنا اهلل الرحمن الرحيم وبذلك ت�سّميت)1)«)2)

في كيهّية تحصيل الّرجاء

االستنان بسّنة رسول اهلل  .1
{وئ ۇئ       ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ    ېئ        ىئ ىئ ىئ ی                 يق���ول اهلل تعال���ى: 

، فالأ�ضوة ح�ضنة هي لمن كان يرجو اهلل ل لكل اإن�ضان.
(3(

ی ی ی          }
االّطالع على اآليات واألخبار  .2

يق���ول الإمام الخمين���ّي }: »مالحظة الآيات والأخبار التي تنب���ئ عّما وعد اهلل تعالى 

.
(4(

عباده، مّما ُيحيي كامل الأمل والّرجاء«

»فتفّكر الآن في الآية ال�ضريفة: {ڻ ڻ    ۀ  ۀ       ہ    ہ ہ ہ     ھ ھ  ھ ھ    ے      

.
(6(

 فاإنها ت�ضّق طرًقا من المعرفة  واأبواًبا من الّرجاء والأمل لقلب الن�ضان«
(5(

ے  }
الّتوّجه إلى اهلل تعالى  .3

»اإذا لم يحجب الإن�ضان نف�ضه عن الحّق تعالى بالّتوّجه اإلى �ضجرة الّطبيعة الخبيثة، تجّلت 

فاء الباطنّي انعكا�ضة ح�ضرات الأ�ضماء دون تحديد اأو تقييد، وهذا الّتجّلي يثمر  فيه بهذا ال�ضّ

.
(7(

التعّلق القلبي والأن�س والأمل، وهذا هو في الواقع الّرجاء الوثيق والأمل الم�ضتقّر«

)1)  الكافي، ج2، �س71.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 133.

)3)  �ضورة الأحزاب، الآية 21.
)4)  الأربعون حديًثا، �س 262.

)5)  �ضورة طه، الآيات 43 – 44.
)6)  معراج ال�ضالكين، �س 246.

)7)  جنود العقل والجهل، �س129.
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االّطالع على مظاهر الّرحمة  .4
»وال�ضالك لبّد له اأن يفهم قلبه في جميع ف�ضول الأذان والإقامة عظمة المح�ضر والح�ضور 

والحا�ضر ويجعل ذّل نف�ض���ه وعجزها وق�ضورها ن�ضب عينيه حّتى يح�ضل الخوف والخ�ضية؛ 

وم���ن الجانب الآخر لبّد اأن يريه الّرحمة الوا�ضعة والألطاف الكريمة حّتى يح�ضل له الّرجاء 

.
(1(

وال�ّضوق«

موعظة
ِتي   َتَب���اَرَك َوَتَعاَلى َيُقوُل: »َوِعزَّ

َ
نَّ اهلل

َ
 ِف���ي َبْع�ِس اْلُكُتِب اأ

َ
ُه َقَراأ نَّ

َ
ِب���ي َعْبِد اهلِل Q اأ

َ
َع���ْن اأ

�ِص 
ْ
ٍل ِمَن النَّا�ِص َغْيِري ِباْلَياأ َمَل ُكلَّ ُموؤَمِّ

َ
َعنَّ اأ َقطِّ

ُ
َوَجَ ِلي َوَمْجِدي َواْرِتَفاِعي َعلَى َعْر�ِسي َلأ

ُل َغْيِري  ُيوؤَمِّ
َ
ِلي اأ َدنَُّه ِمْن َف�سْ َبعِّ

ُ
َينَُّه ِمْن ُقْرِبي َوَلأ َنحِّ

ُ
ِة ِعْنَد النَّا�ِص َوَلأ ْك�ُسَونَُّه َثْوَب اْلَمَذلَّ

َ
َوَلأ

َداِئ���ُد ِبَي���ِدي َوَيْرُجو َغْي���ِري َوَيْق���َرُع ِباْلِفْكِر َب���اَب َغْيِري وِبَي���ِدي َمَفاِتيُح  َداِئ���ِد َوال�سَّ ِف���ي ال�سَّ

لَِني ِلَناِئَبٍة َفَقَطْعُتُه ُدوَنَها؟!  مَّ
َ
ْبَواِب َوِهَي ُمْغلََقٌة َوَباِبي َمْفُتوٌح ِلَمْن َدَعاِني َفَمْن َذا الَِّذي اأ

َ
اْلأ

َوَمِن الَِّذي َرَجاِني ِلَعِظيَمٍة َفَقَطْعُت َرَجاَءُه ِمنِّي؟! َجَعْلُت اآَماَل ِعَباِدي ِعْنِدي َمْحُفوَظًة َفلَْم 

ْبَواَب 
َ
ْن َل ُيْغِلُقوا اْلأ

َ
َمْرُتُهْم اأ

َ
ْن َل َيَملُّ ِمْن َت�ْسِبيِحي واأ ُت �َسَماَواِتي ِممَّ

ْ
َيْر�َسْوا ِبِحْفِظي، َوَمَ أ

نَُّه َل َيْمِلُك 
َ
َلْم َيْعلَْم َم���ْن َطَرَقْتُه َناِئَبٌة ِمْن َنَواِئِب���ي اأ

َ
َبْيِن���ي َوَبْي���َن ِعَباِدي َفلَ���ْم َيِثُقوا ِبَقْوِلي، اأ

ْلِني 
َ
ْعَطْيُتُه ِبُجوِدي َما َلْم َي�ْساأ

َ
َراُه َلِهًيا َعنِّي؟! اأ

َ
 ِمْن َبْعِد اإِْذِني َفَما ِلي اأ

َحٌد َغْيِري اإِلَّ
َ
َك�ْسَفَها اأ

ُل 
َ
�ْساأ
ُ
َلِة ُثمَّ اأ

َ
 ِباْلَعَطاِء َقْبَل اْلَم�ْساأ

ُ
ْبَداأ
َ
َفَتَراِني اأ

َ
َل َغْيِري، اأ

َ
ُه و�َساأ ْلِني َردَّ

َ
ُثمَّ اْنَتَزْعُتُه َعْنُه َفلَْم َي�ْساأ

َوَلْي�َص اْلَعْفُو 
َ
َوَلْي�َص اْلُجوُد َواْلَكَرُم ِلي؟ اأ

َ
ُلِن���ي َعْبِدي؟! اأ َنا َفُيَبخِّ

َ
َبِخيٌل اأ

َ
ِجيُب �َساِئِلي؟! اأ

ُ
َف���َ  اأ

ْن 
َ
ُلوَن اأ مِّ َفَ  َيْخ�َس���ى اْلُموؤَ

َ
َنا َمَحلَّ اْلآَم���الِ؟ َفَمْن َيْقَطُعَها ُدوِني اأ

َ
َوَلْي�َص اأ

َ
ْحَم���ُة ِبَي���ِدي؟ اأ َوالرَّ

ْعَطْيُت ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهْم 
َ
ُلوا َجِميعاً ُث���مَّ اأ مَّ

َ
ي اأ ْر�سِ

َ
ْهَل اأ
َ
ْهَل �َسَماَواِت���ي َواأ

َ
نَّ اأ
َ
ُل���وا َغْي���ِري َفلَْو اأ ُيوؤَمِّ

َنا َقيُِّمُه َفَيا ُبوؤْ�ساً 
َ
ٍة َوَكْيَف َيْنُق�ُص ُمْلٌك اأ ُو َذرَّ ���َل اْلَجِميُع َما اْنَتَق�َص ِمنْ  ُمْلِكي ُع�سْ مَّ

َ
ِمْث���َل َم���ا اأ

 .
ِلْلَقاِنِطيَن ِمْن َرْحَمِتي َوَيا ُبوؤْ�ساً ِلَمْن َع�َساِني َوَلْم ُيَراِقْبِني!«)2)

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 136.
)2)  الكافي، ج2، �س66، و�ضائل ال�ضيعة ج 15، �س 215.
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المهاهيم الرئيسة

اإّن اأهمّية الّرجاء تكمن في اأّنه اأهم �ضالح لمواجهة ال�ّضيطان، فغاية ما يريده ال�ّضيطان   .1

من غواية الإن�ضان وتزيين المعا�ضي له هو اإي�ضاله اإلى الياأ�س من رحمة اهلل، لهذا ُيعّد 

الحفاظ على رجاء اهلل وتقويته في الّنف�س من اأقوى اأ�ضلحة مواجهة ال�ّضيطان.

يوج���د عالقة حقيقية بين الرج���اء والعمل ال�ضالح، فالنفو�س الراجي���ة حّقًا هي التي   .2

تطيع اهلل حّقًا.

الّتوحيد، الذي هو ح�ضن اهلل الأكبر، يتجّلى بالّرجاء.  .3

ين�ضاأ الّرجاء من:  .4

	 معرفة اهلل وتوحيده والإيمان به.•

	 العق���ل: الرج���اء الوثيق والأم���ل الكامل بالحّق تعال���ى ورحمته الوا�ضع���ة نتيجة حتمّية •

لإدراك العقل  حقيقة اأّن الحّق جّل وعال كامل مطلق.

	 الفطرة: لأّن الفطرة تدعو العقل اإلى الكامل المطلق والّرحمة الوا�ضعة على الإطالق؛ •

فاإّنها تو�ضله اإلى الّرجاء الكامل.

اإّن ال�ّضبيل لتح�ضيل الّرجاء يكون ب�:  .5

	 ال�ضتنان ب�ضّنة ر�ضول اهلل.•

	 الّطالع على الآيات والأخبار: التي تنبئ بما وعد اهلل عباده.•

	 التوّجه اإلى اهلل تعالى: اإذا لم يحجب الإن�ضان نف�ضه عن الحّق تعالى، تجّلت فيه بهذا •

فاء الباطنّي انعكا�ضة ح�ضرات الأ�ضماء دون تحديد اأو تقييد، وهذا الّتجّلي يثمر  ال�ضّ

التعّلق القلبي والأن�س والأمل، وهذا هو الّرجاء الوثيق والأمل الم�ضتقر.

	 الّطالع على مظاهر رحمته.•

اأهم موانع الّرجاء:  .6
	 التوّج���ه اإلى الّدنيا: حيث يح�ضل عند الإن�ضان بمقدار هذا التوّجه تقييد وتحديد في •

فات والأفعال الإلهّية، وبالّتالي الجهل ب�ضعة الّرحمة الإلهّية الذي يوقع  الأ�ضماء وال�ضّ

الإن�ضان في الياأ�س والقنوط.

	 العتماد على الأعمال.•
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

َغ���ُه ُمَناُه واإَِذا 
َل َما ِعْنَدُه َبلَّ مَّ

َ
ْعَط���اُه َواإَِذا اأ

َ
َل���ُه َعْبٌد اأ

َ
ِحي���ِم َي���ا َمْن اإَِذا �َساأ ْحم���ِن الرَّ ِب�ْس���ِم اهلِل الرَّ

ْح�َسَبُه َوَكَفاُه، 
َ
َل َعلَْيِه اأ اُه َواإَِذا َتَوكَّ

َياِن �َسَتَر َعلَْيِه وَغطَّ ْدَناُه واإَِذا َجاَهَرُه ِباْلِع�سْ
َ
َبُه َواأ ْقَبَل َعلَْيِه َقرَّ

َ
اأ

َناَخ ِبَباِب���َك ُمْرَتِجياً َنَداَك َفَما 
َ
���ِذي َنَزَل ِبَك ُمْلَتِم�ساً ِقَراَك َفَم���ا َقَرْيَتُه وَمِن الَِّذي اأ اإَِلِه���ي َم���ِن الَّ

ْعِرُف �ِسَواَك َمْول���ًى ِبالإِْح�َساِن 
َ
ُروفاً وَل�ْس���ُت اأ ْرِج���َع َعْن َباِب���َك ِباْلَخْيَبِة َم�سْ

َ
ْن اأ
َ
َيْح�ُس���ُن اأ

َ
ْوَلْيَت���ُه اأ

َ
اأ

ْقَطُع 
َ
اأ
َ
ْمُر َلَك اأ

َ
���ُل �ِسَواَك َواْلَخْلُق َوالأ وؤَمِّ

ُ
ُه ِبَيِدَك َوَكْيَف اأ ْرُجو َغْيَرَك َواْلَخْيُر ُكلُّ

َ
وف���اً َكْي���َف اأ َمْو�سُ

ُم ِبَحْبِلَك،  ْعَت�سِ
َ
َنا اأ
َ
ْم ُتْفِقُرِني اإَِلى ِمْثِلي َواأ

َ
ِلَك اأ ْلُه ِمْن َف�سْ

َ
�ْساأ
َ
ْوَلْيَتِني َما َلْم اأ

َ
َرَجاِئ���ي ِمْن���َك َوَق���ْد اأ

ْن�َساَك وَلْم َتَزْل َذاِكِري 
َ
ُدوَن َوَلْم َي�ْسَق ِبِنْقَمِت���ِه اْلُم�ْسَتْغِفُروَن َكْيَف اأ َي���ا َم���ْن �َسِعَد ِبَرْحَمِتِه اْلَقا�سِ

َمِلي 
َ
ْعلَْق���ُت َيِدي َوِلَنْيِل َعَطاَياَك َب�َسْطُت اأ

َ
ْنَت ُمَراِقِبي، اإَِلِهي ِبَذْيِل َكَرِمَك اأ

َ
ْلُه���و َعْنَك َواأ

َ
وَكْي���َف اأ

َلْيِه َيْلَتِجُئ َوُكلُّ   َه���اِرٍب اإِ
ْفَوِة َعِبيِدَك َيا َمْن ُكلًّ ِن���ي ِبَخاِل�َس���ِة َتْوِحي���ِدَك َواْجَعْلِني ِمْن �سَ ْخِل�سْ

َ
َفاأ

ِمُلُه َيا َمْن 
َ
ْكَرَم َمْدُعوٍّ َوَيا َمْن َل ُيَردُّ �َساِئُلُه َوَل ُيَخيَُّب اآ

َ
���اُه َيْرَتِج���ي َيا َخْيَر َمْرُجوٍّ َوَيا اأ َطاِل���ٍب اإِيَّ

ْن َتُمنَّ َعلَيَّ ِمْن َعَطاِئَك ِبَما َتَقرُّ 
َ
ُلَك ِبَكَرِمَك اأ

َ
�ْساأ
َ
َباُبُه َمْفُتوٌح ِلَداِعيِه َوِحَجاُبُه َمْرُفوٌع ِلَراِجيِه اأ

ْنِيا  يِباِت الدُّ ُن ِبِه َعلَ���يَّ ُم�سِ ِب���ِه َعْيِن���ي َوِم���ْن َرَجاِئَك ِبَما َتْطَمِئنُّ ِبِه َنْف�ِس���ي َوِمَن اْلَيِقيِن ِبَما ُتَهوِّ

.
اِحِميَن)1) ْرَحَم الرَّ

َ
يَرِتي َغ�َساَواِت اْلَعَمى ِبَرْحَمِتَك َيا اأ َوَتْجُلو ِبِه َعْن َب�سِ

الآيات الكريمة:

ۆ  ۇۆ  ۇ                 ڭ ڭ  ڭ ڭ  ھ  ھ ے ےۓ ۓ  {ھ   .1

.
(2(

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ  ې  }
گ  گگ  گ  ک  ک  ک  ک     ڑ  ڑ  ژ  {ژ   .2

.
(3(

ڳ    ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  }

)1)  الإمام ال�ضّجاد، ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، مناجاة الراجين.
)2)  �ضورة الن�ضاء، الآية 104.

)3)  �ضورة يون�س، الآية 11.
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ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ   .3

ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ 
.

(1(
ڄ        ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ    چ}

وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  {ې   .4

.
(2(

ۇئ ۇئۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ         ېئ  }
الروايات ال�سريفة:

عن اأمير الموؤمنينQ: »اأعظم الب ء انقطاع الرجاء«)3).  .1

ْرَجى ِمْن���َك ِلَما َتْرُجو َفاإِنَّ ُمو�َسى 
َ
ع���ن اأب���ي َعْبِد اهلِل Q َيُقوُل: »ُكْن ِلَما َل َتْرُجو اأ  .2

َلْيِهْم َوُهَو َنِبيٌّ ُمْر�َسٌل«)4). ْهِلِه َناراً َفاْن�َسَرَف اإِ
َ
Q َذَهَب ِلَيْقَتِب�َص ِلأ

ع���ن اأمير الموؤمنينQ: »من يكن اهلل اأمله يدرك غاي���ة الأمل والرجاء ]ونهاية   .3

الرجاء[«)5).

)1)  �ضورة يون�س، الآية 15.
)2)  �ضورة الإ�ضراء، الآية 57.

)3)  ت�ضنيف غرر الحكم، �س 83.
)4)  الكافي، ج5، �س 83.

)5)  ت�ضنيف غرر الحكم، �س 83.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

  التوّكل )1( 

حقيقة التوّكل وأركانه

يتعّرف اإلى المعنى الّدقيق للتوّكل. . 1

يمّيز التوّكل عن الّر�ضا والّثقة والّتفوي�س. . 2

ي�ضرح اأركان التوّكل. . 3

الدرس الثاني والعشرون





تمفيق
لّم���ا كان الإيم���ان باهلل تعال���ى روح الرتباط ال�ّضليم ب���ه واأ�ضا�س كّل الخي���رات فذلك لأّنه 

بالإ�ضاف���ة اإلى قيامه على المعرفة التي ُتعّد هدًفا ل�ضلوك الإن�ضان فاإّنه م�ضّحح لعمل الإن�ضان 

ا. و�ضعيه اأي�ضً

اإّن الو�ضيل���ة الوحي���دة الت���ي يحتاج اإليها المخل���وق في هذه الحي���اة الّدنيا هي {مئ ىئ 

. فهنا اأر�س العمل، ول يمكن نيل اأّي كرامة اإّل به. 
(1(

يئ جب  حب خب}
الكثي���ر م���ن الّنا����س يحبط عمله���م ول ي�ضلون اإل���ى اأّي نتيج���ة لأّنهم لم يعرف���وا الأعمال 

.
(2(

المطلوبة، ف� {ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ   ڻ ڻ  }

اإّن الإيم���ان ه���و الذي ي���دّل الإن�ضان عل���ى الأعمال التي يحت���اج اإليها للو�ض���ول اإلى الغاية 

المن�ض���ودة وهي ال�ّضعادة الأبدّية والكمال الحقيق���ّي. واإّن من اأركان الإيمان وعالئمه الموؤّكدة 

والت���ي له���ا �ضلة وثيقة بت�ضحيح م�ض���اره: التوّكل على اهلل. فما هو الت���وّكل؟ وكيف ن�ضبح من 

المتوّكلين.

ل؟
ّ

ما هو التوك
اإّن كّل م���ن يتدّبر الن�ضو����س الإ�ضالمية في الكتاب وال�ضّنة يلتفت اإلى عظمة التوّكل و�ضّدة 

الهتم���ام ب���ه، وكفاه اأهمّية اأّنه ُجعل من عالمات الإيمان الذي ل قبول لالأعمال اإّل به. بيد اأّن 

التوّكل قد تعّر�س للكثير من الّتحريف لأ�ضباب عديدة:

)1)  �ضورة الّنجم، الآية 39.
)2)  �ضورة الكهف، الآية 104.
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منه���ا: رغبة الّظالمين وحكومات الجور باإخم���اد الّن�ضاط الإن�ضانّي البّناء لكي ل ي�ضطدم 

م���ع ماآربها واأهدافها الم�ضوؤومة. ف�ضعى هوؤلء من خ���الل عمالئهم من وّعاظ ال�ّضالطين اإلى 

تف�ضير التوّكل بطريقة تنتهي اإلى القعود والجمود والكتفاء بالحّد الأدنى من ال�ّضعي والّن�ضاط.

ومنها: دّقة اأمر الّتوّكل وابتنائه على المعرفة العميقة والأ�ضيلة، الأمر الذي ل يتوّفر اإّل في 

ظّل الرتباط بالمف�ّضرين الحقيقّيين لالإ�ضالم. 

وقد مّن اهلل علينا في هذا الّزمان ب�ضخ�ضّية ورثت علوم الأولياء وقّدمتها لنا ب�ضورة رائعة 

ا�ضتطاع���ت اأن تخترق حواجز الّتعقيد والغربة والّت�ضطيح الفكرّي، وامتلكت ال�ّضجاعة الكافية 

لعر����س المفاهيم العميقة باأ�ضلوٍب مب�ّضط و�ضهل، وكان منها ق�ضّية الّتوّكل التي �ضن�ضتمع اإلى 

اأهّم اأبعادها على ل�ضان وبيان الإمام الخمينّي }.

يقول الإمام الخمينّي }: »اعلم اأّن التعاريف المذكورة للتوّكل في كتب اللغة واأخبار 

العلم���اء واآثاره���م وكلماتهم، متقارب���ة المعاني، فال حاجة ل�ضرف الوقت ف���ي تتّبع الكثير 

منه���ا، ل���ذا نكتفي بالإ�ضارة اإلى بع�ضها. والظاهر اأّن معن���اه � كما تدّل عليه م�ضتّقاته � تولية 

الأمر لمن يعتمد عليه المرء لأّنه يرى عجزه عن القيام به، ومنه الوكالة والتوكيل. من هنا 

فلع���ّل ما ذكره علماء اللغة مثل الجوهرّي في ال�ضحاح وغيره من اأّن »الّتوّكل اإظهار العجز 

والعتم���اد على غيرك«، هو من باب تف�ضير الأمر بمقت�ض���اه، ويمكن اأن يكون اأ�ضله بمعنى 

العجز، مثل قولهم: »رجٌل وِكٌل � بالتحريك � ُوكلٌة مثل همزة: اأي عاجز يكل اأمره اإلى غيره«، 

واإي���كال الأمر اإلى الغير مقت�ض���ى العجز عنه. ويقول بع�س اأهل المعرفة: »التوكل كلة الأمر 

كّل���ه اإل���ى مالكه والتعويل على وكالت���ه«، وقال بع�ضهم »التوكل عل���ى اهلل: انقطاع العبد اإليه 

ف���ي جميع ما ياأمله م���ن المخلوقين«، وقال بع�س العرفاء: »التوّكل طرح البدن في العبودّية 

.
(1(

وتعّلق القلب بالربوبّية«

ل  الّرضا
ّ

الهرق بين التوك
ولأج���ل تو�ضيح معن���ى الّتوّكل اأكثر يقارنه الإمام } مع غيره م���ن المفاهيم المتقاربة 

كالّر�ض���ا والّتفوي�س والّثقة، فيقول: »اعلم اأّن مقام »الر�ض���ا« غير مقام »التوّكل«، وهو اأ�ضمى 

)1)  جنود العقل والجهل، �س 189-188.



297 ل  أركانل 
ّ

ل اام إديدة التوك
ّ

 التوك

من���ه واأرف���ع. وذلك لأّن المتوّكل يطل���ب الخير وال�ضالح لنف�ضه، فيوكل الح���ّق تعالى، ب�ضفته 

الح. اأّما ال�ّضخ�س »الرا�ضي« فيكون قد اأفنى اإرادته  فاعل الخير، للح�ضول على الخير وال�ضّ

.
(1(

في اإرادة اهلل، فال يختار لنف�ضه �ضيئًا«

هويض
ّ

ل  الت
ّ

وك
ّ

الهرق بين الت
ا غير التوّكل، واأّن »الثقة« غيرهما. ولذلك فقد اأ�ضير اإليهما في  »اعلم اأّن »التفوي�س« اأي�ضً

مقام���ات ال�ّضالكين ب�ض���ورة منف�ضلة. يقول الخواجة عبد اهلل الأن�ض���اري: »التَّْفوي�ُس اأْلَطُف 

ْو�َض���ُع َمْعن���ًى ِمَن التوّكل ُث���مَّ َقاَل: التوّكل �ُضْعَب���ٌة ِمْنُه«. وذل���ك لأّن التفوي�س هو اأن ل 
َ
اإ�َض���ارُة َواأ

ي���رى العب���د في نف�ضه حول ول ق���ّوة، ول يجد اأّن له الت�ضّرف في �ض���يء، ويرى الحّق تعالى هو 

المت�ضّرف في كّل الأمور.

 اأّم���ا ف���ي التوّكل فلي�س الأم���ر كذلك، لأّن المت���وّكل يجعل الحّق �ضبحان���ه قائًما مقامه في 

الح. واأّما اأّن التفوي�س اأو�ضع، لأّن التوّكل فرٌع منه، لأّن التوّكل  الت�ضّرف واجتالب الخير وال�ضّ

يك���ون ف���ي الم�ضالح والتفوي�س يكون في الأمور كاّفة. ولأّن الت���وّكل ل يكون اإّل بعد وقوع �ضبب 

ي�ضتوجب���ه، اأي عن���د وجود اأمر يتوّكل فيه العبد على اهلل، مثل توّكل النبّي P واأ�ضحابه على 

اهلل ف���ي اأن يحفظه���م م���ن الم�ضركين، حينم���ا قيل له���م: {ىئ ىئ ی ی ی ی     

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  }.
 :P واأّما التفوي�س فيكون قبل وقوع ال�ضبب، كما جاء في الدعاء: المروّي عن ر�ضول اهلل

ْمِري اإَِليَك«؛  وقد يكون بعد 
َ
ُت اأ �ضْ ُت َظْهِري اإَِليَك، َوَفوَّ

ْ
ْلَجاأ

َ
�ْضَلْمُت َنْف�ِضي اإَِليَك، َواأ

َ
ي اأ »اللَُّهمَّ اإِنِّ

وقوع ال�ضبب، مثل تمثيل موؤمن اآل فرعون. اإّن ما ذكرناه يكون حا�ضل ترجمة �ضرح العارف 

الكامل  العارف  كالم  من  ماأخوًذا  والتفوي�س  للتوّكل  الكا�ضاني«  الرّزاق  »عبد  المعروف 

ولكن  ذلك.  على  يدّل  ما  الخواجة  كالم  وفي  الخت�ضار  من  �ضيء  مع  اهلل«  عبد  »الخواجة 

في اعتبار التوّكل �ضعبة من الّتفوي�س ي�ضتدعي الّنظر. كما اأّن في جعل الّتفوي�س من التوّكل 

ِكلتا  اإذ في  ال�ضبب.  التوّكل يقع بعد وقوع  اأّن  َثّمة دليل على  م�ضامحة وا�ضحة. وكذلك لي�س 

الحالتين قبل وبعد وقوع ال�ضبب ي�ضّح معنى التوكل«)2).

)1)  الأربعون حديًثا، �س 251.
)2)  )م.ن(، �س 252-251.
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دة
ّ
ل  الث

ّ
الهرق بين التوك

»اأما »الثقة« فهي غير »التوّكل« و»الّتفوي�س«، كما يقول الخواجة: »الِثَقُة �َضَواُد َعْيِن التوّكل، 

«. اأي اأّن المقامات الثالثة ل تح�ضل من دون 
ِ
ْفِوي�ِس، َو�ُضَوْي���داُء َقْلِب التَّ�ْضِليم َوُنْقَط���ُة َداِئَرِة التَّ

»ثق���ة«، ب���ل اإّن روح تل���ك المقامات هي الّثقة ب���اهلل تعالى. فما لم يثق العب���د بالحّق تعالى، ل 

يمك���ن اأن يناله���ا. فتبين ال�ضّر في قول ر�ض���ول اهلل P، بعد التوكل والتفوي�س، »ِث���ْق ِبِه ِفْيَها 

.
(2(

»
وِفي َغْيِرَها«)1)

ل
ّ

أركان التوك
و�ض���وف يتعّمق معنى الّتوّكل ويزداد تبلوره عند الحديث عن اأركانه ودرجاته ويذكر الإمام 

للتوّكل اأركاًنا منها:

»1. اأّن الحّق تعالى عالٌم بحاجات العباد. 

2. واأّنه قادر على تلبية تلك الحاجات.

3. واأّنه لي�س في ذاته المقّد�ضة بخل.

.
(3(

4. واأنه رحيم بالعباد وروؤوف بهم«
»اإًذا، فالتوّكل قائٌم على هذه الأركان الأربعة. ول يكفي هنا مجّرد العتقاد والعلم بها؛ بل 

المطل���وب ه���و الإيمان بها ولذلك قلنا: اإّن الإيمان �� ]ولي�س العل���م[ �� بهذه الأركان الأربعة هو 

.
(4(

باب التوّكل«

»وُروي ع���ن الإم���ام مو�ضى بن جعفر Q، ق���ال الراوي: �ضاألته عن ق���ول اهلل عّز وجّل: 

، فق���ال: »التوّكل على اهلل درج���ات، منها اأن تتوّكل على 
(5(

{ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ  }

اهلل في اأمورك كّلها، فما ُفعل بك كنت عنه را�سًيا، تعلم اأّنه ل ياألوك خيًرا وف�سً ، وتعلم 

.
(6(

اأّن الحكم في ذلك له، فتوّكل على اهلل بتفوي�ص ذلك اإليه، وثق به فيها وفي غيرها«

الكافي، ج2، �س65.  (1(
)2)  الأربعون حديًثا،  �س 253.

)3)  )م.ن(، �س 250.
)4)  جنود العقل والجهل، �س 190.

)5)  �ضورة الطالق، الآية 3.
)6)  الكافي، ج2، �س65.
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ذكر Q في هذا الحديث ال�ّضريف ركنين من اأركان التوّكل ي�ضعب العتقاد بهما: 

ر في اإي�ضال الف�ضل والخير اإليه. الأّول: اأن يعرف الإن�ضان اأّن اهلل تعالى ل يق�ضّ

الثان���ي: اأن يفّو����س زمام اأموره جميًعا اإلى الحّق تعالى اإيماًن���ا منه باأّنه جّل وعال �ضاحب 

القدرة الكاملة المحيطة وبيده مجاري جميع الأمور.

ب���ل ولعّله Q قد اأ�ض���ار بذلك، بل �ضّرح بجميع اأركان التوّكل، لأّن مقت�ضى الإيمان باأّن 

مجاري الأمور جميًعا بيده جّل وعال، هو الإيمان باأّنه عالم بها جميًعا، ومقت�ضى الإيمان باأّنه 

.
(1(

ر في حّق عبده، الإيمان باأّنه تبارك وتعالى منّزه عن البخل والمنع« ل يق�ضّ

»ول يتحّق���ق التوّكل والعتماد على الوكيل، اإذا اختّل الإيمان باأحد هذه الأمور كاأن يحتمل 

الم���وكل الجهل ف���ي الوكيل وعدم معرفت���ه بما يحتاج���ه، اأو اأن يطمئّن اإلى علم���ه بذلك لكّنه 

يحتم���ل عجزه عن تلبي���ة حاجاته؛ اأو اأن يطمئن اإلى علمه وقدرته لكّن���ه يحتمل فيه البخل، اأو 

اأن يطمئ���ن اإلى علمه وقدرته وعدم بخل���ه ولكن ل يطمئن اإلى �ضفقته ورحمته ومحّبته له؛ فال 

.
(2(

ا« يعتمد عليه حينئٍذ اأي�ضً

ل  الّسعي
ّ

وك
ّ

الت
تظه���ر الّثمرة الكبرى للتوّكل ف���ي ال�ّضعي والتك�ّضب. هذا وبالّرغم م���ن اأّن التوّكل قد ُجعل 

عل���ى اأيدي الجاهلين والمغر�ضين �ضبًبا للّتق�ضي���ر والّتكا�ضل. وقد �ضّماه البع�س هنا بالّتواكل 

ل الّت���وّكل، يقول الإم���ام الخمينّي }: »اإّن المقولة القائلة باأّن الت���وّكل ل يتنافى مع العمل 

والتك�ّض���ب، �ضحيح���ة، ب���ل هي مطابقة للبره���ان وللنقل، ولك���ّن الحتجاب ع���ن ربوبّية الحّق 

.
(3(

وت�ضريفه لالأمور واعتبار الأ�ضباب م�ضتقّلة، يتنافى والتوّكل«

»ينبغ���ي التنّبه اإلى اأّن التوّكل ل ينافي الك�ض���ب، بل اإّن ترك الك�ضب والت�ضّرف بعّلة التوّكل 

ه���و من الّنق�ضان والجهل، لأّن الت���وّكل ترك العتماد على الأ�ضب���اب واإرجاعها اإلى م�ضّببها، 

لذل���ك فهو ل ينافي الوق���وع في الأ�ضباب. وما ذكره بع�ضهم من اأّن اإحدى درجات التوّكل التي 

)1)  جنود العقل والجهل، �س 208.
)2)  )م.ن(، �س 209.

)3)  الأربعون حديًثا، �س 249.
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ة؛ هي اأن ي�ضيح الإن�ضان في الب���راري دون زاد ول راحلة معتمًدا على  ه���ي درجة ت���وّكل الخا�ضّ

اهلل لك���ي ي�ضّحح مقام التوّكل؛ وما نقلوه من اأّن الح�ضي���ن بن من�ضور لقي اإبراهيم الخوا�س 

وه���و في بع�س طرق البوادي ف�ضاأله عن حاله فقال: »اأدور في ال�ضحاري واأطوف في البراري 

حي���ث ل م���اء ول �ضجر ول رو�س ول مط���ر، هل ي�ضّح حالي في الت���وّكل اأم ل؟ فقال الح�ضين: 

اإذا اأفني���ت عم���رك في عمران باطنك، فاأين الفناء في التوحي���د؟ نقول اإّن هذا القول يك�ضف 

ع���ن جهل هذين الرجلين بمقام���ي التوحيد والتوّكل، لأّنهما خلطا بي���ن ال�ضياحة في البوادي 

والدرو�ضة، ومقام التوّكل وعّلال ترك ال�ّضعي وتعطيل القوى التي حبا الحّق تعالى الإن�ضان بها، 

زع���م اأّن التوحيد والت���وكل يقت�ضيان ذلك. وهذا نا�ضئ من الجه���ل بمقامي التوحيد والتوّكل، 

لأّن حقيق���ة التوحيد هي الإدراك ال�ضهودّي لكون جميع الت�ضّرفات الخلقّية هي من الحّق جّل 

وع���ال، وم�ضاهدة جماله الجميل  جّل وعال، في مراآة الكثرة، اأجل الحتجاب بالكثرة مخالف 

.
(1(

للتوحيد، وهذا ل يوؤّثر عليه الطواف في البراري اأو عدم الطواف«

ل
ّ

وك
ّ

اا بالت
ّ
عالقة الن

مّدعو الّتوّكل  .1
يقول الإم����ام }: »اإّن النا�س في معرفة الّربوبّية مختلفون متباينون اإلى حٍدّ كبير: 

فالموّح����دون عموم����ًا يعرفون اأّن الح����ّق تعالى هو خالق مبادئ الأم����ور، وكّليات الجواهر، 

وعنا�ض����ر الأ�ضي����اء، ويرون باأّن ت�ضرفه مح����دود، ول يقولون باإحاطت����ه بالّربوبية. فهوؤلء 

ر الأمور حّق؟ وهو المت�ضّرف في كّل �ضيء، فما من كائن يكون  تراه����م ت����ارة يقولون: مقدِّ

اإّل باإرادته المقّد�ضة. ولكّنهم لي�ضوا اأ�ضحاب هذا المقام، ل علًما، ول اإيماًنا، ول �ضهوًدا، 

ول وجداًنا. 

اإّن ه���ذا الفريق م���ن الّنا�س �� والّظاهر اأّننا منهم �� لي�س له���م علٌم كامل بربوبّية اهلل بل 

ا، حيث حجبت عنهم ربوبّي���ة الحّق و�ضلطنته لعلٍل واأ�ضباب ظاهرة،  يك���ون توحيدهم ناق�ضً

ولي����س له���م مقام التوّكل وهو ما يدور كالمنا عليه اإّل لفًظا واّدعاًء. لهذا، فاإّنهم في الأمور 

الدنيوي���ة ل يعتمدون على الحّق �ضبحان���ه باأّي �ضكل من الأ�ضكال، ول يت�ضّبثون اإّل بالأ�ضباب 

)1)  جنود العقل والجهل، �س 202-201.
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الظاهرّي���ة والموؤّث���رات الكونّية؛ واإذا ما اّتفق اأحياًنا اأن توّجهوا اإلى الحّق تعالى وطلبوا منه 

حاج���ة اأو رجوا منه رجاًء، فذلك من باب الّتقلي���د اأو من باب الحتياط، لأّنهم ل يرون في 

ذل���ك �ضرًرا عليهم، بل رّبم���ا يحتملون فيه الفائدة. وفي هذه الح���ال توجد رائحة التوّكل. 

ولكّنه���م اإذا راأوا الأ�ضباب الّظاهرة مالئمة ومطابق���ة لأهوائهم، غفلوا كليًّا عن اهلل تعالى 

وعن ت�ضريفه لالأمور. 

اإّن ه���وؤلء الذي���ن ل يتم�ّضكون حّتى باأدنى درجات التوّكل ف���ي اأعمالهم الّدنيوية، يتحّدثون 

فيم���ا يتعّلق بالأمور الأخروّية عن التوّكل بزهٍو ومباهاة، واإذا ما ظهر منهم اأّي تهاون و�ضعف 

وك�ض���ل ف���ي العلم اأو في تهذي���ب النف�س والعب���ادات والّطاعات، بادروا اإل���ى اإظهار اعتمادهم 

وتوّكله���م على الحّق تعالى وف�ضل���ه؛ وكاأّنهم يريدون بمجّرد تلّفظهم ب���اأّن »اهلل عظيم« و»اإّننا 

متوّكل���ون على ف�ض���ل اهلل« اأن ينالوا الّدرجات الأخروية! فاإّنهم يقولون ف���ي ال�ّضوؤون الدنيوية: 

اإّن ال�ّضع���ي والعمل ل يتنافيان مع التوّكل على اهلل، وف���ي الأمور الأخروّية يرون ال�ّضعي والعمل 

ينافي���ان العتم���اد والت���وّكل عليه. وما ه���ذا اإّل من مكائد النف����س وال�ضيطان. فه���وؤلء لي�ضوا 

متوّكلين على اهلل، ل في الأمور الدنيوية ول في الأمور الأخروية، ول هم يعتمدون عليه في اأّي 

اأم���ر من الأمور. ولكّنهم، لهتمامهم بالأمور الدنيوية  يت�ضّبثون بالأ�ضباب، دون العتماد على 

الحّق تعالى وت�ضريفه لل�ضوؤون في العالم. وعلى العك�س من ذلك، فهم، لعدم اهتمامهم باأمور 

الآخرة، وعدم اإيمانهم اإيماًنا �ضادًقا بيوم المعاد وتفا�ضيله، ي�ضطنعون لذلك الأعذار. فمّرة 

يقولون: »اهلل عظيم« ومّرة يظهرون العتماد على اهلل وعلى �ضفاعة ال�ّضفعاء، مع اأّن هذا كّله 

.
(1(

لي�س �ضوى لقلقة ل�ضان ل اأ�ضا�س لها من الحقيقة في �ضيء

ا بالتوّكل المعتقدون عقلّيً  .2
»وثّم���ة فريق اآخر م���ن الّنا�س اقتنعوا، اإّما بالبرهان واإّما بالّنقل، و�ضّدقوا باأّن الحّق تعالى 

ر الأم���ور، وم�ضّبب الأ�ضباب، والموؤّثر في الوجود، ول ح���دود لقدرته وت�ضّرفه. هوؤلء  ه���و مقدِّ

يتوّكل���ون على اهلل �ضبحانه عن طريق العقل، اأي اأّن اأركان التوّكل تاّمة عندهم، بح�ضب الأدلة 

ا على لزوم  العقلّي���ة والنقلّي���ة ولهذا فهم يرون اأنف�ضه���م من المتوّكلين، ويقيمون الدلي���ل اأي�ضً

)1)  الأربعون حديًثا، �س 249-248.
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 بالعباد 
ٍ
 رحيم

ٍ
 قديٍر كريم

ٍ
الت���وّكل، لأّنهم اأثبت���وا اأركان التوّكل... اإذًا، يجب التوّكل على عال���م

قائ���م بم�ضالحه���م، ل يف���ّوت عليهم �ضيئًا فيها، حت���ى واإن لم يمّيزوا هم بي���ن ما ينفعهم وما 

ي�ضّره���م. هوؤلء واإن كانوا من المتوّكلين عمليًّا، اإّل اأنه���م لم يبلغوا مرتبة الإيمان. فهم لهذا 

راع مع قلوبه���م، لأّنها  م�ضطرب���ون ف���ي اّتخاذ اأمر م���ن اأمورهم، وعقوله���م مغلوبة ف���ي ال�ضّ

.
(1(

بالأ�ضباب متعّلقة، وعن ت�ضّرف الحّق �ضبحانه في الأ�ضياء محجوبة«

ا بالتوّكل المعتقدون قلبّيً  .3
لوا بقلوبهم اإلى معرف����ة ت�ضّرف الحّق تعالى في  »اأّم����ا الّطائفة الثالثة، فه����م الذين تو�ضّ

الكائنات، فاآمنت تلك القلوب باأن مقّدر الأمور، وال�ّضلطان ومالك الأ�ضياء، هو الحّق تعالى، 

وكتب����وا بقل����م العقل على األواح القلوب اأركان التوّكل. هوؤلء ه����م اأ�ضحاب مقام التوّكل. غير 

����ا يختلفون من حيث مراتب الإيمان ودرجاته اختالًف����ا كبيًرا، قبل اأن ي�ضلوا  اأّن ه����وؤلء اأي�ضً

اإل����ى درجة الطمئنان الكامل. وعن����د ذاك تظهر في قلوبهم درجة التوّكل الكاملة، ول تتعّلق 

بالأ�ضب����اب، ب����ل تت�ضّبث بمقام الربوبّي����ة، فتطمئّن اإليه وتعتمد عليه، وكّل م����ا قلناه يعود اإلى 

م����ا اإذا كان القل����ب في مقام الكث����رة الأفعالّية، واإّل فاإّن����ه يتجاوز مقام الت����وّكل ويخرج عن 

.
(2(

المق�ضود«

)1)  الأربعون حديًثا، �س 250-249.
)2)  )م.ن(، �س 250.
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المهاهيم الرئيسة

الّتوّكل من عالمات الإيمان الذي ل قبول لالأعمال اإّل به.  .1

الح لنف�ضه فيوّكل الحّق  الفرق بين الّرا�ضي والمتوّكل هو اأّن المتوّكل يطلب الخير وال�ضّ  .2

���الح. اأّما ال�ّضخ�س »الرا�ضي«  تعال���ى ب�ضفته فاع���ل الخير للح�ضول على الخير وال�ضّ

فيكون قد اأفنى اإرادته في اإرادة اهلل، فال يختار لنف�ضه �ضيًئا.

الف���رق بي���ن الّتفوي�س والتوّكل هو اأّن في الّتفوي�س ل يرى العبد في نف�ضه حوًل ول قّوة،   .3

ول يجد اأّن له الّت�ضّرف في �ضيء، ويرى الحّق تعالى هو المت�ضّرف في كّل الأمور، في 

حي���ن اأّن في التوّكل الأمر لي�س كذلك. والتوّكل يكون في الم�ضالح والتفوي�س يكون في 

الأمور كاّفة.

اإّن الت���وّكل والتفوي����س والت�ضلي���م مقامات ل تح�ضل م���ن دون »ثقة«، ب���ل اإّن روح تلك   .4

المقامات هي الّثقة باهلل تعالى.

الإيم���ان ب���الأركان الأربع���ة التالية هو باب الت���وّكل: 1. اأّن الحّق تعال���ى عالٌم بحاجات   .5

العب���اد، 2. واأّنه قادر على تلبية تلك الحاج���ات، 3. واأّنه لي�س في ذاته المقّد�ضة بخل، 

4. واأّنه رحيم وروؤوف بالعباد. 

ما يتنافى مع التوّكل هو الحتجاب عن ربوبّية الحّق وت�ضريفه لالأمور واعتبار الأ�ضباب   .6

م�ضتقّلة، ل العمل والتك�ّضب.

الّنا����س ثالث���ة اأ�ضن���اف: 1. مّدعو الّتوّكل وه���م الذين ل علم كامل له���م بربوبّية اهلل،   .7

فتوحيده���م ناق�س ولي�س لهم مق���ام التوّكل. 2. المعتقدون بالت���وّكل هوؤلء هم الذين 

ر الأمور. 3.  اعتق���دوا اإّم���ا بالبرهان واإّم���ا بالّنقل، و�ضّدقوا ب���اأّن الحّق تعالى هو مق���دِّ

لوا بقلوبهم اإلى معرفة ت�ضّرف الحّق تعالى في  اأ�ضح���اب مقام التوّكل وهم الذين تو�ضّ

الكائنات.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

ْدَناُه َواإَِذا 
َ
َبُه َواأ ْقَبَل َعلَْيِه َقرَّ

َ
َذا اأ َل َما ِعْنَدُه َبلََّغُه ُمَناُه َواإِ مَّ

َ
َذا اأ ْعَطاُه َواإِ

َ
َلُه َعْبٌد اأ

َ
َيا َمْن اإَِذا �َساأ

.
ْح�َسَبُه َوَكَفاُه)1)

َ
َل َعلَْيِه اأ َذا َتَوكَّ اُه َواإِ

َياِن �َسَتَر َعلَْيِه َوَغطَّ َجاَهَرُه ِباْلِع�سْ

الآيات الكريمة:

ىئ  مئ  حئ  جئ  ی      ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  {ېئ   .1
.

(2(
يئ جب حب  }

{ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ     ڦ   ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ   .2
گ  ک  ک  ک     ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ         ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇ      

.
(3(

گ گ گ ڳ  }
{ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ    .3

.
(4(

ڄ ڃ  ڃ  }
الروايات ال�سريفة:

ِبي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: »َلْي�َص �َس���يْ ٌء اإِلَّ وَلُه َحّد،ٌ َقاَل: ُقْلُت: ُجِعْلُت ِفَداَك َفَما 
َ
َع���ْن اأ  .1

لَّ َتَخاَف َمَع اهلِل �َسْيئاً«)5).
َ
ِل؟  َقاَل: اْلَيِقيُن؟ ُقْلُت: َفَما َحدُّ اْلَيِقينِ؟ َقاَل: اأ َحدُّ التََّوكُّ

ْن َيْعلََم 
َ
�ُص ِمَن اْلَمْخُلوِقيَن َواأ

ْ
ِل، َفَقاَل: »اْلَياأ َوكُّ ِبيُّ P َجْبَرِئيَل َعْن َتْف�ِضيِر التَّ َل النَّ

َ
�َضاأ  .2

رُّ َوَل َيْنَفُع َوَل ُيْعِطي َوَل َيْمَنُع«)6). نَّ اْلَمْخُلوَق َل َي�سُ
َ
اأ

عن اأمير الموؤمنينQ: »التوّكل التبّري من الحول والقّوة وانتظار ما ياأتي به القدر«)7).  .3

ُه َقاَل: »ُح�ْسُن َظنِّ اْلَعْبِد ِباهلِل �ُسْبَحاَنُه َعلَى َقْدِر َرَجاِئِه  نَّ
َ
ِمِنيَن Q اأ ِميِر اْلُموؤْ

َ
َعْن اأ  .4

ِل اْلَعْبِد َعلَى اهلِل َعلَى َقْدِر ِثَقِتِه«)8). َلُه ُح�ْسُن َتَوكُّ

)1)  ال�ضحيفة ال�ضجادية، مناجاة الراجين.
)2)  �ضورة اآل عمران، الآية 173.

)3)  �ضورة الأعراف، الآية 89.
)4)  �ضورة الأنفال، الآية 2.

)5)  الكافي، ج2، �س 57.
)6)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 218.

)7)  غرر الحكم، �س 196.
)8)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 252.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يبّين من�ضاأ التوكّل. . 1

ي�ضرح العالقة الحاكمة بين التوّكل والإيمان. . 2

يتعّرف اإلى بع�س ال�ضبل لتح�ضيل التوّكل. . 3

  التوّكل )2(  

منشأ التوكل، آثاره وكيفية تحصيله

الدرس الثالث والعشرون





تمفيق
بالّرغ���م م���ن كّل ما ُيقال عن التوّكل، فاإّن قارئ القراآن الكريم ل ي�ضّك لحظ باأّنه من اأهم 

عالمات الموؤمنين و�ضفاتهم. وبالّرغم من الّتف�ضيرات المغلوطة للتوّكل في الفكر وفي العمل، 

فاإّن نوره لم ينطم�س في قلب �ضماء الف�ضائل والقيم الإ�ضالمّية.

وله���ذا ي�ضعى الموؤمن لمعرفة حقيق���ة التوّكل من خالل اإدراك من�ضئه، فيمّيزه عن التواكل 

والّتكا�ضل والغفلة والبالدة. ويعلم اأّن التوّكل من اأهم �ضفات اأهل الفهم والعقل.

هن���اك �ضيدرك اأعظم ما فيه من راحة الّنفو�س وطماأنينة القلب والعّز الذي يناله باإدراك 

فقر المخلوقين وعجزهم.

ل؟
ّ

وك
ّ

من أين ينشأ الت

الفطرة  .1
»اعل���م اأّن اإح���دى الحقائق اللطيفة الم�ضّجلة بقلم الق���درة الأزلّية في فطرة كّل اإن�ضان اأي 

اأّنه���ا من مقت�ضي���ات الفطرة المخّمرة ال�ضليمة ه���ي فطرة الفتقار؛ ومعناه���ا اأّن كل اإن�ضان � 

دون ا�ضتثن���اء، ودون مخالفة اأي �ضاحب راأي م���ن الآراء بهذا الخ�ضو�س � يرى نف�ضه محتاًجا 

ومفتق���ًرا، ويرى حقيقته الوجودّي���ة متعّلقة ومرتبطة بغيره؛ وكّل ذل���ك بح�ضب الهوّية الذاتّية 

لنا الحديث في هذه الحقيقة الفطرّية وبّيّنا  وبح�ض���ب اأ�ضل الوجود وكمال الوجود... ول���و ف�ضّ

فات الموجودة ف���ي دار التحّقق ��  اأحكامه���ا ومقت�ضياته���ا، لّت�ضح ثبوت جمي���ع الأ�ضماء وال�ضّ

والتي هي من الكمالت المطلقة  للّذات المقّد�ضة �� للغنّي المطلق عّز وجل؛ فيّت�ضح حينئٍذ اأّن 

من مقت�ضيات هذه الحقيقة الفطرّية الّرجاء والخوف، والتوّكل والت�ضليم، والثقة بهذه الذات 

المقّد�ض���ة؛ ونظائر هذه المقامات: اإًذا، اّت�ضح اأّن توّج���ه الناق�س للكامل المطلق بهدف رفع 



ة؛  األخالق المحمودة على ضوء فكر اإلمام الخمينّي}308 دراسات أخالقيَّ

الّنق����س و�ضّد الحتياج هو م���ن الأمور الفطرّية والجبّلّية، وعليه ف���اإّن الّتوّكل من جنود العقل 

.
(1(

ومقت�ضيات الفطرة المخّمرة«

اإليمان  .2
»ق���ال تعالى في �ضورة الأنف���ال في �ضفة الموؤمني���ن: {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ق���ال[ اأن  ]اإل���ى   ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ  }، 
{ڇ ڇ ڍ ڍڌ  }. ي�ض���ّرح اهلل تعال���ى ف���ي ه���ذه الآي���ات وعلى نحو الح�ض���ر باأّن 

فات المذكورة في هذه الآيات، اأي اأّن من لم تتوّفر فيهم  الموؤمنين هم الذين تتوّفر فيهم ال�ضّ

فات اأّنهم يثقون برّبه���م، ويتوّكلون عليه في اأعمالهم، وتتعّلق  لي�ض���وا بموؤمنين، ومن هذه ال�ضّ

ب���ه قلوبهم. وعليه يّت�ضح اأّن الذين تتوّجه قلوبهم اإلى غيره ويعتمدون على غير ذاته المقّد�ضة 

ج���ّل وع���ال، ويتطّلعون في اأموره���م اإلى �ضواه، ويطلب���ون الفرج من غيره تعال���ى، هم فاقدون 

لحقيق���ة الإيمان، محرومون م���ن نور الإيمان. فهذه الآية الكريم���ة والآيات الأخرى الم�ضتملة 

على الم�ضمون نف�ضه، ت�ضهد ب�ضّحة ما قلناه من اأّن الإن�ضان ل ي�ضل اإلى مقام التوّكل وحقيقته 

.
(2(

اإذا لم ي�ضل اإلى مرتبة الإيمان«

العلم والمعرفة  .3
يق���ول الإمام}: »اعلم اأّن اختالف درجات الّتوّكل نا�ضئ من اختالف مراتب المعرفة 

باأركان���ه، ف���اإذا عرفها الإن�ضان بو�ضيلة العلم حكم �� علًما وبرهاًنا �� بوجوب الّتوّكل، وقد اّت�ضح 

�ضابًقا اأّن هذه المرتبة ل يمكن اأن ي�ضدق عليها معنى الّتوّكل، ولكن اإذا اآمن بالأركان المذكورة 

.
(3(

فاز بمقام التوّكل في مرتبته الأولى«

و»اإذا ع���رف الموؤم���ن اأّن جمي���ع الأ�ضي���اء مخلوقة له، وه���و مخلوق للحّق تعال���ى، وهذا ما 

ي�ضهد له مقام جامعّية الإن�ضان نف�ضه الذي تدّل عليه الآية الكريمة: {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 ،
(5(

، وكذل���ك الآية الكريمة {ڦ ڦ ڄ ڄ}
(4(

ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   }

)1)  جنود العقل والجهل، �س 204-203.
)2)  )م.ن(، �س 206-205.

)3)  )م.ن(، �س 200.
)4)  �ضورة التين، الآيتان 4 و 5.

)5)  �ضورة البقرة، الآية 31.
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وكذل���ك ق���ول الإمام علّي Q في الأ�ضع���ار المن�ضوبة اإليه: اأتزعم اأّن���ك جرٌم �ضغير وفيك 

انطوى العالم الأكبر ��� فجميع موجودات عوالم الغيب وال�ّضهادة مخلوقة لإي�ضال هذا الموجود 

ال�ّضري���ف اإل���ى مقامه، وقد ورد ف���ي الأحاديث القد�ضّية: »يا ب���ن اآدم! خلق���ت الأ�سياء لأجلك 

، نقول: اإذا ع���رف الموؤمن ذلك، وعرف كيف ي�ضتفيد من المخلوقات في 
(1(

وخلقت���ك لأجلي«

اإ�ض���الح نف�ضه واإي�ضالها اإلى الكمال الالئق به���ا، واأدرك اأّن الحّق جّل وعال هو العالم بكيفّية 

ت�ضخي���ر المخلوقات في اإ�ضالحه، وعرف بقّية اأركان الت���وّكل بنور الإيمان، حينئٍذ يتوّكل على 

.
(2(

الحّق تعالى ويّتخذه وكياًل عنه للو�ضول اإلى هذه الغاية ال�ضامية«

ل
ّ

ثمار التوك

اإليمان  .1
ا، يق���ول الإمام}: »وفي  مثلم���ا اأّن التوّكل ين�ضاأ م���ن الإيمان، فاإّنه يزي���د الإيمان اأي�ضً

م�ضت���درك الو�ضائل عن كتاب الجعفريات م�ضندًا لأمير الموؤمنين  Q، اأّنه قال: »الإيمان 

ل���ه اأركان اأربع���ة: التوكل على اهلل، تفوي����ص الأمر اإلى اهلل، والّر�سا بق�س���اء اهلل، والت�سليم 

. ينبغ���ي التنّب���ه اإل���ى اأّن الإيم���ان هو من جه���ة ركٌن لمثل ه���ذه الملكات 
(3(

لأم���ر اهلل تعال���ى«

النف�ضانّي���ة والأحوال القلبّية الفا�ضلة، كما تقّدم تو�ضيح ذلك، كما اأّن هذه الملكات والأحوال 

هي من جهة اأخرى اأركان لالإيمان الذي تبقى حقيقته محفوظة بها، اأي اأّن الإيمان � في اإحدى 

مراتب���ه � يثم���ر هذه المل���كات والف�ضائل، فاإذا ظهرت ف���ي الّنف�س وتر�ّضخت فيه���ا، نقلته اإلى 

مرتب���ة اإيمانّية اأكم���ل، تثمر بدورها مرتبة اأكمل من تلك المل���كات والف�ضائل، وهكذا فاإّن كل 

.
(4(

مرتبة ت�ضتند اإلى المرتبة الأخرى«

راجع الجواهر ال�ضنّية في الأحاديث القد�ضّية، الحر العاملّي، �س710.  (1(
)2)  جنود العقل والجهل، �س 201-200.

الكافي، ج2، �س47.  (3(
)4)  جنود العقل والجهل، �س 209.
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الغنى والعّزة  .2
ِع  َذا َظِفَرا ِبَمْو�سِ »ورد ع���ن الإمام ال�ض���ادق Q اأّنه قال: »اإِنَّ اْلِغَنى َواْلِعزَّ َيُجوَلِن َف���اإِ

. اأجل، اإّن الغنى وال�ضتغناء وعّزة الّنف�س وكمالها اإّنما يتحّققان بالتوّكل على 
ْوَطَنا«)1)

َ
ِل اأ التََّوكُّ

الحّق تعالى والّثقة به. فالذي يتوّجه اإلى باب الغنّي المطلق ل�ضّد فقره، ويتعّلق قلبه به تعالى، 

ويقط���ع طمعه عن المخلوق الفقير، يح���ُل ال�ضتغناء والغنى عن المخلوق في قلبه وي�ضتوطنان 

في���ه. ف���ي حين اأّن كل فقر وذّلة وعجز ومّنة ناتجة من الحر�س والّطمع بما في اأيدي المخلوق 

ال�ضعي���ف، قال اهلل تعال���ى: {ہ ہ ہ ھ ھ ھھ  }، اأي يقطعه عن الّطمع بما عند 

ا ب�ضنده عن  المخلوق، وفي ذلك منتهى عّزة الّنف�س وعظمتها وغناها عن الآخرين. وُروى اأي�ضً

عطي 
ُ
عطي التوّكل اأ

ُ
عط���ي الزيادة، ومن اأ

ُ
عطي ال�ّسكر اأ

ُ
الإم���ام ال�ضادقQ، قال: »من اأ

الكفاي���ة«. ثّم ق���ال Q: »اأتلوت كت���اب اهلل ع���ز وج���ل: {ہ ہ ہ ھ ھ ھھ}، 

.
(3(»(2(

وقال: {ڦ ڦ ڄڄ  }، وقال: {ٺ ٺ ٺٿ   }

»اإذا ت���وّكل اأحد على اهلل تعالى واعتمد علي���ه فيقطع الّطمع عّما في اأيدي الآخرين ويحّط 

رح���ل حاجته وفقره عند باب الغنّي المطلق، ول يرى �ضائر الذين هم مثله - فقراء وم�ضاكين 

. وقد علمت اأّن اأهم ثم���ار الّتوّكل ت�ضحيح المنهج العلمّي لالإن�ضان في 
(4(

- حاّللي���ن لم�ضاكله«

الحياة وت�ضويب م�ضاره.

الّشهود  .3
»يق���ول تعال���ى ف���ي �ض���ورة التغاب���ن المبارك���ة: {ڇ ڇ    ڇ        ڇ      ڍڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ  }، ]ونالح���ظ هن���ا اأّن الآية الكريمة ق���د ذكرت اأّوًل كلمة الّتوحي���د ال�ّضريفة، ثّم 
اأم���رت وب�ضورة موؤّكدة باأن يتوّكل الموؤمنون على اهلل تعال���ى. ويمكن اأن تكون في ذلك اإ�ضارة 

اإل���ى مرتب���ة اأ�ضمى من المق���ام الأّول، ولهذا فالآي���ة ال�ّضابقة ذكرت اأّن م���ن �ضفات الموؤمنين 

التوّكل على اهلل، في حين اأمرت هذه الآية بالتوّكل؛ فلعّل في تقديم ذكر كلمة الّتوحيد اإ�ضارة 

)1)  الكافي، ج2، �س 65.

)2)   الكافي، ج2، �س65.
)3)  جنود العقل والجهل، �س 208-207.

)4)  معراج ال�ضالكين، �س 217.
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اإل���ى م���ا ذكرناه �ضابًقا م���ن اأّنه � وبعد تحّق���ق مرتبة الإيم���ان وكمال الإيم���ان � يظهر في قلب 

ال�ّضال���ك الّتجّلي الّتوحيدّي الفعل���ّي فيدرك به ال�ّضالك اأن ل األوهّي���ة ول تاأثير لأّي موجود من 

الموجودات في مملكة الحّق تعالى، فهو عّز وجل المت�ضّرف والموؤّثر الوحيد فيها وفي الأمور 

جميًع���ا، فال يوجد �ضاّر اأو نافع في العالم غيره تعالى، وبذلك ي�ضل ال�ّضالك اإلى مرتبة اأعلى 

.
(1(

من التوّكل«

و»عنده���ا تتجّلى مقت�ضيات ولوازم هذه المعارف في باطن قلبه، وي�ضّع في ملكوت الّنف�س 

نور التوكل والتفوي�س والّثقة باهلل تعالى ونظائرها، فينفطم الطفل القلبّي الفتّي، وينف�ضل عن 

ث���دي الطبيعة وهي اأّمه الر�ضاعّية، ويتاأّهل لتن���اول الأطعمة الّروحّية المعنوّية غير الطبيعّية، 

ث���ّم يترّق���ى من منزل المعامالت � والتوّكل منها � اإلى منازل اأخر، ويقوى كل يوم انف�ضاله عن 

الطبيع���ة ومنزل الدنيا واّت�ضاله بالحقيقة ومنزل الأن����س والقد�س والعقبى، ويتجّلى في قلبه 

فاتّي، وكّلما ا�ضتّدت  اأّوًل ن���ور التوحيد الأفعالي ث���ّم يتجّلى قب�ٌس من الّتوحيد الأ�ضمائ���ّي وال�ضّ

ا ان���دكاك وانهيار جبل حّب الّنف�س والعج���ب والأنانّية والإنّية،  تجّلي���ات ه���ذا الّنور ا�ضتّد اأي�ضً

عق الكّلّي وذل���ك بالتجّلي التام لرّب  اإل���ى اأن يندك وينهار هذا الجب���ل بالكامل، ويتحّقق ال�ضّ

.
(2(

الإن�ضان: {ى ائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئۆئ  }«

ل
ّ

وك
ّ

في كيهّية تحصيل الت

إدخال أركان التوّكل إلى القلب  .1
»اإذن فعل���ى طال���ب الو�ضول اإلى مقامات الّت���وّكل والّتفوي�س والّثق���ة والّت�ضليم وغيرها من 

ق�ض���م المعامالت -ح�ضب ا�ضطالح اأهل المعرفة � اأن يتجاوز مرتبة العلم اإلى مرتبة الإيمان، 

رفة، بل عليه اأن يدخل اإلى قلبه اأركان ومقّدمات ح�ضول تلك  ول يقن���ع بالعل���وم الّر�ضمّية ال�ضّ

الحقائق لكي تح�ضل له تلك المقامات والحالت، وقد بّينا �ضابًقا �ضبيل اكت�ضاب تلك المعارف 

واإي�ضالها اإلى لوح القلب على نحو الإجمال، ونكّرر هنا ذكره مجماًل: ]فتقول[: ينبغي التنّبه 

اإل���ى اأّن عل���ى ال�ّضالك اأن يعقد العزم على اإدخال حقائق اأركان التوكل اإلى قلبه بعد اأن اأدركها 

)1)  جنود العقل والجهل، �س 206.
)2)  )م.ن(، �س 193.
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عقل���ه ا�ضتناًدا اإلى العلم البرهانّي، ول يتحّقق ذلك اإّل باأن ينتخب المجاهد لنف�ضه �ضاعًة من 

ليل���ه ونه���اره؛ يقّل فيها ا�ضتغال الّنف����س بعالم الّطبيعة والكثرة، ويكون قلب���ه فيها فارغ البال، 

فيت�ضغ���ل فيها بذكر الحّق تعالى مقروًنا بح�ض���ور القلب وتوّجهه وبالتفّكر في الأذكار والأوراد 

الماأثورة. فيتلو � مثاًل باإقبال قلبّي تاّم في تلك ال�ّضاعة التي يتفّرغ فيها القلب � الّذكر ال�ّضريف 

»ل اإل���ه اإّل اهلل« وهو اأعظ���م الأذكار واأ�ضرف الأوراد ويكون هدف���ه اأن يعّلم القلب حقيقة هذا 

الّذكر ال�ّضريف، فيكّرره عليه بطماأنينة وتفّكر، ويوقظه به حّتى يوجد فيه حال التذّكر والرّقة، 

عندئ���ٍذ ينطق القلب � بو�ضيلة الم���دد الغيبي � بهذا الذكر ال�ّضريف ويتبعه الل�ضان. وما اأكثر ما 

ت���وؤّدي المداومة على هذا العمل اّل�ضريف � مع التزام �ضروطه واآدابه الظاهرّية والباطنّية � في 

اأوق���ات تف���ّرغ الّنف�س؛ اإلى تذّكر القلب � مبادرة دون تذكي���ر � فيتبعه الل�ضان فيلهج بهذا الّذكر 

ال�ّضري���ف حّتى والإن�ضان نائ���م اأحياًنا؛ بل ويبلغ مرتبة تذّكر الّنف�س الّتوحيد والّتفريد في حال 

ان�ضغالها بالكثرة والّطبيعة، بل وما اأكثر ما توؤّدي �ضّدة ال�ضتغال بهذا العمل مع طهارة الّنف�س 

واإخال����س النّية اإلى اأن يبل���غ العبد مرتبة ل يمنعه اأّي �ضاغل معها ع���ن الّذكر؛ فتغلب نورانّية 

.
(1(

الّتوحيد على جميع اأموره«

إدخال العلم بسعة رحمة الحّق ولطفه إلى القلب  .2
»ثّم عليه اأن يدخل اإلى قلبه بالّطريقة نف�ضها العلم ب�ضعة رحمة الحّق تعالى ولطفه و�ضفقته 

وراأفت���ه بعباده، وذل���ك بالتذّكر ال�ّضديد والتفّكر في رحمات الح���ّق تعالى المحيطة به منذ ما 

قب���ل ولدته واإلى اآخر الأب���د، فيدرك قلبه، تدريجيًّا، نموذًجا من المحّب���ة الإلهّية، وكّلما كان 

التذّك���ر اأ�ض���ّد � خ�ضو�ضًا في اأوقات تفّرغ القلب � ازدادت ه���ذه المحّبة، حّتى يرى الحّق تعالى 

اأرحم به واأراأف من كّل موجود، وي�ضاهد بنور الب�ضيرة القلبّية حقيقة »اأرحم الراحمين«.

���ا، اأركان التوكل الآخر اإل���ى قلبه، اأي ب�ض���ّدة التذّكر وريا�ضة  ويدخ���ل به���ذه الكيفّية، اأي�ضً

.
(2(

القلب؛ حّتى ياأن�س القلب وياألف تلك الحقائق»«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 193-192.
)2)  )م.ن(، �س 193.
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ترك االعتماد على األسباب الظاهرّية   .3
»فعل���ى ال�ضال���ك اإل���ى اهلل � وم���ن اأجل ت�ضحي���ح الت���وّكل- اأن ينقطع � بن���ور المعرفة- عن 

الأ�ضباب الظاهرّية فال يطلب منها حاجة، ل اأن يترك العمل اأ�ضاًل! بل ويمكن القول: اإّن هذا 

ه���و مراد الخواجة العارف الأن�ضاري من قوله: »والدرج���ة الثانية: التوّكل مع اإ�ضقاط الطلب 

.
(1(

وغ�ّس العين عن ال�ضبب اجتهاًدا في ت�ضحيح التوكل

ل
ّ

وك
ّ

أهم موارد الت
وبع���د الّتاأّمل فيما ذكره الإمام م���ن كلمات نورانّية توقظ القل���ب الغافل وتحّر�س الّطالب 

ا  الّن���اكل، يّت�ضح لنا اأّن الحاجة اإلى الّتوّكل تبرز ب�ضورة اأ�ضا�ضّية في حياتنا العملّية وخ�ضو�ضً

عندما نعي�س القلق تجاه الّرزق. ففي اأكثر الأحيان ُيعر�س علينا عمل ما يمكن اأن يكون و�ضيلة 

لك�ض���ب بع����س المال، لكّن ه���ذا العمل قد يكون مخ���الًّ باأعمال اأخرى واجب���ة ترتبط بجهادنا 

ومقاومتن���ا. هن���ا بالّذات �ضيكون للتوّكل اأعظم الأثر في �ضّدنا عن �ضلوك طريق ينتهي بنا اإلى 

ْمِر ِديِنِهْم 
َ
الخ�ضران المبين، كما قال علّي اأمير الموؤمنينQ: »َل َيْتُرُك النَّا�ُص �َسْيئاً ِمْن اأ

.
�َسرُّ ِمْنُه«)2)

َ
 َعلَْيِهْم َما ُهَو اأ

ُ
َ ِح ُدْنَياُهْم اإلَّ َفَتَح اهلل ِل�ْسِت�سْ

فبالّتوّكل على اهلل نم�ضي في جهادنا بالّرغم من القلق الذي نعي�ضه تجاه الّرزق ونكل اأمره 

كّله هلل. ول �ضّك باأّن الذي يتوّكل على اهلل �ضوف يكفيه اهلل تعالى كما جاء في الحديث: »من 

، ويجب اأن نعلم اأّن طريق الكفاية وكيفّيتها اأمٌر يحّدده اهلل 
(3(

عطي الكفاي���ة«
ُ
عط���ي الت���وّكل اأ

ُ
اأ

تعالى ل نحن. فاإذا كّنا نح�ضر كفاية اأمورنا ب�ضيء محّدد رّبما لن ندرك الكفاية اأبًدا.

اأّم���ا اإذا كان ه���ذا ال�ّضبب المفتوح غير متعار�س مع جهادن���ا وتكليفنا ول يوؤّدي اإلى اإرهاق 

الج�ضد اإلى حّد الّتلف ول ي�ضرفنا عن مهّمة تربية اأبنائنا والعتناء بهم وفق �ضوابط الّتربية 

وم�ضتلزماتها، فاإّن تركه عندئٍذ ل دخل له بالّتوّكل، بل هو نوع من الحماقة المدعومة بالك�ضل. 

واهلل الموّفق.

)1)  )م.ن(، �س 202.
)2)  نهج البالغة، �س 487.

)3)  الكافي، ج2، �س 65.
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موعظة لإلمام 
»نح���ن جميًع���ا نعل���م اأّن ل اأحد ي�ضتطيع الت�ض���ّرف ب�ضيء في مملكة الح���ّق تعالى من غير 

الإذن القّيوم���ّي والإ�ض���ارة الإ�ضراقّية لذات���ه المقّد�ضة جّل وعال، ول يمك���ن اأن تغلب اإرادة اأّي 

مخل���وق اإرادته القويم���ة عّز وجّل ولكنّنا مع ذل���ك نطلب الحاجات من اأه���ل الّدنيا واأ�ضحاب 

الّث���روة ونغفل عنه تعالى! وتوّكلنا على الّطبيعة واأو�ضاعه���ا واأمورها يزيد بمئات الأمثال على 

توّكلن���ا عليه تب���ارك وتعالى، وال�ضّر في ذلك هو - ول غي���ره - اأّن حقيقة التوحيد الأفعالّي لم 

تدخ���ل قلوبنا. الحكيم الفل�ضف���ّي يقول: »ل موؤّثر في الوج���ود اإّل اهلل«، لكّنه يطلب حاجته من 

غيره تعالى! والمتعّبد المتن�ّضك يجعل ورده ذكر: »ل حول ول قّوة اإّل باهلل« و: »ل اإله اإل اهلل«، 

ورغ���م ذل���ك فاإّنه يمّد عينه اإلى اأيدي الآخرين، ول عّل���ة لذلك �ضوى اأّن برهان ذاك لم يخرج 

م���ن دائ���رة العقل والإدراك العقلي ولم يدخل القلب، وذكر ه���ذا لم يتجاوز لقلقة الل�ضان ولم 

.
(1(

يتذّوقه القلب«

و»لق���د عرفنا اأركان التوّكل بالعلم ال�ضتدللّي والبراهين المقنعة، ولم يبَق لدينا �ضّك ول 

ريب ب�ضاأنها، ورغم ذلك لم ي�ضرق في قلوبنا من نور التوّكل �ضعاع، ولم يظهر فينا اأثر ل�ضفاء 

ا م�ضلوبة  النقطاع عن الخلق، والنقطاع اإلى الحّق جّل وعال؛ فهذه الخ�ضو�ضّية الإيمانّية اأي�ضً

.
(2(

ا« مّنا، واإذ فقدت عالئم الإيمان في �ضخ�س فالإيمان نف�ضه مفقود فيه اأي�ضً

)1)  جنود العقل والجهل، �س 95-94.
)2)  )م.ن(، �س 99.
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المهاهيم الرئيسة

1. منا�ضئ التوّكل: 

	 الفط���رة: كل اإن�ض���ان يرى نف�ض���ه محتاًجا ومفتق���ًرا، ويرى حقيقت���ه الوجودّية متعّلقة •

ومرتبط���ة بغيره، من مقت�ضي���ات هذه الحقيق���ة الفطرّية الّرجاء والخ���وف، والتوّكل 

والت�ضليم، والثقة بهذه الذات المقّد�ضة.

	 العل���م والمعرفة: اإذا ع���رف الموؤمن اأّن جميع الأ�ضياء مخلوقة ل���ه، وهو مخلوق للحّق •

تعال���ى، واأدرك اأّن الحّق جّل وعال هو العالم بكيفّية ت�ضخير المخلوقات في اإ�ضالحه، 

وعرف بقّية اأركان التوّكل بنور الإيمان، حينئٍذ يتوّكل على الحّق.

2. ثمار التوكل:

	 الإيم���ان: الإيمان هو  ركٌن لمثل هذه الملكات النف�ضانّية الفا�ضلة)كالتوّكل والتفوي�س •

والت�ضليم(. 

	 الغنى والعزة: فالذي يتوّجه اإلى باب الغنّي المطلق ل�ضّد فقره، ويتعّلق قلبه به تعالى، •

ويقطع طمعه عن المخلوق الفقير، يحُل ال�ضتغناء والغنى عن المخلوق في قلبه.

3. كيف يح�ضل التوكل:

	 اإدخال اأركان التوكل اإلى القلب: ول يتحّقق ذلك اإّل باأن ينتخب المجاهد لنف�ضه �ضاعًة •

م���ن ليل���ه ونهاره؛ يقّل فيها ا�ضتغ���ال الّنف�س بعالم الّطبيعة والكث���رة، ويكون قلبه فيها 

ف���ارغ البال، فيت�ضغل فيها بذكر الحّق تعال���ى مقروًنا بح�ضور القلب وتوّجهه وبالتفّكر 

في الأذكار والأوراد الماأثورة.

	 اإدخ���ال العلم ب�ضعة رحمة الحّق ولطفه اإلى القلب: وذلك بالتذّكر ال�ّضديد والتفّكر في •

رحم���ات الحّق تعالى المحيطة ب���ه منذ ما قبل ولدته واإلى اآخ���ر الأبد، فيدرك قلبه، 

تدريجيًّا، نموذًجا من المحّبة الإلهّية.

	 ترك العتماد على الأ�ضباب الظاهرّية)ل ترك العمل(.•

4.  بالّت���وّكل على اهلل نم�ضي في جهادنا بالّرغم م���ن القلق الذي نعي�ضه تجاه الّرزق ونكل 

اأمره كّله هلل.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

ْنَيا  ���ْدِق َنْف�ِسي، َواْقَطْع ِم���َن الدُّ ٍد، َواْقِب����صْ َعلَى ال�سِّ ���ٍد َواآِل ُمَحمَّ ���لِّ َعلَ���ى ُمَحمَّ اللَُّه���مَّ �سَ

ُلَك 
َ
�ْساأ
َ
ِل َعلَْيَك اأ ْدَق التََّوكُّ َحاَجِتي، َواْجَعْل ِفيَما ِعْنَدَك َرْغَبِتي �َسْوقاً اإَِلى ِلَقاِئَك، َوَهْب ِلي �سِ

ُل���َك َخ���ْوَف اْلَعاِبِديَن َلَك، 
َ
�ْساأ
َ
ُعوُذ ِبَك ِم���ْن �َسرِّ ِكَتاٍب َق���ْد َخَ ، اأ

َ
ِم���ْن َخْي���ِر ِكَت���اٍب َق���ْد َخ���َ ، َواأ

.
َل اْلُموؤِْمِنيَن َعلَْيَك)1) ِليَن َعلَْيَك، َوَتَوكُّ َوِعَباَدَة اْلَخا�ِسِعيَن َلَك، َوَيِقيَن اْلُمَتَوكِّ

الآيات الكريمة:

ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  ڃچ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  {ڦ   .1

.
(2(

ڇ ڍ ڍ}
ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ                ڳ    گ  گ  گ  گ  ک  {ک   .2

.
(3(

ں  ں ڻ}
ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں  {ڱ   .3

.
(4(

ھ ھ ے ے}
الروايات ال�سريفة:

.(5(» َل َلْم َيْهَتمَّ عن اأمير الموؤمنين Q: »َمْن َقِنَع َلْم َيْغَتمَّ َمْن َتَوكَّ  .1

َل َعلَى اهلِل َل ُيْغلَُب«)6). ُه َقاَل: »َمْن َتَوكَّ نَّ
َ
َعِن اْلَباِقِر Q اأ  .2

عن اأمي���ر الموؤمنينQ: »من توكل على اهلل اأ�ساءت ل���ه ال�سبهات وكفي الموؤنات   .3

واأمن التبعات«)7).

)1)  ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤه Q في ا�ضتك�ضاف الهموم.
)2)  �ضورة اإبراهيم، الآية  12.

)3)  �ضورة هود، الآية 123.
)4)  �ضورة النحل، الآيات 98 – 99.

)5) م�ضتدرك الو�ضائل، ج15، �س 233.
)6)  )م.ن(، ج11، �س 217.

)7) ت�ضنيف غرر الحكم، �س 197.
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ً  َل ُمَتَعلًِّ  َفَكبِّْر َعلَى ُروِحَك  ْن َتُكوَن ُمَتَوكِّ
َ
َرْدَت اأ

َ
ع���ن الإمام ال�ضادقQ: »َفاإِْن اأ  .4

ْن َل 
َ
ِل اأ ���َوكُّ ْدَنى َحدِّ التَّ

َ
���َك ُكلََّه���ا َتْوِديَع اْلَمْوِت ِلْلَحَي���اِة، َواأ َماِنيَّ

َ
ْع اأ َخْم����َص َتْكِبي���َراٍت َوَودِّ

���ِة َوَل ُتَطاِل���َع َمْق�ُسوَم���َك َوَل َت�ْسَت�ْسِرَف َمْعُدوَم���َك َفَيْنَتِق�َص  ُت�َساِب���َق َمْق���ُدوَرَك ِباْلِهمَّ

ْنَت َل َت�ْسُعُر«)1).
َ
َحِدَها َعْقُد اإِيَماِنَك َواأ

َ
ِباأ

ْن َيْنُجَو 
َ
َراَد اأ
َ
ْهَل َبْيِتي، َوَمْن اأ

َ
َل َعلَى اهلِل َفْلُيِحبَّ اأ َراَد التََّوكُّ

َ
عن َر�ُضوُل اهلِل P: »َمْن اأ  .5

َراَد 
َ
ْهَل َبْيِتي، َوَمْن اأ

َ
َراَد اْلِحْكَمَة َفْلُيِح���بَّ اأ

َ
ْهَل َبْيِتي، َوَمْن اأ

َ
ِم���ْن َع���َذاِب اْلَقْب���ِر َفْلُيِحبَّ اأ

ْنَيا  َحٌد اإِلَّ َرِبَح ِفي الدُّ
َ
ُهْم اأ َحبَّ

َ
ْهَل َبْيِتي َفَواهلِل َما اأ

َ
ُدُخوَل اْلَجنَِّة ِبَغْيِر ِح�َساٍب َفْلُيِحبَّ اأ

َواْلآِخَرِة«)2).

)1)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 218.
)2)  بحار الأنوار، ج27، �س 116.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يبّي���ن معن���ى الّت�ضلي���م وموقع���ه في �ضي���ر و�ضلوك  . 1

الإن�ضان.

يتعّرف اإلى اأهم مظاهر الّت�ضليم واآثاره. . 2

ي�ضرح كيفّية تحّقق الّت�ضليم في القلب. . 3

التسليم

الدرس الرابع والعشرون 





تمفيق
»اإّن الّت�ضليم من الخ�ضال الحميدة للموؤمنين، يتو�ّضلون به لطّي المنازل المعنوّية والح�ضول 

على المعارف الإلهّية. فالذي يتجّلى بالّت�ضليم للحّق تعالى ولأوليائه، ول يناق�س لهم اأمًرا، يطوي 

�ضيره الملكوتّي باأقدامهم، ولذلك فهو ي�ضل ب�ضرعٍة، اإلى مق�ضده. من هنا قال بع�س العرفاء: 

اإّن الموؤمني���ن اأقرب للمق�ضد والمق�ضود من الحكماء، لأّنهم ي�ضع���ون ويحّركون اأقدامهم تبًعا 

.
(1(

لخطى الأنبياء؛ في حين اأّن الحكماء ي�ضعون لل�ّضير على وفق فكرهم وعقولهم«

ا Q يقول: »لأن�سبّن الإ�س م ن�سبًة لم ين�سبها اأحد  عندم���ا ن�ضمع اأمير الموؤمنين عليًّ

، فاإّننا نتوّقف عند عظمة الّت�ضليم باعتباره اأف�ضل ن�ضبة وتعريف 
(2(

قبلي الإ�س م هو الّت�سليم«

للّدين الذي ارت�ضاه اهلل لنا وجعله طريًقا اإليه. فلو قيل عندئٍذ اأّن الّطريق اإلى اهلل واأّن �ضراط 

اهلل الم�ضتقي���م ه���و الّت�ضليم لما كان في الكالم اأّية مبالغ���ة. فالّت�ضليم عنوان �ضيرنا اإلى اهلل، 

وعلى اأ�ضا�ضه نفهم برنامج الإ�ضالم في بناء الإن�ضان وتكميله.

سليم
ّ

التعريف الّققيق للت
الّت�ضلي���م معًن���ى وجدانّي يفهم���ه كّل اإن�ضان. فعندم���ا يحا�ضر الم���رء ول يجد اأي 

مق���ّر اأو ح���ّل نجده يلج���اأ اإلى ال�ضت�ضالم وي�ضّل���م قياده لّلذين حا�ض���روه. فهو الّتعبير 

ع���ن اإ�ضق���اط ما في اليد والتخّلي ع���ن الّتدبير الذاتّي وترك القي���اد للغير. فالّت�ضليم 

كما ي�ضرحه الإمام}: »الت�ضليم عبارة عن النقياد الباطنّي والعتقاد القلبّي في 

)1)  جنود العقل والجهل، �س 358.
)2)  نهج البالغة، �س 491.
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 ،
(1(

مقاب���ل الحّق، وهو ثمرة �ضالمة الّنف�س من العيوب، وخلّوها من الملكات الخبيثة«

وحقيقت���ه انعدام اإرادة العبد اأم���ام اإرادة الخالق: »اإذا كان المق�ض���ود انعدام اإرادة 

.
(2(

العبد في مقابل اإرادة الحّق تعالى، فهذا هو مقام الت�ضليم«

ولأج���ل اأن نتعّرف على هذه الملكة الّنف�ضانّية العظيمة اأكثر يعّرفنا الإمام على ما 

ا. فيقول}: »ويقابل الت�ضليم »ال�ضك«  ي�ضاّدها لأّن الأ�ضياء ُتعرف باأ�ضدادها اأي�ضً

وعدم الخ�ضوع للحّق، وعدم القبول. والعتقاد والت�ضليم للحّق تعالى نتيجٌة لحتجاب 

ا للت�ضليم  النف����س والثمرة الخبيث���ة لعيوب الباطن ومر�س القلب... جع���ل ال�ضّك �ضدًّ

يرج���ُع اإلى كون عدم الّت�ضلي���م للحّق مقترًنا عادة بال�ضّك. ولعّل المراد من ال�ضّك هنا 

هو نقي�س اليقين كما �ضّرح بذلك اأئّمة اللغة، والمق�ضود بنقي�س اليقين، هو اأعّم من 

.
(3(

المعنى المتعارف لل�ضّك الذي يعني حالة الّترديد«

ولّم���ا كان العتق���اد والّت�ضليم للحّق م���ن اأهّم اأركان الّت�ضليم ق���ال الإمام الخمينّي }: 

»وُيقاب���ل الّت�ضليم المطلق؛ ال�ض���ّك والّتزلزل، وله مراتب عّدة، ت�ضّن���ف بع�ضها �ضمن مراتب 

ال�ض���ّك الجلّي، وبع�ضها الآخر �ضمن مراتب ال�ّضرك الخفّي وال�ّضرك الأخفى. فال�ّضرك الجليُّ 

هو الّتزل���زل في العقائد الظاهرة الجلّية، وال�ّضرك الخفّي ه���و الّتزلزل في المعارف واأ�ضرار 

الّتوحيد والّتجريد والّتفريد. وال�ّضرك الأخفى، هو حاُل »الّتلوين« وعدم الّتمكين في المقامات 

.
(4(

المذكورة«

سليم  آثارل
ّ

أهمّية الت
ُتعرف اأهمّية الّت�ضليم وموقعّيته في نظام الكمال الإن�ضانّي من خالل اآثاره العظيمة 

ا م���ن هذه الآث���ار التي ذكره���ا الإمام  الت���ي تف���وق اأي ت�ض���ّور. و�ضنذكر ه���ا هنا بع�ضً

الخميني}.

)1)  جنود العقل والجهل، �س 357.
)2)  )م.ن(، �س 158.

)3)  )م.ن(، �س 358-357.
)4)  )م.ن(، �س 362.
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تذّوق حالوة اإليمان   .1
يق���ول الإم���ام الخميني} في �ضرح���ه لحديث جنود العقل والجه���ل: »في الآية 65 من 

{ۈ ٴۇ ۋ  ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې ې ې      الن�ض���اء:  �ضورة 

. اأج���ل، اإّن روح الإن�ض���ان ل ت���ذوق طع���م 
(1(

ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ  }
الإيمان اإّل بالّت�ضليم لأحكام اهلل تعالى بدرجٍة ل يجد معها اأّي حرج في نف�ضه اأو اأذى في قلبه 

م���ن الق�ضاء الإلهّي بل ي�ضتقبل���ه برحابة �ضدر وا�ضتب�ضار. وقد ُروي ف���ي الكافي ال�ّضريف عن 

اأمير الموؤمنين Q، قال: »الإيمان له اأربعُة اأركان: الّتوّكل على اهلل، وتفوي�ص الأمر اإلى 

. فال اإيمان لمن لم تتوّفر فيه هذه 
(2(

اهلل، والّر�س���ا بق�س���اء اهلل، والّت�سليم لأمر اهلل عّز وجل«

.
(3(

الأركان الأربعة، بل هو محروٌم من حقيقة الإيمان باهلل عّز وجّل«

يعالج أمراض الّروح  .2
»اإّن ه���ذا الت�ضليم للح�ضرة الإلهّية القد�ضّية هو بحّد ذاته اأحد العالجات لأمرا�س الّروح، 

.
(4(

فاء ويزيد نورانية الباطن« وهو الذي ي�ضفي على الّنف�س ال�ضّ

بلوغ مقام الوالية  .3
»اإّن جميع اأ�ضكال ال�ّضرك وال�ضّك هي نتيجٌة لعدم ت�ضليم الإن�ضان روحُه للولّي المطلق وهو 

الح���ّق تبارك وتعالى، ف���اإذا اأ�ضلم روحُه له اأ�ضلمت معها ممالك���ه الوجودّية الأخرى. فاأ�ضلمت 

اأع�ضاوؤه الظاهرّية وقواه الُملكّية، ومعنى ت�ضليمها اأن ل تكون اأيٌّ من حركاتها و�ضكناتها بدافع 

من الّنف�س والأنانّية، بل اإّن قب�ضها وب�ضطها بيد الإرادة الإلهّية، اأي يح�ضل فيه نموذٌج التقّرب 

.
(5(

بالنوافل: »كنُت �ضمعه الذي ي�ضمع به وب�ضرُه الذي ُيب�ضُر به...اإلى نهاية الحديث«

ول �ضّك باأّن مقام الولية هو المقام الذي ي�ضتبدل فيه العبد اإرادة نف�ضه باإرادة رّبه، في�ضبح 

مظه���ًرا لأولئ���ك الذين قيل فيه���م اأّن هلل عباًدا اإذا اأردوا اأراد. يق���ول الإمام الخمينّي }: 

�ضورة الن�ضاء، الآية 65.  (1(
الكافي، ج2، �س47.  (2(

)3)  جنود العقل والجهل، �س 360-359.
)4)  )م.ن(، �س 359.
)5)  )م.ن(، �س 362.
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ل عليك بجعلك  ا لنف�ضك، �ضّلم اإرادتك للحّق تعالى، ف���اإّن الذات المقّد�س يتف�ضّ »ل تك���ن محبًّ

مظهًرا لإرادته، ويجعلك مت�ضّرًفا في كاّفة الأمور. ويخ�ضع لقدرتك مملكة الإيجاد. وهذا هو 

.
(1(

غير التفوي�س الباطل، كما هو معلوم في محله«

نورانّية القلب  .4
يق���ول الإمام}: »والمرتبة الثالثة هي الطهور القلبّي الذي هو عبارة عن ت�ضليم القلب 

للح���ّق. وبعد ه���ذا الّت�ضليم ي�ضبح القلب نورانيًّا؛ بل يكون بذاته من عالم الّنور ودرجات الّنور 

الإله���ّي. وت�ض���ري نورانّية القلب اإل���ى �ضائر الأع�ضاء والج���وارح والقوى الباطن���ة وت�ضبح كّل 

���ا لهوتيًّا وتتجّلى  المملك���ة ن���ور، ونور على ن���ور حّتى ي�ضل الأمر اإلى حي���ث ي�ضبح القلب اإلهيًّ

.
(2(

ح�ضرة الالهوت في جميع مراتب الباطن والظاهر«

استئصال جذور الّشرك والكفر والّنفاق  .5
يق���ول الإمام الخمينّي }: »واعل���م اأّن اإرادة اهلل تعالى قاهرة لجمي���ع الإرادات، واإذا 

اطم���اأّن قلبك بهذه الكلم���ة المباركة و�ضّلم لهذه العقيدة، فالأم���ل اأن ُينجز عملك، وت�ضتاأ�ضل 

.
(3(

جذور ال�ضرك والرياء والكفر والنفاق من قلبك«

6. الوصول إلى الكمال اإلنساني
كان���ت هذه بع�س اآث���ار الّت�ضليم التي ت�ضير اإل���ى عظمته. وتكتمل م�ضهدّي���ة العظمة عندما 

نتع���ّرف على دور الّت�ضليم في هداية الإن�ضان اإل���ى المق�ضد الّنهائّي. لهذا، قال الإمام}: 

راط  »ول �ض���ك ف���ي اأّن ال���ذي يتحّلى بالّت�ضلي���م للهداية الإلهّي���ة ي�ضل اإلى مق�ضده عب���ر ال�ضّ

الم�ضتقي���م � ال���ذي هو اأقرب الط���رق � فال ُيعّر�س نف�ض���ه للخطر؛ اأّما ال���ذي ي�ضير بقدمه هو، 

.
(4(

فربّما يقع في المهالك وي�ضّيع عليه الطريق«

 R ا: »يجب على الإن�ضان اأن يكون م�ضت�ضلًما لأقوال الأنبياء والأولياء ويقول} اأي�ضً

ول يوج���د �ض���يء في �ضبيل تكام���ل الإن�ضان، اأف�ضل م���ن الت�ضليم والّطاعة اأم���ام اأولياء الحّق. 

)1)  الأربعون حديًثا، �س 68.
)2)  معراج ال�ضالكين، �س 72-71.

)3)  الأربعون حديًثا، �س 76.
)4)  جنود العقل والجهل، �س 358.
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���ة ف���ي الأمور التي ل مجال للعقل في الّتطرق اإليها ول يوجد �ضبيل لإدراكها وا�ضتيعابها  وخا�ضّ

.
(1(

اإل بوا�ضطة الوحي والر�ضالة«

وباخت�ضار اإّن الّت�ضليم هو �ضبيل �ضعادة الإن�ضان وتوفيقه كما ذكر الإمام في كتاب الأربعون 

حديًث���ا. »اعلم اأّن الوهم والغ�ض���ب وال�ضهوة يمكن اأن تكون من الجنود الرحمانية، وتوؤدي اإلى 

�ضعادة الإن�ضان وتوفيقه اإذا �ضّلمتها للعقل ال�ضليم ولالأنبياء العظام. ومن الممكن اأن تكون من 

الجن���ود ال�ضيطانية اإذا تركتها و�ضاأنها، واأطلقت العنان للوهم ليتحكم في القوتين الأخريين: 

.
(2(

الغ�ضب وال�ضهوة«

سليم  مناشمل
ّ

ما هي منابع الت
يذك���ر الإمام بع�س العوامل التي توؤّدي اإلى تحّق���ق حالة الّت�ضليم في القلب وت�ضري اإلى كّل 

مملكة وجود الإن�ضان. منها:

سالمة القلب  .1
يق���ول الإم���ام}: »اإّن قل���َب الإن�ض���ان اإذا �ضلم من الآف���ات والعيوب وج���د الحق تعالى 

ا اإنقاد له في اأعمال���ه الّظاهرّية  بفطرت���ه ال�ضليم���ة، فاإذا وجده اأ�ضلم ل���ه، واإذا اأ�ضلم ل���ه قلبيًّ

ا. القالبي���ة. اإذن فالت�ضليم ثمرٌة �ضالمة القلب، والت�ضليم ب���دوره ُيثمر النقياد الظاهرّي اأي�ضً

.
(3(

وهذا هو »ال�ضت�ضالم«

طهارة الّنفس  .2
يق���ول الإمام}: »فالإن�ضان م���ا دام على فطرته الأ�ضلية �� وه���ي الفطرة ال�ضليمة التي 

ه���ي من المواه���ب الإلهّية في اأ�ضل طينة الخلقة ����� وما دام لم يتلّوث باآف���ات النف�س وعيوبها 

واحتجابه���ا وكدورتها الّروحّي���ة؛ فاإّنه يجد الحّق تعالى ويحّبُه بهذه الفط���رة ال�ّضليمة نف�ضها، 

فيخ�ض���ع وينق���اد وي�ضّلم له فطريًّا، فاإذا ح�ضل فيه ه���ذا الت�ضليم تحّقق فيه ال�ضت�ضالم هلل ل 

.
(4(

محالة«

)1)  الأربعون حديًثا، �س517.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 40.

جنود العقل والجهل، �س 354.  (3(
)4)  )م.ن(، �س 356.
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ول �ضّك باأّن العلم بحقيقة الوجود ومعرفة نظام الخلقة توؤّدي بالّنفو�س الّطاهرة اإلى حالة 

النقياد والّت�ضليم التاّم لأ�ضل الأ�ضياء ومبدئها ومدّبرها. ومثل هذه المعرفة اإّنما هي ح�ضيلة 

اإعمال العقل وا�ضتعماله في التفّكر في اآيات اهلل ال�ّضارية في كّل العوالم.

سليم
ّ

كيهّية تحصيل الت
���ا منا�ضبة الحديث عن  ن�ضتفي���د مّما ذك���ره الإمام في العديد م���ن المنا�ضبات �� وخ�ضو�ضً

الّت�ضليم �� اأّن تح�ضيل هذه الملكة الفا�ضلة، بل المقام المنيع اإّنما يكون برعاية الأمور التالية:

االنتقال من العلم إلى اإليمان  .1
يق���ول الإمام الخمينّي }: »فعلى طالب الو�ضول اإلى مقامات التوّكل والتفوي�س والّثقة 

والت�ضليم وغيرها من ق�ضم المعامالت � ح�ضب ا�ضطالح اأهل المعرفة � اأن يتجاوز مرتبة العلم 

رفة، بل عليه اأن يدخ���ل اإلى قلبه اأركان  اإل���ى مرتب���ة الإيم���ان، ول يقنع بالعلوم الّر�ضمّي���ة ال�ضّ

.
(1(

ومقّدمات ح�ضول تلك الحقائق لكي تح�ضل له تلك المقامات والحالت«

اّتباع الولّي الكامل  .2
ومث���ل هذا النتقال يتحّقق في بع�س وجوهه من خالل اكت�ضاف الّطبيب الحاذق والإن�ضان 

الكام���ل الذي هو مظه���ر الغاية التي ن�ضبو اإليه���ا. لهذا، قال الإم���ام}: »اإّن الت�ضليم من 

الخ�ض���ال الحميدة للموؤمني���ن، يتو�ّضلون به لطّي المنازل المعنوّي���ة والح�ضول على المعارف 

الإلهّي���ة. فال���ذي يتجّلى بالّت�ضلي���م للحّق تعالى ولأوليائ���ه، ول يناق�س لهم اأم���ًرا، يطوي �ضيره 

الملكوت���ّي باأقدامهم، ولذلك فه���و ي�ضل ب�ضرعٍة، اإلى مق�ضده. من هنا قال بع�س العرفاء: اإّن 

الموؤمني���ن اأقرب للمق�ضد والمق�ضود م���ن الحكماء، لأنهم ي�ضعون ويحّرك���ون اأقدامهم تبًعا 

.
(2(

لخطى الأنبياء؛ في حين اأّن الحكماء ي�ضعون لل�ّضير على وفق فكرهم وعقولهم«

»وعلى الإن�ضان اأن يجتهد في البحث عن الطبيب الحاذق لكي يعالجه، فاإذا وجد الطبيب 

الكام���ل ول���م ي�ضّلم له، وعم���د اإلى مناق�ضته في الع���الج الذي و�ضفه ل���ه، واأراد معالجة نف�ضه 

بعقل���ه هو؛ فاإّنه يعّر�ضه���ا بذلك للهالك. وكذلك الحال في ال�ّضير الملكوتّي، فعلى الإن�ضان اأن 

)1)  جنود العقل والجهل، �س 192.
)2)   )م.ن(، �س 358.
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يجتهد من اأجل العثور على الّدليل الهادي له في هذا الّطريق. فاإذا وجدُه وجب عليه الّت�ضليم 

له واّتباعه في طريق ال�ّضير وال�ّضلوك واقتفاء اأثرِه خطوًة خطوة. وما دمنا قد عرفنا اأن النبي 

الأك���رم P ه���و الهادي في الطريق القوي���م والمطلع على جميع مرات���ب المعارف، لذا فقد 

ير الملكوتي.  مح�س في ال�ضَّ
ٍ
وجب علينا اأن نتبعه بت�ضليم

اأّما اإذا اأردنا معرفة فل�ضفة الأحكام بعقولنا الناق�ضة؛ فقد انحرفنا عن الطريق الم�ضتقيم 

واأخذن���ا طري���ق ال�ّضير اإلى الهالك الأب���دي، اإذ اأّننا في هذه الحالة مث���ل المري�س الذي ياأبى 

اأن يتن���اول الدواء اإّل بع���د الحاطة ب�ضّر و�ضفِة الطبيب له، فمثل ه���ذا المري�س لن يرى وجه 

ال�ضّح���ة وال�ّضالم���ة، لأّن وقت الع���الج �ضينق�ضي ويهل���ك نف�ضه قبل اأن يتع���ّرف على �ضّر تلك 

الو�ضفة.

ونح���ن مر�ضى و�ضال���ون، فواجبنا اأن ناأخذ و�ضفات ال�ّضير الملكوت���ّي وعالجات اأمرا�ضنا 

القلبّي���ة من ه���داة طريق الهدي واأطب���اء النفو����س والأرواح، والعمل بها دون اإقح���ام اأفكارنا 

.
(1(

الناق�ضة واآرائنا ال�ضعيفة في الأمر، لكي ن�ضل اإلى المق�ضد وهو معرفة حقائق التوحيد«

المحافظة على سالمة الفطرة  .3
يق���ول الإمام الخمينّي }: »والإن�ضان ما دام محافًظا على �ضالمة فطرته الأ�ضلية من 

د والعم���ل براأيه، وعن اإ�ضفاء الّنف�ضانية على  الحتج���اب بحجب الّطبيعة، فهو بعيٌد عن التمرُّ

اأعمال���ه، بل يكون ُم�ضّلًما للحّق تعالى بف�ضل �ضالمة فطرت���ه؛ فيكون قلبه كالمراآة التي يتوّجه 

طرفه���ا الّنوران���ّي اإلى الحّق تعالى؛ فهو يتلّقى بالكامل ما ياأتي���ه من عالم الغيب، فينطبع فيه 

بكمال���ه، وُي�ضل���م للواردات الغيبّية بدرج���ة يذهل عن نف�ضه بالكام���ل. واإذا و�ضلت هذه الحاُل 

القلبّي���ة في���ه اإلى كماله���ا وا�ضتولت على باطن���ه، فاإّنها قد توج���د فيه حالة »المح���و المطلق« 

ع���ق الكّل���ّي«، وحينئٍذ اإذا وج���ده اهلل تعالى من اأه���ل الّطلب والمحّب���ة خارًجا من اأ�ضر  و»ال�ضّ

عق المطلق«  ة ونقله اإلى مق���ام »ال�ضّ ل علي���ه باألطاف رحمانّي���ة خا�ضّ الأنانّي���ة والّنف����س؛ تف�ضّ

بالتجّل���ي الإله���ّي وبالج���ذوة الرّبانّية، مثلم���ا ح�ضل لمو�ضى الكلي���م: {ى ائ  ائ ەئ 

)1)  جنود العقل والجهل، �س 359-358.
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، وحت���ى ل���و كانت فيه نقائ�س، زال���ت بف�ضل هذا التجلِّي 
(1(

ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئۆئ  }
ادر من اللطف الإلهّي الخا�س. ول يخفى اأّن هذا المقام من الّت�ضليم اأعلى من  الّرحمانّي ال�ضّ

ا  مقامي التوّكل على اهلل والّر�ضا بق�ضائه. يّت�ضح اأّن الّت�ضليم من لوازم الفطرة المخّمرة اإلهيًّ

.
(2(

ومن جنود العقل والرحمان«

حضور القلب في العبادات  .4
يق���ول الإمام الخمينّي }: »اإّن م���ن اأ�ضرار العبادات والّريا�ض���ات ونتائجهما اأن تكون 

اإرادة النف����س ف���ي ملك الب���دن نافذة، وتكون دول���ة النف�س منقهرة وم�ضمحّل���ة في كبريائها، 

وت�ضيطر الإرادة على القوى المبثوثة والجنود المنت�ضرة في ملك البدن وتمنعها من الع�ضيان 

والتمّرد والأنانّية، وتكون القوى م�ضّلمة لملكوت القلب وباطنه، بل ت�ضير جميع القوى بالتدريج 

فاني���ة في الملكوت، ويطبق اأم���ر الملكوت في الملك وينفذ فيه، وتق���وى اإرادة النف�س، ويفلت 

زمام المملكة من يد ال�ضيطان والنف�س الأمارة، وت�ضاق جنود النف�س من الإيمان اإلى الت�ضليم 

.
(3(

ومن الت�ضليم اإلى الر�ضا ومن الر�ضا اإلى الفناء«

وف���ي كان اآخ���ر يقول}: »اإّن م���ن اأ�ضرار العب���ادات وفوائدها المهّمة الت���ي تكون بقية 

الفوائ���د مقدمة لها، اأن تكون مملكة البدن بجميعه���ا، ظاهرها وباطنها، م�ضّخرة تحت اإرادة 

اهلل ومتحرك���ة بتحري���ك اهلل تعالى، وتك���ون القوى الملكوتية والملكي���ة للنف�س من جنود اهلل، 

وتك���ون كّلها كمالئكة اهلل. وهذه من المرات���ب النازلة لفناء القوى والإرادات في اإرادة الحّق. 

ويترّت���ب على هذا بالتدري���ج النتائج العظيمة وي�ضبح الإن�ضان الطبيع���ّي اإلهيًّا؛ وتكون الّنف�س 

مرتا�ضة بعبادة اهلل، وتنهزم جنود ابلي�س ب�ضكل نهائّي وتنقر�س، ويكون القلب مع قواه م�ضّلما 

للح���ّق، ويبرز الإ�ضالم ببع����س مراتبه الباطنية في القلب، وتكون نتيج���ة هذا الت�ضليم لإرادة 

الح���ّق ف���ي الآخرة اأّن الحّق تعالى ينفذ اإرادة �ضاحب هذا القل���ب في العوالم الغيبية، ويجعله 

.
(4(

مثاًل اأعلى لنف�ضه«

)1)  �ضورة الأعراف، الآية 143.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 361-360.

)3)  معراج ال�ضالكين، �س 38.
)4)  )م.ن(،  �س 46-45.
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المهاهيم الرئيسة

الت�ضلي���م ه���و النقياد الباطن���ّي للحّق والعتق���اد القلبّي به، والقل���ب ال�ضليم هو القلب   .1

الخالي من كّل ما �ضوى اهلل تعالى والنقيُّ من كّل �ضرٍك و�ضّك.

يتحّق���ق الّت�ضليم بت�ضليم القلب للحّق وللعقل، وت�ضليم الأع�ضاء الظاهرة هلل، فال تكون   .2

اأّي من حركاتها و�ضكناتها بدافع من الّنف�س. 

ي���وؤّدي الت�ضلي���م اإلى تذّوق ح���الوة الإيمان، ف���روح الإن�ض���ان ل تذوق طع���م الإيمان اإّل   .3

بالّت�ضليم لأحكام اهلل تعالى بدرجٍة ل يجد معها اأّي حرج في نف�ضه اأو اأذى في قلبه من 

الق�ضاء الإلهّي.

4.  بالت�ضلي���م يبل���غ الإن�ضان مقام الولية، فجميع اأ�ضكال ال�ّض���رك وال�ضّك هي نتيجة عدم 

ت�ضلي���م الإن�ض���ان روحُه للول���ّي المطلق وهو الحّق تب���ارك وتعالى، ف���اإذا اأ�ضلم روحُه له 

اأ�ضلمت معها ممالكه الوجودّية الأخرى.

م���ن اآث���ار ت�ضليم القلب، ح�ض���ول النورانية في���ه، في�ضبح نورانيًّا؛ بل يك���ون بذاته من   .5

عالم الّنور ودرجات الّنور الإلهّي. وت�ضري نورانّية القلب اإلى �ضائر الأع�ضاء والجوارح 

والقوى الباطنة. 

6.  الت�ضلي���م كفيل با�ضتئ�ض���ال جذور الكفر وال�ضرك والنفاق، وه���و الطريق للهداية عبر 

ال�ضراط الم�ضتقيم  لأّن �ضير الم�ضلم يكون تبًعا لقدم الأولياء ل لقدمه هو.

من�ض���اأ الّت�ضليم هو الفطرة، و�ضالمة القلب والّنف�س م���ن العيوب، وخلّوها من الملكات   .7

الخبيث���ة. فالعلم بحقيقة الوج���ود ومعرفة نظام الخلقة ت���وؤّدي بالّنفو�س الّطاهرة اإلى 

حالة النقياد والّت�ضليم التاّم لأ�ضل الأ�ضياء ومبدئها ومدّبرها.

يح�ض���ل الّت�ضلي���م ب�: 1. النتقال من العلم اإلى الإيمان، ف���ال يقنع بالعلوم الر�ضمية بل   .8

يدخله���ا اإل���ى قلب���ه. 2. البحث عن الطبيب الح���اذق لكي يعالجه، ف���اإذا وجد الطبيب 

الكام���ل عليه بالت�ضليم له، واإل يكون قد توّجه نحو الهالك. 3. المحافظة على �ضالمة 

الفطرة الأ�ضلية من الحتجاب بحجب الّطبيعة.  4. ح�ضور القلب في العبادات.  
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

ْعداِئَك، 
َ
وِلياِئَك، َوُمع���اداِة اأ

َ
ْفِنِن���ي َخْيَر الَفناِء َعلى ُم���والِة اأ

َ
ْبِقِن���ي َخْي���َر الَبقاِء، َواأ

َ
الّلُه���مَّ اأ

ِديِق ِبِكتاِبَك، َواتِّباِع  َلْي���َك َوالَرْهَبِة ِمْنَك، َوالُخ�ُسوِع َوالَوفاِء َوالتَّ�ْسِليِم َلَك، َوالتَّ�سْ ْغَب���ِة اإِ َوالرَّ

ْو َبَذٍخ 
َ
ْو َف���َرٍح اأ

َ
ْو ُقُنوٍط اأ

َ
ْو ُجُح���وٍد اأ

َ
ْو ِرْيَبٍة اأ

َ
���ِة َر�ُسوِل���َك. الّلُه���مَّ ماكاَن ِف���ي َقْلِبي ِمْن �َس���كٍّ اأ �ُسنَّ

ْو َعَظَمٍة 
َ
ياٍن اأ ْو ِع�سْ

َ
ْو ُف�ُس���وٍق اأ

َ
ْو ُكْفٍر اأ

َ
ْو ِنفاٍق اأ

َ
ْو �ِسق���اٍق اأ

َ
ْو �ُسْمَع���ٍة اأ

َ
ْو ِري���اٍء اأ

َ
ْو ُخَي���َ ء اأ

َ
ْو َبَط���ٍر اأ

َ
اأ

َلِن���ي َمكاَن���ُه اإِيماناً ِبَوْع���ِدَك، َوَوفاًء ِبَعْه���ِدَك، َوِر�ساً  ْن ُتَبدِّ
َ
ُل���َك ي���اَربِّ اأ

َ
�ْساأ
َ
ْو �َس���ْيء ل ُتِح���بُّ فاأ

َ
اأ

ُلَك 
َ
�ْساأ
َ
وحاً، اأ ِنيَنًة َوَتْوَب���ًة َن�سُ

َ
َثَرًة َوطْماأ

َ
ْنيا، َوَرْغَبًه ِفيما ِعْن���َدَك، َواأ ِبَق�ساِئ���َك، َوُزْه���داً ِفي الدُّ

.
ذِلَك ياَربَّ العاَلِميَن)1)

الآيات الكريمة:

جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ   حئ  جئ  ی  ی  ی  {ی   .1

.
(2(

حت}
ڭ  ڭ      ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ   ہ    {ہ   .2

.
(3(

ڭ}

ڎ  ڌ  ڌ   ڍ    ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ   ڃ  {ڃ   .3

.
(4(

ڎ ڈ  ڈ ژژ ڑ ڑ ک  ک ک ک گ گ}
(5(

{ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ}.  .4

ڤڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  {ٺ   .5

)1)  مفاتيح الجنان، دعاء: اآخر ليلة من �ضعبان.
)2)  �ضورة البقرة، الآية 112.
)3)  �ضورة البقرة، الآية 132.

)4)  �ضورة اآل عمران، الآية 19.

)5)  �ضورة اآل عمران، الآية 85.
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.
(1(

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ}
.

(2(
{چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ    ڎ ڈ}  .6

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  {ڤ   .7

ڍ   ڇ  ڇ        ڇڇ  چ  چ  چ   چ   ڃ  ڃ 
.

(3(
ڍ ڌ ڌ  }

.
(4(

{ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ                 ڱ ڱ ں ں ڻ    ڻ         ڻ  }  .8

الروايات ال�سريفة:

ع���ن اأبي عبد اهللQ: »واعلم���وا اأّن الإ�س م ه���و الت�سليم  والت�سلي���م  هو الإ�س م   .1

فمن �سلم فقد اأ�سلم ومن لم ي�سلم ف  اإ�س م له«)5).

وُروي ع���ن العال���م Q قال : »ما نزل من ال�سماء اأج���ّل ول اأعّز من ث ثة الت�سليم    .2

والبر واليقين«)6).

نَُّه 
َ
ِمُن ِباأ يِّ �َسيْ ٍء ُيْعلَُم اْلُموؤْ

َ
ِبي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: »ُقْلُت َلُه: ِب���اأ

َ
ع���ن ابن �ضّنان َعْن اأ  .3

ْو �َسَخٍط«)7).
َ
�َسا ِفيَما َوَرَد َعلَْيِه ِمْن �ُسُروٍر اأ ُموؤِْمٌن؟ َقاَل: ِبالتَّ�ْسِليِم هلِلِ َوالرِّ

عن اأبي جعفر Q  في قول اهلل تبارك وتعالى: {ٿ ٹ    ٹ ٹ    ٹ ڤ ڤڤ}،   .4

قال: »القتراف: الت�سليم  لنا، وال�سدق علينا، واأل يكذب علينا«)8).

)1)  �ضورة النحل، الآية 89.
)2)  �ضورة ف�ضلت، الآية 33.
)3)  �ضورة النحل، الآية 81.
)4)  �ضورة يون�س، الآية 84.

)5)  الكافي، ج8، �س 11.
)6)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 173.

)7)  الكافي، ج2، �س 62.
)8)  )م.ن( ج1، �س 391.
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وع���ن اأبي جعفر Q ق���ال: »اأحّق خل���ق اهلل اأن ي�سّلم لما ق�سى اهلل ع���ّز وجل. من   .5

ع���رف اهلل ع���ّز وجل، ومن ر�سي بالق�ساء اأتى علي���ه الق�ساء، وعّظم اهلل اأجره. ومن 

�سخط الق�ساء م�سى عليه الق�ساء واأحبط اهلل اأجره«)1).

ع���ن محم���د بن م�ضلم قال �ضمع���ت اأبا جعفر Q يق���ول:  »كّل �سي ء يج���ّره الإقرار   .6

والت�سليم  فهو الإيمان، وكّل �سي ء يجّره الإنكار والجحود فهو الكفر«)2).

ع���ن الإم���ام الر�ضاQ: »َواْلُم�ْسِلُم َمْن َيِف���ي هلِلِ ِبَما َعِهَد اإَِلْيِه َوَلْي����َص اْلُم�ْسِلُم َمْن   .7

َجاَب ِباللِّ�َساِن َوَخاَلَف ِباْلَقْلب«)3).
َ
اأ

)1)  الكافي، ج2، �س 62.
)2)  )م.ن(، �س 387.

)3)  )م.ن(، ج1، �س 547.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يفهم معنى الّر�ضا وارتباطه بالإيمان. . 1

يتعّرف اإلى مراتب الّر�ضا وارتباطها بمعرفة اهلل  . 2

تعالى.

ي�ض���رح من�ضاأ الر�ضا واآث���اره وكيفية تح�ضيل هذه  . 3

الف�ضيلة.

 الرضا

الدرس الخامس والعشرون





تمفيق
ق���د علمن���ا اأّن الإيمان باهلل تعال���ى اأ�ضا�س كّل الكم���الت، لأّنه اأف�ضل تعبي���ر عن الرتباط 

حي���ح بم�ضدر الكم���ال وهو اهلل تعالى. الموؤم���ن متوّجه اإلى رّبه، مقب���ٌل عليه بقلبه، وهو  ال�ضّ

بذلك م�ضتعدٌّ لكّل ما ي�ضدر منه.

ولأّن رّب���ه حكمته مطلق���ة ورحمته ت�ضع كّل �ض���يء، فلن يكون منه �ض���وى الم�ضلحة والخير 

الح. اأّما الّنقمة والعقاب والبالء فهي كّلها من اأجل اإي�ضال المزيد من الخير. فكيف ل  وال�ضّ

يك���ون الموؤمن بعد هذا العتقاد را�ضًيا. اإّن الّر�ضا اإذا ا�ضتقّر في الّنف�س وا�ضتولى على القلب 

ا لكّل ما ي�ضدر من اهلل؛ فيكون بذلك اأو�ضع الّنا�س �ضدًرا. ولي�ضت �ضعة  جع���ل �ضاحبه متعّر�ضً

در �ضوى اّت�ضاع وعاء الكمال اإلى اأبعد حّد، بل فوق الحّد. ولهذا، كان الّر�ضا مقاًما معنويًّا  ال�ضّ

ي�ضتجلب جميع الكمالت كما �ضيّت�ضح عّما قريب.

ما هو الّرضا؟
يق���ول الإمام الخمينّي }: »الّر�ضا عبارة عن �ض���رور العبد بالحّق تعالى �ضاأنه واإرادته 

ومقّدراته، ومرتبته العليا، هي من اأعلى مراتب الكمال الإن�ضانّي واأ�ضمى مقامات اأهل الجذبة 

والمحّب���ة � كم���ا �ضتاأتي الإ�ضارة اإل���ى ذلك لحًقا اإن �ض���اء اهلل، وهو فوق مق���ام الّت�ضليم ودون 

مق���ام الفناء... وعلى اأّي حال، فاإّن مقام الّر�ضا عبارة ع���ن فرح العبد و�ضروره بالحّق تعالى 

.
(1(

ا« ومراداته وق�ضائه وقدره، وهو ي�ضتلزم ال�ّضرور العام بالخلق اأي�ضً

و�ض���وف يّت�ض���ح من خ���الل الحديث عن اآثار الّر�ض���ا وعالئمه، وكذلك عن���د الحديث عن 

درجات���ه ومراتب���ه عمق المعنى  الم�ضتبط���ن في الّر�ض���ا. اإّل اأّن المعيار الأّول ف���ي الّر�ضا هو 

)1)  جنود العقل والجهل، �س 158-157.
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اللتفات والوعي والعلم بم�ضدر اأ�ضباب الّر�ضا. وهو اهلل تعالى، لهذا يكون الّر�ضا في حقيقته 

 ،
(1(

ر�ض���ا عن اهلل تعالى. قال اهلل تعالى ب�ضاأن اأ�ضحاب الّنعيم: {ڃ چ چ چ  چڇ  }

وق���ال عّز من قائل ب�ض���اأن الّنف�س المطمئّنة وم�ضيره���ا الأبدّي: {ٺ ٿ ٿ ٿ 

 .
(2(

ٿ  ٹ   ٹ ٹ ٹ  }

درجات الّرضا
عن���د التاأّم���ل في درجات الّر�ض���ا يتبّين لنا اأّن ه���ذا التدّرج فيه يعود بالّدرج���ة الأولى اإلى 

ازدي���اد المعرف���ة باهلل تعالى. ويقول الإم���ام الخمينّي }: »يجدر التنّبه اإل���ى اأّن للر�ضا - 

وباقي الكمالت النف�ضّية - مراتب كثيرة ودرجات متباينة، نذكر هنا بع�ضها: 

الدرجة األولى: الرضا باهلل رّبًا
»الر�ضا باهلل ربًا، يعني الر�ضا بمقام الحّق تعالى، ويتحّقق باأن ُيخ�ضع العبد ال�ّضالك نف�ضه 

لربوبّي���ة الحّق تعالى �ضاأنه ويخرجها من الحاكمّية ال�ضيطانّية، ويكون را�ضًيا م�ضروًرا بربوبّية 

اهلل تعال���ى ل���ه. ول يخفى اأّنه ما دام لل�ّضيطان تاأثيٌر عل���ى العبد � �ضواء في قلبه اأو في نف�ضه اأو 

مل���ك بدنه � فهو خارج عن دائرة الّربوبية والتربية الإلهّية، فال يمكنه اأن يقول: »ر�ضيت باهلل 

رّبًا«. اإذن فالمرتبة الأولى للّر�ضا هي اأن يكون العبد بعد خ�ضوعه لربوبّية اهلل را�ضًيا بالتربية 

الإلهّي���ة، وعالمة ذل���ك � اإ�ضافة اإلى عدم ال�ضع���ور بم�ضّقة التكاليف � اأن يك���ون فرحًا م�ضرورًا 

بالأوامر الإلهّية، ويلّبيها بكل وجوده، واأن يكون كارهًا للمناهي ال�ضرعّية وقد طاب قلبه لمقام 

العبودّي���ة ولأن يك���ون الحّق موله. اأّم���ا اإذا لم يخ�ضع الإن�ضان لربوبي���ة وتربية الحّق تعالى في 

ه���ذا العال���م، ولم ي�ضّلم نف�ضه له���ا، ولم ي�ضّخر قلبه واأع�ض���اءه جميعًا لل�ضلطن���ة الإلهّية؛ ولم 

يطّهر نف�ضه من التاأثيرات ال�ضيطانّية، فاإّنه لن يكون م�ضمونًا اأّنه �ضيكون قادرًا في عالم القبر 

والب���رزخ عل���ى اأن يقول: اهلل جّل جالله رّبي. ولعّل اخت�ضا�س هذا ال�ضم بالّذات ]الرب[ من 

بي���ن الأ�ضم���اء الإلهّية يرجع اإلى كون المطلوب هو خ�ضوع الإن�ض���ان لتربية رّب العالمين مثلما 

اأّنه خا�ضع لها تكوينّيًا.

)1)  �ضورة المجادلة، الآية 22.
)2)  �ضورة الفجر، الآيتان 27 و 28.
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كم���ا اأّن اّدعاء »ر�ضيت بالإ�ضالم ديًنا، وبمحمدP نبيًّا ور�ض���وًل، وبالقراآن كتاًبا، وبعلّي 

اأمي���ر الموؤمني���ن واأولده المع�ضومينRاأئّمة«، ُيعتبر � اإذا لم يك���ن مقرونًا، ل �ضمح اهلل، 

بحقيق���ة الر�ضا � من النفاق والكذب؛ فال يمك���ن اأن يّدعي هذا الّر�ضا من لم يخ�ضع للقواعد 

الدينّي���ة الإ�ضالمّي���ة وير�ضى بها، ويفرح بالأح���كام الإ�ضالمية حتى لو اأ�ضّرت ب���ه اأو بعائلته. 

ب���ل ول يمكن اأن يّدع���ي هذا الر�ضا، من يعتر�س � في قلبه � على اأح���د الأحكام الإ�ضالمية، اأو 

يت���اأذى قلبي���ًا منه اأو يتمّن���ى قلبّيًا تغييره اإلى حك���م اآخر، اأو ي�ضّرح بذلك، فه���ذا لي�س را�ضيًا 

ع���ن دي���ن الإ�ضالم اأ�ضا�ض���ًا، ول عن �ضائر الأمور الأخ���ر. فالّر�ضا بالنب���ّوة والإمامة ل يتحّقق 

بمجّرد �ضرورنا به���وؤلء القادة والهداة لطريق ال�ضعادة، دون اأن ن�ضلك �ضبل ال�ضعادة والكمال 

الإن�ضان���ّي التي هدون���ا اإليها ونعمل بمقت�ضاه���ا، فجوهر اّدعاء الّر�ضا حينئ���ٍذ لن يكون �ضوى 

ال�ضته���زاء. يا عزيزي، اإّن اّدع���اء المقامات والمدارج �ضهٌل، ولكن م���ا اأكثر ما يختلط الأمر 

عل���ى الإن�ض���ان نف�ضه، فيجهل حقيقة اأّن���ه لي�س اأهاًل لهذا الّدع���اء، فالّت�ضاف بهذه الحقائق 

.
(1(

ة مع مقام الّر�ضا وهو من اأ�ضّق المقامات« وبلوغ تلك المقامات ل يكون بالّدعاء خا�ضّ

الّدرجة الثانية: الّرضا بقضاء الحّق تعالى وقدره
 »اأي ر�ضا العبد بالحوادث، مالئمة كانت له اأو غير مالئمة، والفرح بما قّدره الحّق تعالى 

ا اأو فقدان اأحّبة اأو ما يقابلها، فهي جميًعا عنده �ضواء، لأّنه يعتبرها  له �ضواء كان بلّية اأو مر�ضً

كاّف���ة عطاي���ا اإلهّية فير�ضى بها؛ كم���ا ت�ضير اإلى ذلك رواية حوار الإم���ام الباقر Q، وهو 

يومئٍذ طفل، مع جابر بن عبد اهلل الأن�ضارّي اإذ �ضاأله الإمام: »كيف تجد حالك؟ قال: اأنا في 

حال الفقر اأحّب اإلّي من الغنى، وفي حال المر�س اأحّب اإلّي من ال�ضّحة، والموت اأحّب اإلّي من 

الحي���اة. فقال الإمامQ: اأّما نحن � اأهل البي���ت � فما يرد علينا من اهلل من الفقر والغنى 

وال�ضحة وال�ّضقم، والموت والحياة فهو اأحّب اإلينا«.  وح�ضول هذا المقام ل يتحّقق اإّل بمعرفة 

ل به الحّق تعال���ى في هذا العالم،  راأف���ة الح���ّق تعالى ورحمت���ه بالعبد، والإيمان باأّن م���ا يتف�ضّ

اإّنم���ا هو من اأجل تربية العباد وح�ضولهم على الكم���الت النف�ضانّية، ما هو كامن في الفطرة 

الأ�ضلّي���ة المخّمرة فيهم م���ن مرحلة القّوة اإلى مرحلة الفعل. فرّبم���ا كان و�ضول الإن�ضان اإلى 

)1)  جنود العقل والجهل، �س 163-162.
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مقام كماله الذاتّي بالفقر والفاقة، اأو يكون و�ضوله اإلى ال�ضعادات الخالدة بالمر�س والعجز. 

ولك���ن ذل���ك ل يتحّقق اإل اإذا كان العبد نف�ضه في اأوائل مقامات ال�ضلوك اإلى اهلل. اأّما اإذا كان 

.
(1(

قد بلغ مقام المحّبة والجذبة، و�ضرب كاأ�س الع�ضق؛ فاإّن كل ما ياأتيه من المحبوب محبوب«

الّدرجة الّثالثة: مقام الرضا برضا اهلل
»ينبغ���ي اعتبار هذا المقام � اأي مقام المحّبة والجذبة � بداية الدرجة الثالثة للّر�ضا؛ وهي 

المعّب���ر عنها ب� »الر�ضا بر�ضا اهلل«، وهي اأن ل يكون للعبد ر�ضا من نف�ضه، فر�ضاه تابع لر�ضا 

الحّق تعالى مثلما اإرادته من اإرادة اهلل. كما ورد في الحديث ال�ضريف: »ر�ضا اهلل ر�ضانا اأهل 

البي���ت«. واإن كان من الممك���ن اأن تكون في هذا اإ�ضارة اإلى مقام اأعل���ى، وهو عبارة عن مقام 

.
(2(

قرب الفرائ�س وهو البقاء بعد الفناء«

ونالحظ اأّن الّدرجة الّثالثة اعُتبرت بداية مقام المحّبة؛ واإن كان الحّب كغيره من الكمالت 

���ا اإلهيًّا وموهب���ة رّبانّية. لكن لكّل مقام وكمال ل بّد من وج���ود ال�ضتعداد، ول يوجد مثل  في�ضً

الّر�ضا في تاأمين ال�ضتعداد لمقام الحّب الإلهّي.

ما هي آثار الّرضا  ثمارل؟
بالإ�ضافة اإلى ما ذكرنا من كون الّر�ضا مقّدمة لمقام الحّب، يذكر الإمام الخميني} 

الآث���ار العظيم���ة للّر�ض���ا حيث يق���ول: »اإّن ُخُلق الر�ضا م���ن الأخالق الإن�ضاني���ة الكمالية، وله 

ة،  تاأثي���رات كبيرة في ت�ضفية النف�س وتجليتها، ويجع���ل القلب مورًدا للتجّليات الإلهّية الخا�ضّ

ويو�ض���ل الإيمان اإل���ى كماله، وكمال الإيمان اإلى الطماأنين���ة، والطماأنينة اإلى كمالها، وكمالها 

اإل���ى الم�ضاه���دة، والم�ضاهدة اإل���ى كمالها، وكمالها اإل���ى المعا�ضقة، والمعا�ضق���ة اإلى كمالها، 

وكمالها اإلى المراودة، والمراودة اإلى كمالها، وكمالها اإلى الموا�ضلة، والموا�ضلة اإلى كمالها، 

ورّية التي هي  ويرتقي اإلى ما ل ي�ضعه وهمي ووهمك. وله في ملك البدن والآثار والأفعال ال�ضّ

اأغ�ض���ان واأوراق تلك ال�ّضجرة تاأثيٌر غريب، في�ضير ال�ّضم���ع والب�ضر و�ضائر القوى والأع�ضاء 

.
(3(

اإلهّية، ويظهر �ضّر »كنت �ضمعه وب�ضره« اإلى حدٍّ ما«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 165-164.
)2)  )م.ن(، �س 165.

)3)  معراج ال�ضالكين، �س 96.
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ويق���ول}: »ُروي في الكافي، باإ�ضناده عن اأب���ي عبد اهلل Q قال: »راأ�ص طاعة اهلل 

بر والّر�سا عن اهلل فيما اأحّب العبد اأو كره: ول ير�سى عبٌد عن اهلل فيما اأحّب اأو كره  ال�سّ

. وعنه قال: »قال اهلل تعالى: عبدي الموؤمن ل اأ�سرفه 
اإّل كان خيراً له فيما اأحّب اأو كره«)1)

ف���ي �س���يء اإّل جعلته خيراً له، فلير�َص بق�سائي ولي�سبر على ب ئي ولي�سكر نعمائي اأكتبه 

. من هذا الحديث يّت�ضح اأّن مقام ال�ضّدقين � وهو من 
� ي���ا محم���د � م���ن ال�سّديقين عندي«)2)

بر وال�ّضكر، ول يخفى اأّن مقام الّر�ضا  اأعلى مراتب المقامات الإن�ضانية � يح�ضل بالّر�ضا وال�ضّ

. فاّت�ضح اأّن تعداد اآثار الّر�ضا غير مي�ضور، لأّنها ت�ضمل كّل 
(3(

بر وال�ّضكر« اأعلى من مقامي ال�ضّ

الكمالت والمقامات.

من أين ينشأ الّرضا؟
واإذا عرف���ت عظم���ة ه���ذا المق���ام ودوره البّناء ال���ذي ل يماثله �ضيء توّجه���ت نف�ضك نحو 

تح�ضيل���ه. وبداي���ة تح�ضيله اأن تعلم من�ض���اأ الّر�ضا ومنبعه. وقد ذك���ر الإمام الخمينّي } 

ثالثة منا�ضئ اأ�ضا�ضّية هي:

الفطرة   .1
يق���ول الإمام}: »الر�ضا من جنود العقل والرحمان، ومن مقت�ضيات الفطرة المخّمرة 

.
(4(

الأ�ضلية«

اإليمان  .2
ُي���روى اأّن اأحدهم �ضاأل الإمام ال�ضادقQ: باأّي �ضيء يعلم الموؤمن باأّنه موؤمن؟ فقال: 

.
»بالت�سليم هلل، والر�سا فيما ورد عليه من �سرور اأو �سخط«)5)

وف���ي م�ضتدرك الو�ضائل عن كتاب الجعفريات م�ضندًا لأمي���ر الموؤمنين  Q، اأّنه قال: 

»الإيم���ان ل���ه اأركان اأربع���ة: التوّكل عل���ى اهلل، والتفوي����ص اإليه، والت�سليم لأم���ر اهلل تعالى، 

الكافي، ج2، �س60.  (1(
م.ن، ج2، �س61.  (2(

)3)  جنود العقل والجهل، �س 171-170.
)4)  )م.ن(، �س 168.

)5)  الكافي، ج2، �س 63.
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.
(1(

والّر�سا بق�ساء اهلل«

ويق���ول الإمام}: »وقد ذكرت الأحادي���ث ال�ّضريفة للموؤمني���ن مجموعة من الأو�ضاف 

فات يتحّلون بها، مثل الّتوّكل والّت�ضليم والّر�ضا والخوف والّرجاء ونظائرها. ول ريب في  وال�ضّ

اأّن من ل  يتحّلى بها لن يكون من اأهل الإيمان، والعّلة في عدم التحّلي بها هو اأّن العلم والإدراك 

الحة. واهلل  ل���م يتحّول فينا اإلى الإيمان واإّل لظهرت فينا تلك الأو�ضاف الّنبيلة والأعمال ال�ضّ

.
(2(

العالم«

المحّبة  .3
يقول الإمام}: »الإن�ضان بفطرته ال�ضليمة عا�ضُق للحّق تعالى وهو الكمال المطلق واإن 

ل���م ي�ضّخ�س الإن�ض���ان م�ضداق الكمال المطلق ب�ضبب احتجاب نور الفط���رة � وعليه يّت�ضح اأّن 

الإن�ض���ان اإذا ل���م يكن محتجبًا؛ يع���رف اأّن الكمال المطلق هو الحّق تعال���ى �ضاأنه، فتكون لديه 

معرف���ة ح�ضورّي���ة بالمق���ام المقّد�س للكمال على الإط���الق، فيرى كّل ما ي�ض���در عنه كاماًل، 

اأي اأّن���ه ي���رى جمال الحّق تعالى وكماله ظاهرين في جميع الموج���ودات. ومثلما اأّنه يرى ذاته 

ا يرى �ضفات���ه الجاللّية والكمالية كاملًة، وكذلك  المقّد�ض���ة جّل وعال كاملًة مطلقة، فهو اأي�ضً

الح���ال مع اأفعاله تعالى يراها جميلًة كاملًة وي���درك عياًنا وبالم�ضاهدة الح�ضورّية حقيقة )ل 

ي�ضدر عن الجميل المطلق غير مطلق الجميل(. لذا فاإّن الع�ضق والّر�ضا الذي يتحّلى به تجاه 

ا على جمي���ع نظام الوجود بحكم اأّنه م���الزم ]�ضادر عن[  ذات الح���ّق المقّد�ض���ة ي�ضري اأي�ضً

الكمال المطلق، ولذلك فهو ير�ضى ويفرح بجميع الأنوار الوجودّية بمقدار نورانّيتها الوجودّية 

وكماله���ا الذات���ّي، كما قيل على ل�ضان �ضاحب ه���ذا المقام:م�ضروٌر اأنا به���ذا العالم؛ لأّن هذا 

العالم منه عا�ضٌق لجميع العالم لأّن جميع العالم منه.

ومقت�ضى هذا الع�ضق الذاتّي � والر�ضا الفطرّي � ال�ضخط وعدم الر�ضا من الجنبة ال�ضوائّية 

]اأي جنبة ما �ضوى اهلل[، اأي من جهات النق�س والظلمة والعدم، فمثل هذا العبد ينظر بعين 
ال�ضرور والر�ضا لكّل ما يراه من الحّق تعالى وما ي�ضدر من ذاته المقّد�ضة تجاهه، فهو را�س 

)1)   م�ضتدرك الو�ضائل، ج2، �س412، وراجع الكافي، ج2، �س 47.
)2)  جنود العقل والجهل، �س  101.
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.
(1(

وم�ضرور بالحّق واأفعاله تعالى، ومتنّفر و�ضاخط تجاه كل ما �ضواه وكل ما يرتبط بغيره«

و»لو تاأّمل الإن�ضان بدّقة في اأحوال الأغنياء � غالبهم ل نوادرهم � لأدرك اأّن الغنى والّثروة 

ّحة وال�ّضالمة والأمن والّرفاهّية اإذا اجتمعت في اأّي اإن�ضان عجز � اإل ما ندر � عن حفظ  وال�ضّ

قلب���ه من اأ�ضكال الف�ض���اد والأمرا�س الّنف�ضانّية، وعن حفظ نف�ضه من الع�ضيان، ولعّل هذا هو 

�ضبب قول جابر بن عبد اهلل � قّد�س �ضّره � في جوابه عن �ضوؤال الإمام باقر العلوم � �ضلوات اهلل 

ّحة«، فهو لم يكن واثًقا من قدرته  عليه: »الفقر اأحّب اإلّي من الغنى والمر�س اأحّب اإلّي من ال�ضّ

ّحة، فلم يكن واثًقا من عدم  على حفظ نف�ضه في المقام الذي يطلبه مع اإحاطتها بالغنى وال�ضّ

طغيانها ب�ضبب ذلك، اأّما الإمام الباقر Q فمقامه فوق ما تدركه عقول الب�ضر، لذلك فقد 

فق جابر، وبهدف تعليمه 
ُ
اأظهر مقام الّر�ضا، وعر�س جذوة من المحّبة الإلهّية بما يتنا�ضب واأ

واإعانته في ال�ضلوك اإلى اهلل، فبّين له اأّنهم R يحّبون كل ما ياأتي من الحبيب من الباليا 

.
(2(

والأمرا�س اأو من اأ�ضدادها، فهي �ضواء في �ضّنة العا�ضقين ومذهب المحّبين«

في كيهّية تحصيل الّرضا

1. الطريق العلمي
الح. لهذا، ذكر  اإّن جمي���ع الأخ���الق الفا�ضلة تح�ض���ل وُتكت�ضب بالعلم الّنافع والعم���ل ال�ضّ

الإم���ام } العل���م وكيفّيته حيث قال: »اعلم اأّن ح�ضول مق���ام الّر�ضا هو من اآثار المعارف 

الإلهّي���ة، ل يختلف في ذلك ع���ن �ضائر مقامات اأهل الخت�ضا�س، لذا ف���ال تخلو الإ�ضارة اإلى 

بع�س م�ضادره من فائدة. فنقول: ما دامت معرفة العبد بحقيقة اأّن جميع اأفعال الحّق تعالى 

جميلة هي من�ضاأ الّر�ضا عنه تعالى، فاإّننا نبّين هنا مقام جمال الحّق تعالى ذاًتا و�ضفًة وفعاًل.

ومراتب معرفة العبد بهذا الأمر: 

المرتبة الأولى: العلم بجمال الحّق ذاتاً و�سفًة وفع 

الت���ي تح�ض���ل للعبد هي العلم بجمال الح���ّق ذاتًا و�ضفًة وفعال، ا�ضتن���ادًا اإلى البراهين 

العلمّي���ة الفل�ضفية، وهذه المرتبة واإن كانت مفتاح اأبواب المعارف طبقًا لما هو المتعارف، 

)1)   )م.ن(، �س161-160.
)2)  جنود العقل والجهل،�س 170-169.
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واإذا و�ض���ل اأحٌد اإلى مقامات العرفان العالية من غي���ر طريقها فهو من النوادر وال�ضتثناء 

ا. ولكن الوقوف عند هذه المرتبة هو من الحجب  المخال���ف للقاع���دة فال يكون معياًرا عامًّ

الكبرى حّت���ى قيل: اإّن »العلم هو الحجاب الأكبر«. ول تح�ضل لالإن�ضان الأخالق الّنف�ضانّية 

� وه���ي م���ن اآثار المعارف � من ه���ذا العلم البرهانّي الذي هو، ن�ضي���ب العقل، ولهذا فرّبما 

بق���ي اإلى النهاية في هذه الحجب العلمّية حكماء كب���ار ذوو مراتب عالية في العلم البحثّي 

من الذين لم يتحّلوا بمقام الّر�ضا والّت�ضليم وباقي المقامات الّروحّية والأخالق الّنف�ضانّية 

والمعارف الإلهّية.

المرتبة الثانية: اإي�سال حقائق المرتبة الأولى اإلى القلب

اأي اأن يوؤم���ن القلب بجمال الحّق تعالى وكون جميع �ضفاته واأفعاله جميلة، وال�ضبيل اإلى 

ذلك هو التذكير الم�ضتمّر للقلب بنعم اهلل واآثار جماله تبارك وتعالى حتى يقّر بها تدريجّيًا، 

وهذا هو مقام الإيمان، واإذا و�ضل العبد اإليه واآمن قلبه بتلك ]الحقائق[ الإيمانية، ظهرت 

في قلبه جلوة لحقيقة الر�ضا النورانّية واأح�ضن الظّن برّبه. وهذه اأولى مراتب الر�ضا التي 

ل���م يكن لها اأث���ر فيما م�ضى. ولهذا ُع���ّد الر�ضا من اأركان الإيمان ف���ي الأحاديث ال�ضريفة 

نظي���ر المروّي في كت���اب الكافي ال�ضريف عن اأمير الموؤمنينQ ق���ال: »الإيمان اأربعة 

اأركان: الر�س���ا بق�س���اء اهلل، والت���وّكل على اهلل، وتفوي�ص الأمر اإل���ى اهلل، والت�سليم لأمر 

.
اهلل«)1)

المرتبة الثالثة: الطمئنان

وه���ي اأن ي�ض���ل العبد ال�ضالك درج���ة الطمئنان، والطمئنان كمال العب���د ال�ضالك. فاإذا 

تحّققت طماأنينة النف�س بجمال الحّق تعالى؛ كانت مرتبة الر�ضا اأكمل، ولعّل هذا المعنى هو 

ما ت�ضير اإليه اآية �ضورة الفجر المباركة حيث يقول تعالى: {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  

. وه���ذا الّرجوع اإلى الرّب من المقامات الكاملة لأهل الإخال�س، جعله 
(2(

ٹ   ٹ ٹ ٹ  }
.

(3(
اهلل تعالى لأ�ضحاب النف�س المطمئنة الرا�ضية المر�ضية، وقطع عنه طمع ال�ضاخطين«

الكافي، ج2، �س47.  (1(
)2)  �ضورة الفجر، الآيتان 27 و 28.

)3)  جنود العقل والجهل، �س 167-165.
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2. طريق العملي
اأ.  العبادة والّريا�سة ال�ّسرعّية

له���ذا، قال الإم���ام}: »اإّن من اأ�ضرار العبادات والّريا�ض���ات ونتائجهما اأن تكون اإرادة 

الّنف����س في ملك البدن نافذة، وتكون دولة الّنف�س منقه���رة وم�ضمحلة في كبريائها، وت�ضيطر 

الإرادة عل���ى القوى المبثوثة والجنود المنت�ضرة في ملك البدن وتمنعها من الع�ضيان والتمّرد 

والأنانّية، وتك���ون القوى م�ضّلمة لملكوت القلب وباطنه، بل ت�ضير جميع القوى بالتدريج فانية 

ف���ي الملك���وت، ويطبق اأمر الملكوت ف���ي الملك وينفذ فيه، وتق���وى اإرادة الّنف�س، ويفلت زمام 

المملك���ة من يد ال�ّضيطان والّنف�س الأّمارة، وُت�ضاق جنود الّنف�س من الإيمان اإلى الّت�ضليم ومن 

الّت�ضلي���م اإل���ى الّر�ضا ومن الّر�ضا اإلى الفناء. وفي هذه الحالة تج���د الّنف�س رائحة من اأ�ضرار 

.
(1(

العبادة، ويح�ضل لها �ضيء من التجّليات الفعلّية«

ب. ال�سبر

بر على  يق���ول الإمام}: »بل اإّن ال�ضبر على المع�ضية يبع���ث على تقوية النف�س، وال�ضّ

بر عل���ى الباليا يوجب الّر�ض���ا بالق�ضاء  الّطاع���ة ي�ضّب���ب ال�ضتينا�س بالحّق ع���ّز وجل، وال�ضّ

.
(2(

الإلهّي، وكّل ذلك من المقامات ال�ّضامخة لأهل الإيمان، بل لأهل العرفان«

موعظة اإلمام
»ي���ا عزي���زي، اإّن اهلل تعال���ى �ضيجري ق�ضاءه ر�ضين���ا اأم اأبينا، فالتقدي���ر الإلهّي ل يرتهن 

بر�ضان���ا اأو �ضخطنا، بل اإّن ما يبقى لن���ا من �ضخطنا وغ�ضبنا هذا هو النق�ضان في المراتب، 

والحرم���ان م���ن الّدرج���ات، وال�ضقوط في اأعي���ن الأولي���اء والملكوتيين، وذه���اب الإيمان من 

القل���وب: كما ي�ضير اإلى هذا حديث الإمام ال�ضادقQ: »كيف يكون الموؤمن موؤمناً وهو 

.
(4 ي�سخط ق�سمه وُيحّقر منزلته والحاكم عليه اهلل«)3)

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 38.

)2)  الأربعون حديًثا، �س 296.
الكافي، ج2، �س62.  (3(

)4)  جنود العقل والجهل، �س 173.
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المهاهيم الرئيسة

الّر�ض���ا عب���ارة عن �ضرور العب���د بالحّق تعالى �ضاأن���ه واإرادته ومقّدرات���ه، وهو ي�ضتلزم   .1

ا. ال�ّضرور العام بالخلق اأي�ضً

اإّن المعي���ار الأّول في الّر�ضا هو اللتفات والوعي والعل���م بم�ضدر اأ�ضباب الّر�ضا، وهو   .2

اهلل تعالى. لهذا يكون الّر�ضا في حقيقته ر�ضا عن اهلل تعالى.

الّر�ضا نابع من الإيمان بحكمة اهلل المطلقة ورحمته التي ت�ضع كّل �ضيء.  .3

ا لكّل ما ي�ضدر  اإذا ا�ضتقّر الّر�ضا في الّنف�س وا�ضتولى على القلب يجعل �ضاحبه متعّر�ضً  .4

من اهلل؛ فيكون بذلك اأو�ضع الّنا�س �ضدًرا.

الح لنف�ضه، اأّما ال�ّضخ�س  الفرق بين الّر�ضا والتوّكل هو اأّن المتوّكل يطلب الخير وال�ضّ  .5

»الرا�سي« فيكون قد اأفنى اإرادته في اإرادة اهلل.

ا وبتربيته، الّر�ضا بق�ضاء  للّر�ضا مراتب كثيرة ودرجات متباينة، منها: الّر�ضا باهلل ربًّ  .6

الحّق تعالى وقدره، والّر�ضا بر�ضا اهلل )مقام المحّبة والجذبة(.

م���ن يعتر�س �ف���ي قلبه على اأحد الأحكام الإ�ضالمية، اأو يتاأذى قلبيًا منه اأو يتمّنى قلبّيًا   .7

تغييره اإلى حكم اآخر ل يكون را�ضًيا.

للر�ضا عالمتان هما ال�ّضرور العام بالخلق، وال�ّضخط وعدم الر�ضا من الجنبة ال�ضوائّية.  .8

ة،  من اآثار الّر�ضا: ت�ضفية النف�س وتجليتها، جعل القلب مورًدا للتجّليات الإلهّية الخا�ضّ  .9

واإي�ضال الإيمان اإلى كماله، وهو مقّدمة لمقام الحّب.

للر�ضا ثالثة منا�ضئ اأ�ضا�ضّية هي: الفطرة، الإيمان، والمحّبة.  .10

الح. اإّن تح�ضيل الّر�ضا يكون بالعلم الّنافع والعمل ال�ضّ  .11

اإّن الوقوف عند مرتبة العلم بجمال الحّق هو من الحجب الكبرى.  .12

بر على الباليا من الأمور التي توجب الّر�ضا بالق�ضاء الإلهّي. ال�ضّ  .13

ما ينبغي اأن نعلمه هو اأّن التقدير الإلهّي ل يرتهن بر�ضانا اأو �ضخطنا، بل اإّن ما يبقى   .14

لنا من ال�ّضخط والغ�ضب هو النق�ضان في المراتب وذهاب الإيمان من القلوب.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

َخ���َذ َعلَى 
َ
 َق�َس���َم َمَعاِي����َص ِعَب���اِدِه ِباْلَع���ْدِل، َواأ

َ
نَّ اهلل

َ
���ى ِبُحْك���ِم اهلِل، �َسِه���ْدُت اأ اْلَحْم���ُد هلِلِ ِر�سً

ْعَطْيَتُه���ْم، َوَل َتْفِتْنُهْم 
َ
���ٍد َواآِلِه، َوَل َتْفِتنِّي ِبَما اأ لِّ َعلَى ُمَحمَّ ���ِل، اللَُّهمَّ �سَ َجِمي���ِع َخْلِق���ِه ِباْلَف�سْ

اِئَك  ٍد َو اآِلِه، و َطيِّْب ِبَق�سَ لِّ َعلَى ُمَحمَّ ْغَمَط ُحْكَمَك اللَُّهمَّ �سَ
َ
ْح�ُسَد َخْلَقَك، َواأ

َ
ِبَما َمَنْعَتِني َفاأ

���اَءَك َلْم َيْجِر اإلَّ  نَّ َق�سَ
َ
ِق���رَّ َمَعَها ِباأ

ُ
���ْدِري، َو َْب ِلَي الثَِّقَة لأ ���ْع ِبَمَواِق���ِع ُحْكِمَك �سَ َنْف�ِس���ي، َوَو�سِّ

.
ْلَتِني...)1) اَك َعلَى َما َخوَّ ْوَفَر ِمْن �ُسْكِري اإِيَّ

َ
ِباْلِخَيَرِة، َواْجَعْل �ُسْكِري َلَك َعلَى َما َزَوْيَت َعنِّي اأ

الآيات الكريمة:

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ    ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ   .1

.
(2(

ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ  }
{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   .2

ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ 
ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ 

.
(3(

چ چ چ  چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ  ڌ     ڌ ڎ ڎ ڈ  }
الروايات ال�سريفة:

ا اآ�َسُفونا اْنَتَقْمنا ِمْنُهْم} َفَقاَل:  ِبي َعْبِد اهلِل Q: »ِفي َقْوِل اهلِل َعزَّ َوَجلَّ {َفلَمَّ
َ
عْن اأ  .1

�َسُفوَن َو َيْر�َسْوَن َوُهْم 
ْ
ْوِلَياَء ِلَنْف�ِسِه َياأ

َ
�َسِفَنا َو َلِكنَُّه َخلََق اأ

َ
�َسُف َكاأ

ْ
 َع���زَّ َوَج���لَّ َل َياأ

َ
اإِنَّ اهلل

نَُّه َجَعلَُهُم 
َ
َمْخُلوُقوَن َمْرُبوُبوَن َفَجَعَل ِر�َساُهْم ِر�َسا َنْف�ِسِه َو�َسَخَطُهْم �َسَخَط َنْف�ِسِه ِلأ

اُروا َكَذِلَك«)4). َء َعلَْيِه َفِلَذِلَك �سَ ِدلَّ
َ
َعاَة اإَِلْيِه َواْلأ الدُّ

)1)  الإمام ال�ضّجاد، ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤه Q في الّر�ضا اإذا نظر اإلى اأ�ضحاب الّدنيا.
)2)  �ضورة البقرة، الآية 120.

)3)  �ضورة المجادلة، الآية 22.
)4)  الكافي، ج1، 144.



ة؛  األخالق المحمودة على ضوء فكر اإلمام الخمينّي}346 دراسات أخالقيَّ

ْي�َس���ُر َما ِفيَها 
َ
ْنَيا ِبَما ُيْجِزي���ِه َكاَن اأ َي ِم���َن الدُّ ِمِنيَن Q: »َم���ْن َر�سِ ِمي���ُر اْلُموؤْ

َ
َق���اَل اأ  .2

َيْكِفيِه«)1).

 َعزَّ 
ُ
ِف ِمَن اْلَمْجِل�ِص َلْم َيَزِل اهلل َي ِبُدوِن التَّ�َسرُّ ِبي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: »َمْن َر�سِ

َ
َعْن اأ  .3

َوَجلَّ َوَمَ ِئَكُتُه ُي�َسلُّوَن َعلَْيِه َحتَّى َيُقوَم«)2).

َي ِمَن اهلِل ِبَما َق�َسَم َلُه ا�ْسَتَراَح َبَدُنُه«)3). ِمِنيَن Q: »َمْن َر�سِ ِميُر اْلُموؤْ
َ
َقاَل اأ  .4

عن اأمير الموؤمنينQ: »من ر�سي بحاله لم يعتوره الح�سد«)4).  .5

اِئي َوَلْم َي�ْسُكْر ِلَنْعَماِئي َوَلْم   َعزَّ َوَجلَّ َمْن َلْم َيْر�َص ِبَق�سَ
ُ
ِبيُّ P: »َيُقوُل اهلل َوَقاَل النَّ  .6

ِبْر َعلَى َبَ ِئي َفْلَيتَِّخْذ َرّباً �ِسَواِئي«)5). َي�سْ

ُبو اْلَح�َضِن ُمو�َضى ْب���ُن َجْعَفٍر Q: »َيا ِه�َساُم اإِنَّ 
َ
 َقاَل َقاَل ِلي اأ

ِ
 ْبِن اْلَحَك���م

ِ
َع���ْن ِه�َضام  .7

وِن ِم���َن اْلِحْكَمِة َمَع  ْنَيا َم���َع اْلِحْكَمِة َوَلْم َيْر����َص ِبالدُّ وِن ِم���َن الدُّ ���َي ِبال���دُّ اْلَعاِق���َل َر�سِ

ْنَيا َفِلَذِلَك َرِبَحْت ِتَجاَرُتُهْم«)6). الدُّ

ْعَطى اْلَحقَّ ِمْنَها َو 
َ
 َعْبٌد ِفي َنْف�ِس���ِه َفاأ

َ
َح اهلل َب���ا َعْبِد اهلِل Q َيُقوُل: »َم���ا َنا�سَ

َ
ع���ن  اأ  .8

ا َعِن اهلِل ُيْغِنيهِ«)7). لََتْيِن ِرْزقاً ِمَن اهلِل َي�َسُعُه َو ِر�سً ْعِطَي َخ�سْ
ُ
َخَذ اْلَحقَّ َلَها اإِلَّ اأ

َ
اأ

ِة َلْم َيْر�َص ِمْنُه ِباْلَعِطيَِّة«)8). ِخيِه ِبُح�ْسِن النِّيَّ
َ
َو َقاَل Q: »َمْن َلْم َيْر�َص ِمْن اأ  .9

)1) الكافي، ج2، �س 140.
)2)  )م.ن(، �س 661.

)3) بحار الأنوار، ج68، �س 139.
)4)  غرر الحكم، 300.

)5)  بحار الأنوار، ج5، 95.
)6) و�ضائل ال�ّضيعة، ج15، �س 206.

)7) )م.ن(، �س 286.
)8) بحار الأنوار، ج75، �س 365.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يتعّرف اإلى معنى الّتقوى وموقعها في �ضير و�ضلوك  . 1

الإن�ضان.

يبّين مراتب الّتقوى ودرجاتها. . 2

يفه���م المان���ع الأكبر م���ن تحقيق الّتق���وى وكيفّية  . 3

تح�ضيلها.

 التقوى

الدرس السادس والعشرون





تمفيق
يق���ول الإمام الخمينّي }: »ل ُبدَّ اأن نع���رف اأّن الّتقوى، واإن لم تكن من مدارج الكمال 

. فاإذا كان الحديث عن المقامات المعنوّية 
(1(

والمقامات، ولكّنه ل يمكن بدونها بلوغ اأّي مقام«

التي هي مراحل ال�ّضير اإلى اهلل تعالى، فال يمكن اإدراج الّتقوى فيها. اأّما اإذا كان الحديث عن 

الّنف�س، فال �ضّك باأّن الّتقوى من اأهّم عالئم قّوة الّنف�س في ال�ّضير اإلى اهلل؛ بالإ�ضافة اإلى كونها 

 :Q اأعظ���م و�ضيلة لتقوية الّنف�س في العزم على الكم���الت. وعندما يقول اأمير الموؤمنين

، فهذا يعني اأّن الّتقوى هي برنامج الّريا�ضات الّروحّية 
»اإّنم���ا ه���ي نف�سي اأرّو�سها بالّتقوى«)2)

التي تجعل الّنف�س في حالة تكامل م�ضتمّر.

دوى
ّ

عريف العلمّي للت
ّ

الت
اإّن جمي���ع اأح���وال الّنف�س وملكاتها يمكن التعّرف اإليها من خ���الل الآثار التي تن�ضاأ منها اأو 

من خالل الّدرجات والمراتب التي تح�ضل فيها. اأّما الّتحديد العلمّي فهو الخطوة الأولى على 

ادرة عن  �ضعيد فهم حقيقة الف�ضيلة. ولدينا في هذا المجال مجموعة مهّمة من الكلمات ال�ضّ

الإمام الخمينّي } حول ماهّية الّتقوى. منها:

عة( م�ضدران َل���وِرع َيِرع بك�ضر ال���راء فيهما. ومعناه  »قول���ه Q )ال���وَرع( بفتح ال���راء و)الرِّ

الّتقوى اأو �ضّدة الّتقوى ومنتهى الحذر. ومن المحتمل اأن يكون المعنى ماأخوًذا من وّرعته توريًعا، اأي 

كففته، لأّن الورع في الحقيقة، كّف النف�س، ومنعها من تخّطي حدود ال�ّضرع والعقل. اأو من وّرع بمعنى 

.
الّرّد، ُيقال وّرعت الإبل عن الماء اإذا رددتها، لأن الموؤمن يّرد نف�ضه عن ال�ّضهوات والولوج فيها«)3)

)1)  الأربعون حديًثا، �س 240.
نهج البالغة، �س417.  (2(

)3)  )م.ن(، �س 499.
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ويق���ول }: »اإّن الّتقوى، في كّل مرتبة م���ن مراتبها، بمثابة الوقاية من الأمور الم�ضّرة 

لالأمرا����س. وم���ن دون الحمّية ل يمكن اأن ينفع العالج، ول اأن يتب���ّدل المر�س اإلى �ضّحة. قد 

يتغّل���ب ال���ّدواء والّطبيعة على المر�س ف���ي الأمرا�س الج�ضمّية حتى مع ع���دم الحمّية جزئيًّا. 

وذل���ك لأّن الّطبيعة هي نف�ضها حافظة لل�ضّحة ودواء له���ا. ولكّن الأمر في الأمرا�س الّنف�ضّية 

�ضع���ب، وذل���ك لأّن الّطبيعة ق���د تغّلبت على الّنف�س من���ذ البداية، فتوّجهت ه���ذه نحو الف�ضاد 

، وعلي���ه، ف���اإّن م���ن يته���اون في الحمّي���ة، ت�ضرعه 
(1(

والنتكا����س {پ پ پ پ  }

الأمرا����س، وتج���د مناطق للّنفوذ اإليه، حّتى تق�ضي على �ضّحته ق�ض���اًء مبرًما. اإًذا، فالإن�ضان 

الّراغب في �ضّحة الّنف�س، والمترفق بحاله، اإذا تنّبه اأّن و�ضيلة الخال�س من العذاب تنح�ضر 

ف���ي اأمري���ن: الأّول: الإتي���ان بما ي�ضلح الّنف�س ويجعله���ا �ضليمة. والآخر، ه���و المتناع عن كّل 

م���ا ي�ضّره���ا ويوؤلمها. ومن المعلوم اأّن �ض���رر المحّرمات اأكثر تاأثيًرا ف���ي الّنف�س من اأّي �ضيٍء 

اآخ���ر، ولهذا كانت محّرمة، كما اأّن الواجبات لها اأكب���ر الأثر في م�ضلحة الأمور، ولهذا كانت 

واجب���ة واأف�ضل من اأّي �ض���يء، ومقّدمة على كّل هدف، وممّهدة للتط���ّور اإلى ما هو اأح�ضن. اإّن 

الّطري���ق الوحيد اإلى المقامات والمدارج الإن�ضانّية يمّر عبر هاتين المرحلتين، بحيث اأّن من 

يواظ���ب عليهم���ا يكون من الّناجين ال�ّضع���داء، واأهّمهما هي الّتقوى م���ن المحّرمات، واإّن اأهل 

ال�ّضلوك يح�ضبون هذه المرحلة مقّدمة على المرحلة الأولى، اإذ يّت�ضح من الّرجوع اإلى الأخبار 

.
(2(

والّروايات وخطب »نهج البالغة« اأّن المع�ضومين R كانوا يعتنون كثيًرا بهذه المرحلة«

والتق���وى غي���ر الورع كما يظهر م���ن كالم الإم���ام }: »اعلم اأن التقوى م���ن »الوقاية« 

بمعن���ى المحافظ���ة. وهي في العرف وف���ي م�ضطلح الأخبار والأحاديث تعن���ي: »وقاية النف�س 

من ع�ضيان اأوامر اهلل ونواهيه وما يمنع ر�ضاه«؛ وكثيرًا ما ُعّرفت باأّنها »حفظ الّنف�س حفًظا 

َبهاِت ارتكب  َخ���َذ ِبال�سُّ
َ
���ا ع���ن الوقوع في المحظورات بت���رك ال�ّضبهات«، فقد قيل: »َوَم���ْن اأ تامًّ

.
(5(

»
(4(

ْن َيَقَع فيِه«
َ
، »َفَمْن َرَتَع َحْوَل الِحمى اأو�ِسَك اأ

(3(
ماِت َوَهلََك ِمْن َحْيُث ل َيْعلَُم« الُمَحرَّ

�ضورة يو�ضف، الآية 53.  (1(
)2)  الأربعون حديًثا، �س 242-241.

)3)  الكافي، ج1، �س 67.
)4)  و�ضائل ال�ّضيعة، ج27، �س 167.

)5)  الأربعون حديًثا، �س 239.
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دوى 
ّ

د ر الت
يذكر الإم���ام الخمينّي } اأهم الأدوار التي توؤّديها الّتقوى على �ضعيد الحياة المعنوّية 

والّروحّية لالإن�ضان في الّدنيا والآخرة.

1.إفاضة العلم
يق���ول الإم���ام }: »عندم���ا يق���ول الّرّب ج���ّل جالله ف���ي الآية الكريم���ة {ېئ  ىئىئ 

 فالأج���ل اأّن الّتق���وى تزّكي الّنف�س وتربطها بعال���م الغيب المقّد�س، ثّم 
(1(

ىئ یی  }
يك���ون الّتعليم الإلهّي والإلقاء الّرحمانّي، لأّن البخل ف���ي المبادئ العالية، محال، واأّن في�ضها 

.
(2(

يكون واجًبا، اإذ اإّن واجب الوجود بالّذات، واجب من جميع الجهات والحيثيات«

2. تهذيب النفس
»ل ب���ّد اأن نعرف باأّن الّتقوى تزّكي الّنف�س وتطّهرها م���ن الّدن�س والقذارات. وطبًعا اإذا 

كانت �ضفحة الّنف�س نا�ضعة، وطاهرة من حجب المعا�ضي وكدرها، كانت الأعمال الح�ضنة 

ق ال�ّضر الكبير للعبادات الذي هو تروي�س  موؤّثرة اأكثر، واإ�ضابتها للهدف المبتغى اأدّق، وَتحقُّ

الجان���ب الم���اّدّي لالإن�ضان، وقهر ملكوته عل���ى ُملكه ونفوذ الإرادة الفاعل���ة للّنف�س ب�ضورة 

.
(3(

اأف�ضل«

3. سبب قبول اإلعمال
يق���ول الإم���ام الخميني}: »الّتقوى م�ضاًف���ا اإلى اأّنها من العوام���ل الكبيرة في اإ�ضالح 

الّنف����س، تك���ون ذات قدرة فّعالة ف���ي تاأثير الأعمال القلبّي���ة والقالبّية � الّظاهرّي���ة � لالإن�ضان، 

.
(5(

»
(4(

ا. كما يقول اهلل تعالى: {ڳ   ڱ ڱ ڱ ڱ  } وتكون �ضبًبا لقبولها اأي�ضً

)1)  �ضورة البقرة، الآية 282.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 404.

)3)  )م.ن(، �س 359.
)4)  �ضورة المائدة، الآية 27.

)5)  الأربعون حديًثا، �س 359.
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4. تقوية العزم
يق���ول الإمام }: »يمك���ن اأن ُيقال اأّن من اإحدى الجهات المهّم���ة للّتقوى والّتجّنب عن 

الم�ضتهي���ات الّنف�ضانّي���ة وترك اأهوائها والّريا�ض���ات ال�ّضرعّية والعب���ادات والمنا�ضك الإلهّية، 

.
(1(

تقوية العزم وانقهار القوى الملكّية تحت ملكوت النف�س«

5. راحة الّدارين
يق���ول الإمام }: »ولُيعلم اأّن التم�ّض���ك بالّتقوى والقناعة موجب لراح���ة الّدارين. واأّن 

الراح���ة ف���ي ه���وان الّدنيا وعدميتها، فلذل���ك ل يلتّذ ول يتمّت���ع بها. وكما اأّن���ه طّهر نف�ضه من 

.
(2(

الّنجا�ضات ال�ضورية، كذلك �ضيطّهر نف�ضه من نجا�ضات المحّرمات وال�ضبهات«

6. تحصيل الّسالمة
ادقQ الذي ورد في م�ضباح  يقول الإمام الخمينّي } في �ضرحه لحديث الإمام ال�ضّ

ال�ضريع���ة ويتحدث فيه عن معنى ال�ضالم في دبر كل �ض���الة: »معنى ال�ضالم عقيب ال�ضالة هو 

الأم���ان، بمعن���ى اأن م���ن اأّدى الأوامر الإلهية وال�ضن���ن النبوية بالخ�ضوع القلب���ي فياأمن من بالء 

الدني���ا وعذاب الآخرة، اأي ياأمن من الت�ضرفات ال�ضيطانية ف���ي الدنيا لأن اأداء الأوامر الإلهية 

بالخ�ضوع القلبي موجب لقطع ت�ضرف ال�ضيطان؛ اإن ال�ضالة تنهى عن الفح�ضاء والمنكر... 

ال�ّضالم ا�ضم من اأ�ضماء اهلل تعالى اأودعه الموجودات وهذه اإ�ضارة اإلى مظهرّية الموجودات 

لالأ�ضم���اء الإلهّية ول بّد للعبد ال�ّضالك اأن يظهر هذه اللطيفة الإلهّية التي اأودعت واختفت في 

باط���ن ذاته وخميرت���ه وي�ضتعملها في جميع المعامالت والمعا�ض���رات والأمانات والرتباطات 

وي�ضي���ر بها اإلى مملك���ة باطنه وظاهره وي�ضتعملها في المعامالت م���ع الحق ودين الحق تعالى 

لئ���ال يخ���ون الوديعة الإلهّية فت�ض���ري حقيقة ال�ّضالم اإل���ى جميع قواه الملكّي���ة والملكوتّية وفي 

 Q جمي���ع عاداته وعقائده واأخالقه واأعماله لت�ضلم نف�ض���ه من جميع الت�ضّرفات، وعّرف

.
(3(

الّتقوى طريًقا لتح�ضيل هذه ال�ّضالمة«

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 64.
)2)  )م.ن(، �س 92.

)3)  )م.ن(، �س 367.
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7. الوصول إلى غاية العبادة
يقول الإمام الخميني }: »عن اأبي عبد اهلل Q قاَل: »اأو�سيَك ِبَتْقَوى اهلِل َواْلَوَرِع 

ا.  . وبهذا الم�ضم���ون رواية اأخرى اأي�ضً
���ُه َل َيْنَفُع اْجِتَه���اٌد َل َوَرَع ِفيِه«)1) نَّ

َ
َوالْجِتَه���اِد، َواْعلَ���ْم اأ

وه���ذا �ضاهد على اأّن العبادات تت�ضاقط عن العتبار، اإذا كانت خالية من الورع. ومن المعلوم 

اأّن الغاي���ة المن�ض���ودة من العبادات التي ه���ي تروي�س الّنف�س، ولجمها، وقه���ر الملكوت للُملك 

.
(2(

والطبيعة، ل تح�ضل اإّل بوا�ضطة الورع ال�ضديد، والّتقوى الكاملة«

8. شهود تجّليات اهلل تعالى
»فبعد اأن يغادر ال�ّضالك اإلى اهلل بخطوات تروي�س الّنف�س والّتقوى الكاملة من بيت الّنف�س، 

ول���م ي�ضطحب معه ف���ي هذا الخروج الُعلقة الدنيوّية، والّتعّين���ات، ويتحّقق له ال�ّضفر اإلى اهلل 

�ضبحان���ه، يتجّل���ى له الحّق المتعالي قبل كّل �ضيء، على قلب���ه المقّد�س بالألوهّية ومقام ظهور 

.
(3(

فات« الأ�ضماء وال�ضّ

ويقول}: »الّتطّهر من الملكات الخبيثة  - وهو في واقعة مرتبة من مراتب الّتقوى بمعناها 

الع���ام ����� هو مقّدمة لكت�ضاب الكم���الت الّروحّية التي ه���ي عبارة عن المل���كات الفا�ضلة الح�ضنة؛ 

مثلم���ا اأّن المرتب���ة الكاملة للّتقوى وهي ت���رك ما �ضوى الحّق والتنّزه عن ال�ّض���رك بكّل معانيه؛ اإّنما 

هي مقّدمة لح�ضول الّتوحيد والنقطاع للحّق تعالى، وهذا هو الهدف الأ�ضلّي من الخلق كما ي�ضير 

.
(4(

عرف«
ُ
عرف فخلقُت الخلق لكي اأ

ُ
اإلى ذلك الحديث القد�ضّي: »كنُت كنًزا مخفيًّا فاأحببت اأن اأ

دوى  درجاتفا
ّ

مراتب الت
تح���ّدث الإمام الخميني } عن الّتقوى ومراتبها في معظم كتبه الأخالقّية والعرفانّية 

وف���ي و�ضاياه المختلف���ة. وقد ُذكر للّتقوى مراتب عديدة. منها م���ا يرتبط بمقامات العارفين 

ل ف���ي كتاٍب لحق( ومنها ما يندرج �ضم���ن المراتب العاّمة.  )حي���ث �ضيكون لنا حديث مف�ضّ

واأ�ضهر مراتب الّتقوى في هذا المجال ثالث، هي:

الكافي، ج2، �س76.  (1(
)2)  الأربعون حديًثا، �س 506-505.

)3)  )م.ن(، �س 667.
)4)  جنود العقل والجهل، �س 340.
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تقوى الّظاهر   .1

تقوى الباطن  .2

تقوى العقل   .3

ول���كّل مرتبة اأم���ور ينبغي الوقاية منها. ففي المرتبة الأولى تك���ون المعا�ضي والمحّرمات، 

وف���ي  المرتب���ة الثانية رذائل الأخالق والملكات، وفي المرتبة الّثالثة التعّلق بغير الحّق تعالى. 

يقول الإمام الخمينّي }: 

»ولُيعلم اأّن للّتقوى مراتب ومنازل، فتقوى الّظاهر هي حفظ الّظاهر من القذارات وظلمة 

المعا�ض���ي القالبّية وهذه هي تقوى العاّمة.. وتق���وى الباطن هي حفظه وتطهيره عن الإفراط 

ة.  والّتفريط وعن الّتجاوز عن حّد العتدال في الأخالق والغرائز الّروحّية وهذه تقوى الخا�ضّ

وتقوى العقل حفظه وتطهيره عن ا�ضتعماله في العلوم غير الإلهّية، والمراد من العلوم الإلهّية 

م���ا يكون مرتبًطا بال�ّضرائع والأديان الإلهّية وجميع العل���وم الّطبيعّية وغيرها من اأجل معرفة 

مظاه���ر الحّق تكون اإلهّي���ة واإن لم تكن لأجل ذلك فلي�ضت كذلك واإن كانت من مباحث المبداأ 

والمعاد وهذه تقوى اأخ�ّس الخوا�س، وتقوى القلب حفظه عن م�ضاهدة  وذكر غير الحّق وهذه 

.
(1(

تقوى الأولياء«

دوى
ّ

المانع األكإر من الت
يقول الإم����ام الخمينّي }: »ال�ّضاعي لإعمار الآخرة وجّنِة الأعمال عن طريق التحّلي 

الحة، فاإّنه ل����ن يحظى باأيِّ من مراتب ذل����ك مع بقاء حّب  بالّتق����وى والقي����ام بالأعم����ال ال�ضّ

الّدني����ا، فحّبها يوقعه في المحّرم����ات الإلهّية، وي�ضرفه عن الواجبات ال�ّضرعّية، اإذ اأّن ترك 

الواجبات المالّية مثل دفع الّزكاة والخم�س واأداء الحّج نا�ضىٌء من الحر�س على جمع المال، 

����الة ونظائرهما نا�ضىُء من الحر�س على تنمية  وت����رك الواجبات البدنّية مثل ال�ضوم وال�ضّ

.
(2(

البدن«

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 368-367.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 237.
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المثابرة  المصابرة طريق التدوى
يق���ول الإم���ام}: »اإّن الّطري���ق الوحيد اإل���ى المقامات والم���دارج الإن�ضانّي���ة يمّر عبر 

هاتي���ن المرحلتي���ن ]فعل الواجبات وت���رك المحّرمات[، بحيث اأّن م���ن يواظب عليهما يكون 

م���ن الّناجين ال�ضعداء، واأهّمهما هي الّتقوى من المحّرم���ات، واأّن اأهل ال�ضلوك يح�ضبون هذه 

المرحل���ة مقّدمة على المرحلة الأول���ى... اإًذا، اأّيها العزيز! بعد اأن عرف���ت باأّن هذه المرحلة 

ا. ثابر عليها بدّقة، فاإذا اأنت خطوت الخطوة الأول���ى وكانت �ضحيحة، وبنيت هذا  مهّم���ة ج���دًّ

���ا، كان هناك اأم���ل بو�ضولك اإلى مقام���ات اأخرى، واإّل امتن���ع الو�ضول، و�ضعبت  الأ�ضا����س قويًّ

.
(1(

الّنجاة«

ويق���ول}: »واعل���م، اأّن بدايات الأم���ر �ضعبة و�ضاّق���ة، ولكن بعد فترة م���ن ال�ضتمرار 

ا  والمثاب���رة تتحّول الم�ضّقة اإلى راح���ة، والع�ضر اإلى ُي�ضر، بل تتبّدل اإل���ى لّذة روحّية، خ�ضو�ضً

واأّن اأ�ضح���اب ه���ذه اللذة ل ي�ضتبدلونها بجميع اللذائذ. ويمك���ن، اإن �ضاء اهلل، وبعد المواظبة 

ة. وهي الّتقوى  ال�ّضدي���دة والّتق���وى الّتاّمة، اأن تنتقل من ه���ذا المقام اإلى مقام تق���وى الخا�ضّ

الت���ي تتلّذذ ال���ّروح بها. اإذ اأّنك بعد اأن ت���ذوق طعم اللذة الّروحّية تترك �ضيًئ���ا ف�ضيًئا اللذائذ 

الج�ضدّي���ة وتتجّنبه���ا. وعندئٍذ ي�ضهل عليك الم�ضي���ر حتى ل تعود تقيم وزًنا لل���ّذات الج�ضدّية 

الزائل���ة، ب���ل تنفر منها، وتقّبح زخارف الّدنيا في عينيك، وتنظر في باطنك فتجد اأّن كّل لّذة 

م���ن ل���ّذات هذا العالم قد اأوجدت في النف�س اأثًرا واأبقت ف���ي القلوب لطخة �ضوداء تبعث على 

�ض���ّدة الأن�س بهذه الّدني���ا والتعّلق بها. وهذه هي نف�ضها تكون �ضبب الإخالد اإلى الأر�س. وعند 

�ضك���رات الم���وت تتبّدل اإلى �ضعوبة وم�ضّقة ومعاناة. والواق���ع اأّن �ضعوبة �ضكرات الموت وحالة 

الّنزع الأخير القا�ضية ناجمة عن هذه اللذات وحّب الّدنيا، كما �ضبقت الإ�ضارة اإلى ذلك. فاإذا 

اأدرك الإن�ض���ان هذا المعنى �ضقطت ل���ّذات العالم من عينه كليًّا، ونفر من الّدنيا وما فيها من 

.
(2(

مباهج وزخارف. وهذا هو التقّدم الثاني اإلى المقام الثالث من التقوى«

)1)  الأربعون حديًثا، �س 242.
)2)  )م.ن(، �س 243.
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المهاهيم الرئيسة

الّتق���وى تعن���ي »وقاية النف�س من ع�ضيان اأوامر اهلل ونواهيه وما يمنع ر�ضاه« اأو »حفظ   .1

ا عن الوقوع في المحظورات بترك ال�ّضبهات«. وهي واإن لم تكن من  الّنف����س حفًظا تامًّ

مدارج الكمال والمقامات، لكن بدونها ل يمكن بلوغ اأّي مقام.

2.  الّتق���وى من اأه���ّم عالئم قّوة الّنف�س ف���ي ال�ّضير اإلى اهلل؛ بالإ�ضاف���ة اإلى كونها اأعظم 

و�ضيلة لتقوية الّنف�س في العزم على الكمالت. 

اإّن الّطري���ق الوحي���د اإلى المقامات والم���دارج الإن�ضانّية يمّر عب���ر هاتين المرحلتين:   .3

الإتيان بما ي�ضلح الّنف�س ويجعلها �ضليمة)الواجبات(. والآخر، هو المتناع عن كّل ما 

ي�ضّرها ويوؤلمها)المحّرمات(.

للّتقوى دور اأ�ضا�س في تهذيب الّنف�س، فهي توؤّدي اإلى:  .4

تزكي���ة الّنف�س وربطها بعالم الغي���ب وتطهيرها من الّدن�س والقذارات، تقوية العزم، راحة 

الّدارين، تح�ضيل ال�ّضالمة، تروي�س الّنف�س، �ضهود تجّليات اهلل تعالى.

للّتقوى مراتب ثالث:  .5

	 تقوى الظاهر )الوقاية من المعا�ضي والمحّرمات(•

	 تقوى الباطن )الوقاية من رذائل الأخالق والملكات(•

	 تقوى العقل )الوقاية من ا�ضتعمال العقل في العلوم غير الإلهية(•

المان���ع الأكب���ر من تح�ضيل الّتقوى: ح���ّب الدّنيا، فال بّد م���ن الّتخّل�س من هذا الحّب   .6

للّتدّرج في مراتب الّتقوى.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

يًة ِبَق�ساِئَك ُموَلَعًة ِبِذْك���ِرَك َوُدعاِئَك ُمِحبًَّة  ���ًة ِبَقَدِرَك را�سِ الّلُه���مَّ َفاْجَع���ْل َنْف�ِسي ُمْطَمِئنَّ

ِل  َك َو�َسماِئ���َك �ساِبَرًة َعلى ُنُزوِل َب ِئ���َك �ساِكَرًة ِلَفوا�سِ ْر�سِ
َ
ْوِلياِئ���َك َمْحُبوَب���ًة ِفي اأ

َ
ِل�َسْف���َوِة اأ

َدًة التَّْقوى ِلَي���ْوِم َجزاِئَك  لى َفْرَح���ِة ِلقاِئَك ُمَت���َزوِّ َنْعماِئ���َك ذاِك���َرًة ِل�َسواِب���ِغ اآلِئ���َك ُم�ْستاَق���ًة اإِ

.
ْنيا ِبَحْمِدَك َوَثناِئَك)1) ْعداِئَك َم�ْسُغوَلًة َعِن الدُّ

َ
ْوِلياِئَك ُمفاِرَقًة َلْخ ِق اأ

َ
ُم�ْسَتنًَّة ِب�ُسَنِن اأ

الآيات الكريمة:

{ٱ  ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ             .1

.
(2(

ٺ ٺ ٺ  ٿ}
.

(3(
{ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ گ}  .2

الروايات ال�سريفة:

���َع اأْن َيقوَل  ع���ن اأب���ي جعفر Q قال: قال لي: »ي���ا جاِبُر اأَيْكَتفي َم���ْن َيْنَتِحُل التَّ�َسيُّ  .1

 َواأطاَعُه � اإلى اأن قال: فاتَّقوا 
َ
ن���ا اأْه���َل اْلَبْي���ِت؟ َفَواهلِل ما �سيَعُتنا اإّل َمِن اتَّق���ى اهلل ِبُحبِّ

 َواْعَمُل���وا ِلم���ا ِعْن���َد اهلِل، َلْي����َص َبْيَن اهلِل َول َبْي���َن اأَحٍد َقرابٌة، اأَح���بُّ اْلِعَباِد اإَلى اهلِل 
َ
اهلل

ُب اإَلى اهلِل  َتعال���ى َواأْكَرُمُه���ْم َعلَْي���ِه اأْتقاُه���ْم َواأْعَمُلُهْم ِبطاَعِت���ِه. يا جاِبُر َواهلِل ما َنَتَق���رَّ

 ِ
ّ
ٍة، َمْن كاَن هلِل َتعالى اإّل ِبالطاَعِة، ما َمَعنا َبراَءٌة ِمَن الّناِر َول َعلَى اهلِل ِلأَحٍد ِمْن ُحجَّ

، وما ُتناُل ِولَيُتنا اإّل ِباْلَعَمِل  ِ عا�سياً َفُهَو َلنا َعُدوٌّ
ّ
، َوَمْن كاَن هلِل ُمطيع���اً َفُه���َو َلنا َوليٌّ

َواْلَوَرِع«)4).

 ُيَطاُع«)5).
َ
َطاَع اهلل

َ
 ُيتََّقى َوَمْن اأ

َ
عن اأبي الح�ضنQ: »َمِن اتََّقى اهلل  .2

)1)  ال�ضيخ عّبا�س القّمّي، مفاتيح الجنان، زيارة اأمين اهلل.
)2)  �ضورة الأعراف، الآية 96.

)3)  �ضورة الأعراف، الآية 201.
)4)  الكافي، ج2، �س 74.

)5)  )م.ن(، ج1، �س 137.
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ِبي َعْبِد 
َ
ِبي َعْب���ِد اهلِل Q َفَجاَءُه َه���َذا اْلَجَواُب ِم���ْن اأ

َ
َلى اأ ُه َكَت���َب اإِ نَّ

َ
���ِل اأ َع���ِن اْلُمَف�ضَّ  .3

نَّ ِمَن التَّْقَوى  ي���َك َوَنْف�ِسي ِبَتْقَوى اهلِل َوَطاَعِتِه َف���اإِ و�سِ
ُ
���ي اأ نِّ ���ا َبْع���ُد َفاإِ مَّ

َ
اهلِل  Q: »اأ

يَحَة  ْم���ِرِه َوالنَّ�سِ
َ
ْخ���َذ ِباأ

َ
ِنيَن���َة َواِلْجِتَه���اَد َواْلأ

ْ
َماأ ���َع هلِلِ َوالطُّ اَع���َة َواْل���َوَرَع َوالتََّوا�سُ

الطَّ

ْحَرَز 
َ
 َفَقْد اأ

َ
نَُّه َمْن َيتَِّق اهلل ِلُر�ُسِل���ِه َواْلُم�َساَرَعَة ِف���ي َمْر�َساِتِه َواْجِتَناَب َما َنَهى َعْنُه؛ َفاإِ

َمَر ِبالتَّْقَوى 
َ
ْنَيا َواْلآِخ���َرِة َوَمْن اأ اَب اْلَخْيَر ُكلَُّه ِفي الدُّ �سَ

َ
َنْف�َس���ُه ِم���َن النَّاِر ِب���اإِْذِن اهلِل َواأ

 ِمَن اْلُمتَِّقيَن ِبَرْحَمِتِه«)1).
ُ
ْبلََغ اْلَمْوِعَظَة َجَعلََنا اهلل

َ
َفَقْد اأ

ِميُر اْلُموؤِْمِنيَن P »َيُقوُل: َل َيِقلُّ َعَمٌل َمَع َتْقَوى 
َ
ِبي َجْعَفٍر Q َقاَل: َكاَن اأ

َ
َعْن اأ  .4

َوَكْيَف َيِقلُّ َما ُيَتَقبَُّل«)2).

 َيْجَعْل َل���ُه َمْخَرًجا ِمَن اْلِفَتِن 
َ
نَّ َمْن َيتَِّق اهلل

َ
ِميُر اْلُموؤِْمِنيَن Q: »َواْعلَُم���وا اأ

َ
َق���اَل اأ  .5

لَ���ِم َوُيَخلِّْدُه ِفيَم���ا ا�ْسَتَهْت َنْف�ُسُه َوَيْنِزْل���ُه َمْنِزَل اْلَكَراَم���ِة ِعْنَدُه ِفي َداٍر  َوُن���وًرا ِم���َن الظُّ

اُرَها َمَ ِئَكُتُه َوُرَفَقاوؤَُها ُر�ُسُلُه«)3). َها َعْر�ُسُه َوُنوُرَها َبْهَجُتُه َوُزوَّ َطَنَعَها ِلَنْف�ِسِه ِظلُّ ا�سْ

)1)  بحار الأنوار، ج24، �س 286.
)2)  الكافي، ج2، �س 75.

)3)  نهج البالغة، �س. 266.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يفهم معنىالّزهد ودوره في بناء الإن�ضان وتكامله. . 1

ي�ضرح اإلى عالمات الّزهد الحقيقّي ومراتبه. . 2

يتع���ّرف اإل���ى اآث���ار الّزه���د البرنام���ج ال�ضرع���ي  . 3

لتح�ضيله.

 الزهد

الدرس السابع والعشرون





تمفيق
ُيعتب���ر الّزهد من الف�ضائل العظيمة التي تعّر�ضت للكثير من الّتحريف لي�س في الممار�ضة 

فح�ض���ب، بل حّتى على م�ضت���وى المفهوم؛ ويعود ذلك اإلى عالقته بالحياة الّدنيا و�ضووؤنها التي 

تمّثل كّل حياة الإن�ضان والمجتمع. ولقد بداأ النحراف عندما لم يعرف الم�ضلمون م�ضوؤولّيتهم 

تجاه هذه الحياة الأر�ضّية، بل تجاه الأر�س نف�ضها، فتاهوا بين مفرط ومفّرط. هناك من راأى 

الّدني���ا م�ضّخرة له بالكامل يفعل فيها ما يحلو له طالما اأّنه بالحالل! وهناك من اعتبر الّدنيا 

ظ���الم وقذارة و�ضجن يجب اأن يتحّرر منه كيفما كان. وبين هذا المفرط وذاك المفّرط �ضّل 

الكثيرون اإّل من هدى اهلل اإلى الّزهد الحقيقّي.

هق
ّ
تعريف الز

يقول الإمام الخمينّي }: »اإّن الّزهد بالمعنى الم�ضطلح اإذا كان عبارة عن ترك الدنيا 

م���ن اأجل الح�ضول على الآخرة فهو من اأعمال الج���وارح، واإذا كان بمعنى الرغبة والإعرا�س 

ع���ن الدني���ا، وهو الذي ي�ضتلزم تركها،  فه���و من اأعمال الجوانح ]القل���ب[. وُيحتمل اأن يكون 

معناه الّترك لنعدام الّرغبة والميل مطلًقا، وعليه تظهر اأمامنا اأربع احتمالت:

الأّول: اإّن الزه���د عبارة ع���ن مطلق انعدام الّرغبة في الّدنيا �ض���واء اأعر�س الّزاهد عنها 

ا اأم لم يعر�س. عمليًّ

الثاني: اأّن الزهد عبارة عن ترك الّدنيا عمليًّا �ضواء انعدمت الّرغبة فيها اأم لم تنعدم.

الثالث: اأن يكون بمعنى الإعرا�س عنها الم�ضتلزم لتركها.

الرابع: اأن يكون بمعنى الّترك للّدنيا ب�ضبب انعدام الّرغبة فيها.
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ولع���ّل الحتم���ال الّثالث ه���و الأرجح، يليه الحتم���ال الرابع، وبع���ده الحتم���ال الأّول، اأّما 

الحتم���ال الّثان���ي فبعيد، لأّن الّزهد �ض���ّد الّرغبة كما ن�ّس على ذلك علم���اء اللغة، وكما ورد 

ف���ي ه���ذا الحديث ال�ّضريف، ول �ضّك ف���ي اأّن الّرغبة في ال�ّضيء هي مي���ل نف�ضانّي ولي�س عماًل 

���ا؛ كم���ا اأّنه���ا واإن لم ت�ضتل���زم العمل، اإّل اأّن العم���ل يتوّلد منها عادًة، ل���ذا يمكن القول  خارجيًّ

اأّن الزه���د، م���ن هذه الزاوية، عب���ارة عن انعدام الّرغب���ة والميل الّنف�ضان���ّي، وهذا ما يقترن 

ع���ادة بالت���رك والإعرا�س واإن لم يك���ن ذلك على نح���و المالزمة، وهذا احتم���اٌل خام�ٌس في 

معن���ى الّزهد. وعل���ى اأّي حال فاإّن الملحوظ في معنى الّزهد انعدام الّرغبة والميل، وهذا من 

.
(1(

فات النف�ضانّية« ال�ضّ

هق  د رل
ّ
أهمّية الز

اإّن معرف���ة دور الّزه���د في بناء الإن�ض���ان وتكامله موقوفة على فهم برنام���ج الّدين وخّطة 

الّر�ضال���ة، ولهذا يق���ول الإمام الخمينّي }: »اإّن جميع الّدع���وات الإلهّية الحّقة، وال�ّضرائع 

الّرّبانّي���ة الكامل���ة �� �ضواء كانت في ك�ض���ف حقائق الّتوحيد و�ضرائر الّتفري���د والّتجريد، اأو في 

ن�ض���ر ف�ضائل الأخالق ومحا�ضنها، اأو في ت�ضريع الأح���كام الإلهّية �� ل تخرج عن دائرة ال�ّضعي 

لتحقي���ق هدفين: الأّول، مق�ضود بالّذات وال�ضتق���الل، والّثاني بالعر�س والّتبعّية. والمق�ضود 

بذات���ه �� وه���و غاية بعثة الأنبي���اء R ودعواتهم، وغاي���ة مجاهدات ومكا�ضف���ات الكاملين 

والأولياء R �� اإّنما هو تحويل هذا الإن�ضان الّطبيعّي اللحمّي الحيوانّي الب�ضرّي اإلى اإن�ضان 

فق الكثرة باأفق الوحدة، وربط الأّول بالآخر؛ وهذا يعني 
ُ
لهوتّي اإلهّي رّبانّي روحانّي، وو�ضل اأ

تحقي���ق كمال حقيقة المعرفة الم�ضار اإليها في الحديث القد�ضّي: »كنت كنًزا مخفيًّا فاأحببت 

.
(3(

ّول الدين معرفته«
ّ
؛ وفي الحديث ال�ضريف: »اأ

(2(
عرف«

ُ
عرف، فخلقت الخلق لكي اأ

ُ
اأن اأ

والم���راد من جميع الأعم���ال القلبّية والقالبّي���ة، والأفعال الّروحّي���ة والج�ضدية؛ هو تحّقق 

ه���ذا الهدف المقّد����س، فهو الغاية من ن�ض���ر المعارف الإلهّي���ة؛ ولأّن هذا المق�ض���ود الذاتّي 

وال�ضتقالل���ّي ل يتحّقق اإل بتحّق���ق اأمرين: الأّول »الإقبال« على اهلل تعال���ى، والّثاني »الإدبار« 

)1)  جنود العقل والجهل، �س 270-269.
)2)  بحار الأنوار، ج 84، �س 344.

)3)  نهج البالغة، �س39.
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والإعرا����س عن كّل ما �ض���واه تعالى، لذلك فاإّن جميع الدعوات الإلهّي���ة هي اإّما دعوة لالإقبال 

علي���ه تعالى؛ واإّما دعوة لالإعرا�س عن غيره عّز وجل؛ كما اأّن جميع الأعمال القلبّية والقالبّية 

والّظاه���رة والباطنة، هي اإّما اإقبال عل���ى اهلل اأو معينة على الإقبال عليه؛ واإّما الإعرا�س عّما 

�ض���وى اهلل ومعينة على هذا الإعرا�س. ولعّل في ح�ضر الأمر الإلهّي بالإقبال والإدبار في هذا 

الحدي���ث ال�ّضريف الذي ن�ضرحه هنا وفي غيره حيث يقول: »فقال له ]للعقل[: اأقبل فاأقبل، 

، اإ�ضارة اإلى رجوع جميع الأوامر والّنواهي اإلى هذين الأمرين. اإذا 
(1(

ثم قال له: اأدبر، فاأدبر«

اّت�ض���ح هذا الأمر اّت�ضحت منزلة الّزهد والإعرا�س ع���ن الّدنيا بل ّعما �ضوى اهلل تعالى � وهو 

الّزه���د الحقيقّي، ن�ضبة اإلى ال�ّضلوك الإن�ضان���ّي. وثبت بالّتحقيق اأّن الإعرا�س عن كّل ما �ضوى 

الح���ّق تعالى هو مقّدمة للو�ضول اإلى جمال الجمي���ل وال�ضتغراق في بحر المعارف والّتوحيد. 

اأي اأّن الّزه���د بنف�ضه لي�س م���ن الكمالت الإن�ضانّية، والمقام���ات الّروحانّية المطلوبة بذاتها، 

وه���ذا ما ي�ضير له الكثير من الأحاديث ال�ضريفة. فف���ي الو�ضائل عن الكافي ال�ّضريف م�ضتنًدا 

اإل���ى الإمام باقر العلوم Q اأّن���ه قال: »قال اأمير الموؤمنين: اإّن م���ن اأعون الأخ ق على 

.
(3 (2(

الّدين الزهد في الدنيا«

ويق���ول }: »اإّن الّزه���د الحقيقّي من اأه���ّم جنود العقل والّرحمان؛ وب���ه يحّلق الإن�ضان 

نح���و عالم القد�س والّطه���ارة، ويقطع بالكامل تعّلقه بالعالم فيح�ضل على كمال الإنقطاع اإلى 

ْهُد ِمْفَتاُح  ادقQ في م�ضباح ال�ّضريعة: »الزُّ . وكفى في الّزهد ما قاله الإمام ال�ضّ
(4(

اهلل«

. فهو اإًذا مفتاح الفوز الأكبر.
(5(

َباِب اْلآِخَرِة َواْلَبَراَءُة ِمَن النَّاِر«

هق من إاالت الدلوب
ّ
الز

 .
(6(

»ق������ال ال���ل���ه ت���ع���ال������ى: {ې  ى ى ائ ائ ەئ   ەئ وئ وئۇئ  }

وق���د ُروي ف���ي الو�ضائل عن الإمام ال�ضّجاد Q اأّنه ق���ال: »األ واإّن الّزهد في اآية من كتاب 

الكافي، ج1، �س21.  (1(
و�ضائل ال�ضيعة، ج16، �س12.  (2(

)3)  جنود العقل والجهل، �س 274-273.
)4)  )م.ن(، �س 278.

)5)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 45.
)6)  �ضورة الحديد، الآية 23.
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 ث���م تال هذه الآي���ة الكريمة. وهذا ي�ضهد على �ضّحة ما اأخذن���ا به من اأّن الزهد من 
(1(

اهلل...«

فات الّنف�ضانّية المالزمة للعمل، ل اأن يكون معناه الّترك نف�ضه. وبالّطبع، فالقلب الخالي  ال�ضّ

م���ن ح���ّب الّدنيا المعر�س عنها، ل يتاأ�ّض���ف على اإدبارها عنه ول يف���رح باإقبالها عليه، وكيف 

يتاأ�ّض���ف قلب الزاهد على ما فاته من الّدنيا وزخارفها اأو يفرح ب�ضيء منها بعد اأن ا�ضتقّر فيه 

.
(2(

حال عدم الهتمام بها؟!«

فق���د ُعلم اأّن ت�ض���ّكل الّزهد الحقيقّي يبداأ في القلب عندم���ا ت�ضتقّر فيه القناعة والعتقاد 

بحق���ارة الّدني���ا وقّلته���ا ول �ضيئّيتها مقارنًة بالحي���اة الآخرة. وهذا الأمر هو غي���ر الّنظر اإلى 

الأر�س من موقع الم�ضوؤولّية الإحيائّية والّتبديلّية. 

هق
ّ
درجات الز

اإّن الّطالع على درجات الّزهد ومراتبه ي�ضاعدنا على فهمه وتر�ضيخ معناه في الّنف�س. وما 

اأجمل ما ذكره الإمام الخمينّي } عند �ضرحه لحديث جنود العقل والجهل: 

فات الّنف�ضانّي���ة والمقام���ات الإن�ضانّية �� درجات  »ينبغ���ي العلم ب���اأّن للّزهد �� ك�ضائ���ر ال�ضّ

ومرات���ب كثي���رة ل تح�ض���ى ول تح�ضر بمالحظة الأم���ور الجزئية، لذا ن�ضي���ر باخت�ضار وبما 

ينا�ضب هذه الر�ضالة اإلى بع�ضها:

الّدرجة األولى: زهد العاّمة
وه���و عبارة عن الإعرا�س عن الدنيا بهدف الح�ضول على نعيم الآخرة وهذه الدرجة، في 

الحقيق���ة، ك�ضبّية تظهر نتيجة لالإيم���ان ببع�س منازل الآخرة، ف�ضاحبها ه���و اأ�ضير ال�ضهوة، 

لكّن���ه يترك �� بحكم العق���ل ��� ال�ّضهوات الحقيرة الزائلة �ضعًيا للح�ض���ول على اللّذات ال�ّضريفة 

ا. الباقية، اأي ترك ال�ّضهوة هنا هو من اأجل ال�ّضهوة اأي�ضً

وُيعتب���ر الإعرا�س عن الّدنيا خوًفا م���ن عقاب الآخرة من م�ضاديق هذه الدرجة، واإن كان 

ف���ي اإطالق عنوان الّزهد على ه���ذا الإعرا�س بدافع الخوف نوع م���ن الم�ضامحة، بيد اأّن ثّمة 

رواية منقولة في كتاب »عيون اأخبار الر�سا« عن الإمام ال�ضادقQ: »اأّنه �ُسئل عن الزاهد 

و�ضائل ال�ضيعة، ج16، �س 12.  (1(
)2)  جنود العقل والجهل، �س 279.
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 ،
ف���ي الّدني���ا قال: ال���ذي يترك ح لها مخاف���ة ح�سابه، ويت���رك حرامها مخاف���ة عقابه«)1)

اإّل اأّن اأحادي���ث اأئّم���ة الّدين ومرّبي الّنفو����س تختلف باختالف الم�ضتوي���ات الإدراكية للنا�س، 

فهم  R يبّينون لكّل �ضخ�س �� بما يتنا�ضب مع مقامه ومرتبته �� مرتبة من مراتب مقامات 

الإن�ضانّي���ة، هذه ق�ضية ينبغي للعارف بمقامات الّنف����س واأ�ضلوب كلمات اأهل اهلل؛ الّتنّبه اإليها 

ليك�ضف مقا�ضدهم وليجمع بذلك بين �ضتات كلمات الأولياء والأنبياء R في هذه الأبواب.

الدرجة الثانية: زهد الخاّصة
وه���و عبارة عن الإعرا�س عن الم�ضتهيات الحيواني���ة واللذائذ ال�ضهوانية، بهدف الو�ضول 

اإل���ى المقامات العقالنية والمدارج الإن�ضانية. وهذه الدرج���ة تتوّلد من العلم والإيمان ببع�س 

المراتب العالية في عالم الآخرة، فهذا العلم والإيمان يجعالن الم�ضتهيات الحيوانّية واللذات 

الج�ضمانّية تبدو حقيرة للعين، وهذا �ضبب اإعرا�س النف�س وان�ضرافها عنها.

واللذائ���ذ العقلية والّروحي���ة والإدراكات المج���ّردة المر�ضلة واإن كانت عل���ى الّدوام مورد 

اهتمام الفال�ضفة والأعاظم من اأهل العلم وقد اأولها الفيل�ضوف الجليل المعلم الأّول ار�ضطو 

ا تبق���ى ناق�ضة عند اأهل المعرفة والإيقان واأرباب  طالي����س اهتماًما بالًغا؛ اإّل اأّن درجتها اأي�ضً

الحقيق���ة والعرف���ان، لأّن الإعرا�س من اأجل اللذة �� حت���ى لو كانت روحانية �� يك�ضف عن وجود 

ا لي�س زهًدا حقيقيًّا، بل هو ترك �ضهوة ولّذة من اأجل �ضهوة  قدم الّنف�س في ال�ّضعي، فهذا اأي�ضً

ولّذة.

الدرجة الثالثة: زهد أخّص الخواص
وهو عبارة عن الإعرا�س عن اللذات الروحانية وترك الم�ضتهيات العقالنية بهدف الو�ضول 

اإل���ى م�ضاهدة الجم���ال الإلهّي الجميل، والو�ض���ول اإلى حقائق المع���ارف الربانية. وهذه اأولى 

مقامات الأولياء والمحّبين من مراتب الّزهد العالية. فالّزهد الحقيقّي يح�ضل ل�ضاحب هذا 

المق���ام ف���ي مرتبته الأولى، والّزه���د الحقيقّي عبارة عن ترك ما �ض���وى اهلل لأجله جل وعال. 

وبعد هذا المقام تح�ضل لل�ّضالك اأولى مراتب الفناء، وهي عبارة عن الفناء عن اللذات وعدم 

اللتفات اإليها.

عيون اأخبار الر�ضاQ، ج1، �س312، و�ضائل ال�ضيعة، ج16، �س16.  (1(
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وتل���ي ذل���ك مقام���ات الأولياء الأخرى الت���ي ل يّت�ضع المج���ال لذكرها فنكتف���ي بذكر هذه 

.
(1(

الدرجات الثالث فهي اأّمهات الدرجات«

هق
ّ
آثار الز

للزهد اآثار عديدة نذكر بع�ضا منها:

الحكمة  .1
 .

(2(
وهي اأ�ضل كّل خير كما قال اهلل تعالى: {ى ائ ائ ەئ  ەئ   وئ وئۇئ}

Q يق���ول الإمام الخمينّي }: »عن محمد بن يعقوب} باإ�ضناده عن اأبي عبد اهلل

ره عيوب  ق���ال: »م���ن زه���د ف���ي الّدنيا اأثب���ت اهلل الحكمة في قلب���ه، واأنطق به���ا ل�سان���ه وب�سّ

. يثمر الّزهد في الدنيا 
(3(

الدني���ا داءه���ا ودواءها، واأخرجه من الدنيا �سالماً اإلى دار ال�س م«

والإعرا����س عنها ثبات وا�ضتقرار نور الحكمة اله���ادي اإلى طريق ال�ّضعادة والو�ضول اإلى مقام 

كم���ال الإن�ضانية في القلب، ومنه يجري عل���ى الل�ضان كما ي�ضير اإلى ذلك الحديث المروّي في 

ب���اب الإخال�س: »ما اأخل�ص عبد هلل اأربعين �سباح���اً اإل جرت ينابيع الحكمة من قلبه على 

. والإخال�س �ضريك الزهد الحقيقي في ترك الآمال والمقا�ضد النف�ضانية.  وحقيقة 
(4(

ل�سانه«

الحكم���ة م�ضادة ومناف���رة لظلمة حب النف�س والعجب بها، والقلب محجوب عن عيوبه ما دام 

محّبًا للدنيا وزخرفها، لأن �ضتار الحب اأ�ضمك الحجب، وقد قيل: »حب ال�ضيء يعمي وي�ضم«، 

ل���ذا ما دام ح���ّب الدنيا والرغب���ة فيها م�ضتقّرين في قل���ب الإن�ضان، فهما ي�ض���ّوران له جميع 

رنا  عيوب الدني���ا محا�ضن وقبائحها اأمورًا جميلة؛ فاإذا اأعر�ضنا ع���ن الزخارف الدنيوية ب�ضّ

اهلل بعي���وب الدنيا ودائها ودوائها، واإذا خرق هذا الحجاب ال�ضميك، �ضقط ال�ضتار الذي كان 

ي�ض���ور تلك العي���وب محا�ضن جميلة، وعرف الإن�ضان الداء وال���دواء، وحينئذ يّت�ضح له طريق 

.
(5(

ال�ضلوك، ويتعّبد له طريق الإ�ضالح«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 272.
)2)  �ضورة البقرة، الآية 269.

)3)  الكافي، ج2، �س 128.
)4)  بحار الأنوار، ج 67، �س 242.

)5)  جنود العقل والجهل، �س 281.
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ّسالمة النفس  .2
ف���ي �ضرحه للحديث المتعّلق بالقلب ال�ّضلي���م يقول الإمام}: »ولأّن »ح���ّب الّدنيا راأ�ص 

، ف���اإّن �ضالمة الّنف�س تتحّقق بالّزهد في الّدنيا، واإّن تحّقق الّزهد الحقيقي في 
(1(

كّل خطيئ���ة«

الإن�ضان، كان خروجه من هذه الدنيا اإلى دار ال�ضالم، بكامل ال�ّضالمة من كّل عيب، لأّن جميع 

العيوب نتائج لأنواع التعّلق، فاإذا تجّرد من التعّلق بما �ضوى العّز الإلهّي الأقد�س؛ تحّققت فيه 

.
(2(

ال�ّضالمة المطلقة«

السعادة وحالوة اإليمان  .3
»وبا�ضتن���اده ع���ن حف�س بن غياث عن اأبي عب���د اهلل Q، قال: »�سمعت���ه يقول: ُجعل 

الخي���ر كّل���ه في بيت، وُجع���ل مفتاحه الّزهد ف���ي الدنيا. ثّم قال: ق���ال ر�سول اهلل P: »ل 

 Q يج���د الرج���ل ح��� وة الإيمان حت���ى ل يبالي م���ن اأكل الدنيا. ثم قال اأب���و عبد اهلل

. ويّت�ضح من هذا 
ح���رام عل���ى قلوبك���م اأن تع���رف ح��� وة الإيمان حتى تزه���د ف���ي الدني���ا«)3)

الحديث ال�ّضريف اأّن الو�ضول اإلى الخيرات وال�ّضعادة ل يتي�ّضر اإل بقطع التعّلق بالّدنيا والّزهد 

فيه���ا، فالتعّلق بالّدنيا والّرغبة فيها هو اأ�ضل اأ�ضول النحدار والحتجاب؛ في حين اأّن الّزهد 

مفت���اح كّل خي���ر، والمفتاح ل يراد لذاته بل هو مطلوب لفتح ب���اب ال�ّضعادة والمعرفة. ثّم بّين 

الإم���ام ال�ضادق  Q وعلى نحو الخت�ضار الّدرجة الأولى للزهد، والّدرجة الأولى للخير. 

ونقل عن الر�ضول الأكرم P اأّن الإن�ضان ل يتذّوق حالوة الإيمان اإّل بالّزهد وعدم الهتمام 

باأمث���ال ماأك���ولت هذه الدنيا؛ ولن ي�ض���ل اإلى مقام الروحاني���ة ومنزلة الإن�ضاني���ة اإل بعد اأن 

.
(4(

يعر�س عن منزل الحيوانية والبطن والفرج«

هق
ّ
كيهّية تحصيل الز

بالإ�ضافة اإلى ما مّر يوجد بع�س الأعمال والإجراءات التي تعين على الّزهد منها ما يبّينه

الإم���ام الخمين���ي} بقول���ه: »ولعّله م���ا اهُتّم ب�ض���يء في كت���اب اهلل وو�ضاي���ا الأنبياء 

���ا اأمير الموؤمني���ن Q مثلما اهُتّم بترك الدني���ا والّزهد فيها  والأولي���اء  R وخ�ضو�ضً

)1)  الكافي، ج2، �س 131.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 282.

)3)  الكافي، ج2، �س 128.
)4)  جنود العقل والجهل، �س282.



ة؛  األخالق المحمودة على ضوء فكر اإلمام الخمينّي}368 دراسات أخالقيَّ

والإعرا�س عنها، الذي هو من حقائق التقوى. ول تح�ضل هذه المرتبة من الّتطهير اإّل بالعلم 

الناف���ع والريا�ضات القلبية القوية و�ضرف الهّمة في الّتفّكر في المبداأ والمعاد وا�ضغال القلب 

.
(1(

بالعتبار في اأفول الّدنيا وخرابها وكرامة العوالم الغيبّية و�ضعادتها«

ا اإلى الكمال المطل���ق، فاإّنه مهما جمع من  ويق���ول }: »لّما كان الإن�ض���ان متوّجًها قلبيًّ

زخ���رف الحياة ف���اإن قلبه يزداد تعّلًقا بها. فاإذا اعتق���د اأّن الّدنيا وزخارفها هي الكمال ازداد 

ولع���ه به���ا، وا�ضتّدت حاجته اإليها، وتجّل���ى اأمام ب�ضره فقره اإليها. بعك����س اأهل الآخرة الذين 

اأ�ضاحوا بوجوههم عن الّدنيا، فكّلما ازداد توّجههم نحو الآخرة، قّل التفاتهم واهتمامهم بهذه 

.
(2(

الدنيا، وتال�ضت حاجتهم اإليها، وظهر في قلوبهم الِغنى، وزهدوا في الدنيا وزخارفها«

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 104-103.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 155.
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المهاهيم الرئيسة

اإّن الّزه���د الحقيق���ّي من اأهّم جن���ود العقل والّرحم���ان؛ وبه يحّلق الإن�ض���ان نحو عالم   .1

القد�س والّطهارة، ويقطع بالكامل تعّلقه بالعالم فيح�ضل على كمال الإنقطاع.

اإّن الإعرا����س ع���ن كّل م���ا �ضوى الح���ّق تعالى هو مقّدم���ة للو�ضول اإلى جم���ال الجميل   .2

وال�ضتغراق في بحر المعارف والّتوحيد.

اإّن الّزه���د بالمعنى الم�ضطلح اإذا كان عبارة عن ت���رك الدنيا من اأجل الح�ضول على   .3

الآخ���رة فهو من اأعمال الجوارح، واإذا كان بمعن���ى الرغبة والإعرا�س عن الدنيا، وهو 

الذي ي�ضتلزم تركها،  فهو من اأعمال الجوانح ]القلب[.

فات الّنف�ضانّية المالزمة للعمل، ل اأن يكون معناه الّترك نف�ضه.  الزهد من ال�ضّ  .4

م���ن عالمات الّزه���د الحقيقّي اأن ل يتاأ�ّض���ف الإن�ضان على اإدبار الّدني���ا عنه ول يفرح   .5

باإقبالها عليه.

ت�ض���ّكل الّزهد الحقيقّي يبداأ ف���ي القلب عندما ت�ضتقّر فيه القناع���ة والعتقاد بحقارة   .6

الّدني���ا وقّلته���ا ول �ضيئّيته���ا مقارن���ًة بالحياة الآخرة. وه���ذا الأمر هو غي���ر الّنظر اإلى 

الأر�س من موقع الم�ضوؤولّية الإحيائّية والّتبديلّية.

للّزهد درجات كثيرة، لكن اأّمهات هذه الّدرجات هي:  .7
	 زهد العاّمة:  وهو عبارة عن الإعرا�س عن الدنيا بهدف الح�ضول على نعيم الآخرة.  •

	 ة: وهو عبارة عن الإعرا�س عن الم�ضتهيات الحيوانية واللذائذ ال�ضهوانية، • زهد الخا�ضّ

بهدف الو�ضول اإلى المقامات العقالنية والمدارج الإن�ضانية. 

	 زه���د اأخ����سّ الخوا����س: وه���و عبارة ع���ن الإعرا����س عن الل���ذات الروحاني���ة وترك •

الم�ضتهيات العقالنية بهدف الو�ضول اإلى م�ضاهدة الجمال الإلهّي الجميل، والو�ضول 

اإلى حقائق المعارف الربانية.

8. للزهد اآثار عديدة اأهمها: تح�ضيل حالوة الإيمان، والحكمة، و�ضالمة النف�س، وال�ضعادة الحقيقية.

9. تح�ضي���ل الزهد يكون بتطهير القلب، وبالإعرا�س العقل���ي والقلبي عن الدنيا والإقبال 

نحو اهلل والحياة الآخرة.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

ِتي ِفي َطاَعِتَك َوَن�َساِطي ِفي ِعَباَدِتَك َوَرْغَبِتي  ْرَبعاً اْجَعْل ُقوَّ
َ
ْرِبَعاِء اأ

َ
اللَُّهمَّ اْق�ِص ِلي ِفي الأ

ِليَم ِعَقاِبَك اإِنََّك َلِطيٌف ِلَما َت�َساُء.
َ
ِفي َثَواِبَك وُزْهِدي ِفيَما ُيْوِجُب ِلي اأ

الروايات ال�سريفة: 

ْحَبْبَت 
َ
ْحَمُد اإِْن اأ

َ
 َتَعاَلى َلُه ِفي َلْيلَِة اْلإِ�ْسَراِء: َيا اأ

ُ
ُه َقاَل: »َقاَل اهلل نَّ

َ
َعْن َر�ُضوِل اهلِل P اأ  .1

ْزَهُد 
َ
ْنَيا َواْرَغْب ِفي اْلآِخَرِة؛ َفَقاَل: اإَِلِهي، َوَكْيَف اأ ْوَرَع النَّا����ِص َفاْزَهْد ِفي الدُّ

َ
ْن َتُك���وَن اأ

َ
اأ

َراِب  َعاِم َوال�سَّ ْنَيا ِخّفاً ِم���َن الطَّ ْرَغُب ِفي اْلآِخ���َرِة( َفَقاَل: ُخْذ ِمَن الدُّ
َ
ْنَي���ا؟ )َو اأ ِف���ي الدُّ

اِهُدوَن  ِخ���ْر �َسْيئ���اً ِلَغ���ٍد َوُدْم َعلَى ِذْك���ِري... َقاَل َيا َربِّ َفَمْن َه���وؤَُلِء الزَّ َواللَِّبا����ِص َوَل َتدَّ

���ِذي َلْي�َص َلُه َبْيٌت َيْخَرُب َفَيْغَتمَّ ِلَخَراِبِه، َوَل  اِهُد ]ُهَو[ الَّ ْفَتُهْم؟ َقاَل: الزَّ ِذي���َن َو�سَ الَّ
]َلهُ [ َوَلٌد َيُموُت َفَيْحَزَن ِلَمْوِتِه، َوَل َلُه َماٌل َيْذَهُب َفَيْحَزَن ِلَذَهاِبِه، َوَل َيْعِرُفُه اإِْن�َساٌن 
ُل َعْنُه، َوَل َلُه َثْوٌب َليٌِّن؛ 

َ
ُل َطَعاٍم ُي�ْساأ ِلَي�ْسَغلَُه َعِن اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َطْرَفَة َعْيٍن، َوَل َلُه َف�سْ

لَّ  ْل�ِسَنُتُهْم ِكَ ٌل اإِ
َ
ْوِم النََّهاِر َواأ ٌة ِمْن َتَعِب اللَّْي���ِل َو�سَ َفرَّ اِهِديَن ُم�سْ ْحَم���ُد ُوُجوُه الزَّ

َ
َي���ا اأ

ْهَواَءُهْم َقْد 
َ
ُدوِرُهْم َمْطُعوَنٌة )ِم���ْن َكْثَرِة َما ُيَخاِلُف���وَن اأ ِم���ْن ِذْك���ِر اهلِل ُقُلوُبُهْم ِف���ي �سُ

ْنُف�ِسِهْم َل ِمْن َخْوِف 
َ
ْعَطُوا اْلَمْجُهوَد ِم���ْن اأ

َ
ْمِتِه���ْم َقْد اأ ْنُف�َسُه���ْم( ِمْن َكْثَرِة �سَ

َ
���ُروا اأ �َسمَّ

نَّ 
َ
يَن َفَيْعلَُموَن اأ َر�سِ

َ
َم���اَواِت َواْلأ َن���اٍر َوَل ِم���ْن �َسْوِق َجنٍَّة َوَلِكْن َيْنُظُروَن ِفي َملَُكوِت ال�سَّ

ْهٌل ِلْلِعَباَدِة«)1).
َ
 �ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى اأ

َ
اهلل

عن اأمير الموؤنينQ: »الزهد �سيمة المتقين و�سجية الأوابين«)2).  .2

عن اأمير الموؤمنينQ: »الزهد �سجية المخل�سين«)3).  .3

)1)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 48.
)2)  ت�ضنيف غرر الحكم، �س 275.

)3)  )م.ن(، �س 275.
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عن اأمير الموؤمنينQ: »كيف يزهد في الدنيا من ل يعرف قدر الآخرة«)1).  .4

ع���ن اأمي���ر الموؤمنينQ: »قيل ل���ه Q: ما الزه���د؟ قال الرغبة ف���ي التقوى   .5

والزهادة في الدنيا«)2).

اِغِبيَن ِفي اْلآِخَرِة  ْنَيا الرَّ اِهِديَن ِف���ي الدُّ ع���ن علّي بن الح�ضينQ: »ُكوُنوا ِمَن الزَّ  .6

���َراَب ِفَرا�س���اً َو اْلَماَء ِطيباً  ْر����َص ِب�َساطاً َو التُّ
َ
َخ���ُذوا اْلأ ْنَي���ا اتَّ اِهِدي���َن ِف���ي الدُّ َل اإِنَّ الزَّ

َ
اأ

ْنَيا َتْقِري�سا«)3). وا ِمَن الدُّ �سُ َوُقرِّ

ِني النَّا�ُص؛ َفَقاَل: اْزَهْد ِفي   َوُيِحبُّ
ُ
ِني اهلل َقاَل َرُجٌل: »َيا َر�ُسوَل اهلِل ُدلَِّني َعلَى َعَمٍل ُيِحبُّ  .7

ْيِدي النَّا�ِص ُيِحبََّك النَّا�ُص«)4).
َ
ا ِفي اأ ، َواْزَهْد َعمَّ

ُ
ْنَيا ُيِحبََّك اهلل الدُّ

َمِل َواْلُبْخِل«)5).
َ
ْهُد َوَف�َساُدَها ِباْلأ ِة اْلَيِقيُن َوالزُّ مَّ

ُ
َ ُح اْلأ قاَل P: »�سَ  .8

 َعزَّ 
ُ
ِبي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: »�َسِمْعُتُه َيُقوُل: َل َيْجَمُع اهلل

َ
َع���ْن اإِْبَراِهيَم اْلَكْرِخي َعْن اأ  .9

ْنَيا اإِلَّ َرَجْوُت َلُه اْلَجنََّة«)6). ْهَد ِفي الدُّ َوَجلَّ ِلُموؤِْمٍن اْلَوَرَع َوالزُّ

ْغَبِة ِفيَما ِعْنَد اهلِل«)7). ْهِد ُح�ْسُن الرَّ ُل الزُّ �سْ
َ
عن اأمير الموؤمنينQ قال: »اأ  .10

عن اأمير الموؤمنينQ: »ي�سير المعرفة يوجب الزهد في الدنيا«)8).  .11

عن اأمير الموؤمنينQ: »اأول الزهد التزّهد«)9).  .12

)1)  ت�ضنيف غرر الحكم، �س 146.
)2)  تحف العقول، �س 225.
)3)  الكافي، ج2، �س 131.

)4)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 51.
)5)  )م.ن(، ج7، �س 27.

)6)  و�ضائل ال�ّضيعة، ج15، �س 246.
)7)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 48.

)8)  ت�ضنيف غرر الحكم، �س 63.
)9)  )م.ن(، �س 275.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يبّين معنى وحقيقة الحلم. . 1

ي�ض���رح دور الحلم في الرتباط باهلل تعالى وك�ضب  . 2

محّبته.

يتع���ّرف اإل���ى من�ضاأ الحل���م وكيفّي���ة تح�ضيل هذه  . 3

الف�ضيلة.

 الحلم

الدرس الثامن والعشرون





تمفيق
فات الأخالقّي���ة العظيمة التي ت���دّل على بلوغ �ضاحبه���ا اأعلى مراتب  اإّن الحل���م م���ن ال�ضّ

الف�ضائل. فقد يجمع الإن�ضان الكثير من الملكات الّنف�ضانّية الحميدة في نف�ضه، لكّنه اإذا �ضّم 

فات. يدّل على هذا  اإليه���ا الحل���م يكون قد و�ضل اإلى قّم���ة المراتب المعنوّية في ف�ضائ���ل ال�ضّ

المعنى، بالإ�ضافة اإلى معرفتنا بحقيقة الحلم، قول ر�ضول اهللP »اأعطينا اأهل البيت �سبعة 

َجاَعَة  َماَحَة َوال�سَّ باحة والف�ساح���ة َوال�سَّ ل���م يعطهّن اأح���د قبلنا ول ُيعطاها اأحد بعدنا ال�سّ

فات ول تجمع فيه اإّل من بلغ  . ثّم ذكر الحلم. فال يجم���ع مثل هذه ال�ضّ
والحل���م والعل���م...«)1)

م���ن الكم���الت اأعالها. وعلي���ه، يجب اأن نجتهد لبل���وغ الحلم والّت�ضاف ب���ه واأن نجعله غاية 

ل�ضيرنا المعنوّي.

فما هي حقيقة الحلم؟ وكيف نّت�ضف به؟

ما هو الحلم
يذك���ر الإم���ام الخمينّي } في كتاب �ض���رح جنود العقل والجه���ل اأّن الحلم من �ضفات 

ا اأّن الحلم مالزم للّرحمة، التي  اهلل الح�ضنى، كما اأّنه من �ضفات اأكمل خلق اهلل. ويذكر اأي�ضً

ا  و�ضع���ت كّل �ضيء. وبّي���ن قّد�س �ضّره اأّن الحلم ه���و المقابل الحقيقّي للغ�ض���ب. واإن ُذكر اأي�ضً

باأّن���ه مقابل لل�ّضفه، وفي نف�س الم�ضدر اأو�ضح الإمام } اأّن الحلم من �ضعب اعتدال القّوة 

الغ�ضبّية. يقول الإمام الخميني}:

»الحل���م« م���ن �ُضَعِب اعتدال الق���وة الغ�ضبية، وهو ملك���ٌة توؤدي اإلى ح�ض���ول الطماأنينة في 

النف����س، فال تهيج فيها الق���وة الغ�ضبية ب�ضرعة اأو في غير الم���وارد المنا�ضبة، ول تفقد زمام 

)1)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج14، �س 157.
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اأمرها اإذا واجهت ما ل ترغب فيه اأو ما تكرهه اأو ما ل يالئمها.

ويقابل���ه »ال�ضف���ه« بفتح الفاء، من �ضف���ه على وزن علم يعلم؛ ُيقال: �ضف���ه الرجل؛ اأي عدم 

حلم���ه. و�ضف���ه الجهل حلم���ُه؛ اأي اأطا�ضُه واأخف���ه. والطي�س والخف���ة، تقابل الوق���ار وال�ضكينة 

والتحم���ل. فال�ضفه ملكٌة ت�ضلُب النف�س قدرة التحم���ل على مواجهة ما ل يالئمها، فتفقد زمام 

اأمره���ا عن جهل ودون حدود، ويتاأجج غ�ضبه���ا دون اأن ت�ضتيطع ال�ضيطرة عليها. فهذه الملكة 

من فروع خروج القوة الغ�ضبية اإلى الإفراط.

ولع���ل ال�ضفاه���ة هي ف���ي الأ�ضل خفة العقل والجهال���ة، فالعاجز عن ال�ضيط���رة على القوة 

الغ�ضبي���ة هو جاهل خفيف العقل، من هنا اأطلق على �ضد الحلم ال�ضفاهة، دون اأن يعني ذلك 

.
(1(

اأن حقيقة معنى ال�ضفه هي �ضد الحلم«

الحلم في النصوص الشريهة
وعندم���ا نتاأّمل في الأحاديث الواردة ب�ضاأن الحل���م نجد اأّنه ُجعل مقاباًل لالنتقام وظاهًرا 

في العفو عند المقدرة.

���ادق Q لعنوان الب�ضري تّت�ضح ماهّي���ة الحلم من خالل ما  وف���ي و�ضّية الإمام ال�ضّ

ِني،  ْو�سِ
َ
َبا َعْبِد اهلِل اأ

َ
يفر�ضه من �ضلوك ومواقف. فعن اأبي عبد اهلل ِفي َحِديٍث َقاَل: »ُقْلُت: َيا اأ

َقَك  ْن ُيوفِّ
َ
ُل اأ
َ
�ْساأ
َ
 اأ
َ
ِريِق اإَِلى اهلِل َواهلل

يَِّتي ِلُمِريِدي الطَّ �ْسَياَء َفاإِنََّها َو�سِ
َ
يَك ِبِت�ْسَعِة اأ و�سِ

ُ
َقاَل: اأ

ِل�ْسِتْعَماِل���ِه؛ َثَ َث���ٌة ِمْنَه���ا ِف���ي ِرَيا�َسِة النَّْف����ِص، َوَثَ َثٌة ِمْنَها ِف���ي اْلِحْلِم، َوَثَ َث���ٌة ِمْنَها ِفي 

 :Q ْن َقاَل
َ
ْغُت َقْلِبي َلُه... اإَِلى اأ اَك َوالتََّهاُوَن ِبَها؛ َقاَل ُعْنَواُن: َفَفرَّ اْلِعْلِم، َفاْحَفْظَها َواإِيَّ

ا اللََّواِتي ِفي اْلِحْلِم َفَمْن َقاَل َلَك اإِْن ُقْلَت َواِحَدًة �َسِمْعَت َع�ْسراً )َفُقْل َلُه( اإِْن ُقْلَت َع�ْسراً  مَّ
َ
َواأ

ْن َيْغِفَر ِلي 
َ
 اأ
َ
ُل اهلل

َ
�ْس���اأ
َ
اِدقاً ِفيَما َتُق���وُل َفاأ َل���ْم َت�ْسَم���ْع َواِح���َدًة؛ َوَم���ْن �َسَتَم���َك َفُقْل اإِْن ُكْن���َت �سَ

يَحِة  ْن َيْغِفَر َلَك، َوَمْن َوَع���َدَك ِباْلَخَنا َفِعْدُه ِبالنَّ�سِ
َ
ُل اأ
َ
�ْس���اأ
َ
 اأ
َ
َواإِْن ُكْن���َت َكاِذب���اً ِفيَما َتُقوُل َفاهلل

.
َعاِء«)2) َوالرِّ

)1)  جنود العقل والجهل، �س340.
)2)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 290.
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اإّن الّنف����س اإذا �ضع���رت بالقت���دار والتمّك���ن من جهة، وواج���ه �ضاحبها موق���ف اعتداء اأو 

اإهان���ة، فاإّنه���ا تميل بحك���م طبيعتها اإلى ال���رّد والنتقام. وهن���ا ياأتي دور الحل���م في امتالك 

الّنف����س و�ضبطه���ا لكي ل يكون من�ض���اأ التحّرك والّتعامل مع هكذا مواق���ف منطلًقا من الّنف�س 

واله���وى. مّم���ا يتيح الفر�ض���ة للعقل لكي يقّيم الو�ض���ع ويحّدد الرّد المنا�ض���ب، الذي يكون في 

معظ���م الحالت �ضفًح���ا وعفًوا. باعتبار اأّن اإطفاء الّنيران ف���ي المجتمع وفي العالقات اأ�ضلح 

�َساَء اإَِلْيَك 
َ
ْن اأ ْن َتْعُفَو َعمَّ

َ
ادقQ: »َوَحِقيَقُة اْلِحْلِم اأ للّنا�س واأف�ضل. ولهذا قال الإمام ال�ضّ

.
ْنَت اْلَقاِدُر َعلَى اِلْنِتَقاِم ِمْنُه«)1)

َ
َوَخاَلَفَك َواأ

ْن َتْمِلَك َنْف�َسَك 
َ
 َقاَل: »ُهَو اأ

ِ
ٍد Q َعِن اْلِحْلم وفي الحديث عن اأبي الح�ضن َعِليِّ ْبِن ُمَحمَّ

.
َوَتْكِظَم َغْيَظَك َوَل َيُكوُن َذِلَك اإِلَّ َمَع اْلُقْدَرِة«)2)

وعن اأمير الموؤمنين Q: »لي�ص الحليم من عجز فهجم واإذا قدر انتقم اإّنما الحليم 

.
من اإذا قدر عفا وكان الحلم غالًبا على كّل اأمره«)3)

فُيالح���ظ اأّن الحل���م دلي���ل على لج���م الّطبيع���ة المتاأّججة، ومث���ل هذا لهو اأم���ٌر عظيم ل 

ادق Q في م�ضباح  د باأنوار المعرفة والّتوحيد كما ق���ال الإمام ال�ضّ يق���در علي���ه اإّل الموؤيَّ

ُد  يَّ اِحُبُه اإَِلى ِج���َواِرِه َوَل َيُكوُن َحِليًم���ا اإِلَّ اْلُموؤَ ي ُء ِبِه �سَ ال�ّضريع���ة: »اْلِحْل���ُم �ِس���َراُج اهلِل َي�ْسَت�سِ

.
ْنَواِر اْلَمْعِرَفِة َوالتَّْوِحيِد«)4)

َ
ِباأ

فالّت�ض���ال بالّروح اإذا كان قويًّا وم�ضتحكًما قدر �ضاحب���ه على لجم طبيعته واإّن العقل اإذا 

اأراد اأن يح���ّدد الموق���ف المنا�ض���ب للرّد على الإ�ضاءة احت���اج اإلى ثبات ف���ي الّنف�س وطماأنينة 

كم���ا يحتاج الرّبان اإلى ا�ضتقرار ال�ّضفينة ليقودها اإلى �ضاطئ الأمان. وهذا ما يحّققه الحلم. 

.
ولهذا، ُنقل عن اأمير الموؤمنين Q »ل خير في عقل ل يقارنه حلم«)5)

)1)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 289.
)2)  )م.ن(، ج11، �س 291.

)3)  ت�ضنيف غرر الحكم، �س 286.
)4)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 289.

)5)  ت�ضنيف غرر الحكم، �س.286.
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أهمّية الحلم

الحلم من صفات اهلل تعالى  .1
قد علمنا اأهمّية الحلم من خالل الّنظر في تعريفه، ويقول الإمام الخمينّي }: »اإّن ف�ضائل 

الحلم وا�ضحٌة ثابتٌة عقليًّا، فال تخفى اآثاره الجليلة على ذي عقل �ضليم. ويكفي في ف�ضل الحلم اأّن 

اهلل تعال���ى و�ض���ف نف�ضه به حيث يقول في قراآنه الكريم، في �ضورة بني اإ�ضرائيل الآية 44: { ۀ  

.
(2(

، ويقول في �ضورة الأحزاب الآية 51: {ڄ ڃ ڃ ڃ}
(1(

ہ      ہ ہ  }
وهذا الو�ضف يدلُّ على اأّن الحلم من اأو�ضاف الكمال ومن الكمالت المطلقة التي يّت�ضف 

به���ا الموج���ود بما هو موج���ود. فقد تقّرر في الفل�ضف���ة اأّن اأو�ضاف الح���ّق تعالى هي الكمالت 

�س  المطلق���ة، وم���ن �ضفات الموجود بما هو موج���ود، فاّت�ضاف الوجود به���ا ل ي�ضتلزم تخ�ضّ

ال�ضتع���داد بالّطبيع���ة اأو بالّريا�ضة. وجمي���ع الأو�ضاف الكمالّية هي من جن���ود الّرحمان، لأّن 

جن���ود الح���ّق والّرحمان اإّنما ه���ي ظّله، وظّل ال�ّض���يء ل يباينه على نحو العزل���ة عنه، بل على 

نح���و الّتباين الو�ضفّي الذي يعني الّتمايز في مراتب الكمال والّنق�س، وهذا المعنى العرفانّي 

الدقي���ق والحقيقة البرهانّية الّثابتة ]اأي اأّن الكمالت ظ���ّل اهلل[ ورد الّتعبير عنها في القراآن 

.
(3(

الكريم بالآية والعالمة«

وي�ضتوقفن���ا في ه���ذا الكالم تعبير الإمام } ع���ن الحلم باأّنه من الكم���الت المطلقة، 

ف���اإذا ُوج���د في اأّي موجود دّل عل���ى اّت�ضاله ببحر الكمال الالمتناهي. وله���ذا كان دلياًل على 

كّل خير. ويقول الإمام }: »كما و�ضف اهلل تعالى نبّيه اإبراهيم �� وهو خليل الّرحمان ومن 

اأعاظ���م الكاملي���ن في دار الوجود �� بالحلم، فقال في �ض���ورة هود، الآية 75: {چ چ   ڇ 

، كما و�ضف اإ�ضماعيل ذبيح اهلل بذلك مب�ضرًا به، فقال في الآية 101 من �ضورة 
(4(

ڇ ڇ}

، فاختار من جمي���ع ال�ضفات الكمالية �ضفة الحلم في 
(5(

ال�ضاف���ات: {ۈئ ېئ   ېئ    }

ب�ضارته بهذا الغالم الأمر الذي ي�ضير اإلى �ضدة اهتمام اإبراهيم الخليل بهذه ال�ضفة الكمالية 

�ضورة الإ�ضراء، الآية 44.  (1(
�ضورة الأحزاب، الآية 51.  (2(

)3)  جنود العقل والجهل، �س 342.
�ضورة هود، الآية 75.  (4(

�ضورة ال�ضافات، الآية 101.  (5(
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وحب���ه له���ا، اأو اإلى اهتمام الحق تعالى بها، اأو كالهما. وعل���ى كل حاٍل فهذه الآية تثبت اأهمية 

.
(1(

هذه الملكة ال�ضريفة«

فاّت�ضح اأّن الحلم:

�ضفة للكمال المطلق.   .1

�ضفة للكامل المطلق.   .2

�ضبيل الو�ضول اإلى اهلل وك�ضب محّبته  .3
وبالإ�ضافة اإلى ذلك فاإّن الحلم �ضبيل الو�ضول اإلى اهلل تعالى. يقول الإمام الخمينّي  }: 

»كم���ا ا�ضتملت الأحاديث ال�ّضريفة على مدٍح عظيم له���ذا الُخلق الكريم، فقد ُروي في الكافي 

ال�ّضري���ف م�ضن���ًدا اإل���ى الإمام باقر العل���وم �ضالم اهلل عليه اأّنه ق���ال: »اإن اهلل ع���زَّ وجّل يحبُّ 

.
(2(

الحييَّ الحليم«

ويق���وُل في رواية اأخرى عن ر�ض���ول اهلل P قال: »اإّن اهلل يحبُّ الحي���يَّ الحليم العفيف 

. وه���ذا اأعظم اأ�ضكال المدح عن���د اأهل المحّبة والمعرف���ة؛ لأّنهم ل يقارنون ول 
���ف«)3) الُمَتعفِّ

يوزنون بمحّبة اهلل �ضيًئا، وقد ُنقل عن ال�ضيخ البهائي M، قوله: »اإذا اأحّب عبًدا لم يحرمه 

لقاَءُه، وَرَزقُه ِو�ضاَلُه. لذا فاإّن خ�ضو�ضّية هذا الُخلق الكريم في الح�ضول على حّب اهلل تكفي 

.
اأهل المعرفة والقلوب الحّية«)4)

مجلبة لرضا الرّب  .3
كم���ا اأّن الحلم اأعظم و�ضيلة لجلب ر�ضا الّرّب المتعال، فمن �ضعر في نف�ضه اإّنه يكاد يوؤخذ 

 Q فح والعفو والحلم. فعن جابر اأّنه: »قال �سمع اأمير اْلُموؤِْمِنيَن بذنبه، فلي�ضرع اإلى ال�ضّ

ِمِنيَن Q: َمْهً  َيا َقْنَبُر  ِميُر اْلُموؤْ
َ
ْن َيُردَّ َعلَْيِه َفَناَداُه اأ

َ
َرُجً  َي�ْسِتُم َقْنَبراً َوَقْد َراَم َقْنَبُر اأ

َة  ���ِذي َفلََق اْلَحبَّ َك َفَوالَّ ْيَط���اَن َوُتَعاِقْب َعُدوَّ ْحَمَن َوُت�ْسِخُط ال�سَّ َدْع �َساِتَم���َك ُمَهاًن���ا ُتْر����صِ الرَّ

.
ِمُن َربَُّه ِبِمْثِل اْلِحْلِم«)5) ْر�َسى اْلُموؤْ

َ
 النَّ�َسَمَة َما اأ

َ
َوَبَراأ

)1)  )م.ن(، �س 343-342.
)2)  الكافي، ج2، �س 112.

)3)  )م.ن(.
)4)  جنود العقل والجهل، �س 343.

)5)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 291.
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4.  الحلم ُجّنة
وعن الإمام علي Q قال: »اْلِحْلُم ِغَطاٌء �َساِتٌر َواْلَعْقُل ُح�َساٌم َباِتٌر َفا�ْسُتْر َخلََل ُخُلِقَك 

.
ِبِحْلِمَك َوَقاِتْل َهَواَك ِبَعْقِلك«)1)

حيث ي�ضل الأمر بالحلم اإلى قدرته على اإخفاء عيوب واآثار جميع الأخالق الّرذيلة. وذلك 

يمنع ظهورها وتجّليها في �ضاحة العمل.

في كيهّية تحصيل الحلم
لق���د ذكرنا مراًرا اأّن الأ�ضل ف���ي التخّلق اأن يعمد ال�ّضالك المجاه���د اإلى منا�ضئ الأخالق 

ومنابعها فيرتوي منها اأو يو�ضل نف�ضه بها. وبالإ�ضافة اإلى ذلك عليه اأن يزيل الموانع التي تقع 

على الّطريق المو�ضل.

فاأّول ما يحتاجه ال�ّضالك في هذا المجال:

االجتهاد والمجاهدة   .1
يق���ول الإمام الخمين���ّي }: »نرجُع الآن اإل���ى بحثنا الأ�ضلّي وهو معرف���ة �ضبيل الّتجّلي 

بملك���ِة الحلم. وهنا ينبغي التنّبه اإلى اأّن الرتب���اط �ضديد بين ُملِك البدن والّروح ا�ضتناًدا اإلى 

م���ا ثبت في الفل�ضف���ة العالية من اأّن للّنف�س ن�ضاأة غيبّية ون�ض���اأة عالم ال�ّضهادة، فهي عالية في 

عي���ن الدنّو ودانية في عين العلّو، واإّن الوحدة حاكمة على جميع قواها لذلك فاإّن جميع الآثار 

الظاهرّي���ة تنتقل من ُملك البدن اإلى ال���ّروح كما اأّن الآثار المعنوّية ت�ضري من الّروح اإلى ُملك 

البدن. لذلك اإذا اجتهد الإن�ضان في تحكيم ال�ّضكينة والّطماأنينة على جميع حركاته و�ضكناته، 

والت�ضّبه في اأعماله الظاهرّية بذوي الحلم، وكذلك اإذا اجتهد في كظم غيظه وتكّلف الحلم، 

ف���اإّن ذل���ك �ضينتهي به حتًم���ا اإلى التحّلي بالحل���م، اأي ي�ضبح هذا التكلُّف للحل���م بالقّوة اأمًرا 

عاديًّا طوعيًّا فيه.

وبعبارٍة اأخ���رى، اإذا اأجبر الإن�ضاُن نف�ضه على هذا الُخُلق وراقبها ب�ضورة �ضحيحة وكاملة 

م���ّدًة ح�ضل بال ريب على الّنتيجة المطلوبة. وقد ورد ذكر هذا العالج في الأحاديث ال�ّضريفة 

لأه���ل بيت الوحي R، ففي الو�ضائل عن نهج البالغة، ُروي عن مولى المّتقين Q اأّنه 

)1)  بحار الأنوار، ج1، �س 95.
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؛ وُروي 
قال: »اإن لم تكن حليماً فتحلَّْم، فاإنه قلَّ من ت�سّبه بقوم اإّل واأو�سك اأن يكون منهم«)1)

.
(3(

»
عن الإمام ال�ضادق Q اأّنه قال: »اإْن لم تكن حليماً فتحلَّْم«)2)

استئصال حّب الّدنيا  .2
»اإًذا، فالع���الج الأ�ضا����س لهذه الّرذيلة]الغ�ضب[ يمكن في اإزال���ة عّلته؛ اأي ا�ضتئ�ضال حبِّ 

ر الإن�ضان نف�ضه منه ت�ضاهل فيما يرتب���ط بال�ضوؤون الدنيوية، فال  الدني���ا من القلب، ف���اإذا طهَّ

يفق���د طماأنين���ة النف�س ب�ضبب فقدان الج���اه والمال والمن�ضب والّرئا�ض���ة؛ وحينئٍذ تظهر فيه 

.
(4(

حقيقة الحلم وتتر�ّضخ فيه طماأنينة الّنف�س وثباتها و�ضكينتها«

ويبقى اأن ن�ضير اإلى الرتباط الوثيق بين الحكم والّرئا�ضة. فعن اأبي جعفر َقاَل: »َقاَل َر�ُسوُل 

ي اهلِل،   ِلَرُج���ٍل ِفي���ِه َث���َ ُث ِخ�َس���اٍل: َوَرٌع َيْحُجُزُه َع���ْن َمَعا�سِ
َماَم���ُة اإِلَّ ُل���ُح اْلإِ اهلِل P َل َت�سْ

.
ِحيم«)5) َبُه، َوُح�ْسُن اْلِوَلَيِة َعلَى َمْن َيِلي َحتَّى َيُكوَن َلُهْم َكاْلَواِلِد الرَّ َوِحْلٌم َيْمِلُك ِبِه َغ�سَ

ْرَبِع �ُسَعٍب َغاِم�ِص اْلَفْهِم َوَغْمِر اْلِعْلِم َوَزْهَرِة 
َ
وعن اأمير الموؤمنين Q: »َواْلَعْدُل َعلَى اأ

َر َجِميَع اْلِعْلِم، َوَم���ْن َعِلَم َعَرَف �َسَراِئ���َع اْلُحْكِم، َوَمْن  اْلُحْك���ِم َوَرْو�َس���ِة اْلِحْل���ِم َفَمْن َفِه���َم َف�سَّ

.
ْمِرِه َوَعا�َص ِفي النَّا�ِص َحِميداً«)6)

َ
ْط ِفي اأ َحُلَم َلْم ُيَفرِّ

اإليمان  .3
فقد ُذكر الحلم في العديد من الأحاديث اأّنه عالمة الإيمان اأو هو الإيمان كما في الدعاء: 

ْدَناُهْم اإَِلْيَك َل ِعْلَم اإِلَّ َخ�ْسَيُتَك 
َ
�َسدُّ َخْلِقَك َلَك اإِْعَظاماً اأ

َ
ْقَرُبُهْم ِمْنَك، َواأ

َ
ْطَوُع َخْلِقَك َلَك اأ

َ
»َواأ

َوَل ِحْلَم اإِلَّ اْلإِيَماُن ِبَك«)7). اأو في غرر الحكم: »للموؤمن عقل وفي، وحلم مر�سّي، ورغبة 

في الح�سنات و فرار من ال�سيئات«)8).

)1)  و�ضائل ال�ّضيعة، ج15، �س 268.
)2)  الكافي، ج2، �س 112.

)3)  جنود العقل والجهل، �س 341.
)4)  )م.ن(، �س 338.

)5)  الكافي، ج1، �س 407.
)6)  )م.ن(، ج2، �س 50.

)7)  بحار الأنوار، ج11، �س 289.
)8)  ت�ضنيف غرر الحكم، �س 91.
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وه���ذا تاأكيد اآخر على اأّن الإيمان ب���اهلل تعالى منبع كّل الكمالت. ول يحتاج الأمر هنا اإلى 

مزي���د �ض���رح، فاإّن من ارتب���اط قلبه بح�ضور اهلل تعال���ى و�ضهيد مدى عف���وه و�ضفحه ل يمكن 

بغ���ة العظيم���ة. {ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ      اإّل اأن ين�ضب���غ به���ذه ال�ضّ

.
(1(

ۀ}

ُن اْلَمَناَرَة  ِعَد اْلُم���وؤَذِّ ْذ �سَ وع���ن الح�ضين بن علّيL ق���ال: »ُكنَّا ُجُلو�ساً ِف���ي اْلَم�ْسِج���ِد اإِ

ِب���ي َطاِلٍب Q َوَبَكْيَنا ِبُبَكاِئِه، 
َ
ِميُر اْلُموؤِْمِنيَن َعِليُّ ْبُن اأ

َ
ْكَب���ُر َفَبَكى اأ

َ
 اأ
ُ
ْكَب���ُر اهلل

َ
 اأ
ُ
َفَق���اَل: اهلل

ْعلَُم؛ َفَقاَل: َلْو 
َ
ُه اأ يُّ  َوَر�ُسوُلُه َوَو�سِ

ُ
َتْدُروَن َما َيُقوُل اْلُموؤَذُِّن؟ ُقْلَنا اهلل

َ
ُن َقاَل: اأ ا َفَرَغ اْلُموؤَذِّ َفلَمَّ

 
ُ
ْكَبُر َمَعاٍن َكِثيَرٌة ِمْنَها... اهلل

َ
 اأ
ُ
ِحْكُتْم َقِليً  َوَلَبَكْيُتْم َكِثيراً َفِلَقْوِلِه اهلل َتْعلَُم���وَن َم���ا َيُقوُل َل�سَ

نَُّه َل ُيْع�َسى 
َ
نَُّه َل َيَرى َوَي�ْسُتُر َكاأ

َ
َفُح َكاأ نَُّه َل َيْعلَُم َوَي�سْ

َ
ْكَبُر َعلَى َمْعَنى ِحْلِمِه َوَكَرِمِه َيْحُلُم َكاأ

َ
اأ

.
ْفحاً َوِحْلماً«)2) ُل ِباْلُعُقوَبِة َكَرماً َو�سَ َوَل ُيَعجِّ

)1)  �ضورة البقرة، الآية 138.
)2)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج4، �س 65.
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المهاهيم الرئيسة

الحل���م من �ضف���ات اهلل الح�ضن���ى و�ضفات اأكمل خل���ق اهلل، مالزم للّرحم���ة والمقابل   .1

الحقيقّي للغ�ضب، وهو ُجعل مقاباًل لالنتقام وظاهًرا في العفو عند المقدرة. 

اإّن الّنف����س اإذا �ضع���رت بالقتدار والتمّك���ن من جهة، وواجهت اعت���داء اأو اإهانة، فاإّنها   .2

تمي���ل اإلى ال���رّد والنتقام، وهنا ياأت���ي دور الحلم في امتالك الّنف����س و�ضبطها لكي ل 

يكون من�ضاأ التحّرك والّتعامل مع هكذا مواقف منطلًقا من الّنف�س والهوى. 

الحل���م دليل على لج���م الّطبيعة المتاأّججة، ومثل هذا لهو اأم���ٌر عظيم ل يقدر عليه اإّل   .3

الموؤيَّد باأنوار المعرفة والّتوحيد.

الحل���م من اأو�ضاف الكم���ال ومن الكمالت المطلقة التي يّت�ض���ف بها الموجود بما هو   .4

موج���ود وهو من الكمالت المطلق���ة، فاإذا ُوجد في اأّي موج���ود دّل على اّت�ضاله ببحر 

الكم���ال الالمتناه���ي، ولهذا كان دلياًل على كّل خير. فه���و �ضفة للكمال المطلق و�ضفة 

للكامل المطلق.

كما اأّن الحلم عّز وهو اأعظم و�ضيلة لجلب ر�ضا الّرّب المتعال وك�ضب محّبته.  .5

الجلم ُجّنة، فله القدرة على اإخفاء عيوب واآثار جميع الأخالق الّرذيلة، وذلك يمنع من   .6

تجّليها في �ضاحة العمل.

الحلم اأمٌر فطري تقت�ضيه الفطرة ال�ّضليمة، واأّنه من جنود العقل والّرحمان. وهو ياأتي   .7

من قوة العقل اأي�ضًا، ومن اعتدال القّوة الغ�ضبّية.  

للتحّلي بهذا الخلق العظيم ل بّد من:  .8
	 المجاهدة، فاإذا اأجبر الإن�ضاُن نف�ضه على هذا الُخُلق وراقبها ب�ضورة �ضحيحة وكاملة •

مّدًة ح�ضل بال ريب على الّنتيجة المطلوبة وي�ضبح �ضيئًا ف�ضيئًا من اأهل الحلم. 

	 ر الإن�ضان نف�ض���ه منه ت�ضاهل فيما يرتبط • ا�ضتئ�ض���ال ح���ّب الدنيا من القلب، فاإذا طهَّ

بال�ض���وؤون الدنيوية، فال يفقد طماأنينة النف�س ب�ضب���ب فقدان الجاه والمال والمن�ضب 

والّرئا�ضة؛ وحينئٍذ تظهر فيه حقيقة الحلم.

الحلم عالمة الإيمان بل هو الإيمان كما ورد في بع�س الأحاديث.  .9
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

َب���َك اإلَّ ِحْلُمَك، َوَل َيُردُّ �َسَخَطَك اإلَّ َعْف���ُوَك، َول ُيِجيُر ِمْن ِعَقاِبَك  اللَُّه���مَّ َلْي����َص َيُردُّ َغ�سَ

ٍد،  ٍد َواآِل ُمَحمَّ ُع اإَِلْيَك َوَبْيَن َيَدْيَك، َف�َسلِّ َعلَى ُمَحمَّ رُّ  التَّ�سَ
اإلَّ َرْحَمُتَك، َوَل ُيْنِجيِني ِمْنَك اإلَّ

ْمَواَت اْلِعَب���اِد، َوِبَها َتْن�ُسُر َمْيَت 
َ
َوَه���ْب َلَن���ا َي���ا اإَِلِهي ِمْن َلُدْنَك َفَرجاً ِباْلُق���ْدَرِة الَِّتي ِبَها ُتْحِيي اأ

.
اْلِبَ ِد َوَل ُتْهِلْكِني َيا اإَِلِهي َغّماً َحتَّى َت�ْسَتِجيَب ِلي)1)

الروايات ال�سريفة:

ُل ِمْن ِحْلٍم اإَِلى ِعْلٍم«)2). ْف�سَ
َ
َقاَل َر�ُضوُل اهلِل P: »َما ُجِمَع �َسيْ ٌء اإَِلى �َسيْ ٍء اأ  .1

مت«)3). عن اأمير الموؤمنينQ: »ل حلم كال�سّ  .2

عن اأمير الموؤمنينQ: »من ع�سى غ�سبه اأطاع الحلم«)4).  .3

عن اأمير الموؤمنينQ: »ل تحلم عن نف�سك اإذا هي اأغوتك«)5).  .4

ْطِعُم���وا اْلَبْرِن���يَّ ِن�َساَءُك���ْم ِف���ي ِنَفا�ِسِه���نَّ َتْحُل���ْم 
َ
َب���ي َعْب���ِد اهلِل Q َيُق���وُل: »اأ

َ
ع���ن اأ  .5

ْوَلُدُكم«)6).
َ
اأ

عن اأمير الموؤمنينQ: »َزَكاُة اْلِحْلِم اِلْحِتَماُل«)7).  .6

ِة«)8). َماِن ُتْنِتُجَهما ُعُلوُّ اْلِهمَّ
َ
َناُة َتْواأ

َ
َو َقاَل Q: »اْلِحْلُم َواْلأ  .7

عن اأمير الموؤمنينQ: »ثمرة الحلم الّرفق«)9).  .8

)1)  ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤه Q يوم الأ�ضحى ويوم الجمعة.
)2)  و�ضائل ال�ّضيعة، ج15، �س 268.
)3)  ت�ضنيف غرر الحكم، �س 216.

)4)  )م.ن(، �س 286.

)5)  )م.ن(، �س 243.
)6)  الكافي، ج6، �س 22. 

)7)  ت�ضنيف غرر الحكم، �س 420.
)8)  بحار الأنوار، ج68، �س 428.

)9)  ت�ضنيف غرر الحكم، �س 287.
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عن اأمير الموؤمنينQ: »الحلم نظام اأمر الموؤمن«)1).  .9

ِكيَن���َة َواْلِحْل���َم َوَل َتُكوُنوا َجَباِبَرَة  وَق���اَل Q: »َتَعلَُّم���وا اْلِعْل���َم َوَتَعلَُّموا ِلْلِعْلِم ال�سَّ  .10

اْلُعلََماِء َفَ  َيُقوُم ِعْلُمُكْم ِبَجْهِلُكْم«)2).

ُج اإِْحَراَقُه«)3). ُة ُتوؤَجِّ ِب َو اْلِحدَّ َو َقاَل Q: »اْلِحْلُم ُيْطِفُئ َناَر اْلَغ�سَ  .11

َب اْلَجبَّاِر«)4). ُن َغ�سَ ِب ُيوؤَمِّ ِة اْلَغ�سَ َو َقاَل Q: »اْلِحْلُم ِعْنَد �ِسدَّ  .12

ْعَذُب ِمْن َمَراَرِة اِلْنِتَقاِم«)5).
َ
ُه َقاَل ِفي َحِديٍث: »َوَمَراَرُة اْلِحْلِم اأ نَّ

َ
ِبيِّ P اأ عن النَّ  .13

نَّ اْلِحْلَم ِزيَنٌة 
َ
نَُّه َقاَل ِفي ُخْطَبِتِه اْعلَُموا اأ

َ
ٍد اْلَح�َضِن ْبِن َعِليٍّ Q: »اأ ِبي ُمَحمَّ

َ
َعْن اأ  .14

لََة ِنْعَمٌة«)6). ٌة َو ال�سِّ َواْلَوَقاَر ُمُروَّ

)1)  ت�ضنيف غرر الحكم، �س 285.
)2)  بحار الأنوار، ج2، �س 37.

)3)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 12.
)4)  )م.ن(، ج12، �س 11.

)5)  )م.ن(، ج11، �س 290.
)6)  )م.ن(، �س 288.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

ي�ضرح معنى اأن يكون الإن�ضان اأميًنا. . 1

يبّي���ن اأهمّية الأمان���ة ودورها في تكام���ل الإن�ضان  . 2

وحفظ نظام المجتمع.

يتعّرف اإل���ى العالقة بين حف���ظ الأمانة والإيمان  . 3

واأهم موانعها.

 األمانة

الدرس التاسع والعشرون





تمفيق
ُتعّد الأمانة من بديهّيات الإدراكات الأخالقّية عند الب�ضرّية وهي �ضّد الخيانة كما ورد في 

حديث جنود العقل والجهل المروي عن الإمام ال�ضادقQ، حيث الإمام الأمانة من جنود 

، ولهذا ُيجمع الّنا�س على قبح الخيانة 
العقل بقولهQ: »...والأمانة و�سدها الخيانة..«)1)

ويطردون من اّت�ضف بها لما فيها من ف�ضاد لنظام معا�ضهم.

وعلي���ه، فال يحتاج الإن�ض���ان اإلى تعاليم الأنبياء واإر�ضاداتهم ليك���ون اأميًنا. فهي حّجة اهلل 

تعال���ى على الإن�ضانّية وو�ضيلته لأخذ الميثاق. اأّما وج���ه الحاجة في الأمانة اإلى هداية ال�ّضماء 

فه���ي م���ن ناحي���ة التعّرف عل���ى الأمانات التي جهله���ا الّنا����س اأو غفلوا عنه���ا ف�ضاعت و�ضط 

اأعرافهم وعاداتهم.

وء على مجموعة من الأمانات الإلهّية وي�ضرح كيفّية اعتبارها  لهذا نجد الإمام ي�ضّلط ال�ضّ

كذلك؛ حّتى اإذا اأدرك اأحدنا معنى الأمانة فيها �ضعر بالم�ضوؤولّية الكبرى تجاهها.

فالأمي���ن � بالمعن���ى الت���اّم � ه���و ال���ذي يحافظ على ه���ذه الأمان���ات، ويرّدها اإل���ى اأهلها. 

وله���ذا، ُو�ضف الع���ارف بهذه ال�ضجّية العظيم���ة على نحو الح�ضر، كما ج���اء في كالم الإمام 

���ادق Q: »الع���ارف �سخ�س���ه مع الخلق وقلبه م���ع اهلل لو �سها قلب���ه عن اهلل طرفة  ال�ضّ

عي���ن لم���ات �سوًق���ا اإليه، والعارف اأمي���ن ودائع اهلل وكنز اأ�سراره ومعدن ن���وره ودليل رحمته 

عل���ى خلق���ه ومطّي���ة علومه وميزان ف�سله وعدله، قد غني عن الخل���ق والمراد والّدنيا ول 

.
موؤن�ص له �سوى اهلل ول نطق ول اإ�سارة ول نف�ص اإل باهلل هلل من اهلل مع اهلل«)2)

)1)  الكافي، ج1، �س22.
)2)  م�ضباح ال�ضريعة، �س 191.
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أنواع األمانات
اإّن و�ض���وح معنى الأمانة يغنينا ع���ن البحث عن تعريفها العملّي، كما اأّن ح�ضنها الوجدانّي 

ل ي�ضطّرن���ا اإل���ى المجيء بالكثير من ال�ّضواهد لتاأكيد ف�ضيلتها. فما يهّمنا في هذا البحث هو 

التعّرف على الأمانات المجهولة لنتعّرف على الأمين الحقيقّي عند اهلل تعالى.

المادية وغير المادية  .1
يق���ول الإم���ام الخمينّي }: »م���ن المعل���وم اأّن خيانة الموؤمني���ن تعّم الخيان���ة المالية 

والخيان���ات الأخ���رى التي هي اأكبر من الخيان���ة المالّية. فيجب على الإن�ض���ان في هذه الّدنيا 

اأن يراق���ب الّنف�س الأّم���ارة كثيًرا، اإذ رّبما تقوم بعملّية الّتعتي���م للحقائق على الإن�ضان وتذليل 

عوبات وت�ضهيلها، مع اأّنها توجب ال�ّضقاء الّدائم والخذلن الأبدّي. هذه هي حالة الخيانة  ال�ضّ

.
(1(

ا و�ضع الخائن لأمانة الحّق المتعالي« لعباد اهلل، ويتبّين من هنا اأي�ضً

الوالية والّصالة  .2
��� ة يتململ  فف���ي الحدي���ث المروّي ع���ن الإمام عل���ّي Q: »كان اإذا ح�س���ر وقت ال�سّ

ويتزل���زل ويتل���ّون، فُيقال له: ما لك يا اأمير الموؤمنين؟ فيقول Q: جاء وقت ال�سّ ة 

وق���ت اأمان���ة عر�سه���ا اهلل عل���ى ال�ّسم���وات والر����ص والجب���ال فاأبي���ن اأن يحملنه���ا واأ�سفقن 

... ويف�ّضر الإمام الخمينّي } هذا ال���كالم الّنورانّي قائاًل: »ولعّل الّذكر في الآية 
منه���ا«)2)

ال�ّضريف���ة {ۋ ۅ ۅ  } ب�ضيغ���ة الجم���ع لما ذكرنا من النكتة ف���ي {ٱ ٻ  } لأّن 

الأمان���ة بح�ضب الباطن ه���ي حقيقة الولية وبح�ضب الّظاهر ه���ي ال�ّضريعة اأو دين الإ�ضالم اأو 

.
القراآن اأو ال�ضالة«)3)

التكاليف اإللهية  .3
يق���ول الإم���ام الخمين���ّي }: »توجد في المقام نكت���ة ل بد من الإ�ض���ارة اإليها، وهي اأّن 

 مع 
(4(

ر�ض���ول اهلل P بعد اأن اأو�ضى بالورع فّرع عليه قائاًل: »َول َتْجَت���ِرىء َعلَى ِخياَنٍة اأَبَداً«

)1)  الأربعون حديًثا، �س 510.
)2)  عوالي الالآلي، ج1، �س 324.

)3)  معراج ال�ضالكين، �س 320.
)4)  الكافي، ج8، �س 79.
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اأّن ال���ورع يكون عن كّل المحرمات، اأو يكون اأع���ّم من الخيانة، وعليه ل بّد من َتف�ضير الخيانة 

بمعًن���ى اأع���ّم من المفهوم العرفّي لها، حتى تتطابق مع الورع، باأن نقول اإّن مطلق المع�ضية اأو 

اقتراف مطلق ما يمنع من ال�ّضير اإلى اهلل؛ خيانة، لأّن التكاليف الإلهّية اأمانات للحّق �ضبحانه 

 الخ. حيث ف�ّضر بع�س 
(1(

كم���ا ورد في الآية الكريمة {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ې  }

المف�ّضرين الأمانة بالّتكاليف الإلهّية.

4. األعضاء الظاهرية والباطنية
بل اإّن جميع الأع�ضاء، والجوارح والقوى، اأمانات للحّق المتعالي، وا�ضتعمالها على خالف 

ر�ضا الحّق �ضبحانه، خيانة؛ كما اأّن توجيه القلب اإلى غير الحق ُيعّد من الخيانة. )بيت �ضعر: 

هذه الروح التي اأعارها لي ال�ضديق الحميم �ضاأرجعها اإليه في اليوم الذي اأرى وجهه(. اأو اأّن 

المق�ضود م���ن الخيانة نف�س المعنى المتعارف، ويكون وج���ه الّتخ�ضي�س بذكرها لأجل �ضّدة 

.
(2(

الهتمام بالخيانة، فكاأّن الورع كّل الورع هو في البتعاد عن خيانة الأمانة«

وف���ي هذا الكالم تاأكي���ٌد وا�ضٌح على اأهمّية �ضيان���ة القوى الظاهري���ة والباطنية لالإن�ضان 

م���ن الإنحراف عن ج���ادة ال�ضراط الم�ضتقيم. ويق���ول الإمام }: »ول بّد م���ن معرفة اأّن 

الح���ّق تبارك وتعالى، قد وهبنا كاّفة القوى والأع�ضاء الظاهرّية والباطنّية، وب�ضط لنا ب�ضاط 

الّرحم���ة والّنعم���ة في مملكتنا الظاهرّي���ة والباطنّية، وو�ضعها كّلها تح���ت قدرتنا لت�ضخيرها، 

ورّية  واأئتمننا عليها بلطفه ورحمته، وهي � هذه العطايا � طاهرة ونظيفة من كّل القذارات ال�ضّ

والمعنوّي���ة وكذلك ما اأنزل علينا م���ن عالم الغيب كان بعيًدا عن ال�ّضوائب والعنا�ضر الغريبة، 

فاإذا اأرجعنا هذه الأمانات لدى لقائنا بالّذات المقّد�س، من دون اأن ت�ضير ممزوجة مع عالم 

مناء على الأمانة الت���ي اأودعت عندنا، واإن لم نحافظ 
ُ
ا اأ الم���اّدة، وق���ذارات الُملك والّدنيا، ُكنَّ

عل���ى طه���ارة هذه الأمان���ات، غدونا من الخائني���ن والخارجين عن الإ�ض���الم الحقيقّي، ومّلة 

.
(3(

» P ر�ضول اهلل

)1)  �ضورة الأحزاب، الآية 72.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 507.

)3)  )م.ن(، �س 511.
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5. والية أهل البيت ومودتهم
 ،

(1(
يقول الإمام الخمينّي }: »في الحديث الم�ضهور: »اإّن َقْلَب الُموؤمن َعْر�ُص الرْحمن«

���ي َول �َسَماِئ���ي َولِكْن َي�َسُعِن���ي َقْلُب َعْبدَي  ْر�سِ
َ
وف���ي الحديث القد�ضّي المع���روف »ل َي�سُعِني اأ

. فاإّن قل���ب الموؤمن عر�س الحّق المتعالي، و�ضرير �ضلطنته و�ضكنى ذاته المقّد�س، 
(2(

الُموؤِْم���ِن«

واإّن���ه �ضبحان���ه �ضاحب هذا البيت، فاللتف���ات اإلى غير الحّق خيانة للح���ّق، والحّب لغير ذاته 

الأقد����س ولغي���ر اأوليائه الذين يعتبر حّبهم حّبه �ضبحانه، خيانة ل���دى العرفاء. واإّن ولية اأهل 

بي���ت الع�ضمة والّطه���ارة، وموّدتهم، ومعرفة مرتبته���م المقّد�ضة، اأمانة م���ن الحّق �ضبحانه. 

كم���ا ورد في الأحاديث ال�ّضريفة في تف�ضي���ر الأمانة في الآية {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   

ې  } بولي���ة اأمير الموؤمنين Q. كما اأّن غ�ضب خالفته ووليته، خيانة لتلك الأمانة 

.
(3(

واأّن رف�س المتابعة لالإمام علي Q مرتبة من مراتب الخيانة«

آثار األمانة  نتائجفا
ُذكر الكثير من الّنتائج والآثار العظيمة لالأمانة على �ضعيد الّدنيا والآخرة، ونكتفي ها هنا 

بذكر ثالثة منها كما جاء في كلمات الإمام الخمينّي }.

حفظ نظام المجتمع  .1
يق���ول الإمام الخمينّي }: »ومن يرجع اإلى اأخبار المع�ضومين R الماأثورة في رّد 

الأمان���ة والبتعاد عن الخيانة، لأدرك حجم اهتمام ال�ّضارع المقّد�س بهذا المو�ضوع. وُي�ضاف 

اإل���ى ذلك ه���و اأّن قبحها الّذات���ّي ل يخفى على اأحد. واأّن���ه يجب اإخراج الإن�ض���ان الخائن من 

المجتم���ع الب�ض���رّي، واإلحاقه ب���اأرذل ال�ّضياطين. وم���ن المعلوم اأّن الإن�ضان ال���ذي ي�ضتهر بين 

ا. اإّن الب�ضر ب�ضورة  الّنا����س بالخيانة، ت�ضيق عليه الحياة وت�ضعب، حتى في ه���ذا العالم اأي�ضً

عاّم���ة يعي�ضون مع بع�ضهم البع�س في ظ���ّل الّتعاون والّتعا�ضد حي���اًة �ضعيدة، ول يمكن لأحد، 

الحي���اة ب�ضورة منفردة، اإّل اإذا غادر المجتمع الب�ض���رّي والتحق بالحيوانات الوح�ضّية. ثّم اإّن 

)1)  بحار الأنوار، ج55، �س 39.
)2)  عوالي الالآلي، ج4، �س 7.
)3)  الأربعون حديًثا، �س 511.
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العجلة الكبيرة التي تدور لتحريك الحياة الجتماعّية، هي اعتماد النا�س بع�ضهم على بع�س، 

ف���اإذا زال العتم���اد وتال�ضت الثقة، لم���ا تمّكن الإن�ض���ان اأن يعي�س هنيًئا رغي���ًدا. اإّن الّركيزة 

الأ�ضا�ضّي���ة لالعتم���اد المتب���ادل بين النا����س قائمة على الأمان���ة وترك الخيان���ة، فال يحظى 

الخائ���ن، بالطمئنان ل���دى الّنا�س وُيعّد مارًقا عل���ى المدينة وخارجًا ع���ن الع�ضوّية للمجتمع 

الب�ض���رّي وتكون ع�ضوّيت���ه مرفو�ضة لدى اأ�ضحاب المدينة الفا�ضلة. ومن الوا�ضح اأّن مثل هذا 

.
(1(

الإن�ضان يعي�س حياة �ضنك وفي �ضعوبة بالغة«

بلوغ أعلى مراتب الكمال  .2
يق���ول الإم���ام الخمين���ي}: »فف���ي الحدي���ث ع���ن اأب���ي كهم����س ق���ال: »ُقْل���ُت لأِب���ي 

َ َم. ق���اَل: َعلَْيَك َوَعلَْي���ِه ال�سَّ ُم، اإذا   ْب���ُن اأِبي َيْعف���وٍر ُيْقرُئَك ال�سَّ
ُ
َعْب���ُداهلِل  Q: عَب���ْداهلل

ٍد َيُقوُل َلَك، اْنُظْر َما َبلََغ ِبِه َعِليٌّ  نَّ َجْعَفَر ْبَن ُمَحمَّ ��� َم َوُقْل َلُه: اإِ ْقِرُئُه ال�سَّ
َ
َتْي���َت َعْب���َداهلِل َفاأ

َ
اأ

ْدق  ِعْن���َد َر�س���وِل اهلل P َفاْلَزْم���ُه، َف���اإِنَّ َعِلياً Q اإِنَّما َبلَ���َغ ما بلغ ِبِه ِعْنَد َر�س���وِل اهلِل ِب�سِ

. فيا عزيزي: تدّبر في هذا الحديث ال�ّضريف، وانظر اإلى اأّن مقام 
َماَن���ِة«)2)

َ
َداِء الأ

َ
الَحدي���ِث َواأ

�ض���دق الحدي���ث واأداء الأمانة دفعا بعلّي بن اأبي طالب Q اإل���ى بلوغ ذلك المقام الرفيع. 

وُيفه���م من هذا الحدي���ث اأّن ر�ضول اهلل Pكان يحّب هاتي���ن الخ�ضلتين اأكثر من غيرهما، 

ف���ات الكمالّية لمولنا علّي بن اأب���ي طالب  Q قد بلغتا به  فتي���ن من ال�ضّ لأّن هاتي���ن ال�ضّ

فتين اأكثر  ذل���ك المق���ام الّرفيع، واإّن الإمام ال�ض���ادق Q قد اأبدى اهتماًما بهاتي���ن ال�ضّ

م���ن كّل الأفعال والأو�ضاف، وذّكر Q ابن اأبي يعفور الذي هو من المخل�ضين والمقّربين 

.
(3(

له  Q بهما خا�ضة«

الّشفاعة يوم الحشر  .3
���ا ووجيًها، فاإّن  ف���اإّن اأهّم معان���ي ال�ّضفاعة الم�ضاحب���ة والمالزم���ة. واإذا كان ال�ّضفيع قويًّ

�ضحبت���ه تكون اأنفع ما يك���ون في المهّمات وال�ّضدائد. وكفى بيوم القيامة �ضعوبًة و�ضّدًة، وكفى 

راط خطورًة وهوًل. وهنا نجد الأمانة في اأف�ضل نجداتها. بال�ضّ

)1)  الأربعون حديًثا، �س 508.
)2)  الكافي، ج2، �س 104.

)3)  الأربعون حديًثا، �س 509-508.
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فف���ي الحديث ال���ذي يرويه الإمام الخمينّي } عن الإم���ام الباقر Q:»قاَل اأبو َذرٍّ 

ِحُم والأماَنُة،  راط َيْوَم الِقَياَمِة الرَّ تا ال�سِّ  َعْنُه: �َسِمْعُت َر�ُسوَل اهلِل P َيُقوُل: حافَّ
ُ
َر�سي اهلل

َماَنِة الَقُطوُع 
َ
َماَنِة َنَفَذ اإَلى الَجنَِّة، َواإَِذا َمرَّ الَخاِئُن ِل أ

َ
ِحِم الُموؤَدِّي ِل أ َفاإَِذا َمرَّ الَو�سوُل ِللرَّ

. فُعلم ب���اأّن �ضورتي الّرحم 
راُط ِف���ي الّنار«)1)  ِبِه ال�سِّ

ُ
ِح���ِم َل���ْم َيْنَفْع���ُه َمَعُهَم���ا َعَمٌل َوَتْكَف���اأ ِللرَّ

والأمان���ة في ذلك العالم تقفان على طرفي الّطري���ق، وتعينان من ي�ضل رحمه ويوؤّدي اأمانته، 

.
(2(

ومع تركهما ل يفيدنا اأّي عمٍل اآخر واإّنما بتركها يهوي الإن�ضان في النار«

موانع األمانة
احت���وت كلم���ات الإمام الخمين���ّي } على مجموع���ة من المالحظ���ات المهّمة في باب 

الأمان���ة واأ�ضباب الخيانة. ونحن نذك���ر ثالثة اأ�ضباب اأ�ضا�ضّية توؤّدي اإل���ى الخيانة وتحول دون 

ر�ضوخ ملكة الأمانة في الّنف�س منها:

حّب الّدنيا  .1
فع���ن الإمام الخمينّي }، قال: »المحتجبون بحجاب الطبيعة، ل همَّ لهم �ضوى الآمال 

النف�ضانية والمطلوبات الطبيعية، لذلك فهم يتكالبون على جيفة الطبيعة، وي�ضتهلكون قّوتهم 

الغ�ضبّي���ة في هذا ال�ّضبيل، في�ضقطون في م�ضتنق���ع الّدنيا والّطبيعة و�ضباكها بالو�ضائل نف�ضها 

الت���ي وهبها اهلل لهم للتخّل�س من هذه ال�ّضب���اك، فيخونون الّنعم والأمانات الإلهّية وي�ضّلطون 

.
(3(

عليها الأيدي الملّوثة للّنف�س الأّمارة بال�ّضوء«

الغضب  .2
يق���ول الإم���ام}: »فليفّكر في اأّن هذه الغري���زة ]الغ�ضب[ التي وهبه���ا اهلل تعالى اإّياه 

لحف���ظ نظ���ام الّظاهر والباطن وعالم الغي���ب وال�ّضهادة، اإذا ا�ضتخدمه���ا لغير تلك الأهداف 

وبخ���الف ما يريد اهلل �ضبحانه و�ضّد المقا�ضد الإِلهّي���ة، فما مدى خيانته؟ وما هي العقوبات 

ْن اأمان���ة الحّق تعالى، ب���ل ا�ضتعملها في  الت���ي ي�ضتحّقها؟ وك���م هو ظلوٌم جه���ول؟ لأّنه لم َي�ضُ

الكافي، ج2، �س152.  (1(
)2)  الأربعون حديًثا، �س 509.

)3)  جنود العقل والجهل، �س 377.
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.
(1(

العداوات والمخا�ضمات. اإّن امرًءا هذا �ضاأنه ل يمكن اأن ياأمن الغ�ضب الإلهّي«

العصبّية  .3
يق���ول الإمام الخمين���ّي }: »ومن ناحية اأخرى ف���ي قباحة هذه ال�ضجّي���ة ]الع�ضبية[ 

ل���دى اأهل العلم هو جانب العلم نف�ضه، اإذ اإّن ه���ذه الع�ضبّية خيانة للعلم وتجاهل لحّقه، فمن 

يتحّم���ل عبء هذه الأمانة ويلب�س لبو�ضها، عليه اأن يرعى حرمتها واحترامها، واأن يعيدها اإلى 

ب الجاهلية يك���ون قد خان الأمانة وارتكب  ب، تع�ضّ �ضاحبه���ا �ضحيحة �ضليم���ة. فاإذا ما تع�ضّ

.
(2(

الّظلم والعدوان، وهذه بذاتها خطيئة كبرى«

كيهّية إهظ األمانة
وبالحدي���ث عن كيفّية حفظ الأمان���ة ورّدها يتّم البحث حول الأمانة وفق الّروؤية الأخالقّية 

الإلهّية. ون�ضتعي���ن بكلمات اإمامنا الخمينّي } في بيان الم�ضوؤولّية المعنوّية والعملّية تجاه 

تلك الأمانات العظيمة. 

التمّسك بولّي اهلل  .1
ففي مورد قوى الّنف�س الّظاهرة والباطنّية، يقول الإمام الخمينّي }: »ولُيعلم اأّن جميع 

القوى الظاهرّية والباطنّية التي اأعطانا اهلل اإّياها واأنزلها من عالم الغيب، هي اأمانات اإلهية 

كان���ت طاه���رة من جميع الق���ذارات، وكانت طاهرة مطّه���رة، بل كانت متن���ّورة بنور الفطرة 

الإلهّي���ة وبعي���دة عن ظلم���ة ت�ضّرف اإبلي����س وكدورته. فلّم���ا نزلت اإلى ظلمات عال���م الّطبيعة 

وامتّدت يد ت�ضّرف �ضيطان الواهمة ويد الخيانة الإبلي�ضّية اإليها، خرجت عن الّطهارة الأ�ضلّية 

والفط���رة الأّولّية، وتلّوثت باأنواع الق���ذارات والأرجا�س ال�ّضيطانّية. فال�ّضالك اإلى اهلل اإذا اأبعد 

ي���د ال�ّضيطان بالّتم�ّض���ك بذيل عناية وّلي اهلل، وطّهر المملكة الظاهرّي���ة ورّد الأمانات الإلهّية 

كم���ا اأخذها فهو ما خان الأمانة حينئٍذ. واإن �ضدرت منه خيانة فهو مورد للغفران وال�ضّتارّية، 

.
(3(

في�ضتريح خاطره من ناحية الّظاهر«

)1)  الأربعون حديًثا، �س 164.

)2)  الأربعون حديًثا، �س 180.

)3)  معراج ال�ضالكين، �س 67.
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الّصالة  .2
���الة فهو } اأف�ضل من تح���ّدث عن كيفّية اأدائه���ا. ومّما قاله  اأّم���ا ف���ي مورد ال�ضّ

الة هي مقام العروج اإلى مق���ام القرب والح�ضور في  ف���ي هذا المجال: »اعل���م اأّن ال�ضّ

مح�ضر الأن�س؛ ويلزم لل�ّضالك مراعاة اآداب الح�ضور في مح�ضر ملك الملوك المقّد�س. 

ورّي  وحيث اأّن اأدنى المراتب والمراحل لظهور الّنف�س التي هي ق�ضر الق�ضر والبدن ال�ضّ

الملك���ّي، اإلى اأعلى مقاماتها وحقائقها التي هي ل���ّب اللباب ومقام �ضّر القلب، حا�ضرة 

���ا اأن ي�ضتح�ضر ويعر�س جميع الجنود  ف���ي المح�ضر المقّد�س للحّق، فعلى ال�ّضالك اأي�ضً

الباطن���ة والّظاه���رة لممال���ك ال�ضّر والعل���ن على مح�ضر الح���ّق جّل وع���ال، ويقدم اإلى 

مح�ض���ره المقّد�س جميع الأمانات التي وهبها اهلل �ضبحانه بيد قدرة الجمال والجالل، 

فاء ومن دون ت�ضرف اأحد من الموجودات، ويرّدها  وق���د كانت في كمال الّطهارة وال�ضّ

.
(1(

اإليه كما اأعطاه �ضبحانه اإياها«

اإليمان  .3
وح���ول الإيمان يقول الإمام}: »...نعوذ باهلل من زوال ه���ذا الإيمان الذي لي�س له ُلبُّ 

وجوهر ول هيمنة له في ُملك الج�ضم، ومن انتقال الإن�ضان من هذه الّدنيا على الّنفاق، وح�ضره 

عيفة، ونهتم بها  م���ع المنافقي���ن. وهذا من الأمور الهاّمة التي ل بّد اأن تذع���ن لها نفو�ضنا ال�ضّ

ونك���ون حري�ضين على تعميق الإيمان في الّظاهر والباطن وال�ّضر والعلن، وكما نّدعي الإيمان 

ا، حتى يتجّذر الإيمان في القلب  في قلوبنا نجهد اأنف�ضنا على هيمنة الإيمان على الّظاهر اأي�ضً

ول يزول اأمام عائق ومانع اأو اأّي تغيير وتبديل، اإلى اأن يتّم ت�ضليم هذه الأمانة الإلهّية، والقلب 

الّطاه���ر الملكوتّي الذي تخّمر بالفطرة الإلهّية اإلى ال���ّذات المقّد�س من دون اأن تمتد اإليه يد 

.
(2(

ال�ّضيطان والخيانة والحمد هلل اأوًل واآخرًا«

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 101 - 102.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 564.
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موعظة
وننهي الحديث عن الأمانة �� وهو ل ينتهي �� بموعظة لالإمام الخمينّي }: 

»اأيه���ا العزي���ز! ا�ضتيقظ وابعد عنك الغفل���ة وال�ّضكرة وزن اأعمالك بمي���زان العقل قبل اأن 

توزن في ذلك العالم، وحا�ضب نف�ضك قبل اأن ُتحا�ضب، واجُل مراآة القلب من ال�ّضرك والّنفاق 

والتل���ّون، ول تدع �ض���داأ ال�ّضرك والكفر يحيط ب���ه بم�ضتوًى ل يمكن ج���الوؤه حتى بنيران ذلك 

العالم، ل تدع نور الفطرة يتبّدل بظلمة الكفر، ل تدع هذه الآية {ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ 

.. اأن ت�ضي���ع؛ ل تخ���ْن هذه الأمانة الإلهّية بهذا النح���و؛ نّظف مراآة قلبك لكي يتجّلى 
(1(

ۋۋ .}
فيه���ا نور جمال الحّق فيغنيك عن العال���م وكّل ما فيه، ولكي تتوّهج نار الحّب � الع�ضق � الإلهّي 

ف���ي قلبك، فتحرق الأنواع الأخرى من الحّب، ول ت�ضتب���دل حينذاك جميع هذا العالم بلحظة 

واح���دة من الح���ّب الإلهّي، ولكن تح�ضل على ل���ّذة في مناجاة اهلل وذك���ره، تعتبر غيرها من 

.
(2(

جميع اللذات الحيوانّية، لعًبا ولهًوا«

ُه  نَّ
َ
بيِّ P في حديِث الَمناهي، اأ ادق Q عن اآبائ���ه R عن النَّ وباإ�ضن���اده عن ال�ضّ

ْدَرَكُه الَمْوُت َماَت 
َ
ْهِلَها ُثمَّ اأ

َ
َها اإَِلى اأ ْنَيا َوَلْم َيُردَّ َماَنًة ِفي الدُّ

َ
َنَهى َعِن الِخَياَنِة َوقاَل: »َمْن َخاَن اأ

َباُن َوِمَن ا�ْسَت���َرى ِخَياَنًة َوُهَو َيْعلَ���ُم َفُهَو َكالَِّذي   َوُهَو َعلَْي���ِه َغ�سْ
َ
َعلَ���ى َغْي���ِر ِملَِّت���ي َوَيْلَقى اهلل

... ويعرف الجميع م�ضاعفات �ضخط الّذات المقّد�س الحّق وغ�ضبه على البعد. كما 
َخاَنَها«)3)

ة  اأّن���ه م���ن المعلوم اأّن ال�ّضفعاء، ل ي�ضفعون لمن هو مغ�ضوٌب علي���ه لدى الحّق �ضبحانه. وخا�ضّ

ا عن اأّمة ر�ضول اهلل P. ففي حديث اآخر »َلْي�َص ِمنَّا َمْن َخاَن  اأّن الخائ���ن يك���ون خارًجا اأي�ضً

نَيا َوَل���ْم َيُرّدها َعلَى  َماَنة ِف���ي الدُّ
َ
، وف���ي حديٍث ثال���ٍث عن النبيِّ P: »َمْن َخ���اَن اأ

ُموؤِمن���اً«)4)

َلى النَّاِر َفَيَهوى  َمُر ِبِه اإِ َباٌن َفُيوؤْ  َوُهَو َعلَْيِه َغ�سْ
َ
ْهِلَه���ا َم���اَت َعلَى َغْيِر ِديِن الإ�س ِم َوَلِقَي اهلل

َ
اأ

.
(6(

»
َبد الآِبدين اأعوذ باهلل من هذه الخطيئة«)5)

َ
ِبِه ِفي �َسِفير َجَهنَّم اأ

)1)  �ضورة الّروم، الآية 30.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 62.

)3)  من ل يح�ضره الفقيه، ج4، �س 15.
)4)  و�ضائل ال�ّضيعة، ج19، �س 77.

)5)  )م.ن(، �س 78.
)6)  الأربعون حديًثا، �س 510.
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المهاهيم الرئيسة

الأمين � بالمعنى التاّم � هو الذي يحافظ على الأمانات، ويرّدها اإلى اأهلها.  .1

الأمان���ة ل���دى العرفاء هي الولية المطلقة التي ل يليق به���ا غير الإن�ضان، وهذه الولية   .2

المطلقة هي مقام الفي�س المقّد�س.

الأمانة بح�ضب الباطن هي حقيقة الولية وبح�ضب الّظاهر هي ال�ّضريعة اأو دين الإ�ضالم   .3

اأو القراآن اأو ال�ضالة.

من موارد خيانة الأمانة، خيانة عباد اهلل، والتي هي اأعم من الخيانات المالّية.  .4

اإّن مطل���ق المع�ضية اأو اقتراف مطلق ما يمنع من ال�ّضير اإلى اهلل خيانة، لأّن التكاليف   .5

الإلهّي���ة اأمانات للحّق �ضبحانه، بل اإّن جميع الأع�ضاء والج���وارح والقوى اأمانات للحّق 

المتعالي، وا�ضتعمالها على خالف ر�ضا الحّق �ضبحانه، خيانة.

لق���د وهبنا الح���ّق تعالى كاّفة القوى والأع�ض���اء الظاهرّية والباطنّي���ة طاهرة ونظيفة   .6

ورّية والمعنوّية فاإذا اأرجعنا ه���ذه الأمانات لدى لقائنا بالّذات  م���ن كّل الق���ذارات ال�ضّ

ا  المقّد����س، من دون اأن ت�ضير ممزوجة مع عالم الماّدة، وق���ذارات الُملك والّدنيا، ُكنَّ

مناء على الأمانة التي اأودعت عندنا.
ُ
اأ

الحّب لغير ذاته الأقد�س ولغير اأوليائه الذين يعتبر حّبهم حّبه �ضبحانه، خيانة لدى العرفاء.  .7

َماَنة.
َ
َداِء الأ

َ
ْدق الَحديِث َواأ اإِنَّ َعِليًا Q اإِنَّما َبَلَغ ما بلغ ِبِه ِعْنَد َر�ضوِل اهللPِ ِب�ضِ  .8

اإّن حفظ الأمانة يكون من خالل: التم�ضك بذيل عناية وّلي اهلل، وتقديم  جميع الأمانات   .9

التي وهبها اهلل �ضبحانه بيد قدرة الجمال والجالل اإلى مح�ضره المقّد�س.

ومن خالل ال�ضالم والعمل على تجذير الإيمان في القلب اإلى اأن يتّم ت�ضليم هذه الأمانة 

الإلهّية.

م���ن الأ�ضباب الأ�ضا�ضّي���ة التي توؤّدي اإلى الخيانة وتح���ول دون ر�ضوخ ملكة الأمانة في   .10

الّنف�س:حّب الّدنيا، الغ�ضب،.الع�ضبّية



399  األمانة

شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

َل َوِديَع���ة َتْرَتِجُعَها ِمْن َوَداِئِع  وَّ
َ
َل َكِريَمة َتْنَتِزُعَها ِم���ْن َكَراِئِمي، َواأ وَّ

َ
اللَُّه���مَّ اْجَع���ْل َنْف�ِس���ي اأ

ِنَعِمَك ِعْنِدي!)1).

ياِء َوِل�ساِني ِمَن الَكِذِب َوَعْيِني ِمَن الِخياَنِة،  ْر َقْلِبي ِمَن النِّفاِق َوَعَمِلي ِمَن الرِّ اللَُّهمَّ َطهِّ

.
ُدوُر)2) ْعُيِن َوما ُتْخِفي ال�سُّ

َ
َفاإنََّك َتْعلَُم خاِئَنَة الأ

الآيات الكريمة:

ى    ېى  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  {ۆ     .1

.
(3(

ائ ائ ەئ  ەئوئ وئ   ۇئ ۇئ          ۆئ  ۆئ  }
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ   پ  پ     پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ            {ٻ   .2

ڦڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ 
.

(4(
ڄ ڄ ڄ ڄ  }

.
(5(

{ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   }  .3

الروايات ال�سريفة:

َث َوُخْلفاً  ِب���ي َجْعَفٍر Q َقاَل: »َمْن َعَرَف ِمْن َعْبٍد ِمْن َعِبي���ِد اهلِل َكِذباً اإَِذا َحدَّ
َ
َع���ْن اأ  .1

ْن َيْبَتِلَيُه 
َ
َماَنٍة َكاَن َحّقاً َعلَ���ى اهلِل َتَعاَلى اأ

َ
اإَِذا َوَع���َد وِخَياَن���ًة اإَِذا اوؤُْتِم���َن ُثمَّ اْئَتَمَنُه َعلَى اأ

ِفيَها ُثمَّ َل ُيْخِلَف َعلَْيِه َوَل َياأُْجَرُه«)6).

)1)  نهج البالغة، خ 215.
)2)  مفاتيح الجنان، ُيدعى به في ال�ّضحر.

)3)  �ضورة الّن�ضاء، الآية 58.
)4)  �ضورة البقرة، الآية 283.
)5)  �ضورة الأنفال، الآية 27.

)6)  الكافي، ج5، �س 299.
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َه َنْف�َسُه  عن اأمير الموؤمنينQ: »َمِن ا�ْسَتَهاَن ِبالَماَنِة، َوَرَتَع ِفي اْلِخَياَنِة، َوَلْم ُيَنزِّ  .2

ْخَزى«)1).
َ
َذلُّ َواأ

َ
ْنَيا اْلِخْزَي، َوُهَو ِفي اْلِخَرِة اأ َحلَّ ِبَنْف�ِسِه ِفي الدُّ

َ
َوِديَنُه َعْنَها، َفَقْد اأ

ُه وَعَ ِنَيُتُه، َوِفْعُلُه َوَمَقاَلُتُه، َفَقْد  وع���ن الإمام عليQ قال: »َوَمْن َلْم َيْخَتِلْف �ِسرُّ  .3

ْخلَ�َص اْلِعَباَدَة«)2).
َ
ّدى اْلَماَنَة، َواأ

َ
اأ

ْهِلَها، 
َ
َداَء الَماَن���ِة، َفَقْد َخ���اَب َم���ْن َلْي����َص ِم���ْن اأ

َ
وع���ن الإم���ام عليQ ق���ال: »ُث���مَّ اأ  .4

وِل  ِة، َواْلِجَب���اِل َذاِت الطُّ يَن اْلَمْدُح���وَّ ���ِة، َواْلَر�سِ م���اَواِت اْلَمْبِنيَّ َه���ا ُعِر�َس���ْت َعلَى ال�سَّ اإِنَّ

ْعَظَم ِمْنَها، َوَلِو اْمَتَنَع �َسْيٌء ِبُطول 
َ
ْعلَى َوَل اأ

َ
ْعَر�َص، َوَل اأ

َ
ْطَوَل َوَل اأ

َ
وَب���ِة، َف���َ  اأ اْلَمْن�سُ

�ْسَفْقَن ِمَن اْلُعُقوَبِة، َوَعَقْلَن َما َجِهَل َمْن ُهَو 
َ
ْو ِعزٍّ َلْمَتَنْعَن، َولِكْن اأ

َ
ة اأ ْو ُقوَّ

َ
ْو َعْر�ص اأ

َ
اأ

.(3(
، َوُهَو الْن�َساُن، {وئ وئ        ۇئ ۇئ}« َعُف ِمْنُهنَّ �سْ

َ
اأ

وع���ن الإم���ام عليQ قال: »اأرب���ع من اأعطيهن فق���د اأعطي خير الدني���ا والآخرة   .5

�سدق حديث واأداء اأمانة وعفة بطن وح�سن خلق«)4).

َلْي���ِه َقاِتُل َوِليِِّه  ْنِبَياِء َرُج���ٌل ُيْدَفُع اإِ
َ
َع���ْن النبي P َق���اَل: »َثَ َثٌة ُيْرَزُق���وَن ُمَراَفَقَة اْلأ  .6

َلى َمِن اْئَتَمَنُه َعلَْيَها،  َها اإِ َماَنٌة َلْو َي�َساُء َلَخاَنَها َفَيُردُّ
َ
ِلَيْقُتلَ���ُه َفَعَفا َعْنُه، َوَرُجٌل ِعْن���َدُه اأ

ِخيِه اْبِتَغاَء َوْجِه اهلل«)5).
َ
َوَرُجٌل َكَظَم َغْيَظُه َعْن اأ

ُجِل؟  ْعِطَي ِللرَّ
ُ
ُل َحاٍل اأ ْف�سَ

َ
ِبي َطاِلٍب Q َقاَل: »ِقيَل َيا َر�ُسوَل اهلِل َما اأ

َ
َعْن َعِليِّ ْبِن اأ  .7

َدُقُكْم َحِديثاً  �سْ
َ
ْوَجُبُكْم َعلَ���يَّ �َسَفاَع���ًة اأ

َ
���ي َواأ ْدَناُكْم ِمنِّ

َ
نَّ اأ َق���اَل: P اْلُخُل���ُق اْلَح�َس���ُن اإِ

ْقَرُبُكْم ِمَن النَّا�ِص«)6).
َ
ْح�َسُنُكْم ُخُلقاً َواأ

َ
َماَنًة واأ

َ
ْعَظُمُكْم اأ

َ
واأ

)1)  نهج البالغة، �س 382.
)2)  )م.ن(، �س 382.
)3)  )م.ن(، �س 317.

)4)  ت�ضنيف غرر الحكم، �س 217.
)5)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج9، �س 12.

)6)  )م.ن(، ج8، �س 442.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يبّين المعنى الّدقيق للعدالة وموارد تطبيقها. . 1

ي�ض���رح اأهمّية العدالة وموقعّيتها في �ضير الإن�ضان  . 2

التكاملي.

يتعّرف اإل���ى من�ض���اأ العدالة والدف���اع لإقامة هذه  . 3

الف�ضيلة.

 العدالة

الدرس الثالثون 





تمفيق
م���ن الملفت اأن نجد اأكثر ما ورد ف���ي كلمات العلماء حول العدالة يرتبط بالعدالة الفردّية 

اأو اعتدال قوى الّنف�س، بينما نجد اأكثر ما ورد في الآيات والأحاديث ال�ّضريفة يرتبط بالعدالة 

الجتماعّية.

وقد ا�ضتهر في كتب الفقه معنى العدالة الذي ينطلق من فعل الواجبات وترك المحّرمات. 

فم���ا هو �ضبب الختالف ف���ي تف�ضير ق�ضّية هي غاية في الأهمّية بحي���ث اعُتبرت في الأخالق 

اأعظ���م الف�ضائ���ل واأّمها وكّلها، وف���ي المجتمع اأ�ضا����س الحكم وبقاء المجتمع���ات، وفي الفقه 

عنوان اللتزام الّدينّي واأ�ضل الكثير من الحقوق والمتيازات؟

معنى العقل
»العدال���ة عب���ارة عن الح���ّد الو�ضط بي���ن الإفراط والتفري���ط، وهي من اأّمه���ات الف�ضائل 

الأخالقّي���ة، بل اإّن العدالة المطلق���ة حاوية لجميع الف�ضائل الباطنّي���ة والظاهرّية، والروحّية 

.
(1(

والقلبّية، والنف�ضّية والج�ضمّية؛ لأّن العدل المطلق هو ال�ضتقامة بكل معانيها«

أهمّية العقالة
قب���ل الّدخول في تف�ضير العدل وتجّلياته على م�ضتوى الفرد والمجتمع والكون، نتوّقف عند 

اأهمّي���ة الق�ضّية؛ لأّن البحث في معنى العدل ل ي�ضبه م���ا �ضبقه من مو�ضوعات، بل يحتاج اإلى 

ا لما قد يترّتب على الّتف�ضي���ر من ا�ضتنتاجات هي غاية  ة ودّقة كافي���ة. وخ�ضو�ضً عناي���ة خا�ضّ

في الأهّمّية.

)1)  جنود العقل والجهل، �س 143.
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ذك���ر الإمام اأّن العدالة هي »من اأّمهات الف�ضائ���ل الأخالقّية، بل اإّن العدالة المطلقة حاوية 

لجمي���ع الف�ضائل الباطنّي���ة والظاهرّية، والروحّية والقلبّي���ة، والّنف�ضّية والج�ضمّي���ة؛ لأّن العدل 

 .
(2(

، و »اإّن العتدال الحقيقّي ل يتي�ّضر اإّل لالإن�ضان الكامل«
(1(

المطلق هو ال�ضتقامة بكل معانيها«

وفي نف�س الم�ضدر ذكر اأّنه »من الف�ضائل الإن�ضانّية العظمى«، و»به تحّقق غاية الكمال الإن�ضانّي 

ومنته���ى ال�ّضي���ر الكمالّي بل هو تحّقق هذا الكمال بعينه ف���ي اأحد معانيه � هو من مهّمات الأمور 

.
(3(

التي توؤّدي الغفلة عنها اإلى خ�ضراٍن عظيم، و�ضرٍر ج�ضيم، و�ضقاٍء ل يمكن جبره«

، واأّنه من دعائم 
(4(

اأّم���ا في الأحادي���ث والّروايات فقد ُذكر اأّن »الع���دل اأحلى من الع�س���ل«

.
(8(

، واأّنه اأعّم الأخالق نفًعا
(7(

، واأّنه »ميزان اهلل في الأر�ص«
(6(

، واأّنه »راأ�ص الإيمان«
(5(

الإيمان

اأّم���ا فيم���ا يتعّل���ق بعالم الوج���ود فقد ذك���رت الّرواي���ات اأّن���ه »بالع���دل قام���ت ال�سّماوات 

.
(9(

والأر�ص«

وه���و غي����سٌ م���ن في����س ال�ّضواهد التي تبّي���ن عظمة ه���ذه الف�ضيل���ة واأهّميته���ا. واإذا كان 

الج���ود م���ن اأ�ض���رف الف�ضائل، ف���اإّن العدل اأف�ض���ل منه كما جاء ف���ي نهج البالغ���ة عن اأمير 

ُع الأُموَر  و الج���ود؟ فقال: اْلَع���ْدُل َي�سَ
َ
ف�سل: العدل، اأ

َ
ّيهم���ا اأ

َ
الموؤمني���ن Q لّم���ا �ُضئل: »اأ

، َفاْلَعْدُل  ، َواْلُجوُد َعار�ٌص َخا�صٌّ َعَها، واْلُجوُد ُيْخِرُجَها َعْن ِجَهِتَها، َواْلَعْدُل �َساِئ�ٌص َعامٌّ َمَوا�سِ

.
ُلُهَما«)10) ْف�سَ

َ
�ْسَرُفُهَما َواأ

َ
اأ

)1)  جنود العقل والجهل، �س 143.
)2)  )م.ن(، �س 149.
)3)  )م.ن(، �س 149.

)4)  الكافي، ج1، �س 542.
)5)  )م.ن(، ج2، �س 50.

)6)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 319.
)7)  )م.ن(، �س 317.

)8)  ت�ضنيف غرر الحكم، �س 376.
)9)  عوالي الالآلي، ج4، �س 103.

)10) نهج البالغة، �س553.



405  العقالة

العقالة هقف  بعثة األنإياء
فالحق���وق مواهب اإلهّية لأجل اإي�ضال كّل مخلوق اإلى غايته، ولأجل اإي�ضال كّل مجتمٍع اإلى 

ازده���اره وتقّدمه. والعدالة عبارة ع���ن رعاية الحقوق بو�ضعها ف���ي موا�ضعها بح�ضب الّنظام 

الأت���م الّتكوينّي. اأّما تطبيق الح���دود ال�ّضرعّية واللتزام بالأحكام الإلهّي���ة فاإّنه وجٌه اآخر من 

وجوه رعاية الحقوق، بل هو عينه. ولي�ضت ال�ّضريعة �ضوى ذاك البرنامج الذي برعايته وتطبيقه 

ُت�ضان الحقوق الفردّية والجتماعّية، الّظاهرّية والباطنّية.

يق���ول الإمام}: »فق���د ظهر لك اأّن �ضاأن النب���ّيP في كّل ن�ضاأة م���ن الن�ضاآت وعالم 

م���ن العوالم حفظ الحدود الإلهي���ة والمنع عن الخروج عن حد العتدال والزجر عن مقت�ضى 

الطبيع���ة، اأي اإطالقه���ا، ل عل���ى الإطالق. فاإن المن���ع على الإطالق خروج ع���ن طور الحكمة 

وق�ض���ر في الطبيعة، وخالف العدل ف���ي الق�ضية، وهو خالف النظام الأت���م وال�ضّنة الجارية. 

فالنب���ّيP هو الّظاهر باإ�ضمي »الحكم العدل« لمنع اإطالق الطبيعة، والدعوة اإلى العدل في 

الق�ضي���ة. وخليفته مظهره ومظهر �ضفاته. وهذا اأحد معاني قوله Q، في حديث الكافي: 

.
(2 ْح�َساِن«)1) ْمِر ِباْلَمْعُروِف َواْلَعْدِل َواْلإِ

َ
ْمِر ِباْلأ

َ
وِلي اْلأ

ُ
»اأ

ويق���ول}: »اإّن هدف بعثة الأنبياء ب�ضكل عام هو تنظيم النا�س بعدالة على اأ�ضا�س من 

العالق���ات الإجتماعية، وتقويم اآدمي���ة الإن�ضان. وهذا اإّنما يمكن من خ���الل ت�ضكيل الحكومة 

.
(3(

وتنفيذ الأحكام«

ولأن هدفهم كان تحقيق العدالة دومًا، لذا كانوا حجج اهلل تعالى على النا�س: يقول الإمام 

الخميني}:

»اإّن ك���ون المع�ضوم حّجة اهلل لي����س معناه اأّنه مبّين الأحكام فقط، ف���اإن زرارة ومحمد بن 

م�ضلم واأ�ضباههما اأي�ضًا اأقوالهم حّجة، ولي�س لأحد رّدهم وترك العمل برواياتهم، وهذا وا�ضح. 

ب���ل المراد من كونه وك���ون اآبائه الّطاهرين R حجج اهلل على العب���اد اأّن اهلل تعالى يحتّج 

بوجودهم و�ضيرتهم واأعمالهم واأقوالهم على العباد في جميع �ضوؤونهم، ومنها العدل في جميع 

�ض���وؤون الحكومة. فاأمير الموؤمنين Q حّجة على الأم���راء وخلفاء الجور، وقطع اهلل تعالى 

الكافي، ج1، �س85.  (1(
)2)  روح اهلل الخمين���ي، م�ضب���اح الهداي���ة، مقدمة جالل الدين الآ�ضيتان���ي، موؤ�ض�ضة تنظيم ون�ضر اآث���ار المام الخميني، 

الطبعة الخام�ضة، 1384 ه�. �س، �س 41.

)3)  روح اهلل الخميني، الحكومة الإ�ضالمّية، مركز بقية اهلل الأعظم، الطبعة الثانية، بيروت، 19999، �س114.
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ب�ضيرت���ه عذرهم في الّتعّدي على الحدود والّتجاوز والّتفريط في بيت مال الم�ضلمين والتخّلف 

ع���ن الأحكام، فهو حّجة على العباد بجميع �ضوؤونه، وكذا �ضائر الحجج، و�ضيما ولّي الأمر الذي 

.
(1(

يب�ضط العدل في العباد، ويمالأ الأر�س ق�ضًطا وعدًل، ويحكم فيهم بحكومة عادلة اإلهية«

، وهذا الحديث يفتح باًبا 
(2(

وج���اء في الحديث: »غاية الع���دل اأّن يعدل المرء في نف�س���ه«

وا�ضًع���ا للبحث حول عالقة العدالة الفردّية بالجتماعّية. لكن م���ا يمكن اأن ُيقال بما يتنا�ضب 

م���ع هذه الأوراق: اأّن �ضعي الفرد لإقامة العدالة الجتماعّي���ة هو اأف�ضل واأ�ضرع طريق لتحقيق 

.
(3(

العدالة في الّنف�س؛ على قاعدة: »واأمر بالمعروف تكن من اأهله«

ما هو الّقافع إلى إقامة العقالة؟
يق���ول الإمام الخمين���ّي }: »اإذا رجع الإن�ضان اإلى وجدانه واأح���وال الآخرين من اأبناء 

جن�ضه ا�ضتغنى عن اإقامة البرهان واإطالة الّتو�ضيح للحقيقة المتقّدمة؛ اأي اإّن الّرحمة والراأفة 

والع���دل والمحّبة والم���وّدة ونظائرها هي من لوازم الفطرة الأ�ضلّي���ة ال�ضلمية، واأّن اأ�ضدادها 

راط  مخالف���ة للفط���رة المخّمرة وم���ن نتائج احتجابها؛ وعلي���ه؛ فاإذا �ضار الإن�ض���ان على ال�ضّ

الم�ضتقي���م في هذا العالم، وعّدل قواه الّثالث وجعلها تابعًة للقّوة الّروحانّية العقلّية، واأخ�ضع 

�ضيرت���ُه الباطنّية والّظاهري���ة لموازين ال�ّضريعة الإلهّية، ح�ضل باطن���ُه على ملكِة ال�ضتقامة، 

و�ضارت �ضورُة روحه وباطنِه �ضورًة اإن�ضانّية قويمة، فتكون بذلك �ضورته الج�ضمانّية الّظاهرة 

.
(4(

في ذلك العالم �ضورة اإن�ضانّية جميلة وم�ضتقيمة«

 ،Q ويقول}: »اعلم، اأّن مو�ضوع العقل والجهل الذي جرى ذكره بين موالي الإمام

يرتبط على ما يبدو بالعقل والجهل عند الإن�ضان، اأي بالقّوة العاقلة فيه، وهي القّوة الّروحانّية 

المج���ّردة بح�ض���ب ذاتها، والمّيالة اإلى الخي���رات والكمالت، والّداعية اإل���ى العدل والإح�ضان 

.
(5(

بح�ضب فطرتها«

)1)  روح اهلل المو�ضوي الخميني، كتاب البيع،الدار ال�ضالمية، الطبعة الأولى 2000م، �س 25.
)2)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 318.

)3)  نهج البالغة، �س 391.
)4)  جنود العقل والجهل، �س 261.

)5)  )م.ن(، �س 32.
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فاّت�ضح اأّن ما يدفع الإن�ضان للعدالة اأمران اأ�ضا�ضّيان هما:

الفطرة التي تع�ضق الّنظام الأكمل الذي يتحّقق بالعدل.  .1

العقل الذي يدرك قبح الّنق�س وح�ضن الكمال ويمّيز بينهما حيث يكون الّظلم اأقبح كّل   .2

�ضيء، ويقابله العدل الذي ي�ضع كّل ال�ضياء بالّتوا�ضف.

العقالة في األخالق
نج���د الكتب والأبحاث الأخالقّية ترّك���ز على معًنى اأ�ضا�ضّي للعدل، وه���و المرتبط بتعديل 

قوى الّنف�س، �ضواء كانت ظاهرة اأو باطنة. ومن المهّم اأن نقراأ لالإمام بع�س ما قاله حول هذه 

الّنقطة اأّوًل.

يق���ول الإم���ام }: »ق�ّض���م الحكماء اأجنا����س الف�ضائل اإل���ى اأربع ف�ضائل ه���ي: الحكمة 

وال�ضجاعة والعّفة والعدالة، اإذ اإّن للّنف�س قّوتين هما: قّوة الإدراك وقّوة التحريك، ولكّل منهما 

�ضعبت���ان، فقّوة الإدراك تنق�ضم اإلى العقل النظرّي والعقل العملّي، وقّوة التحريك تنق�ضم اإلى 

قّوة الدفع ]لغير المالئم[ وهي قّوة الغ�ضب؛ واإلى قّوة الجلب ]للمالئم[ وهي قّوة ال�ضهوة.

والعت���دال في كّل واحدة من ه���ذه القوى الأربع واإخراجها من ح���ّدي الإفراط والتفريط 

ف�ضيل���ة. فالحكمة عبارة عن تعديل الق���ّوة الّنظرّية وتهذيبها؛ والعدالة تعدي���ل القّوة العملّية 

وتهذيبه���ا، وال�ّضجاع���ة تعدي���ل الق���ّوة الغ�ضبّي���ة وتهذيبه���ا، والعّف���ة تعدي���ل الق���ّوة ال�ّضهوّية 

.
(1(

وتهذيبها«

و»ُيطلق ا�ضم العدالة على معًنى اآخر هو تعديل جميع القوى الباطنّية والظاهرّية والّروحّية 

والنف�ضّي���ة، وا�ضتن���اًدا اإلى هذا المعنى قال الفيل�ضوف المتق���ّدم ذكره: العدالة كّل الف�ضائل ل 

.
(2(

اأحدها«

العقالة منفج السير نحو الكمال اإلنساني
يب���دو اأّن ح���ّق ال�ّضيء هو ما جعله اهلل لهذا ال�ّضيء للو�ضول به اإلى كماله. فاإذا �ُضلب منه اأو 

انتق����س، ُمنع من الو�ضول اأو اأبطاأ به. ول �ضّك باأّن قوى الّنف�س الّظاهرة والباطنة هي و�ضائل 

)1)  جنود العقل والجهل، �س 148-147.
)2)  )م.ن(، �س 148.
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و�ض���ول الإن�ض���ان ومركبه اإلى كماله. فاإذا خرجت عن العدال���ة اأو تغّلبت اإحداها على الأخرى 

كاأن تغل���ب القّوة ال�ّضهوّية ق���ّوة العقل اأو الإدراك، اأو غلبت القّوة الغ�ضبّي���ة القّوة العاقلة، فاإّن 

جمي���ع ه���ذه القوى �ضت�ضير عل���ى طريق الّنق�س وتك���ون الّنتيجة اأن يتوّقف �ضي���ر الإن�ضان نحو 

الكمال؛ بل يّتجه نحو الّت�ضافل والنحطاط. يقول الإمام الخميني}:

 »ينبغ���ي معرف���ة اأّن العدالة ما دام���ت تعني الحّد الو�ض���ط بين الإف���راط والتفريط، لذا 

اإذا مّثلن���ا لل�ضي���ر من نقطة العبودّية اإل���ى مقام قرب الّربوبّية بتمثيٍل ح�ّض���ّي باإي�ضالها بخّط 

م�ضتقي���م، ف���اإّن هذا الخ���ّط الم�ضتقيم وال�ّضير المعت���دل هو طريق �ضير الإن�ض���ان الكامل من 

نق����س نقطة العبودّية اإلى كمال ع���ّز الّربوبّية. وقد وردت اإ�ضارات كثيرة اإلى هذا المعنى في 

الكت���اب وال�ضّنة، كم���ا اأّن )ال�ضراط الم�ضتقي���م( الذي يطلبه الم�ضّلي ف���ي �ضالته هو هذا 

راط باأّن���ه »اأدق من ال�ضعرة واأحّد  ال�ّضي���ر المعتدل. من هن���ا و�ضفت الأحاديث ال�ّضريفة ال�ضّ

م���ن ال�ضيف«، لأّن���ه يتمّيز باأّنه يمّثل حّد العتدال والو�ضطّية الحقيقّية، لذلك ينبغي اأن يتمّثل 

في عالم ظهور الحقائق بهذا النحو. وُيروى اأّن ر�ضول اهلل P خّط خّطًا في الو�ضط، وخّط 

خطوطًا عن يمينه و�ضماله، ثّم و�ضع يده على الخّط الأو�ضط واأ�ضار اإلى اأّن هذا هو �ضراطه. 

راط  ول يتي�ّض���ر العتدال الحقيق���ي اإّل لالإن�ضان الكامل الذي لم ينحرف ولم يخرج عن ال�ضّ

الم�ضتقي���م منذ بداي���ة ال�ّضير اإلى منتهى نهاية الو�ضول، وهو بتم���ام المعنى الخط الأحمدّي 

والخ���ّط المحّم���دّي، وبقّي���ة ال�ّضائري���ن ي�ضيرون فيه على نح���و الّتبعّية ل على نح���و الأ�ضالة. 

وبحك���م اأّن الخ���ّط الم�ضتقيم الذي ي�ضل بين نقطتين واحٌد ل اأكث���ر، فاإّن الف�ضيلة � بالمعنى 

المطلق لل�ّضير على طريق العدالة و�ضبل العتدال � واحدة ل اأكثر، في حين اأّن الرذائل كثيرة 

.
(1(

الأنواع بل غير متناهية«

العقالة في كل المراتب
يق���ول الإم���ام }: »اإن جميع الأنبياء ج���اوؤوا لأجل تطبيق العدال���ة وكان هدفهم اإقامة 

الع���دل في  العالم كّله، لكنهم لم يوّفقوا لذلك؛ حّتى الّر�ضول الخاتمP الذي ُبعث لإ�ضالح 

ا لم يوّفق في زمانه لهذا المق�ضد؛، والإمام المهدي  الب�ض���ر واإقامة العدل وتربية النا�س اأي�ضً

)1)  جنود العقل والجهل، �س 149-148.



409  العقالة

ه���و م���ن �ضيوّفق لهذا الأمر ويقيم العدل في كّل العالم )لي����س ذلك العدل الذي بت�ضّور عامة 

النا����س � حي���ث تكون ق�ضية العدالة ف���ي الأر�س لأجل الرفاهية � ب���ل العدالة في جميع مراتب 

الإن�ضاني���ة بحي���ث لو انحرف الإن�ض���ان �ضواء في العمل اأو ف���ي الّروح اأو العق���ل فاإّنه يعيده اإلى 

�ضوابه(. هذا هو معنى اإيجاد العدالة في الإن�ضان،  فلو كانت اأخالقه اأخالقًا منحرفة، ورجع 

ع���ن هذا النحراف اإلى اعتداله، تكون العدالة قد تحّقق���ت فيه؛ وكذلك لو ح�ضل النحراف 

راط  والعوجاج ف���ي العقائد يكون اإرجاع تلك العقائد المعوّجة اإلى العقيدة ال�ضحيحة وال�ضّ

.
(1(

الم�ضتقيم هو اإيجاد العدالة في عقل الإن�ضان«

مخاطر ترك العقالة
يق���ول الإم���ام الخمينّي }: »اعل���م اأّن تعديل القوى الّنف�ضانّية � ال���ذي يرتهن به تحّقق 

غاي���ة الكمال الإن�ضانّي ومنتهى ال�ّضير الكمالّي بل هو تحّقق هذا الكمال بعينه في اأحد معانيه 

� ه���و من مهّم���ات الأمور التي توؤّدي الغفلة عنها اإلى خ�ض���ران عظيم، و�ضرر ج�ضيم، و�ضقاء ل 

.
(2(

يمكن جبره«

ويقول}: »وبعد اأن ت�ضت�ضل���م ال�ّضهوة والغ�ضب اإلى مقام العدل وال�ّضرع تنت�ضر العدالة 

ف���ي المملكة، وتت�ضّكل حكومة عادلة حّقة يكون فيها العم���ل وال�ّضيادة للحّق وللقوانين الحّقة، 

.
(3(

بحيث ل تّتخذ فيها خطوة واحدة �ضّد الحّق، وتكون خالية من كّل باطل وجور«

المإادرة إلى تحصيل العقالة في الصغر
يق���ول الإمام الخميني}: »ما دام الإن�ضان في عالم الّطبيع���ة فاإّنه قادٌر على اأن يعّدل 

ق���واه الجانحة اإلى الإفراط والتفريط، واأن ُيخ�ضع الّنف����س ال�ّضمو�س العا�ضية ل�ضيطرة العقل 

وال�ّضرع، وهذا الأمر في غاية الي�ضر وال�ّضهولة في اأّول ال�ّضباب، لأّن نور الفطرة لم ُيغلب بعد، 

فات القبيحة ل���م تتر�ّضخ في الّنف�س  و�ضف���اء الّنف�س لم يذهب بع���د، والأخالق الفا�ضدة وال�ضّ

بعد.

)1)  �ضحيفة الإمام، ج12، �س 385.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 149.

)3)  الأربعون حديًثا، �س 197.
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فحة البي�ض���اء الخالية الت���ي تتقّب���ل اأي نق�س بي�ضٍر  ونف����س الّطفل ف���ي بداية اأم���ره كال�ضّ

و�ضهول���ة، فاإذا تقّبلته وُنق�س فيها فاإّن اإزالته ل تكون بي�ضر، لذا فاإّن من المالحظة بالمعاي�ضة 

با تبقى معه���م اإلى الكهولة،  اأّن المعلوم���ات اأو الأخ���الق التي يكت�ضبها الأطف���ال في اأّيام ال�ضّ

وقّلم���ا يط���رق الّن�ضيان معلومات زم���ن الّطفولة. من هنا فقد األقي���ت م�ضوؤولية تربية الأطفال 

وتروي�ضه���م على عات���ق الوالدين، فاإذا ت�ضاهل���وا اأو تهاونوا فيها � في تل���ك المرحلة � فاإّن من 

المحتم���ل اأن يتلّب����س الطفل الم�ضكين باأنواع الرذائل الكثيرة التي تق���وده اإلى ال�ضقاء والبوؤ�س 

الأبدّي.كما يجدر التنّبه اإلى اأّن تربية الطفل واحد ب�ضورة ح�ضنة ل تعني تربية اإن�ضان �ضالح 

واح���د، مثلم���ا اأّن �ض���وء التربية والتهاون في اإ�ض���الح طفل واحد ل تعني �ضي���اع اإن�ضان واحد، 

فرّبم���ا كان اإ�ضالح طفل واحد �ضبًبا لإ�ضالح جماعة كثيرة العدد، بل واإ�ضالح �ضعب اأو اأّمة اأو 

مملك���ة كاملة، كما اأّن م���ن الممكن اأن يوؤّدي ف�ضاد �ضخ�س واحد اإلى ف�ضاد اأّمة ومملكة كاملة.

اإّن نورانّي���ة �ضخ����س واحد مثل الفيل�ض���وف الإ�ضالمي العظيم الخواجة ن�ضي���ر المّلة والدين � 

ر�ض���وان اهلل علي���ه � اأو العاّلمة الجلي���ل الحّلي � قّد�س اهلل نف�ضه � قد ن���ّورت مّلة ومملكة كاملة 

بحيث اأّن النورانّية باقية فيها اإلى الأبد، في حين اأّن ظلمات و�ضقاوة �ضخ�س واحد مثل معاوية 

بن اأبي �ضفيان اأو اأي من نظائره من اأئّمة الجور قد بذرت � كما نرى � بذور ال�ضقاوة والخ�ضران 

.
(1(

لأمم وممالك على مدى اآلف ال�ضنين«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 151-149.
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المهاهيم الرئيسة

العدال���ة ه���ي من اأّمهات الف�ضائ���ل الأخالقّية، ب���ل اإّن العدالة المطلق���ة حاوية لجميع   .1

الف�ضائل الباطنّية والظاهرّية، والروحّية والقلبّية، والّنف�ضّية والج�ضمّية.

للعدل معًنى اأ�ضا�ضّي وهو المرتبط بتعديل قوى الّنف�س، �ضواء كانت ظاهرة اأو باطنة.  .2

العدالة هي تعديل القّوة العملّية وتهذيبها، وال�ّضجاعة تعديل القّوة الغ�ضبّية وتهذيبها،   .3

والعّفة تعديل القّوة ال�ّضهوّية وتهذيبها.

ل يتي�ّض���ر العت���دال الحقيق���ي اإّل لالإن�ض���ان الكامل ال���ذي لم ينحرف ول���م يخرج عن   .4

���راط الم�ضتقيم منذ بداي���ة ال�ّضير اإلى منتهى نهاية الو�ض���ول، وهو بتمام المعنى  ال�ضّ

الخ���ط الأحمدّي والخّط المحّمدّي، وبقّية ال�ّضائرين ي�ضي���رون فيه على نحو الّتبعّية ل 

على نحو الأ�ضالة.

الإم���ام المه���دي هو م���ن �ضيوّفق لتطبي���ق العدل ف���ي العالم؛ العدل ف���ي جميع مراتبه   .5

الإن�ضانية.

العدالة عبارة عن رعاية الحقوق بو�ضعها في موا�ضعها بح�ضب الّنظام الأتم الّتكوينّي.  .6

لي�ض���ت ال�ّضريعة �ض���وى ذاك البرنامج الذي برعايته وتطبيق���ه ُت�ضان الحقوق الفردّية   .7

والجتماعّية، الّظاهرّية والباطنّية.

اإّن �ضع���ي الفرد لإقامة العدالة الجتماعّية هو اأف�ضل واأ�ضرع طريق لتحقيق العدالة في   .8

الّنف�س على قاعدة: »واأمر بالمعروف تكن من اأهله«.

اإّن م���ا يدفع الإن�ضان للعدالة اأم���ران اأ�ضا�ضّيان هما: الفطرة التي تع�ضق الّنظام الأكمل   .9

الذي يتحّقق بالعدل، والعقل الذي يدرك قبح الّنق�س وح�ضن الكمال ويمّيز بينهما.

ما دام الإن�ضان في عالم الّطبيعة فاإّنه قادٌر على اأن يعّدل قواه الجانحة اإلى الإفراط   .10

والتفريط، واأن ُيخ�ضع الّنف����س ال�ّضمو�س العا�ضية ل�ضيطرة العقل وال�ّضرع، وهذا الأمر 

في غاية الي�ضر وال�ّضهولة في اأّول ال�ّضباب.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

ْلِب�ْسِني ِزيَن���َة اْلُمتَِّقيَن، ِفي 
َ
اِلِحي���َن، َواأ ٍد َواآِلِه، َوَحلِِّن���ي ِبِحْلَيِة ال�سَّ ���لِّ َعلَ���ى ُمَحمَّ اللَُّه���مَّ �سَ

َ ِح َذاِت اْلَبْيِن، َواإِْف�َساِء  ْهِل اْلُفْرَقِة، َواإِ�سْ
َ
ْطَفاِء النَّاِئَرِة، َو�َسمِّ اأ َب�ْسِط اْلَعْدِل، َوَكْظِم الَغْيِظ، َواإِ

يِح،  ي���َرِة، َو�ُسُكوِن الرِّ اْلَعاِرَف���ِة، َو�َسْت���ِر اْلَعاِئَب���ِة، َوِلي���ِن اْلَعِريَكِة، َوَخْف�ِص اْلَجَن���اِح، َوُح�ْسِن ال�سِّ

اِل َعلَى  ِل، َوَت���ْرِك التَّْعِييِر، َوالإِْف�سَ يلَِة، َواإِيَثاِر التََّف�سُّ َل���ى اْلَف�سِ ْبِق اإِ َوِطي���ِب اْلُمَخاَلَق���ِة، َوال�سَّ

.
، َوا�ْسِتْقَ ِل اْلَخْيِر َواإِْن َكُثَر ِمْن َقْوِلي َوِفْعِلي)1) ، َواْلَقْوِل ِباْلَحقِّ َواإِْن َعزَّ َغْيِر اْلُم�ْسَتِحقِّ

الروايات ال�سريفة:

)2) َقاَل: 
ِبي اإِْبَراِهي���َم Q: »ِفي َقْوِل اهلِل َع���زَّ َوَج���لَّ {حئ مئ ىئ   يئجب  }

َ
َع���ْن اأ  .1

ْر�ُص ِلإِْحَياِء 
َ
 ِرَجاًل َفُيْحُي���وَن اْلَعْدَل َفُتْحَيا اْلأ

ُ
َلْي����َص ُيْحِييَه���ا ِباْلَقْطِر َوَلِكْن َيْبَعُث اهلل

َباحاً«)3). ْرَبِعيَن �سَ
َ
ْر�ِص ِمَن اْلَقْطِر اأ

َ
ْنَفُع ِفي اْلأ

َ
اْلَعْدِل َوَلإَِقاَمُة اْلَحدِّ هلِلِ اأ

، َقاَل: 
(4(

ِب���ي َجْعَفٍر Q ِفي َقْوِل���ِه َتَعاَل���ى: {چ چ چ ڇ  ڇ}
َ
2.  َع���ْن اأ

ْخَ �ِص«)5). »اْلَعْدُل �َسَهاَدُة اْلإِ

)6) َقاَل: 
ْلُتُه َعْن َقْوِل اهلِل َعزَّ َوَجلَّ {وئ ۇئ ۇئ  }

َ
ِبي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: »�َساأ

َ
َعْن اأ  .3

ْت ِبِه اْلُكتَّاُب«)7).
َ
ْخَطاأ

َ
ا اأ اْلَعْدُل َر�ُسوُل اهلِل P َواْلإَِماُم ِمْن َبْعِدِه، ُثمَّ َقاَل: َهَذا ِممَّ

ْن ُيْعَر�َص َعلَْيِه 
َ
ِو اْلَعْدَل اأ

َ
ْن ُيَقاَل َلُه اأ

َ
وعن الإمام عليQ قال: »َمِن ا�ْسَتْثَقَل اْلَحقَّ اأ  .4

ْو َم�ُسوَرًة ِبَعْدٍل َفاإِنِّي َل�ْسُت 
َ
وا َعنِّي َمَقاَلًة ِبَح���قٍّ اأ ْثَق���َل َعلَْيِه َفَ  َتُكفُّ

َ
َكاَن اْلَعَم���ُل ِبِهَم���ا اأ

 ِمْن َنْف�ِسي َما 
ُ
ْن َيْكِفَي اهلل

َ
لَّ اأ ْخِطَئ َوَل اآَمُن َذِلَك ِمْن ِفْعِلي اإِ

ُ
ْن اأ
َ
ِف���ي َنْف�ِس���ي ِبَف���ْوِق َما اأ

.Q حيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤه )1) ال�ضّ
�ضورة الروم، الآية 50.  (2(

)3)  الكافي، ج7، �س 174. 
�ضورة النحل، الآية 90.  (4(

)5)  بحار الأنوار، ج24، �س 188.
�ضورة المائدة، الآية 95.  (6(
)7)  الكافي، ج4، �س 396.
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ْنُتْم َعِبيٌد َمْمُلوُكونَ «)1).
َ
َنا َواأ
َ
ْملَُك ِبِه ِمنِّي َفاإِنََّما اأ

َ
ُهَو اأ

 
َ
يَماِن َفَقاَل: اإِنَّ اهلل ِميُر اْلُموؤِْمِنيَن Q َعِن اْلإِ

َ
ِبي َجْعَفٍر Q َقاَل: »�ُسِئَل اأ

َ
َع���ْن اأ  .5

ْب���ِر َواْلَيِقيِن َواْلَع���ْدِل َواْلِجَهاِد...  ْرَب���ِع َدَعاِئَم َعلَى ال�سَّ
َ
َع���زَّ َوَج���لَّ َجَع���َل اْلإِيَماَن َعلَى اأ

ْرَبِع �ُسَعٍب َغاِم�ِص اْلَفْهِم َوَغْمِر اْلِعْلِم َوَزْهَرِة اْلُحْكِم َوَرْو�َسِة اْلِحْلِم َفَمْن 
َ
اْلَعْدُل َعلَى اأ

ْمِرِه 
َ
ْط ِفي اأ َر َجِميَع اْلِعْلِم، وَمْن َعِلَم َعَرَف �َسَراِئَع اْلُحْكِم، َوَمْن َحُلَم َلْم ُيَفرِّ َفِهَم َف�سَّ

َوَعا�َص ِفي النَّا�ِص َحِميداً«)2).

ْنِفْق َوَل 
َ
ْبَياٍت ِفي اْلَجنَِّة اأ

َ
ْرَبَعِة اأ

َ
ْرَبَعًة ِباأ

َ
َمُن ِلي اأ ِبي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: »َمْن َي�سْ

َ
َعْن اأ  .6

ِف النَّا�َص  ْن�سِ
َ
ْن ُكْن���َت ُمِحّقاً َواأ َ َم ِفي اْلَعاَلِم َواْتُرِك اْلِمَراَء َواإِ ْف����ِص ال�سَّ

َ
َتَخ���ْف َفْقراً َواأ

ِمْن َنْف�ِسَك«)3).

�َسدُّ ِم���ْن َيْوِم اْلَج���ْوِر َعلَى 
َ
اِل���ِم اأ َوَق���اَل اأمي���ر الموؤمنينQ:  »َي���ْوُم اْلَع���ْدِل َعلَى الظَّ  .7

اْلَمْظُلوِم«)4).

ْظلَُم النَّا�ِص َمْن �َسنَّ �ُسَن���َن اْلَجْوِر َوَمَحا �ُسَنَن 
َ
���ُه َقاَل: »اأ نَّ

َ
ِميِر اْلُموؤِْمِنيَن Q اأ

َ
َع���ْن اأ  .8

اْلَعْدِل«)5).

َلى اْلَجنَِّة  َخَذُه َق���اَدُه اإِ
َ
ْر�ِص َفَمْن اأ

َ
ُه َقاَل: »اْلَعْدُل ِمي���َزاُن اهلِل ِفي اْلأ نَّ

َ
ِب���يِّ P اأ َع���ِن النَّ  .9

َوَمْن َتَرَكُه �َساَقُه اإَِلى النَّاِر«)6).

ُفوا  �َسدُّ النَّا�ِص َح�ْسَرًة َيْوَم اْلِقَياَمِة الَِّذيَن َو�سَ
َ
ِبي َجْعَفٍر Q َقاَل: َي���ا َيِزيُد اأ

َ
َع���ْن اأ  .10

اْلَع���ْدَل ُث���مَّ َخاَلُف���وُه َوُهَو َق���ْوُل اهلِل َع���زَّ َوَج���لَّ {ىئ ی ی   ی    ی جئ حئ مئ 

.(8 (7(
ىئ يئ  }

)1)  نهج البالغة، �س 334.
)2)  الكافي، ج2، �س50.

)3)  )م.ن(، �س 144.
)4)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 231.

)5)  )م.ن(، �س 231.
)6)  م.ن، ج11، �س 317.

�ضورة الزمر، الآية 56.  (7(
)8)  بحار الأنوار، ج2، �س 30.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يبّين المعنى الّدقي���ق للّتوا�ضع والمائز بينه وبين  . 1

التمّلق.

ي�ضرح اأهمّية التوا�ض���ع ودوره في التقّرب من اهلل  . 2

عّز وجّل.

يتع���ّرف اإلى درجات الّتوا�ض���ع وارتباطها بمعرفة  . 3

اهلل.

 التواضع)1( 
معنى التواضع, أهمّيته ودرجاته

الدرس الواحد والثالثون





تمفيق
يلف���ت الإمام الخمين���ّي } اأنظارنا اإلى اأهمّي���ة الّتوا�ضع عندما يعتب���ره: »اأهّم من كّل 

. فنتوّقف عند ه���ذه ال�ضجّية العظيمة لنتعّرف اإلى 
(1(

اأم���ر في تقري���ب الإن�ضان اإلى اهلل تعالى«

دورها في حياة الإن�ضان المعنوّية في ظّل ارتباطه باهلل �ضبحانه. وعندما نتعّرف على الّتاأثير 

الكبي���ر للّتوا�ضع في هذا المج���ال تتوّجه قلوبنا اإلى معرفة اأ�ض���راره واأ�ضبابه. ول �ضّك باأّن كّل 

ذل���ك يحتاج اإلى معرفة دقيقة بهذه الف�ضيلة المحم���ودة. فما هو الّتوا�ضع؟ وكيف ن�ضبح من 

المتوا�ضعين.

عريف التواضع
ّ
ت

ف���ات الأخالقّية الحميدة يمكن التعّرف عليها من خ���الل �ضيرة اأولياء اهلل  اإّن جمي���ع ال�ضّ

والكّمل من خلقه، وكف���ى ب�ضلوكهم ومعامالتهم ونمط حياتهم عبرًة ودر�ًضا. ولتتميم الفائدة  

نتوّق���ف عن���د الّتعريف العلمّي للّتوا�ض���ع باعتباره �ضف���ة نف�ضانّية بح�ضب الأحادي���ث ال�ّضريفة 

واإن ان�ضرف���ت الأذهان اإلى عّده �ضلوًكا عمليًّا. فيق���ول الإمام الخمينّي }: »بمالحظة اأّن 

ا للكبر �� وهو م���ن ال�ضفات النف�ضاني���ة �� ولم يجعله   جعل الّتوا�ض���ع �ضدًّ
(2(

الحدي���ث ال�ضري���ف

فات  ا من ال�ضّ ا للتكّبر الذي هو الإظهار العملّي للكبر؛ لذلك ينبغي اعتبار الّتوا�ضع اأي�ضً �ض���دًّ

.
(3(

النف�ضانّية واإن كان معناه في الّظاهر العرفّي واللغوّي هو الّت�ضاغر«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 314.
)2)  حديث جنود العقل والجهل المروي عن الإمام ال�ضادقQ، الكافي، ج1، �س21.

)3)  جنود العقل والجهل، �س 301.
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أهمّية الّتواضع
يبّي���ن الإم���ام الخمين���ّي } اأهّمي���ة التوا�ضع وهو ي�ض���رح رواية هي بمنزل���ة الحديث 

ادقQ قال: »فيما اأوحى اهلل عزَّ وجلَّ  القد�ضّي نقلها الكافي ال�ّضريف«. فعن الإمام ال�ضّ

اإل���ى داود Q: ي���ا داوود كم���ا اأّن اأقرب النا����ص من اهلل المتوا�سعون كذل���ك اأبعد النا�ص 

. وفي هذا الحديث ال�ّضريف كفاية لأهل اليقظة واأ�ضحاب المعرفة. 
(2 من اهلل المتكّبرون«)1)

اإذ اإّن التق���ّرب اإلى الحّق تعالى ه���و م�ضدر كّل �ضعادة، والبعد عنه عّلة كّل �ضقاء و�ضّر، لذلك 

ينبغي لطاّلب الحّق تعالى الذين يعتبرون اأنف�ضهم من جنوده ومن اأهل العلم، وكذلك للذين 

يقيم���ون العب���ادات والمنا�ضك ابتغاء التقّرب اإلى الحّق تعالى؛ ينبغ���ي لهم جميًعا اأن يراقبوا 

اأح���وال نفو�ضهم ب�ضورة كاملة ويتنّبهوا اإلى اأّن ما يطلبونه ل يتحّقق اإّل بالّت�ضاف بالّتوا�ضع 

واجتن���اب التكّب���ر. ول كالم لنا مع الذين يطلبون العلم والعمل من اأجل الدنيا، فح�ضابه على 

عون اأّنهم يطلبون اهلل الحّق تبارك وتعالى، فعليهم اأن يعرفوا من  اهلل الجّب���ار، اأّما الذين يدَّ

ه���ذا الحدي���ث ال�ضريف ما ينبغي لهم اأن يعمل���وه، ثم يّتخذوا هذا الحدي���ث ال�ّضريف معياًرا 

ا يعر�ضون عليه نفو�ضهم، فاإذا وجدوا بقيًة من التكّبر في قلوبهم، واأدركوا اأّنهم مبتلون  ومحكًّ

بالتكّب���ر العملّي على الّنا����س، فليعرفوا اأّن اأعمالهم وعلومهم ل���م تكن خال�ضة هلل تعالى، بل 

كان الهدف منها تلبية اأهواء الّنف�س الأّمارة بال�ضوء، فلو كانت بهدف التقّرب اإلى اهلل لكانت 

.
(3(

�ضفتهم التوا�ضع وهو اأهم من كّل اأمٍر في تقريب الإن�ضان اإلى اهلل تعالى«

الة: »ُحكي اأّن الّربيع بن خيث���م كان ي�ضهر بالليل اإلى  وينق���ل الإمام } ف���ي اآداب ال�ضّ

الفجر في ركعة واحدة فاإذا هو اأ�ضبح رفع »يزفر« وقال اآه �ضبق المخل�ضون وقطع بنا، وا�ضتوِف 

ركوع���ك با�ضت���واء ظهرك، وانحط عل���ى همتك في القيام بخدمته اإّل بعون���ه، وفّر بالقلب من 

و�ضاو����س ال�ّضيطان وخدائعه ومكائده، فاإّن اهلل تعالى يرفع عباده بقدر توا�ضعهم له ويهديهم 

.
(4(

اإلى اأ�ضول التوا�ضع والخ�ضوع بقدر اّطالع عظمته على �ضرائرهم«

فل���و ل���م يكن في كّل ما قي���ل في الّتوا�ضع �ضوى ه���ذا لكفى. اإّل اأّننا �ضنتع���ّرف على المزيد 

الكافي، ج2، �س123.  (1(
)2)  جنود العقل والجهل، �س 313.

)3)  )م.ن(، �س 314-313.
)4)  معراج ال�ضالكين، �س 350.
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م���ن اأبعاد الّتوا�ضع وعظمت���ه عند الحديث عن اآثاره وبركاته. واإّنما اأردن���ا اأن ننّبه اإلى اأهمّية 

المطلب وعلّو �ضاأنه من اأجل توجيه الّنفو�س واإعداد القلوب.

كيهّية تحصيل التواضع
ا لها، فاإنَّ هذا  يقول الإمام الخمينّي }: »وعلى اأّي حال فاإّن الإن�ضان كان ناظًرا لنف�ضه محبًّ

الح���بَّ المفرط يحجبه عن نقائ�ضه وعيوبه، ويعميه عن �ضّيئاته، بل ي�ضّورها له اأحياًنا كماح�ضن، 

ويعّظ���ُم في عينه ما فيه من ف�ضائل ومحا�ض���ن. وبالن�ضبة نف�ضها يحجبه عن محا�ضن غيره ويعّظم 

�ضّيئاته���م ف���ي عينه. اأّما اإذا خرج من هذه الحتجاب وراأى نف�ضه على حقيقتها وكما هي، بل ونظر 

اإليه���ا بعين النتقاد؛ واأ�ضاء الظّن بها، راأى �ضعتها وذّله���ا واأدرك نق�ضها وافتقارها. واإذا اقترنت 

ه���ذه الحالة بح�ضن الظ���ّن بالآخرين، وتعظيم مخلوقات الحّق تعال���ى ومظاهر جالله وجماله عّز 

وج���ّل؛ ظهرت في نف�ضه �� حينئٍذ وب�ض���ورة تدريجية �� حال التذّلل، وراأى نف�ضه اأ�ضغر من الآخرين، 

.
(1(

»
ً
وهذه هي حال الّتوا�ضع القلبّي التي اإذا ظهرت اآثارها في البدن قيَل: توا�ضع و�ضار متوا�ضعا

ق
ّ
التمييز بين التواضع  التمل

في  كالمنا ال�ضابق  ظهرت لنا عوامل ن�ضوء الكبر وموانع تحّقق الّتوا�ضع في الّنف�س. ولأهمّية 

الق�ضّي���ة واإمكانّي���ة ح�ض���ول اللتبا�س بي���ن الّتوا�ضع الذي ه���و �ضفة نف�ضّية محم���ودة تظهر في 

فات يقول الإمام الخمينّي }: »اإّن التمييز  ال�ّضل���وك وبين التمّلق الذي ُيعّد من خبائث ال�ضّ

بي���ن الّتوا�ض���ع والتمّلق والتكّب���ر والإباء ي�ضبح اأحياًن���ا على درجة كبيرة م���ن ال�ضعوبة، فال ُبدَّ 

لالإن�ضان اأن يتعّوذ باهلل ليهديه اإلى طريق الهداية، واإذا ت�ضّدى الإن�ضان لإ�ضالح نف�ضه وتحّرك 

.
(2(

نحو المق�ضود، فاإّن اهلل تعالى �ضوف ي�ضمله برحمته الوا�ضعة ويي�ّضر له �ضبيل الهداية«

���ه اإلى الفروق بي���ن الّتوا�ضع والّتمّل���ق... وهذه الفروق تظه���ُر في الم�ضادر  »ويج���در التنبُّ

والغاي���ات والّثمرات. فم�ضدُر الّتوا�ضِع العلُم باهلل والعلم بالنف�س، وغايته اهلل تعالى اأو الفوز 

بكرامت���ه، وثمرته الكم���ال الإن�ضانّي، اأّما التمّل���ق فم�ضدرُه ال�ّضرك والجه���ل، وغايته الّنف�س، 

.
(3(

وثمرته الذّلُة والّنق�س والعار«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 302-301.
)2)  الأربعون حديًثا، �س 106.

)3)  جنود العقل والجهل، �س 304-303.
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وعلي���ه »فم���ّرة يتوا�ضع الإن�ضان مدفوًع���ا برذيلة حّب الدنيا والنج���ذاب نحو طلب الجاه 

والمق���ام. فلي�س هذا م���ن ُخُلق التوا�ضع في �ضيء، بل اإّنه المداهن���ة والملق واإّنه من الّرذائل 

النف�ضانّي���ة، و�ضاحبه���ا ل يتوا�ض���ع للفق���راء، اإّل اإذا طمع فيه���م ب�ض���يء اأو اأراد منهم �ضيًئا. 

وم���ّرة اأخرى يكون طب���ع التوا�ضع في الإن�ضان داعي���ة له اإلى احترام النا����س والتوا�ضع لهم. 

فق���راء كانوا اأم اأغني���اء، مرموقين كانوا اأم مغمورين. فهذا توا�ضعه خال�س من غير �ضائبة، 

وروح���ه طاهرة مطّهرة، لم يجتذب قلبه الجاه والمقام. اإّنه توا�ضع محمود للفقراء ومحمود 

لالأغني���اء، ف���ال ُبدَّ من احت���رام كّل اإن�ضان بما هو خليق به. اأّما تحقي���رك لأهل الجاه والغنى 

والتكّب���ر عليه���م فال يعني اأّن���ك ل�ضت متمّلًقا، بل يعن���ي اأّنك ح�ضود، وتكون ف���ي الوقت نف�ضه 

عل���ى خطاأ. ولهذا اإذا راأيتهم يحترمونك على غي���ر انتظار وتوّقع، تتوا�ضع لهم وتخف�س لهم 

.
(1(

جناحك«

درجات المتواضعين
ومثلم���ا اأّن للّتوا�ض���ع درجات �ضّدًة و�ضعًفا، كم���ا جاء ب�ضاأن مو�ضى ب���ن عمران)على نبّينا 

واآل���ه وعليه ال�ضالم( اإّن اهلل اأراداأن يبعث نبيًّا في زمانه فاّطلع اإلى اأهل الأر�س فلم يجد اأ�ضّد 

توا�ضًعا من مو�ضى Q، فاإّن للّتوا�ضع درجات بح�ضب المعرفة يكون اأهلها على درجات في 

توا�ضعه���م لهذا، قال الإمام الخمينّي }: »اعلم اأّن للّتوا�ضع درجات ُتقابل كّل درجة منها 

:
(2(

درجة من درجات التكّبر«

األّول: تواضع األولياء الكاملين واألنبياء العظام
فاتّية  »وه����وؤلء جعلته����م م�ضاهدته����م القلبّي����ة للتجّلي����ات الّذاتّي����ة والأ�ضمائّي����ة وال�ضّ

والأفعالّي����ة متوا�ضعي����ن ف����ي ح�ضرة الح����ّق تعالى. واأم����ام مظاهر جمال ذات����ه المقّد�ضة 

وجالله����ا؛ واأوجدت م�ضاهدتهم لكمال الّربوبّية وذّل����ة العبودّية؛ حاًل في منتهى الّتوا�ضع 

والتذّل����ل في قلوبهم. وكّلما كانت هات����ان الم�ضاهدتان اأكمل فيهم؛ ف����اإّن حقيقة التوا�ضع 

تزداد كماًل فيهم، ولذلك كان اأ�ضّد الموجودات توا�ضًعا هو الوجود المقّد�س لأعرِف خلق 

)1)  الأربعون حديًثا، �س 127.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 302.
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اهلل ب����اهلل واأعبد عب����اد اهلل خاتم النبيين P، لأّنه اأكمل الموجودات في م�ضاهدة كمال 

الّربوبّية ونق�س العبودّية.

واأه���ل ه���ذه المرتبة، يتوا�ضع���ون لمظاهر جمال الحّق تعالى وجالله، م���ن اأجله جلَّ وعال 

، فتوا�ضعهم لمظاهر جماله وجالله ِظلٌّ لتوا�ضعهم له جلَّ وعال،  وكفرع لتوا�ضعهم له عزَّ وجلَّ

ا، وحّبهم لمظاهر الحّق تعالى تابٌع لمحبتهم له جلَّ  وه���م يقرنون هذا التوا�ضع بالمحبة اأي�ضً

.
(1(

وعال. وهذا التوا�ضع المقترن بالحّب هو اأكمل مراتب التوا�ضع«

الثاني: تواضع أهل المعرفة
»وهو من نمط توا�ضع الأولياء ولكن بمرتبة اأدنى، لأّن مقام المعرفة دون مقام الم�ضاهدة 

.
(2(

الح�ضورية«

الثالث: تواضع الحكماء
»وه���و يلي رتبًة توا�ضع اأ�ضح���اب الّرتبتين المتقّدمتين، فالحكم���اء اإذا ح�ضلوا على مقام 

الحكم���ة الإلهّية، وتنّورت قلوبهم بنورها، �ضاروا متوا�ضعين للحّق تعالى ولخلقه، وقد ورد في 

.
(3(

ة بهذا الأمر«  لقمان و�ضّية خا�ضّ
ِ
ِحَكم

الرابع: تواضع المؤمنين 
»الذي���ن ح�ضلوا بنور الإيمان على العلم باهلل، وعرفوا اأنف�ضهم بمقدار ما اأ�ضاءُه لهم هذا 

.
(4(

النور الإيمانّي، ف�ضاروا متوا�ضعين للحّق تعالى ولخلقه«

واضع
ّ

نماذج من سيرة األ لياء في الت
اإّن لمطالع���ة �ضي���رة اأولي���اء اهلل والّدين توؤّكد بما ل يت���رك مجاًل لل�ضّك م���ا ورد ب�ضاأن اأهمّية 

الّتوا�ض���ع، وهي اأعظم و�ضيلة لتحقيق هذه الخ�ضلة الّرائع���ة بالّن�ضبة للمتاأ�ّضين، »اإن ذكر اأحوال 

العظم���اء والأولي���اء والأنبياء، ف���ي القراآن الكري���م والأحادي���ث ال�ضريفة لي�س به���دف الت�ضجيل 

)1)  جنود العقل والجهل، �س 303-302.
)2)  )م.ن(، �س 303.
)3)  )م.ن(، �س 303.
)4)  )م.ن(، �س 303.
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التاريخّي، بل لتكميل بني الإن�ضان من خالل العتبار ب�ضيرِة عظماء العالم، والّت�ضاف ب�ضفاتهم 

الكريمة واأخالقهم الفا�ضلة. وهذا الحديث ال�ضريف ينبغي للعلماء والأجاّلء بالدرجة الأولى اأن 

ي�ضع���وه ن�ضب اأعينه���م ويّتخذوه و�ضّية اأخالقّية دينّية م�ضتفادة م���ن �ضيرة العلماء باهلل وزعماء 

الدين، فيعلِّموا المتعلمين منهم العمل بهذه ال�ضيرة النبوية، ويتخّلقوا هم اأنف�ضهم بهذه الأخالق 

الإلهّي���ة العظيم���ة، ويتفّك���روا في معنى اعتبار عي�ض���ى Q غ�ضل اأق���دام الحواريين حاجًة له 

 :Q ر ع���ن غاية التذّل���ل ]للموؤمنين[ ومنته���ى التوا�ضع... اأّم���ا قوله يطلبه���ا، وه���ذا ما يعبِّ

؛ فالمق�ضود فيه هو: اإّما اأّن ب���ذور الحكمة ل تنمو في القلب الفاقد 
(1(

»بالتوا�ض���ع تعم���ُر الحكمة«

لدة؛ واإّما اأن يك���ون المق�ضود هو اأّن العلماء ل  للتوا�ض���ع مثلم���ا اأّن النبتة ل تنم���و في الأر�س ال�ضّ

ي�ضتطيع���ون بذر بذور الحكمة وتنميتها في قلوب النا�س م���ا لم يكن العلماء اأنف�ضهم متوا�ضعين؛ 

فينبغ���ي تليين القل���وب القا�ضية بالتوا�ضع، ثّم بذر ب���ذور الحكمة فيها وتوّق���ع الّثمار منها. وكال 

،  وها 
(2(

هذي���ن الحتمالين �ضحيحان، فالأّول يرتبط باإ�ضالح الّنف�س، والآخر باإ�ضالح الآخرين«

نحن نذكر الّنماذج لتكون لنا عبرة وتزيد من معرفتنا واّطالعنا على حقيقة الّتوا�ضع وكيفّيته.

رسول اإلسالم العظيم   .1
»النبي الكريم P الذي كان علمه من الوحي الإلهّي، وكانت روحه من العظمة بحيث اأّنها 

بمفرده���ا غلبت نف�ضّيات كّل الب�ض���ر، اإّن هذا النبّي قد و�ضع جميع العادات الجاهلّية والأديان 

تح���ت قدميه، ون�ضخ جميع الكتب، واختت���م دائرة النبّوة ب�ضخ�ضه الكري���م، وكان هو �ضلطان 

الّدني���ا والآخ���رة والمت�ضّرف ف���ي جميع العوالم ب���اإذن اهلل، ومع ذل���ك كان توا�ضعه مع عباد 

اهلل اأكث���ر من اأّي �ضخ�س اآخر. كان يكره اأن يقوم ل���ه اأ�ضحابه احتراًما، واإذا دخل مجل�ًضا لم 

يت�ض���ّدر ويتناول الطعام جال�ًضا على الأر�س قائاًل: اإّنني عبد، اآكل مثل العبيد واأجل�س مجل�س 

. لقد ُنقل عن الإمام ال�ضادق Q اأّن ر�ضول اهلل P كان يحّب اأن يركب الحمار 
(3(

العبيد

الكافي، ج1، �س37.  (1(
)2)  جنود العقل والجهل،  �س 315-314.

 بع�ضها وردت في ه���ذا الكتاب. عن اأن�س بن مالك قال: لم 
P

)3)  ف���ي رواي���ات متع���ددة اأ�ضير اإلى ُخلق و�ضلوك ر�ضول اهلل 
يك���ن �ضخ����س اأحب اإليهم من ر�ضول اهلل P وكانوا اإذا راأوه لم يقوموا اإليه لم���ا يعرفون من كراهيته. وعن ابن عبا�س 

قال: كان ر�ضول اهللP يجل�س على الأر�س وياأكل على الأر�س ويعتقل ال�ضاة ويجيب دعوة المملوك ويقولP: »اأنا عبد 

اكل كما ياأكل العبد واأجل�ص كما يجل�ص ا لعبد«، كتاب مكرام الأخالق، �س12 الف�ضل الثاني. 
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م���ن دون �ضرج، واأن يتناول الّطع���ام مع العبيد على الأر�س، وكان يعط���ي الفقراء بكلتا يديه. 

كان ذل���ك الإن�ضان العظيم يرك���ب الحمار مع غالمه اأو غيره، ويجل�س على الأر�س مع العبيد، 

وف���ي �ضيرته اأّنه كان ي�ضترك ف���ي اأعمال المنزل، ويحتلب الأغنام، ويرقع ثيابه ويخ�ضف نعله 

بي���ده، ويطحن مع خادم���ه ويعجن، يحمل متاعه بنف�ضه، ويجال�س الفق���راء والم�ضاكين وياأكل 

. هذه واأمثالها، نماذج من �ضيرة ذلك الإن�ض���ان العظيم وتوا�ضعه، مع اأّنه ف�ضاًل عن 
(1(

معه���م

.
(2(

مقامه المعنوّي كان في اأكمل حالت الرئا�ضة الظاهرّية«

موسى الكليم   .2
»فمو�ض���ى الكليم مع ما له من المق���ام العظيم في النبّوة لم يقتنع بذلك المقام وما توّقف 

ا كاماًل كالخ�ضر قال له بكّل توا�ضع وخ�ضوع:  عند مقام علمه ال�ضامخ، وبمجّرد اأن لقى �ضخ�ضً

 و�ض���ار مالزًما لخدمته حّتى اأخذ منه العلوم 
(3(

{ک ک  ک گ گ گ گ ڳ}

.
(4(

التي احتاج اإليها«

عيسى روح اهلل  .3
روي في الكافي ال�ّضريف: »قال عي�سى ابن مريم Q: يا مع�سر الحواريين لي اإليكم 

حاج���ة اق�سوه���ا لي. قالوا: ُق�سيْت حاجُتك يا روح اهلل، فق���ام فغ�سل اأقدامهم. فقالوا: كّنا 

نحن اأحقَّ بهذا يا روح اهلل. فقال: اإّن اأحقَّ الّنا�ص بالخدمة العاِلْم. اإّنما توا�سعُت هكذا لكم 

لك���ي تتوا�سع���وا بعدي ف���ي الّنا�ص كتوا�سعي لكم!، ثّم قال عي�س���ى Q: بالتوا�سع تعمُر 

.
الحكمُة ل بالتكّبِر، وكذلك في ال�سهل ينُبُت الزرُع ل في الجبل«)5)

)1)  كان يجل����س عل���ى الأر�س وينام عليها وياأكل عليه���ا وكان يخ�ضف النعل ويرفع الثوب ويفتح الباب ويحلب ال�ضاة ويعقل 
البعي���ر فيحلبه���ا ويطح���ن مع الخادم اإذا اعي���ى... ويخدم في مهنه اأهل���ه ويقطع اللحم، واإذا جل����س على طعام جل�س 

ُمحّقرًا... يركب ما اأمكنه من فر�س اأو بغلة اأو حمار ويركب الحمار بال �ضرج وعليه العذار.. يجال�س الفقراء وال�ضماكين 

ويوؤاكل الم�ضاكين ويناولهم بيده. بحار الأنوار، ج16 �س226، تاريخ نبينا P، باب مكارم اأخالقه الحديث 34. 

)2)  الأربعون حديًثا، �س 122.
)3)    �ضورة الكهف، الآية 66.

)4)  معراج ال�ضالكين، �س 206.
)5)  جنود العقل والجهل، �س 314.
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المهاهيم الرئيسة

ينبغ���ي لطاّلب الح���ّق تعالى الذين يعتب���رون اأنف�ضهم م���ن جنوده ويقيم���ون العبادات   .1

والمنا�ض���ك ابتغاء التقّرب اإلى الحّق تعالى؛ اأن يراقب���وا اأحوال نفو�ضهم ب�ضورة كاملة 

ويتنّبهوا اإلى اأّن ما يطلبونه ل يتحّقق اإّل بالّت�ضاف بالّتوا�ضع واجتناب التكّبر.

اإّن اهلل تعال���ى يرف���ع عباده بقدر توا�ضعهم له ويهديهم اإل���ى اأ�ضول التوا�ضع والخ�ضوع   .2

بقدر اّطالع عظمته على �ضرائرهم.

ف���ات النف�ضانّي���ة واإن كان معناه ف���ي الّظاهر العرف���ّي واللغوّي هو  الّتوا�ض���ع م���ن ال�ضّ  .3

الّت�ضاغر.

اإذا خرج الإن�ضان من الحتجاب وراأى نف�ضه على حقيقتها وكما هي، راأى �ضعتها وذّلها   .4

واأدرك نق�ضها وافتقاره���ا. واإذا اقترنت هذه الحالة بح�ضن الظّن بالآخرين، وتعظيم 

مخلوق���ات الحّق تعال���ى ومظاهر جالله وجماله ع���ّز وجّل؛ ظهرت ف���ي نف�ضه �� حينئٍذ 

وب�ضورة تدريجية �� حال التذّلل، وهذه هي حال الّتوا�ضع القلبّي.

الف���رق بين التمّلق والتو�ضع ه���و اأّن م�ضدُر الّتوا�ضِع هو العلُم ب���اهلل وبالنف�س، وغايته   .5

اهلل تعال���ى اأو الفوز بكرامت���ه، وثمرته الكمال الإن�ضانّي، اأّم���ا التمّلق فم�ضدرُه ال�ّضرك 

والجهل، وغايته الّنف�س، وثمرته الذّلُة والّنق�س والعار.

درجات المتوا�ضعين:   .6

	 الأولي���اء الكاملين والأنبياء العظام: هوؤلء اأوجدت م�ضاهدته���م لكمال الّربوبّية وذّلة •

العبودّية؛ حاًل في منتهى الّتوا�ضع والتذّلل في قلوبهم. 

	  توا�ض���ع اأهل المعرف���ة: وهو من نمط توا�ض���ع الأولياء ولكن بمرتب���ة اأدنى، لأّن مقام •

المعرفة دون مقام الم�ضاهدة الح�ضورية. 

	  توا�ض���ع الحكماء: ح�ضلوا على مقام الحكمة الإلهّية، وتنّورت قلوبهم بنورها، �ضاروا •

متوا�ضعين للحّق تعالى ولخلقه. 

	  توا�ض���ع الموؤمني���ن الذي���ن ح�ضلوا بن���ور الإيمان عل���ى العلم باهلل، وعرف���وا اأنف�ضهم •

بمقدار ما اأ�ضاءُه لهم هذا النور الإيمانّي، ف�ضاروا متوا�ضعين للحّق تعالى ولخلقه.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

َنا، َواْلُمَناِبِذيَن  ٍد َواآِلِه، َوَتَولَِّني ِفي ِجيَراِني َوَمَواِليَّ اْلَعاِرِفيَن ِبَحقِّ لِّ َعلَى ُمَحمَّ اللَُّهمَّ �سَ

ْعِر�ُص ِبالتََّجاُوِز 
ُ
ْجِزي ِبالإِْح�َس���اِن ُم�ِسيَئُهْم، َواأ

َ
���ِل َوَلَيِتَك... َواْجَعْلِني اللَُّهمَّ اأ ْف�سَ

َ
ْعَداِئَن���ا ِباأ

َ
لأ

ُغ�صُّ َب�َسِري 
َ
َتُه���ْم، َواأ ���ى ِباْلِبرِّ َعامَّ َتَولَّ

َ
ِتِهْم، َواأ نِّ ِف���ي َكافَّ �ْسَتْعِم���ُل ُح�ْسَن الظَّ

َ
َع���ْن َظاِلِمِه���ْم، واأ

.
عاً)1) ِليُن َجاِنِبي َلُهْم َتَوا�سُ

ُ
ًة، َواأ َعْنُهْم ِعفَّ

الروايات ال�سريفة:

عن اأمير الموؤمنينQ: »الّتكّبر على المتكّبرين هو الّتوا�سع بعينه«)2).  .1

ْن 
َ
ْن َتْر�َسى ِباْلَمْجِل�ِص ُدوَن اْلَمْجِل�ِص، َواأ

َ
ِع اأ ِبي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: »ِمَن التََّوا�سُ

َ
َعْن اأ  .2

ْن ُتْحَمَد َعلَى 
َ
ْن َل ُتِحبَّ اأ

َ
ْن َتْتُرَك  اْلِمَراَء َواإِْن ُكْنَت ُمِحّقاً،  َواأ

َ
ُت�َسلِّ���َم َعلَ���ى َمْن َتْلَق���ى، َواأ

التَّْقَوى«)3).

ْن ُتْعَطاُه«)4).
َ
ْن ُتْعِطَي النَّا�َص َما ُتِحبُّ اأ

َ
ُع اأ ا Q َقاَل: »التََّوا�سُ �ضَ ِبي اْلَح�َضِن الرِّ

َ
َعْن اأ  .3

ِذي اإَِذا 
ِع الَّ عن الح�ضن بن الجهم عن اأبي الح�ضن الّر�ضاQ: »ُقْلُت َما َحدُّ التََّوا�سُ  .4

ْن َيْعِرَف اْلَمْرُء َقْدَر َنْف�ِسِه 
َ
ُع َدَرَجاٌت ِمْنَها اأ عاً؟ َفَقاَل: التََّوا�سُ َفَعلَ���ُه اْلَعْب���ُد َكاَن ُمَتَوا�سِ

ى 
َ
 ِمْثَل َما ُيوؤَْتى اإَِلْيِه، اإِْن َراأ

َحٍد اإِلَّ
َ
ِتَي اإَِلى اأ

ْ
ْن َياأ
َ
َفُيْنِزَلَها َمْنِزَلَتَها ِبَقْلٍب �َسِليٍم َل ُيِحبُّ اأ

 ُيِحبُّ اْلُمْح�ِسِنيَن«)5).
ُ
َها ِباْلَح�َسَنِة، َكاِظُم اْلَغْيِظ، َعاٍف َعِن النَّا�ِص، َواهلل

َ
َئًة َدَراأ �َسيِّ

ُع، َوَكَفى ِبَك  ُة اْلَعْق���ِل التََّوا�سُ ًة َوَمِطيَّ ع���ن الكاظم Q: »َيا ِه�َساُم ِل���ُكلِّ �َسيْ ٍء َمِطيَّ  .5

ْن َتْرَكَب َما ُنِهْيَت َعْنه «)6).
َ
َجْهً  اأ

)1)  الإمام ال�ضّجاد، ال�ضحيفة ال�ضجادية، دعاوؤه Q لجيرانه.
)2)  �ضرح نهج البالغة، ج20، �س 298.

)3)  الكافي، ج 2، �س 122.
)4)  )م.ن(، �س 124.

)5)  )م.ن(.
)6)   )م.ن(، ج 1، �س 15.
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���ا Q َقاَل: »َم���ْن َخَرَج ِف���ي َحاَجٍة َوَم�َس���َح َوْجَهُه ِبَم���اِء اْلَوْرِد َل���ْم َيْرَهْق  �ضَ َع���ِن الرِّ  .6

 
ُ
ْدَخلَُه اهلل

َ
َع اأ ِخيِه اْلُموؤِْمِن ُيِريُد ِبِه التََّوا�سُ

َ
ٌة، َوَمْن �َسِرَب ِمْن �ُس���وؤِْر اأ َوْجَه���ُه َقَت���ٌر َوَل ِذلَّ

اْلَجنََّة اْلَبتََّة«)1).

وِء،  �ْسُه���ٍم �َسْهٌم ِمْنَها اإِ�ْسَب���اُغ اْلُو�سُ
َ
ْرَبَعِة اأ

َ
���َ ُة َعلَى اأ َق���اَل َر�ُضوُل اهلِل P:  »ُتْكَتُب ال�سَّ  .7

ُج���وُد، َو�َسْهٌم ِمْنَها اْلُخ�ُسوُع، ِقيَل: َيا َر�ُسوَل اهلِل  ُكوُع، َو�َسْهٌم ِمْنَها ال�سُّ َو�َسْه���ٌم ِمْنَه���ا الرُّ

ْن ُيْقِب���َل اْلَعْبُد ِبَقْلِبِه ُكلِّ���ِه َعلَى َربِِّه َعزَّ 
َ
َ ِة َواأ ُع ِف���ي ال�سَّ َوَم���ا اْلُخ�ُس���وُع؟ َق���اَل: التََّوا�سُ

.(2(» َوَجلَّ

)1)  و�ضائل ال�ّضيعة، ج 12، �س 120.
)2)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج1، �س 98.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

 التواضع)2( 
منشأ التوضع وكيفية اكتسابه

يبّين العالقة الحاكمة بين العلم والتوا�ضع. . 1

ي�ض���رح دور ح���ّب اهلل ومعرفته وذك���ره و�ضكره في  . 2

اكت�ضاب الّتوا�ضع.  

الة وال�ّضج���ود في تح�ضيل  . 3 يتع���ّرف اإل���ى دور ال�ضّ

خلق التّوا�ضع.

الدرس الثاني والثالثون 





تمفيق
 وفي 

ّ
يح���ّب الّنا����س الّتوا�ضع ويبّجلون المتوا�ضعين. وتحكي الّتجرب���ة اأّن كل من توا�ضع هلل

�ضبيل اهلل رفعه اهلل واأكرمه.

فالفط���رة العا�ضقة للكمال وال�ضم���ّو والّرفعة �ضتن�ضجم مع هذه الف�ضيل���ة لأّنها في باطنها 

تمّثل هذا الكمال المطلوب، واإن ظهرت ب�ضورة التبّري منه.

اإّن المتوا�ض���ع عندما ينزع ع���ن نف�ضه �ضفات الكمال، فذلك لأّنه يوؤم���ن باأّن الكمال الحّق 

���ل من اهلل عّز وجّل. فمن  هلل تعال���ى بالأ�ضال���ة. واإّن كل كمال ظهر فيه اإّنما هو مح�س التف�ضّ

عرف اهلل واأحّبه نّزه نف�ضه عن اأن تكون منازعة لرّبه في اأعظم �ضفاته وهو الكبرياء والتفّرد 

بالكمال الحقيقّي.

واضع 
ّ

منشأ الت
يذكر الإمام الخمينّي } مجموعة من الأمور التي ُتعّد من منا�ضئ الّتوا�ضع في الّنف�س. 

وكم���ا نالح���ظ، فاإّنها جميًعا ت�ضدر من منب���ع واحد هو العالم العلوّي؛ فم���ن لم يّت�ضل به لن 

يكون له حظٌّ من الّتوا�ضع، واإذا توا�ضع فاإّن توا�ضعه ل يكون اإّل تمّلًقا. 

الفطرة  .1
يق���ول الإمام الخمينّي }:»اإّن الّتوا�ضع والخ�ضوع والّتعظيم في مقابل العظيم الجليل، 

مور الفطرّي���ة الّرا�ضخة في فطرة كّل اإن�ضان بحيث ل تجد بي���ن الب�ضر من ي�ضذُّ عنها، 
ُ
م���ن الأ

فقل���ُب اأيِّ اإن�ض���ان اإذا اأدرك عظمة �ضخ����س اندفع طواعّية بفطرته �� دون تاأّم���ٍل اأو ترّدد �� اإلى 

تجليله والخ�ضوع توا�ضًعا له وت�ضاغًرا له اأمام عظمته، بل ويعمد اإلى الّتوا�ضع على المّت�ضلين 

به تبًعا للّتوا�ضع له.
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وحي���ث اأّن الإن�ضان بفطرت���ه متوا�ضٌع متذّلل ]بالكامل[ للعظيم المطلق والكبير بكّل معنى 

الكلم���ة وبتم���ام حقيقتها؛ لذا فاإّنه �� اإذا ل���م تحتجب فطرته ال�ضليمة ول���م تختمر بمواد عالم 

الطبيع���ة فتخ�ضع لأحكام هذا العالم �� يقّر بالتعظيم والتوا�ض���ع �� على نحو ال�ضتقالل، للحّق 

تعالى جّلت عظمته، لأّنه تعالى العظيم على الإطالق، وكّل عظمة وكبرياء وجالل وجمال ِظٌل 

لعظمته تعالى وجالله وجماله.

اإذن، فالإن�ضان �� بح�ضب فطرته الأ�ضلية ال�ضليمة من حجب اأحكام الطبيعة �� متوا�ضع للحّق 

تعال���ى بال���ذات، ولمظاهر جماله وجالله بالعر�س. والتوا�ضع لعب���اد الحّق تعالى هو الّتوا�ضع 

عينه له جلَّ وعال، ول �ضبيل للّنف�س وال�ّضيطان اإلى التاأثير على هذا الّنوع من التوا�ضع المنبعث 

ٌه عن  م���ن الفط���رة ال�ضليمة، لذلك ل يك���ون هذا التوا�ضع نا�ضًئ���ا من اأهواء النف����س، فهو منزَّ

الطم���ع في الح�ضول على منافعها؛ و�ضاحب ه���ذه الفطرة ال�ضليمة غير المحجوبة ل يتوا�ضع 

لغي���ر الح���ّق تعالى في الوقت نف�ضه الذي يتوا�ضع لجميع خلق اهلل، لأّن قلبه ل يتّوجه لغيره عزَّ 

، فالتكثير هنا هو الّتوحيد عينه، والّتوّجه للخلق هو التوجه عينه للحّق تعالى. وهذا الُخْلُق  وجلَّ

الكريم يكون معرفة اهلل عينها، ومحبته تعالى لأّنه �ضادٌر من تلك المعرفة وهذه المحّبة.

ول يتمّل���ق �ضاح���ُب هذه الفطرة ال�ضليم���ة لأيِّ مخل���وق، لأن من�ضاأ التمّلق ه���و حّب الّنف�س 

والحتج���اب عن الح���ّق تعالى وهو منّزٌه عنهما. من هنا يّت�ض���ُح اأّن التوا�ضع للحّق والخلق من 

ل���وازم الفطرة المخّمرة ال�ضليم���ة، واأّن التكبر والتمّلق هما من ل���وازم احتجاب الفطرة، لأّن 

الإن�ضان اإذا حجبته حجب النف�س عن فطرته ال�ضليمة، و�ضيطر عليه حّب النف�س والتوّجه لها؛ 

اأخذ ي�ضّجل لنف�ضه �� بدافع حّبها �� الكثير من الكمالت، غافاًل عن مبداأ الكمالت؛ م�ضت�ضغًرا 

الآخرين اإذا لم يجد عندهم ما يثير طمعه المادي، ومعّظًما لهم اإذا وجد فيهم ما يطمع به، 

.
(1(

فيتكّبر على ال�ضعاف ويتمّلق لأهل الدنيا الذين يطمع بما عندهم«

العلم  .2
اإّن العل���م ب�ضورٍة عاّمة ينبغي اأن يك���ون من�ضاأ للّتوا�ضع، لأّن العالم هو اأكثر الّنا�س اّطالًعا 

عل���ى جهله نظًرا لمعرفته ب�ضعة العلم وما خفي عنه. لهذا، يقول الإمام الخمينّي }:»من 

)1)  جنود العقل والجهل، �س 321-319.
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كان جهله اأكبر وعقله اأ�ضغر كان تكّبره اأكثر، ومن كان علمه اأكثر وروحه اأكبر و�ضدره اأو�ضع، 

. ويقول}: »فاعلم، اأّن التوا�ضع وليد العل���م والمعرفة، والكبر وليد 
(1(

كان توا�ضع���ه اأكث���ر«

.
(2(

الجهل وانعدام المعرفة«

معرفة اهلل والّنفس  .3
يق���ول الإم���ام الخمين���ّي }: »اأّم���ا قول���ه Q: »اإّن اأح���ّق الّنا�س بخدم���ة النا�س هو 

العاِل���ُم«، فهو يرجع اإلى كون الّتوا�ضع ثمرة العلم باهلل والعلم بالنف�س، وهذا ما ينبغي تحّققه 

ف���ي العلماء، فالعالم الذي ل يتمّي���ز بالتوا�ضع للنا�س بل يتوّقع منه���م الخ�ضوع والتوا�ضع له، 

لي����س بعال���م، وم���ا يختزنه من مفاهيم ه���و رجُز ال�ضيطان، ول���و كانت ه���ذه المفاهيم و�ضيلة 

ا من ال�ّضعداء، والعلم الذي يفقد خا�ضّيته الأ�ضلية ]وهي  لل�ضعادة وال�ضالمة لكان اإبلي�س اأي�ضً

.
(3(

مور«
ُ
التوا�ضع[ هو حجاٌب غليظ يكون التحّرر منه وخرقه من اأ�ضعب الأ

حّب اهلل تعالى  .4
»اإّن معرفة اهلل توؤّدي اإلى حّبه عزَّ وجّل، فاإذا اكتمل هذا الحّب تحّرر هذا الإن�ضان من اأ�ضر 

نف�ض���ه، ف���اإذا تحّرر منها تحّرر من اأ�ضر العالم كّله، وتخّل����س من الطمع في نف�ضه وفي غيره، 

وتطّهر من رجز ال�ضيطان ورجز الطبيعة، واأ�ضرق النور الأزلّي في باطن قلبه، وانتقل منه اإلى 

ظاه���ره وجوارحه، فنّور جميع اأفعاله واأقواله، وجعل كّل قواه وجوارحه اإلهّية ونورانيَّة، فيكون 

في الوقت ذاته متوا�ضعًا للجميع، ممتنًعا عن التمّلق لأحٍد، فال يتطّلُع بعين الطمع اإلى ما عند 

.
(4(

اأحد من الخلق، ول يرجو �ضيئًا مّما في اأيديهم«

ذكر اهلل تعالى  .5
واإذا كان���ت المعرف���ة �ضبًب���ا لتحّقق الح���ّب، لأّن من ع���رف اهلل تعالى وكان عل���ى الفطرة 

افي���ة توّجه قلب���ه اإلى م�ضداق الكمال الواقعّي الذي تع�ضق���ه فطرته وتطلبه، فاإّن المحّبة  ال�ضّ

كذل���ك ه���ي ال�ّضبب الأهّم للّذكر كما جاء في الأحاديث باأّن من اأحّب �ضيًئا اأكثر ذكره. والّذكر 

)1)  الأربعون حديًثا، �س 122.
)2)  )م.ن(، �س 122.

)3)  جنود العقل والجهل، �س 315.
)4)  )م.ن(، �س 305.
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لي����س �ض���وى ا�ضتح�ضار عظمة المحبوب ف���ي القلب. ومن كان كذلك كيف ل���ه اأن يتكّبر. يقول 

ا ع���ن جميع منازل  الإم���ام الخمين���ّي }: »اعل���م اأّن ذك���ر اهلل تعالى يجعل القل���ب ُمعِر�ضً

الطبيع���ة ومناظره���ا، بل ويجعل كّل العالم ب���كل ما فيه عدًما ل قيمة له ف���ي عينه، فال يتعّلق 

ب�ض���يٍء منه، ب���ل ينح�ضر تعّلقه بالحّق تعال���ى وحده، حتى تبلغ هّمته مرتبًة م���ن العّلو ل يقيم 

معها وزًنا لجميع عوالم الوجود، وعندها ل ت�ضعف هّمته ب�ضبب الواردات القلبّية مهما كانت، 

ف���ال ي�ضت�ضعر الِكَبر في نف�ضه ب�ضبب هذه الواردات بل اإّنه ي�ضت�ضغر كّل �ضيء غير الحّق تعالى 

واآثار جماله وجالله، وهذه الحال هي بحدِّ ذاتها �ضبٌب لتوا�ضعه له عّز وجّل بالأ�ضالة، ولخلقه 

بالتبعي���ة، لأّن���ه يرى الَخْلَق من الحّق تعالى... اإًذا، فح���بُّ اهلل تعالى يثمر �ضعة ال�ضدر، وهذه 

.
(1(

ال�ّضعة توّلد التوا�ضع وعّزة النف�س«

شكر اهلل  .6
وعندم���ا يع���ّرف الإمام ماهّي���ة ال�ّضكر يذكر له ثم���رة مهّمة هي الّتوا�ض���ع، فيقول }: 

»ال�ضك���ر عبارة ع���ن مقابلة الّنعمة بالقول اأو الفع���ل اأو النّية، وله ث���الث اأركان: الأّول: معرفة 

المنع���م وما يلي���ق به من �ضف���ات ومعرفة الّنعم���ة. الثاني: الح���ال القلبّية الت���ي تثمرها هذه 

.
(2(

المعرفة؛ وهي حال الخ�ضوع للمنعم والتوا�ضع له«

شرح الّصدر  .7
يق���ول الإمام الخمينّي }: »اعلم اأّن اأ�ضباب التوا�ضع والتكبُّر وموجباتهما كثيرة، منها 

�ض���رح ال�ض���در و�ضيقه: فالمتحلّي ب�ضرح ال�ض���در ل يولي اأهّمية لما يراه ف���ي نف�ضه من كمال 

وجمال ومال ونفوذ وح�ضمة، ول ي�ضتعظمه، لأن �ضعته الوجودية كبيرة اإلى درجة تجعله يتغّلب 

در  عل���ى جميع ال���واردات القلبية، فال ي�ضي���ق وعاوؤُُه الوج���ودّي ب�ضيٍء. وهذه ال�ّضع���ة في ال�ضّ

وليدة معرفة الحّق تعالى، وهي التي تو�ضل قلوب المتاأّلهين لالأن�س باهلل اإلى مقام الطمئنان 

.
(3(

وال�ّضكينة والطماأنينة«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 305-304.
)2)  )م.ن(، �س 174.
)3)  )م.ن(، �س 304.
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واضع
ّ

كيهّية اكتساب الت

التأّسي بأولياء اهلل  .1
ذكرن���ا اأّن م���ن اأهم عوامل اكت�ض���اب الّتوا�ضع وتح�ضيله التاأ�ّض���ي. وعندما يعرف ال�ّضالك 

فة الفا�ضلة.  اأ�ضباب الّتوا�ضع ويعمل عليها، فاإّنها �ضتثمر هذه ال�ضّ

يق���ول الإمام}: »فيا اأّيها العزي���ز! اإذا كان التكّبر بالكمال المعنوّي، فقد كان الّر�ضول 

الأعظ���م P والإمام عل���ّي Q اأرف���ع �ضاأًن���ا، واإذا كان بالرئا�ضة وال�ضلط���ان، فقد كانت 

لهم���ا الرئا�ضة الحّق���ة. ومع ذلك، كانا اأ�ضّد النا����س توا�ضًعا. فاعل���م، اأّن التوا�ضع وليد العلم 

والمعرفة، والكبر ولي���د الجهل وانعدام المعرفة، فام�ضح عن نف�ضك عار الجهل والنحطاط، 

واّت�ض���ف ب�ضفات الأنبياء، وات���رك �ضفات ال�ضيطان، ول تنازع اهلل في ردائه � الكبرياء � فمن 

.
(1( 

ينازع الحّق في ردائه فهو مغلوٌب ومقهوٌر بغ�ضبه، وُيَكبُّ على وجهه في النار«

العمل بخالف هوى الّنفس  .2
فبالإ�ضافة اإلى ما ُذكر يو�ضي الإمام} بطريقة عملّية معروفة في تهذيب الّنف�س وهي 

العمل بالخ���الف اأو مخالفة الّنف�س، فيقول: »اإذا عزمت على اإ�ضالح نف�ضك، فطريقه العملّي 

اأم���ٌر ي�ضي���ر مع �ضيء من المثاب���رة، واإّنه طريق ل���و اّت�ضفت بهّمة الرجال وحري���ة الفكر وعلّو 

النظر، فلن ت�ضادفك اأّية مخاطر. فاإّن الأ�ضلوب الوحيد على الّنف�س الأّمارة، وقهر ال�ضيطان، 

ولّتباع طريق النجاة، هو العمل بخالف رغباتهما. اإّنه ل يوجد �ضبيل اأف�ضل لقمع النف�س من 

الّت�ض���اف ب�ضف���ة التوا�ضع ومن ال�ضير وف���ق م�ضيرة المتوا�ضعين فحيثم���ا تكن درجة التكبر 

عن���دك، ومهم���ا تكن طريقتك ف���ي العلم والعمل، اعم���ل قلياًل بخالف هوى نف�ض���ك، فاإّن مع 

الإلتفات اإلى المالحظات العلمّية تجاه التكبر، والنتباه اإلى النتائج المطلوبة. اإذا رغبت باأن 

تت�ضدر المجل�س متقّدًما على اأقرانك، فخالفها واعمل عك�س ما ترغب فيه. واإذا كانت نف�ضك 

غ اأنفها في التراب وجال�ضهم واآكلهم ورافقهم في  تاأنف من مجال�ضة الفقراء والم�ضاكين، فمرِّ

ال�ضفر ومازحهم؛ وقد تجادلك نف�ضك فتقول لك: اإّن لك مقاًما ومنزلًة، واإّن عليك اأن تحافظ 

على مقامك من اأجل ترويج ال�ضريعة والعمل في �ضبيلها، فمجال�ضتك الفقراء تذهب بمنزلتك 

)1)  الأربعون حديًثا، �س 122.
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م���ن القل���وب، واإّن المزاح م���ع َمْن هو دونك، يقّلل م���ن عظمتك، وجلو�ضك ف���ي ذيل المجل�س 

يحّط����س من هيبتك، فال تقدر اأن توؤّدي واجبك ال�ّضرع���ّي على خير وجه!! اعلم، اأّن هذه كّلها 

.
(1(

من مكائد ال�ضيطان والنف�س الأمارة«

الصالة  .3
يق���ول الإم���ام }: »ال�ضالة هي جوه���ر التوا�ضع والخ�ضوع، ولّبها ه���و هجران النف�س، 

.
(2(

وال�ضفر اإلى اهلل فهي »معراج الموؤمن«

الّسجود  .4
»ول بُع���د ع���ن اهلل اأبًدا من اأح�ضن تقّربه ف���ي ال�ضجود،  ول قُرب اإليه اأب���ًدا من اأ�ضاء اأدبه 

و�ضّي���ع حرمته بتعّلق قلبه ب�ضواه في حال �ضجوده، فا�ضجد �ضجود متوا�ضٍع هلل تعالى ذليل علم 

اأّن���ه ُخل���ق من تراب يطوؤه الخلق واأّنه اّتخذك )ركب( م���ن نطفة ي�ضتقذرها كّل اأحد وكون ولم 

يكن، وقد جعل اهلل معنى ال�ّضجود �ضبب التقّرب اإليه بالقلب وال�ضّر والروح فمن قرب منه بُعد 

ا. وهذه  من غيره.«... واعلم اأّن في ال�ضجود ك�ضائر الأو�ضاع ال�ضالتية هيئة وحالة وذكًرا و�ضرًّ

الأمور للكّمل على نحو قد بّينت في هذه الر�ضالة اإ�ضارًة واأما بيانها تف�ضياًل فغير منا�ضب. واأّما 

للمتّو�ضطين فهيئته اإراءة المتربة وترك ال�ضتكبار والعجب واإرغام الأنف وهو من الم�ضتحّبات 

.
(3(

ع والتذّلل والتوا�ضع« الموؤّكدة بل تركه خالف الحتياط اإظهاًرا لكمال التخ�ضّ

موعظة لإلمام
�ِس���ِه ِحَكَمة َوَمِل���ٌك ُيْم�ِسِكَه���ا، َفاإَِذا 

ْ
ع���ن الإم���ام ال�ضادق Q: »ما ِم���ًن َعبٍد اإلَّ َوِف���ي َراأ

ْعُيِن 
َ
َغُر النَّا�ِص ِفي اأ �سْ

َ
ْعَظُم النَّا�ِص ِفي َنْف�ِسِه َواأ

َ
، َف  َيَزاُل اأ

ُ
���َر َق���اَل َلُه: اّت�سْع َو�َسَعَك اهلل َتَكبَّ

َغُر النَّا�ِص ِفي  �سْ
َ
. ُثمَّ َق���اَل: اْنَتِع�ْص اهلل، َف  َي���َزاُل اأ  َع���زَّ وَجلَّ

ُ
النَّا����ِص. َواإَِذا َتَوا�َس���َع َرَفَع���ُه اهلل

. فيا اأّيها العزيز ما يحتوي عليه راأ�ضك من الّدماغ، 
ْعُيِن النَّا����ِص«)4)

َ
ْرَف���ُع النَّا�ِص ِفي اأ

َ
َنْف�ِس���ِه َواأ

)1)  )م.ن(، �س 123-122.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 77.

)3)  معراج ال�ضالكين، �س 356.
)4)  الكافي ج2، �س312. 
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ا، اإذا كن���ت متوا�ضًعا، احترمك النا�س قه���ًرا واعتبروك كبيًرا،  تحتوي���ه روؤو�س الآخرين اأي�ضً

واإذا تكّبرت على الّنا�س لم تنل منهم �ضيًئا من الحترام. بل اإذا ا�ضتطاعوا اأن يذلوك لأذلوك 

ول���م يكترثوا بك. واإن لم ي�ضتطيعوا اإذللك، لكنت و�ضيًعا في قلوبهم، وذلياًل في اأعينهم، ول 

مقام لك عندهم. افتح قلوب الّنا�س بالّتوا�ضع فاإذا اأقبلت عليك القلوب ظهرت اآثارها عليك 

واإن اأدبرت تكون اآثارها على خالف رغباتك. 

ف���اإذا فر�ضنا اأّنك كن���ت من المبتغين لالحت���رام والمقام الرفيع، ل���كان الالزم عليك اأن 

ت�ضل���ك الّطري���ق الذي يف�ضي بك اإلى الحت���رام وال�ضمّو، وهو مجاراة النا����س والّتوا�ضع لهم. 

اإّن التكّب���ر ينت���ج م���ا هو على خالف طلب���ك وق�ضدك. اإّن���ك ل تك�ضب م���ن وراء التكّبر نتيجة 

دنيوّي���ة مجدية، بل �ضتح�ض���د من ورائه نتيجة معكو�ضة. وُي�ضاف اإلى ذلك اأّن مثل هذا الُخُلق 

يوجب الذّل في الآخرة والم�ضكنة في ذلك العالم. فكما اأّنك احتقرت النا�س في هذا العالم، 

وترّفع���ت على عباد اهلل وتظاهرت اأمامهم بالعظمة والجالل والعّزة والحت�ضام، كذلك تكون 

.
(1(

�ضورة هذا التكبر في الآخرة، الهوان«

)1)  الأربعون حديًثا، �س 111.
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المهاهيم الرئيسة

من�ضاأ الّتوا�ضع:   .1

	 الفطرة: قلُب اأيِّ اإن�ضان اإذا اأدرك عظمة �ضخ�س اندفع طواعّية بفطرته �� دون تاأّمٍل اأو •

ترّدد �� اإلى تجليله والخ�ضوع توا�ضًعا له، وت�ضاغًرا له اأمام عظمته. 

	 العلم: لأّن العالم هو اأكثر الّنا�س اّطالًعا على جهله. •

	 معرفة اهلل والنف�س: الّتوا�ضع ثمرة العلم باهلل والعلم بالنف�س.•

	 ح���ّب اهلل: اإّن معرف���ة اهلل توؤّدي اإلى حّبه عزَّ وجّل، ف���اإذا اكتمل هذا الحّب تحّرر هذا •

الإن�ض���ان م���ن اأ�ضر نف�ض���ه، فاإذا تحّرر منها تح���ّرر من اأ�ضر العالم كّل���ه، وتخّل�س من 

الطمع في نف�ضه وفي غيره، فيكون في الوقت ذاته متوا�ضعًا للجميع.

	 ا عن جميع منازل الطبيع���ة ومناظرها، بل ويجعل كّل • ذك���ر اهلل: يجع���ل القلب ُمعِر�ضً

العالم بكل ما فيه عدًما ل قيمة له في عينه، فينح�ضر تعّلقه بالحّق تعالى وحده.

	 ال�ضكر: ال�ضكر عبارة عن مقابلة الّنعمة بالقول اأو الفعل اأو النّية، والحال القلبّية التي •

تثمرها المعرفة بالمنعم؛ هي حال الخ�ضوع للمنعم والتوا�ضع له.

	 ���در: فالمتحلي ب�ضرح ال�ض���در ل يولي اأهمّيًة لما يراه ف���ي نف�ضه من كمال • �ض���رح ال�ضّ

وجمال ومال ونفوذ وح�ضمة ول ي�ضتعظمه، لأّن �ضعته الوجودية كبيرة اإلى درجة تجعله 

يتغّلب على جميع الورادات القلبّية، فال يتكّبر.

كيفّية اكت�ضاب التوا�ضع:  .2

	 التاأ�ّضي باأولياء اهلل)الر�ضول الأكرمP واأهل بيته، مو�ضى وعي�ضى عليهما(.•

	  العم���ل بخ���الف هوى الّنف�س: ل يوجد �ضبيل اأف�ضل لقمع النف�س من الّت�ضاف ب�ضفة •

التوا�ض���ع وم���ن ال�ّضير وفق م�ضي���رة المتوا�ضعي���ن فحيثما تكن درج���ة التكبر عندك، 

ومهما تكن طريقتك في العلم والعمل، اعمل قلياًل بخالف هوى نف�ضك.

	 ال�ضالة: ال�ضالة هي جوهر التوا�ضع والخ�ضوع.•

	 ال�ضج���ود:  فا�ضجد �ضجود متوا�ضٍع هلل تعالى ذليل علم اأّنه ُخلق من تراب يطوؤه الخلق •

واأّنه اّتخذك )ركب( من نطفة ي�ضتقذرها كّل اأحد وكون ولم يكن.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

ْن َيْحَتاُج اإَِلى  َرْفُت َوْجِهي َعمَّ ي َعلَْيَك َو�سَ
ْقَبْلُت ِبُكلِّ

َ
ُت ِباْنِقَطاِعي اإَِلْيَك َواأ ْخلَ�سْ

َ
اللَُّهمَّ اإِنِّي اأ

نَّ َطلَ���َب اْلُمْحَتاِج اإَِلى اْلُمْحَتاِج 
َ
ْيُت اأ
َ
ِلَك َوَراأ ْن َلْم َي�ْسَتْغِن َعْن َف�سْ َلِت���ي َعمَّ

َ
ِرْف���ِدَك َوَقلَْب���ُت َم�ْساأ

وا،  َنا�ٍص َطلَُب���وا اْلِعزَّ ِبَغْيِرَك َفَذلُّ
ُ
ْيُت َيا اإَِلِهي ِمْن اأ

َ
ِي���ِه َو�َسلٌَّة ِمْن َعْقِلِه َفَك���ْم َقْد َراأ

ْ
�َسَف���ٌه ِم���ْن َراأ

ْمَثاِلِهْم 
َ
ُعوا، َف�َسحَّ ِبُمَعاَيَن���ِة اأ ���ْرَوَة ِمْن �ِسَواَك َفاْفَتَق���ُروا، َوَحاَوُلوا اِلْرِتَف���اَع َفاتَّ�سَ َوَراُم���وا الثَّ

.
َواِبِه اْخِتَياُرُه«)1) ْر�َسَدُه اإَِلى َطِريِق �سَ

َ
َقُه اْعِتَباُرُه، َواأ َحاِزٌم َوفَّ

الروايات ال�سريفة:

���ِع هلِلِ َوُح�ْس���ِن اْلَيِقيِن  اِدِق Q َق���اَل: »َكَماُل اْلَعْق���ِل ِفي َثَ َث���ٍة: التََّوا�سُ َع���ِن ال�ضَّ  .1

ْمِت اإِلَّ ِمْن َخْيٍر«)2). َوال�سَّ

َف���ا َفَكَذِلَك  ْه���ِل َوَل َيْنُبُت ِف���ي ال�سَّ ْرَع َيْنُب���ُت ِف���ي ال�سَّ َوَق���اَل Q: »َي���ا ِه�َس���اُم اإِنَّ ال���زَّ  .2

 َتَعاَلى 
َ
نَّ اهلل

َ
اِر ِلأ ِع َوَل َتْعُمُر ِفي َقْلِب اْلُمَتَكبِِّر اْلَجبَّ اْلِحْكَم���ُة َتْعُم���ُر ِفي َقْلِب اْلُمَتَوا�سِ

نَّ َمْن �َسَمَخ اإَِلى 
َ
َلْم َتْعلَ���ْم اأ

َ
َر ِم���ْن اآَلِة اْلَجْهِل، اأ ���َع اآَل���َة اْلَعْقِل َوَجَعَل التََّكبُّ َجَع���َل التََّوا�سُ

َكنَُّه، َفَكَذِلَك َمْن َلْم َيَتَوا�َسْع 
َ
�َسُه ا�ْسَتَظلَّ َتْحَتُه َواأ

ْ
ُه َوَمْن َخَف�َص َراأ �ِسِه �َسجَّ

ْ
ْقِف ِبَراأ ال�سَّ

 َلْم َيْرَفِع 
َ
نَّ اهلل

َ
ْن َق���اَل Q: َواْعلَ���ْم اأ

َ
 َوَم���ْن َتَوا�َس���َع هلِلِ َرَفَع���ُه اإَِلى اأ

ُ
���ُه اهلل هلِلِ َخَف�سَ

ِعِهْم َوَلِكْن َرَفَعُهْم ِبَقْدِر َعَظَمِتِه َوَمْجِدِه«)3). ِعيَن ِبَقْدِر َتَوا�سُ اْلُمَتَوا�سِ

َكَل َمَعُهُم ا�ْسَتاَقْت اإَِلْيِه اْلَجنَُّة«)4).
َ
ِع َفَمْن اأ اِم ِمَن التََّوا�سُ ْكُل َمَع الُخدَّ

َ
َوَقاَل P: »اْلأ  .3

ُع َلُه«)5). ُل اْلِعَباَدِة اْلِعْلُم ِباهلِل َوالتََّوا�سُ ْف�سَ
َ
ُه َقاَل: »اأ نَّ

َ
اِدِق Q اأ َعِن ال�ضَّ  .4

)1)  ال�ضحيفة ال�ضجادية، دعاوؤه Q متفزًعا اإلى اهلل عز وجل.
)2)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج 11، �س 296.

)3)  )م.ن(، �س 299.
)4)  )م.ن(، ج 16، �س 331.
)5)  )م.ن(، ج 11، �س 300.
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َق���اَل اأمير الموؤمنينQ: »َمْن َتَوا�َسَع ِلْلُمَتَعلِِّمي���َن َوَذلَّ ِلْلُعلََماِء �َساَد ِبِعْلِمِه َفاْلِعْلُم   .5

ُع«)1). ِفيَع َوَراأْ�ُص اْلِعْلِم التََّوا�سُ ُع الرَّ يَع َوَتْرُكُه َي�سَ َيْرَفُع اْلَو�سِ

 P َت���ى َر�ُسوَل اهلِل
َ
ُه اأ نَّ
َ
َبا َجْعَف���ٍر Q َيْذُكُر: »اأ

َ
 َقاَل �َضِمْعُت اأ

ٍ
ِد ْب���ِن ُم�ْضِلم َع���ْن ُمَحمَّ  .6

ْو َمِلكاً َر�ُسوًل، 
َ
عاً اأ ْن َتُكوَن َعْبداً َر�ُسوًل ُمَتَوا�سِ

َ
 َع���زَّ َوَجلَّ ُيَخيُِّرَك اأ

َ
نَّ اهلل َملَ���ٌك َفَقاَل: اإِ

ع���اً َر�ُسوًل،  ْن َتَوا�َس���ْع، َفَقاَل: َعْب���داً ُمَتَوا�سِ
َ
 ِبَي���ِدِه اأ

َ
ْوَم���اأ
َ
َق���اَل: َفَنَظ���َر اإَِل���ى َجْبَرِئي���َل َواأ

كَ �سَيْئاً، قَ���الَ: وَمَعَهُ مََفاِتيُح َخَزاِئِن 
ِّ
َّا عِنْدَ رَب ���هُ لَ يَنْقُ�سُكَ مِم

َّ
فَقَ���الَ الرَّ�سُ���ولُ: مَعَ اأَن

ْر�ِص«)2).
َ
اْلأ

    

)1)  بحار الأنوار، ج75، �س 6.
)2)  الكافي، ج2، �س 122.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

مت المم���دوح والذي ُيع���ّد ف�ضيلة عن  . 1 يمّي���ز ال�ضّ

غيره.

مت واآثاره. . 2 يتعّرف اإلى اأهمّية ال�ضّ

يفه���م الأم���ور الت���ي تعين عل���ى تح�ضي���ل ف�ضيلة  . 3

مت. ال�ضّ

 الصمت

الدرس الثالث والثالثون





تمفيق
م���ت فع���ل، بل هو اأق���ّل من ذلك، اإّنه ت���رك، ل يحتاج اإلى موؤونة، لكّن���ه اإذا �ضار �ِضمة  ال�ضّ

�ضخ�ضّية كان ُخُلًقا عظيًما، لأّنه يتطّلب جهًدا كبيًرا. وكاأّن الّنف�س اإذا ُخّليت وطبعها مالت اإلى 

الكالم فكيف اإذا كانت اأّمارة بال�ّضوء؟! بل كيف اإذا راأت في الكالم تعزيًزا ل�ضاأنها وتح�ضياًل 

لمرادها واأهوائها؟!

مت كم���ن يوقف قطاًرا ينزلق ب�ضرعة كبي���رة. وكثيٌر من الّنا�س ل  عندئ���ٍذ ي�ضبه حال ال�ضّ

مت �ضعار الموؤمنين  يقدرون عليها بالّرغم من اأّنه في الّظاهر ل ي�ضتلزم �ضيًئا. فلماذا كان ال�ضّ

في مراتبهم العالية؟ وكيف يمكن اأن ن�ضل اإلى هذه الف�ضيلة العظيمة؟

ماهّية الّصمت
ل �ض���ّك باأّن الكالم و�ضيلة من و�ضائل تاأمين الحاج���ات المختلفة، وبوا�ضطته ت�ضهل عملّية 

الّتوا�ض���ل بي���ن الّنا�س ف���ي حياتهم الجتماعّية الت���ي ا�ضطّروا اإليها، على قاع���دة اأّن الإن�ضان 

مدن���ّي بال�ضطرار؛ فما دامت الحياة الجتماعّية قائمة، احتاج الإن�ضان اإلى جملة من الأمور 

التي يوؤّمن بها معا�ضه.

وبالّنظ���ر اإلى ت�ضّعب الحياة الجتماعّية وتعقيداتها ون�ضوء الأنظمة المختلفة ت�ضّكل الكثير 

م���ن العوائق في طريق تاأمين الحتياجات، ترجع كّله���ا اأو جّلها اإلى �ضيطرة الأهواء والأطماع 

وتحّوله���ا اإلى اأنظمة حكم؛ فازدادت الحاجة اإل���ى الكالم وتخّطت حدود الحتياجات الأّولّية. 

وب�ضب���ب ذلك ت�ضاعف���ت م�ضاحات الكالم والّتوا�ض���ل ال�ضفهّي اأ�ضعاًفا كثي���رة. ومع كّل زيادة 

ازداد وق���وع الّنا�س في الأخطاء وكث���رت زّلتهم نتيجة كثرة كالمهم. »وم���ن كُثر ك مه كثر 
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. وم���ع كث���رة الأخطاء تكث���ر الأ�ضرار وتزداد ال�ّض���رور، وكان ل بّد م���ن اإيقاف هذا 
(1(

خط���وؤه«

الم�ضل�ض���ل بوا�ضطة بع���ث الأنبياء لكي يعيدوا الحياة الجتماعّية اإل���ى و�ضعها الأّولّي، وي�ضعوا 

ا لم�ضيرة النزلق المتفاقمة. حدًّ

ف���ي ه���ذا المج���ال، عمل اأولي���اء اهلل من اأج���ل خال�س الّنا����س والمجتمع���ات على خّطين 

متوازيين.

الأّول: تاأمين البيئة الجتماعّية التي تقّلل من ا�ضتعمال الل�ضان؛

والّثاني: البناء الأخالقّي والمعنوّي الذي يوّجه الإن�ضان اإلى اأمور كثيرة تغنيه عن العديد 

من مجالت الّتوا�ضل ال�ضفهّي. فالكالم ا�ضطرار في ا�ضطرار.

مت واأهمّي�ته،  ومن جملة اأولياء اهلل كان الإمام الخمينّي } الذي تحّدث عن ف�ضيلة ال�ضّ

وبّين موقعّيته في منظومة الأخالق الإ�ضالمّية ودوره في هداية الإن�ضان نحو الغاية المن�ضودة.

يقول الإمام الخمينّي }: »ال�ضمت هو ال�ّضكوت، لكن المراد هنا لي�س ال�ّضكوت المطلق 

فهذا لي�س من جنود العقل، ولي�س اأف�ضل من الكالم، بل اإّن الكالم في محّله المنا�ضب اأف�ضل 

من ال�ّضكوت. لأّنه بالكالم ُتن�ضر المعارف والحقائق الدينية وُترّوُج المعالم والآداب ال�ضرعّية، 

واهلل تعال���ى مّت�ض���ٌف به، ومن اأو�ضافه الجميلة ]وكل اأو�ضاف���ه جميلة[ اأّنه المتكلِّم. لذلك لم 

ا لل�ضمت، بل جعل  يجع���ل هنا الحدي���ث ال�ضريف]حديث جنود العقل والجهل[ »التكّل���م« �ضدًّ

�ضّده »الَهَذر« � بفتحتين � وهو الهذيان، والكالم بالأمور الفارغة غير المفيدة. اإًذا، فالممدوح 

.
(2(

�ضرًعا وعقاًل والذي هو من جنود العقل، ال�ضكوت عن الهذيان والهذر«

م���ت. وعلى هذا الأ�ضا�س،  مت بالإ�ضافة ل مطلق ال�ضّ وبه���ذا البيان ُيعلم اأّن ف�ضيل���ة ال�ضّ

ينبغي اأن نف�ّضر الأحاديث والّروايات التي حّثت عليه، وجعلته من �ضفات الموؤمنين ومن عالئم 

َف���اِت اْلُموؤِْمِنيَن  ُه َق���اَل: »ِفي َحِديٍث ِف���ي �سِ نَّ
َ

ادق Q اأ الإيم���ان كما جاء عن الإم���ام ال�ضّ

ْن َلْم  ْهً  )َنَبُذوُه اإَِلْيِه َنْبذاً( َواإِ
َ
ْن َوَجُدوا َلُه اأ ُدوُرُهْم ِوَع���اٌء ِل�ِسرِّ اهلِل اإِ ْل�ِسَنُتُه���ْم َم�ْسُجوَن���ٌة َو�سُ

َ
اأ

ْوِكَيًة 
َ
ْفَواِهِهْم اأ

َ
ُب���وا َمَفاِتيَحَها َوَجَعُلوا َعلَ���ى اأ ْقَفاًل َغيَّ

َ
ْل�ِسَنِتِهْم اأ

َ
ْلَقْوا َعلَ���ى اأ

َ
ْه���ً  اأ

َ
َيِج���ُدوا َل���ُه اأ

.
اُن«)3) لَُب ِمَن اْلِجَباِل َل ُيْنَحُت ِمْنُهْم �َسيْ ٌء ُخزَّ �سْ

َ
َ ٌب اأ لٌَّب �سِ �سُ

)1)  نهج البالغة، �س 536.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 345.

)3)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج9، �س 26.



443  الصمت

أهمّية الّصمت
مت من اأعظم الإنجازات، وذكرت الأحاديث ال�ّضريفة مجموعة  ذكر الإمام } باأّن ال�ضّ

مهّمة من نتائج ال�ضّمت وثوابه.

الّصمت من الكماالت  .1
يق���ول الإم���ام الخمين���ّي }: »ول ريب ف���ي اأّن هذا ال�ضم���ت وحفظ الل�ض���ان من اللغو 

والباط���ل هو من الف�ضائل والكم���الت الإن�ضانّية، بل اإّن ال�ّضيطرة على ه���ذه الأفعى المتمّردة 

ُق لذلك، لأنَّ لّل�ضان  الل�ضان، وتطويعها لالإرادة الذاتّية، من اأعظم الإنجازات ولكن َقلَّ َمْن ُيوفَّ

.
(1(

ا« اآفات ومخاطر اأو�ضلها بع�ضهم اإلى قرابة الع�ضرين اآفة ولعّلها اأكثر من ذلك اأي�ضً

في الّصمت الّنجاة والراحة في الّدنيا واآلخرة  .2
ِقيَن ِبَحَقاِئِق  ْمُت �ِسَعاُر اْلُمَحقِّ ���اِدُق Q: »ال�سَّ وف���ي م�ضباح ال�ّضريعة: »َقاَل الإمام ال�سَّ

بِّ َوَتْخِفيُف  ْنَيا َواْلآِخَرِة، وِفيِه ِر�َسا الرَّ َما �َسَبَق َوَجفَّ اْلَقلَُم ِبِه؛ َوُهَو ِمْفَتاُح ُكلِّ َراَحٍة ِمَن الدُّ

 �ِسْتًرا َعلَى اْلَجاِهِل َوَزْيناً ِلْلَعاِلِم، َوَمَعُه 
ُ
َلِل، َقْد َجَعلَُه اهلل ْوُن ِمَن اْلَخَطاَيا َوالزَّ اْلِح�َساِب َوال�سَّ

ْرُف؛  ُة َوالظَّ َعْزُل اْلَهَواِء َوِرَيا�َسُة النَّْف�ِص َوَحَ َوُة اْلِعَباَدِة َوَزَواُل َق�ْسَوِة اْلَقْلِب َواْلَعَفاُف َواْلُمُروَّ

ْهً  ِلْلَكَ ِم َواْلُم�َساِعَد ِفي اْلُمَذاَكَرِة 
َ
ا َلَك ُبدٌّ ِمْنُه َل �ِسيََّما اإَِذا َلْم َتِجْد اأ َفاْغِلْق َباَب ِل�َساِنَك َعمَّ

ُع ِقْرَطا�ساً َبْي���َن َيَدْيِه َوَيْكُتُب َما َيَتَكلَّ���ُم، ُثمَّ ُيَحا�ِسُب  ؛ َوَكاَن َرِبي���ُع ْب���ُن ُخَثْي���ٍم َي�سَ ِ
َّ
هلِلِ وِف���ي اهلل

َحاِب  �سْ
َ
اِمُتوَن َوَبِقيَن���ا؛ َوَكاَن َبْع�ُص اأ ْه َنَجا ال�سَّ وِّ

َ
ِتِه َما َلُه َوَم���ا َعلَْيِه َوَيُقوُل: اأ َنْف�َس���ُه ِف���ي َع�ِسيَّ

نَُّه هلِلِ َوِفي اهلِل َوِلَوْجِه اهلِل 
َ
ْن َيَتَكلََّم ِبَما َعِلَم اأ

َ
َراَد اأ
َ
َذا اأ ُع َح�َساًة ِفي َفِمِه َفاإِ َر�ُسوِل اهلِل P: َي�سَ

�َص اْلَغْرَقى َوَيَتَكلَُّموَن �ِسْبَه اْلَمْر�َسى،  �ُسوَن َتَنفُّ َحاَبِة َكاُنوا َيَتَنفَّ ْخَرَجَه���ا؛ َواإِنَّ َكِثيراً ِم���َن ال�سَّ
َ
اأ

ْمُت، َفُطوَبى ِلَمْن ُرِزَق َمْعِرَفَة َعْيِب اْلَكَ ِم  َم���ا �َسَبُب َهَ ِك اْلَخْلِق َوَنَجاِتِهْم اْل���َكَ ُم َوال�سَّ َواإِنَّ

ِفَياِء َوَمْن َعِلَم َقْدَر  �سْ
َ
ْنِبَياِء َو�ِسَعاِر اْلأ

َ
ْخَ ِق اْلأ

َ
نَّ َذِلَك ِمْن اأ ْمَت َوَفَواِئَدُه َفاإِ َواِبِه َوَعِلَم ال�سَّ َو�سَ

ْمِت واْئَتَمَنُه َعلَى َخَزاِئِنِه  �ْسَرَف َعلَى َما ِفي َلَطاِئِف ال�سَّ
َ
ْمِت َوَمْن اأ ْحَبَة ال�سَّ ْح�َسَن �سُ

َ
اْلَكَ ِم اأ

.
ِلُع َعلَى ِعَباِدِتِه اإِلَّ الَمِلُك اْلَجبَّاُر«)2) ُه ِعَباَدًة َوَل َيطَّ ْمُتُه ُكلُّ َكاَن َكَ ُمُه َو�سَ

)1)  جنود العقل والجهل، �س 345.
)2)  بحار الأنوار، ج68، �س 284.
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الّصمت أساس العّز  .3
لَ���َواُت اهلِل َعلَْيِه َوَقاَل  َب���ا اْلَح�َسِن �سَ

َ
ْرُت اأ كم���ا جاء َعْن ُعْثَماَن ْب���ِن ِعي�َضى حيث َقاَل: »َح�سَ

.
ِن النَّا�َص ِمْن ِقَياِدَك َفُتِذلَّ َرَقَبَتَك«)1) ِني َفَقاَل َلُه اْحَفْظ ِل�َساَنَك ُتَعزَّ َوَل ُتَمكِّ ْو�سِ

َ
َلُه َرُجٌل اأ

في الّصمت الّرجوع إلى جوار اهلل  .4
وم���ن اأعظم ما قيل في قّلة الكالم ما ورد عن القط���ب الراوندي في ق�ض�س الأنبياء: »اإِنَّ 

َبْه َما 
َ
ُث���وَن ِعْنَدُه َوُهَو �َساِكٌت َفَقاُل���وا: َيا اأ ���ا َكُث���َر ُوْل���ُدُه َوُوْلُد ُوْل���ِدِه َكاُنوا َيَتَحدَّ اآَدَم Q َلمَّ

ِقلَّ 
َ
َليَّ َوَقاَل اأ ْخَرَجِني ِمْن ِجَواِرِه َعِهَد اإِ

َ
ا اأ  َجلَّ َجَ ُلُه َلمَّ

َ
َل���َك َل َتَتَكلَّ���مُ؟ َفَق���اَل: َيا َبِنيَّ اإِنَّ اهلل

مت منهاج الّرجوع اإلى اهلل تعالى كّله. . وكاأّن ال�ضّ
َكَ َمَك َتْرِجْع اإَِلى ِجَواِري«)2)

الّسالمة من الّنار  .5
 َعْبداً 

ُ
وفي���ه ال�ّضالمة من اأعظم الباليا وهي الّنار كما جاء عن ر�ضول اهللP: »َرِحَم اهلل

لَّ  َل َواإِنَّ َكَ َم اْلَعْبِد ُكلَُّه َعلَْيِه اإِ
َ
ْملَُك �َسيْ ٍء ِلْ إِْن�َس���اِن اأ

َ
ْو �َسَك���َت َف�َسِلَم اإِنَّ اللِّ�َساَن اأ

َ
َتَكلَّ���َم َفَغِن���َم اأ

ِمِنيَن َفَقاَل َلُه ُمَعاُذ ْبُن  َ ٌح َبْيَن اْلُموؤْ �سْ ْو اإِ
َ
ْو َنْهٌي َعْن ُمْنَكٍر اأ

َ
ْمٌر ِبَمْعُروٍف اأ

َ
ْو اأ
َ
ِذْكَر اهلِل َتَعاَلى اأ

ُنوؤَاَخُذ ِبَما َنَتَكلَّ���م؟  َفَقاَل َلُه: َوَهْل َتُكبُّ النَّا�َص َعلَى َمَناِخِرِهْم ِفي النَّاِر 
َ
َجَب���ٍل َي���ا َر�ُسوَل اهلِل اأ

.
َ َمَة َفْلَيْحَفْظ َما َجَرى ِبِه ِل�َساُنُه«)3) َراَد ال�سَّ

َ
ْل�ِسَنِتِهْم َفَمْن اأ

َ
اإِلَّ َح�َساِئُد اأ

ُخُلق األولياء  .6
ويكفي���ه عظم���ة اأّنه من اأخالق من كان اأخ���ا علّي بن اأبي طالب Q كم���ا ُروي عنه في 

ْنَيا ِفي َعْيِنِه  َغُر الدُّ ٌخ ِف���ي اهلِل َوَكاَن ُيْعِظُمُه ِفي َعْيِني �سِ
َ
ى اأ نه���ج البالغة: »َكاَن ِلي ِفيَما َم�سَ

ْن َق���اَل َوَكاَن اإَِذا ُغِلَب َعلَى اْلَكَ ِم َل���ْم ُيْغلَْب َعلَى 
َ
اِمت���اً اإَِلى اأ ْكَث���َر َدْه���ِرِه �سَ

َ
ْن َق���اَل َوَكاَن اأ

َ
اإَِل���ى اأ

ْن َقاَل َفَعلَْيُكْم ِبَهِذِه اْلَخَ ِئِق 
َ
ْن َيَتَكلََّم اإَِلى اأ

َ
ْحَر�َص ِمْنُه َعلَى اأ

َ
ْن َي�ْسَمَع اأ

َ
ُك���وِت َوَكاَن َعلَ���ى اأ ال�سُّ

.
َفاْلَزُموَها«)4)

)1)  الكافي، ج2، �س 113.
)2)  بحار الأنوار، ج11، �س180.

)3)  الكافي، ج2، �س 115.
نهج البالغة، �س526.  (4(
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ْخَ ِط اْلُم�ْسِلِمي���َن َلْي�َص ِفيِهْم 
َ
ِمِني���َن Q َعلَى َقْوٍم ِم���ْن اأ ِميُر اْلُموؤْ

َ
ة: »َم���رَّ اأ وف���ي ق�ضّ

ِل َيْوٍم ِم���ْن �َسْعَباَن ]َو[ اإَِذا ُهْم  ُمَهاِج���ِريٌّ َوَل اأَْن�َس���اِريٌّ َوُه���ْم ُقُعوٌد ِفي َبْع����صِ اْلَم�َساِجِد ِفي اأَوَّ
َواُتُهْم َوا�ْسَتدَّ ِفيِه  �سْ

َ
���ا اْخَتلََف ِفيِه النَّا�ُص َقِد اْرَتَفَع���ْت اأ ْمٍر ِلْلَقَدِر َوَغْيِرِه ِممَّ

َ
���وَن ِف���ي اأ َيُخو�سُ

ُلوَنُه اْلُقُعوَد 
َ
ْو�َسُعوا َلُه َوَقاُموا اإَِلْيِه َي�ْساأ

َ
وا َعلَْيِه َواأ َمَحُكُهْم َوِجَداُلُهْم َفَوَقَف َعلَْيِهْم َف�َسلََّم َفَردُّ

َلْم 
َ
اإَِلْيِهْم َفلَْم َيْحِفْل ِبِهْم ُثمَّ َقاَل َلُهْم: َيا َمْع�َسَر اْلُمَتَكلِِّميَن ِفيَما َل َيْعِنيِهْم وَلْم َيِرْد َعلَْيِهْم اأ

نَُّهْم َلُهُم اْلُف�َسَحاُء اْلُعَقَ ُء 
َ
�ْسَكَتْتُهْم َخ�ْسَيُتُه ِمْن َغْيِر ِعيٍّ َوَل َبَكٍم َواأ

َ
نَّ هلِلِ ِعَباداً َقْد اأ

َ
َتْعلَُموا اأ

 .
اِمِه«)1) يَّ

َ
اُء اْلَعاِلُموَن ِباهلِل َواأ ِلبَّ

َ
اْلأ

يقول الإمام الخمينّي }: »اإن الكالم، ول �ضك، هو من كمالت الوجود، والتكّلم من�ضاأ 

للكثير من الكمالت اأي�ضًا،  فلوله لكانت اأبواب المعارف مو�ضدة، لذلك فقد ذكره اهلل تعالى 

ف���ي القراآن الكريم بجميل الذكر فقال في �ض���ورة الرحمن: {ڃ ڃ ڃ چ چ 

. فق���ّدم تعلي���م البيان على جميع نعم���ه الأخرى. وهو 
(2(

چ چ ڇ  ڇ ڇ  }
مت  تب���ارك وتعال���ى في مقام ذكر مننه عل���ى بني الإن�ضان. ومع ذلك، فق���د رّجحوا عليه ال�ضّ

وال�ّضك���وت لأنَّه من غير الممكن ح�ضول الطمئنان م���ن ال�ضالمة من اآفاته، ول�ضعوبة حفظه 

.
(3(

وال�ضيطرة عليه«

مت على الكالم يرجع اإلى الحالة الغالبة على الّنا�س  ومن هذا الكالم ُيعلم اأّن ترجيح ال�ضّ

كم���ا ذكرنا. ففي ظّل تلك البيئة الجتماعّية �ضيك���ون الأ�ضل هو الكالم العابث واللغوّي مع ما 

�ضيجّره من اأخطاء وذنوب، ويكون الّترجيح ب�ضبب هذه الأو�ضاع.

مت في الحياة  ويقّدم الإمام الخمينّي } منهاًجا كاماًل للّتعامل مع الكالم وموقع ال�ضّ

ة لأهل ال�ّضلوك وطاّلب المعنى. �ضمن و�ضّية خا�ضّ

منفاج الّصمت
يق���ول الإم���ام الخمينّي }: »وكان اأه���ل الريا�ضات ليلزم���ون اأنف�ضه���م بال�ّضكوت كاأمٍر 

حتمّي، ويهتّمون لأجله بالخلوة والعزلة رغم اأّن في مجال�ضة اأهل المعرفة والعلماء واأهل الإقبال 

)1)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج7، �س 542.
)2)  �ضورة الرحمن، الآيات 4-1.

)3)  جنود العقل والجهل، �س 346.
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والتوّجه اإلى اهلل والريا�ضات؛ فوائد كثيرة وعائدات ل ُتح�ضى، في حين اأّن في العزلة حرماًنا 

م���ن الكثير من المعارف والعلوم، كما اأّن خدم���ة الخلق �� وهي من اأف�ضل الطاعات والقربات �� 

تح�ضل عادة من خالل المعا�ضرة، لكّن م�ضايخ اأهل الريا�ضات يرّجحون العزلة على المعا�ضرة 

ب�ضبب كثرة اآفات المعا�ضرة، و�ضعوبة حفظ الإن�ضان، في الأعّم الأغلب، نف�ضه منها.

والح���ّق في الأم���ر اأّن على الإن�ضان ف���ي البداية �� وعن���د ا�ضتغاله بالتعّل���م وال�ضتفادة �� اأن 

يجال����س العلم���اء والف�ضالء، ولكن م���ع حفظ اآداب الع�ض���رة ورعاية ومعرفة اأح���وال واأخالق 

المعا�ضري���ن، كما يجب عليه اأن ي�ضتفيد من م�ضاي���خ وعظماء اأهل الّتوّجه اإلى اهلل في بدايات 

�ضيره و�ضلوكه، وفي اأوا�ضطه واأوائل نهاياته. فهو م�ضطٌر للع�ضرة في هذه المرحلة.

اأّما اإذا و�ضل اإلى مرحلة نهايات �ضلوكه، فينبغي له التفّرغ الكامل لنف�ضه لمّدة، وال�ضتغال 

بالح���ّق وذك���ره تعالى، فاإذا تعار�ضت الخل���وة مع الحّق خالل هذه المّدة م���ع معا�ضرة الخلق، 

وج���ب علي���ه اأن يعتزل لك���ي ُيفا�س عليه الكم���ال الالئق به م���ن الملكوت الأعل���ى. فاإذا وجد 

ِمَن من غلبة الحالت 
َ
ف���ي نف�ضه ظهور حال الّطماأنين���ة وال�ّضكينة وال�ضتقرار وال�ضتقام���ة، واأ

النف�ضّي���ة والو�ضاو����س الإبلي�ضّية؛ حينئ���ٍذ عليه اأن يتوّجه اإلى معا�ض���رة الخلق بهدف اإر�ضادهم 

وتعلي���م وتربية عباد اهلل وخدمة خلقه، فيعّد نف�ضه لالإقبال على خدمة الخلق ما ا�ضتطاع اإلى 

ذلك �ضبياًل.

وه���ذا المنهاج عام ي�ضمل ال�ضمت وال�ّضكوت والكالم والإر�ض���اد، فعلى الإن�ضان اأن ي�ضتغل 

في بداية اأمره �� حيث يكون متعّلًما �� بالبحث والّدر�س والّتعّلم، فيجتنب فقط الكلمات والأقوال 

اللغوي���ة الباطلة. فاإذا َكُم���َل، فعليه اأن ي�ضتغل بالّتفّكر والتدبُّر، فيمن���ع ل�ضانُه عن الّنطق بغير 

ذكر اهلل وما يرتبط به لكي تفي�س على قلبه الإفا�ضات الملكوتّية.

ا اإلهيًّا، واطماأّن اإلى اإلهّية اأقواله وكالمه، فعليه اأن ينطق ويت�ضّدى  فاإذا اأ�ضبح وجوده حّقانيًّ

لتربية الّنا�س وتعليمهم والأخذ باأيديهم، فال يتوانى عن خدمتهم ول للحظة حّتى ير�ضى اهلل 

ين، ويخلع عليه خلَعة الّتعلي���م والإِر�ضاد، فيجبر تبارك وتعالى  عن���ه، ويجعله من عب���اده المربِّ

.
(1(

بهذه الخدمة نق�ضه حيث ُوجَد«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 347-346.
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الصمت من شر ط السير إلى اللل
ويتبّين لنا اأّن ل�ضلوك الإن�ضان و�ضيره اإلى اهلل مراحل اأهّمها بح�ضب كالم الإمام � البدايات، 

ومن ثّم الأوا�ضط ومن بعدها اأوائل الّنهايات حّتى يبلغ مرحلة الّنهايات. ولكّل مرحلة �ضروطها 

مت. واآدابها المرتبطة بالكالم وال�ضّ

وق���د اأعط���ى الإمام } عالمات اأ�ضا�ضّية لكّل مرحلة مع م���ا تقت�ضيه من اأمور واأعمال. 

وتك���ون حالة الّطماأنين���ة والّثب���ات وال�ّضكينة وال�ضتقام���ة والأمن من غلبة الح���الت الّنف�ضّية 

والو�ضاو����س الإبلي�ضّية من عالمات انتقال���ه اإلى مرحلة الّنهايات التي ي�ضبح فيها الكالم اأهّم 

م���ن ال�ّضكوت لأّنه ين���درج �ضمن اأعظم العمال وه���و هداية الخلق والأخ���ذ باأيديهم اإلى اهلل 

تعالى.

مت م���ا ورد عن الإمام  وم���ن اأروع م���ا قيل في ه���ذا الباب ال���ذي ُيعّد منهاًجا كام���اًل لل�ضّ

َف���اِء َواْلَكَدِر َواْلِعْل���ِم َواْلَجْهِل؛  ْظَهاُر َما ِفي َقْل���ِب اْلَمْرِء ِمَن ال�سَّ ���ادقQ: »اْل���َكَ ُم اإِ ال�ضّ

ِبي َطاِل���ٍب Q اْلَمْرُء َمْخُبوٌء َتْحَت ِل�َساِن���ِه، َفِزْن َكَ َمَك 
َ
ِمِني���َن َعِليُّ ْبُن اأ ِمي���ُر اْلُموؤْ

َ
َق���اَل اأ

ُكوُت  ْن َكاَن هلِلِ َوِفي اهلِل َفَتَكلَّْم ِبِه َواإِْن َكاَن َغْيَر َذِلَك َفال�سُّ ُه َعلَى اْلَعْقِل َواْلَمْعِرَفِة َفاإِ َواْعِر�سْ

ْعَظُم َقْدراً ِعْنَد اهلِل ِمَن اْلَكَ ِم 
َ
ُل َمْنِزَلًة َواأ ْف�سَ

َ
َخفُّ َمُئوَنًة َواأ

َ
َخْيٌر ِمْنُه، َوَلْي�َص َعلَى اْلَجَواِرِح اأ

 َع���زَّ َوَجلَّ َلْم َيْجَعْل 
َ
نَّ اهلل

َ
َل َتَرى اأ

َ
ِف���ي ِر�َس���اِء اهلِل َوِلَوْجِه���ِه َوَن�ْسِر اآَلِئِه َوَنْعَماِئِه ِف���ي ِعَباِدِه اأ

َلْيِهْم ِم���ْن َمْكُنوَناِت ِعْلِم���ِه َوَمْخُزوَناِت َوْحِيِه  �َس���رَّ اإِ
َ
ِفيَم���ا َبْيَن���ُه َوَبْي���َن ُر�ُسِل���ِه َمْعًنى َيْك�ِسُف َما اأ

���ُل اْلَو�َساِئِل َواْلُكلَِف َواْلِعَباَدِة،  ْف�سَ
َ
ُه اأ نَّ
َ
َمِم َثَبَت ِبَهَذا اأ

ُ
�ُسِل َواْلأ َغْي���َر اْل���َكَ ِم؟! َوَكَذِلَك َبْيَن الرُّ

ْعَجُلَها �َساآَمًة 
َ
َها َمَ َمًة واأ �َسدُّ

َ
�ْسَرُع ُعُقوَبًة ِعْنَد اهلِل واأ

َ
ْثَقُل َعلَى اْلَعْبِد َواأ

َ
َي���َة اأ َوَكَذِل���َك َل َمْع�سِ

اِحُب َخْيِر اْلَقْلِب َوِب���ِه َيْنَك�ِسُف َما ِفي �ِسرِّ  ِمي���ِر َو�سَ ِعْن���َد اْلَخْل���ِق ِمْن���ُه، َواللِّ�َساُن َتْرُجَماُن ال�سَّ

اْلَباِط���ِن وَعلَْي���ِه ُيَحا�َسُب اْلَخْل���ُق َيْوَم اْلِقَياَمِة َواْل���َكَ ُم َخْمٌر ُت�ْسِكُر اْلُقُل���وَب َواْلُعُقوَل َما َكاَن 

.
ْجِن ِمَن اللِّ�َساِن«)1) َحقَّ ِبُطوِل ال�سِّ

َ
، َوَلْي�َص �َسيْ ٌء اأ ِمْنُه ِلَغْيِر اهلِل َعزَّ َوَجلَّ

)1)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج9، �س 29.
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ما يعين على الّصمت
مت من لوازم الفطرة ال�ّضليمة، وبذلك يكون الحفاظ  يبّين الإمام الخمينّي } اأّن ال�ضّ

عل���ى هذه الفطرة وال�ضتمداد منها اأف�ضل و�ضيلة لتح�ضيل ال�ضّمت بمعناه الأخالقّي الّرفيع. 

فهن���اك م���ن ي�ضمت خوًف���ا من توبيخ الّنا����س اأو مالمته���م اأو �ضخريته���م وا�ضتهزائهم، ومثل 

مت لي����س نابًعا من الفط���رة العا�ضقة للكم���ال والتي يجد �ضاحبه���ا فر�ضة عظيمة  ه���ذا ال�ضّ

مت للتوّجه اإل���ى اأنوار الملكوت. يق���ول الإمام الخمينّي }: »وحي���ث اأّن ال�ضمت  ف���ي ال�ضّ

ع���ن الباطل واللغو، واجتن���اب الهذيان والهذر؛ ُيعين الإن�ضان عل���ى الّتفّكر وال�ضتغال بباطنه 

وتطهي���ره م���ن الّرج�س، وتخليت���ه وت�ضفيته، وبالتالي تقريب���ه من مبداأ الكم���ال الذي تع�ضقه 

الفط���رة، واإزالة الأ�ضواك من طريقه اإليه، لذا فاإنه من لوازم الفطرة ال�ضليمة المخّمرة اإلهيًّا 

وم���ن جنود العقل والرحم���ان... واإذا احتجبت النف�س عن فطرته���ا الأ�ضلية ال�ضليمة وتعلقت 

بعال���م الطبيعة واآماله الدنيئة، ظهر فيها الح���ٌب الكاذب واللغو الباطل حّب كاذب ولغو باطل 

مثلم���ا يظهر في المري�س ال�ضتهاء الكاذب للطع���ام الم�ضرِّ له. فاإذا خرجت النف�س من هذه 

الحال من الحتجاب؛ اأدركت اأن ما اأحبته من مظاهر الطبيعة في تلك الحال الحتجابية هو 

اأمٌر تكرهه الفطرة ال�ضليمة؛ واأن ما كانت تنفر منه �� في تلك الحال من الحتجاب �� من ذكر 

.
(1(

اهلل والتفكر وال�ضمت والخلوة بالحق تعالى، هو اأمٌر تع�ضقه الفطرة ال�ضليمة«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 354.
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المهاهيم الرئيسة

م���ت فع���ل، بل هو اأقّل من ذلك، اإّنه ترك، ل يحتاج اإلى موؤونة، لكّنه اإذا �ضار �ِضمة  ال�ضّ  .1

�ضخ�ضّي���ة كان ُخُلًقا عظيًما، لأّنه يتطّلب جهًدا كبي���ًرا. وكاأّن الّنف�س اإذا ُخّليت وطبعها 

مالت اإلى الكالم فكيف اإذا كانت اأّمارة بال�ّضوء؟!

كث���رة زّلت النا����س نتيجة كثرة كالمه���م. »فمن كُثر ك م���ه كثر خط���وؤه«. ومع كثرة   .2

الأخطاء تكثر الأ�ضرار وتزداد ال�ّضرور.

عمل اأولياء اهلل من اأجل خال�س الّنا�س والمجتمعات على:  1. تاأمين البيئة الجتماعّية   .3

التي تقّلل من ا�ضتعمال الل�ضان. 2. البناء الأخالقّي والمعنوّي الذي يوّجه الإن�ضان اإلى 

اأمور كثيرة تغنيه عن العديد من مجالت الّتوا�ضل ال�ضفهّي.

م���ت ه���و ال�ّضكوت، لكن الم���راد هنا لي����س ال�ّضكوت المطلق فه���ذا لي�س من جنود  ال�ضّ  .4

العق���ل، فالمم���دوح �ضرًعا وعقاًل وال���ذي هو من جن���ود العقل، ال�ضكوت ع���ن الهذيان 

مت. والهذر ل مطلق ال�ضّ

م���ت ه���و منهاج الّرجوع اإل���ى اهلل تعالى كّله، اإن النب���ّي اآدم Q في كالمه اإلى  ال�ضّ  .5

ِقلَّ 
َ
َليَّ َوَقاَل اأ ْخَرَجِني ِمْن ِجَواِرِه َعِه���َد اإِ

َ
���ا اأ  َجلَّ َجَ ُلُه َلمَّ

َ
ول���ده يقول: »َي���ا َبِنيَّ اإِنَّ اهلل

َكَ َمَك َتْرِجْع اإَِلى ِجَواِري«.

م���ت من الكمالت، وفي���ه الّنجاة والّراحة في الّدنيا والآخ���رة، وهو عّز، وُخُلق  اإّن ال�ضّ  .6

الأولياء.

مت هو اأن ي�ضتغل الإن�ضان في بداية اأمره بالبحث والّدر�س والّتعّلم،  المنهاج العام لل�ضّ  .7

فيجتن���ب فقط الكلمات والأقوال اللغوية الباطلة. فاإذا َكُم���َل، فعليه اأن ي�ضتغل بالّتفّكر 

والتدبُّ���ر، فيمنع ل�ضانُه ع���ن الّنطق بغير ذكر اهلل وما يرتبط ب���ه لكي تفي�س على قلبه 

الإفا�ضات الملكوتّية.

ما يعين عل���ى ال�ضمت: الحفاظ على الفطرة وال�ضتمداد منها، فال�ضمت عن الباطل   .8

واللغو، واجتناب الهذيان والهذر؛ ُيعين الإن�ضان على الّتفّكر وال�ضتغال بباطنه وتطهيره 

من الّرج�س، وتخليته وت�ضفيته، وبالتالي تقريبه من مبداأ الكمال الذي تع�ضقه الفطرة. 



ة؛  األخالق المحمودة على ضوء فكر اإلمام الخمينّي}450 دراسات أخالقيَّ

شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

ْيَطاُن ِفي ُروِعي ِمَن التََّمنِّي َوالتََّظنِّي َواْلَح�َسِد ِذْكراً ِلَعَظَمِتَك،  اللَُّهمَّ اْجَعْل َما ُيْلِقي ال�سَّ

ْو ُهْجٍر 
َ
ْجَرى َعلَى ِل�َساِني ِمْن َلْفَظِة ُفْح�ٍص اأ

َ
َك، َوَما اأ ���راً ِف���ي ُقْدَرِتَك، َوَتْدِبيراً َعلَى َعُدوِّ َوَتَفكُّ

�ْسَبَه َذِلَك ُنْطقاً 
َ
ٍر َوَما اأ ْو �َسبِّ َحا�سِ

َ
ِو اْغِتَياِب ُموؤِْمٍن َغاِئ���ٍب اأ

َ
ْو �َسَهاَدِة َباِطٍل اأ

َ
ْو �َسْت���ِم ِعْر����صٍ اأ

َ
اأ

َناِء َعلَْي���َك، َوَذَهاباً ِفي َتْمِجي���ِدَك، َو�ُسْكراً ِلِنْعَمِت���َك، َواْعِتَرافاً  ِباْلَحْم���ِد َل���َك، َواإِْغَراقاً ِف���ي الثَّ

.
ِباإِْح�َساِنَك، َواإِْح�َساًء ِلِمَنِنَك«)1)

الروايات ال�سريفة:

ُبو اْلَح�َسِن ُمو�َسى ْبُن َجْعَفٍر Q .... َيا ِه�َساُم 
َ
 َقاَل: »َقاَل ِلي اأ

ِ
 ْبِن اْلَحَكم

ِ
َعْن ِه�َضام  .1

ْمت« )2). ِر ال�سَّ ُر َوَدِليُل التََّفكُّ اإِنَّ ِلُكلِّ �َسيْ ٍء َدِليً  َوَدِليُل اْلَعْقِل التََّفكُّ

ِميُر اْلُموؤِْمِنيَن Q َيُقوُل: َيا َطاِلَب اْلِعْلِم اإِنَّ 
َ
ِبي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: »َكاَن اأ

َ
َعْن اأ  .2

ْمَت«)3). ِلْلَعاِلِم َثَ َث َعَ َماٍت اْلِعْلَم َواْلِحْلَم َوال�سَّ

ْم���ِت َفاإِنَّ النََّداَم���َة َعلَى ُطوِل  َق���اَل َداُوُد ِل�ُضَلْيَم���اَن Q: »َي���ا ُبَنيَّ َعلَْي���َك ِبُطوِل ال�سَّ  .3

نَّ اْلَكَ َم َكاَن ِمْن 
َ
ًة َواِحَدًة َخْيٌر ِمَن النََّداَمِة َعلَى َكْثَرِة اْلَكَ مِ ، ٍ َيا ُبَنيَّ َلْو اأ ْمِت َمرَّ ال�سَّ

ْن َيُكوَن ِمْن َذَهٍب«)4).
َ
ْمِت اأ ٍة َكاَن َيْنَبِغي ِلل�سَّ ِف�سَّ

ُكوِت  ���ُه ِفي َثَ ِث ِخ�َساٍل: النََّظ���ِر َوال�سُّ ِمِنيَن Q: »ُجِمَع اْلَخْيُر ُكلُّ ِمي���ُر اْلُموؤْ
َ
َق���اَل اأ  .4

َواْل���َكَ ِم، َف���ُكلُّ َنَظ���ٍر َلْي�َص ِفي���ِه اْعِتَباٌر َفُهَو �َسْه���ٌو، َوُكلُّ َكَ ٍم َلْي�َص ِفيِه ِذْك���ٌر َفُهَو َلْغٌو، 

راً  ْمُتُه َتَفكُّ َوُكلُّ �ُسُك���وٍت َلْي����َص ِفيِه ِفْكَرٌة َفُهَو َغْفلٌَة، َفُطوَبى ِلَمْن َكاَن َنَظ���ُرُه َعَبراً َو�سَ

ُه«)5). ِمَن النَّا�ُص �َسرَّ
َ
َوَكَ ُمُه ِذْكراً َوَبَكى َعلَى َخِطيَئِتِه واأ

)1) ال�ضحيفة ال�ضجادية، دعاوؤه Q في مكارم الأخالق ومر�ضي الأفعال.
)2)  الكافي، ج1، �س 15.

)3)  )م.ن(، �س 37.
)4)  و�ضائل ال�ّضيعة، ج12، 186.

)5)  من ل يح�ضره الفقيه، ج4، �س 405.
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ُه َقاَل: »اإَِذا َقاَم اْلإَِماُم َيْخُط���ُب َفَقْد َوَجَب َعلَى النَّا�ِص  نَّ
َ
ٍد Q اأ َع���ْن َجْعَف���ِر ْبِن ُمَحمَّ  .5

ْمُت«)1). ال�سَّ

ِتِه ِلَوَلِدِه اْلُح�َضْيِن Q: »َيا ُبَنيَّ اْلَعاِفَيُة َع�َسَرُة  يَّ ُه َقاَل ِفي َو�ضِ نَّ
َ
ِمِنيَن Q اأ ِميِر اْلُموؤْ

َ
َعْن اأ  .6

َفَهاِء«)2). لَّ ِبِذْكِر اهلِل َوَواِحٌد ِمْنَها ِفي َتْرِك ُمَجاَل�َسِة ال�سُّ ْمِت اإِ ْجَزاٍء ِت�ْسَعٌة ِمْنَها ِفي ال�سَّ
َ
اأ

ِد ْبِن النُّْعَماِن: »اإِنَّ َمْن َكاَن َقْبلَُكْم َكاُنوا  ِب���ي َجْعَفٍر ُمَحمَّ
َ
ُه َقاَل ِلأ نَّ

َ
َع���ْن ال�ضادقQ اأ  .7

ْمَت  َد َيَتَعلَُّم ال�سَّ َراَد التََّعبُّ
َ
َحُدُه���ْم اإَِذا اأ

َ
ْنُت���ْم َتَتَعلَُّموَن اْلَكَ َم َكاَن اأ

َ
ْمَت َواأ َيَتَعلَُّم���وَن ال�سَّ

ِبُر َعلَْيِه«)3). َقْبَل َذِلَك ِبَع�ْسِر �ِسِنيَن َفاإِْن َكاَن ُيْح�ِسُنُه َوَي�سْ

ُه: »َقاَل ِلِه�َساِم ْبِن اْلَحَكِم َيا ِه�َساُم ِلُكلِّ �َسيْ ٍء َدِليٌل َوَدِليُل اْلَعاِقِل  نَّ
َ
 Q اأ

ِ
َعِن اْلَكاِظم  .8

ْن َقاَل: َيا ِه�َساُم ِقلَُّة اْلَمْنِطِق ُحْكٌم َعِظيٌم َفَعلَْيُكْم 
َ
ْمُت، اإَِلى اأ ِر ال�سَّ ُر َوَدِليُل التََّفكُّ التََّفكُّ

ُنوا َباَب اْلِحْلِم َفاإِنَُّه َباُب  ُنوِب َفَح�سِّ ٌة ِمَن الذُّ ْمِت، َفاإِنَُّه َدَعٌة َح�َسَنٌة َوِقلَُّة ِوْزٍر َوِخفَّ ِبال�سَّ

ُموتاً َفاْدُنوا  ْيُتُم اْلُموؤِْمَن �سَ
َ
ْن َقاَل: َيا ِه�َس���اُم َقاَل َر�ُسوُل اهلِل P: اإَِذا َراأ

َ
ْب���ِر اإَِلى اأ ال�سَّ

ِمُن َقِليُل اْل���َكَ ِم َكِثيُر اْلَعَمِل َواْلُمَناِف���ُق َكِثيُر اْلَكَ ِم  ���ُه ُيْلِق���ي اْلِحْكَمَة َواْلُموؤْ ِمْن���ُه َفاإِنَّ

َقِليُل اْلَعَمِل«)4).

ُق ِبَها َعلَى َنْف�ِسَك، ُثمَّ  َدَقٌة َت�َسدَّ ْم�ِسْك ِل�َساَنَك َفاإِنََّها �سَ
َ
ُه َقاَل: »اأ نَّ

َ
َعْن َر�ُضوِل اهلِل P اأ  .9

َقاَل: َوَل َيْعِرُف َعْبٌد َحِقيَقَة اْلإِيَماِن َحتَّى َيْخُزَن ِمْن ِل�َسانِه«)5).

���ى َي�ْسَتِقي���َم َقْلُب���ُه َوَل َي�ْسَتِقي���ُم َقْلُبُه َحتَّى  َوَق���اَل P: »َل َي�ْسَتِقي���ُم اإِيَم���اُن َعْب���ٍد َحتَّ  .10

َي�ْسَتِقيَم ِل�َساُنُه«)6).

)1)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج6، �س 22.
)2)  )م.ن(، �س 17.

)3)  )م.ن(، �س 117.
)4)  الكافي، ج2، �س 15.

)5)  )م.ن(، �س 114.
)6)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج9، �س 31.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يتعّرف اإلى معنى الّرفق واأهّميته. . 1

يبّين اأثر الرفق في تهذيب الّنف�س. . 2

يتعّرف اإلى  من�ضاأ الّرفق وعالماته. . 3

الرفق

الدرس الرابع والثالثون 





تمفيق
 .

ادق Q: »اإّن اهلل تبارك وتعالى رفيق يحّب الّرفق«)1) جاء في الكافي عن الإمام ال�ضّ

ويق���ول �ضماح���ة الإمام الخامنئي{: »اله���دف هو اأن يتخّلق الإن�ض���ان باأخالق اهلل تعالى«. 

لهذا كان الّرفق عظيًما وينبغي ال�ّضعي والمجاهدة لمتالكه والّتحّقق به.

فم���ا هو الّرفق؟ وما ه���ي اأهم اآثاره على م�ضت���وى تهذيب الّنف�س وال�ّضي���ر المعنوّي. وكيف 

يمكن لل�ّضالك اأن يتخّلق به.

ما هو الّرفق؟
يذك���ر الإم���ام الخمينّي } اأّن الّرفق ما ُي�ضاّد الخرق كم���ا جاء في حديث جنود العقل 

. فمن عرف الخرق يمكنه اأن 
(2(

والجه���ل »الّرف���ق و�ضّده الخرق؛ والّرفق بالك�ضر �ضّد العن���ف«

يت�ضّور الّرفق جّيًدا. 

ويعّرف الإمام الّرفق بمعنى المداراة واللطف في الّتعامل فيقول: »الرفق« و�ضّده »الخرق«، 

»الِرْفُق« بالك�ضر �ضّد »العنف«، وهو بمعنى المداراة واللطف في الّتعامل، ُيقال: »َرَفق رفًقا به 

ول���ه وعلي���ه: عامله بلطف. ورفقه: اأعانه ونفعه، ورُفق رفاق���ًة: »َرَفق رفًقا به وله وعليه: عامله 

بلط���ف. ورفقه: اأعانه ونفعه، ورُفق رفاقًة: اأي �ضار رفيقًا« ف�ُضّمي الّرفيُق رفيًقا بلحاظ الّرفق 

.
(3(

والمداراة في معاملته، كما ورد الّرفق بمعنى لين الجانب«

)1)  الكافي، ج2، �س 120.
جنود العقل والجهل، �س 285.  (2(

)3)  )م.ن(، �س 285.
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ويب���دو اأّن الّرفق يدّل على م�ضاحب���ة ال�ّضيء �� �ضواء كان مجتمًعا اأو فرًدا اأو حيواًنا اأو حّتى 

�ضيًئ���ا ��� لأج���ل اإي�ضاله اإلى غايته. فالّرفيق يهتّم بالو�ضول م���ع المرافق اإلى الهدف المن�ضود. 

ولذل���ك ل يت���رك �ضحبته ومالزمت���ه. ففي الّرف���ق اهتمام فائ���ق وحر�س على الغي���ر ورعاية 

لأحواله وا�ضتعداداته وطاقاته واإمكاناته. والّرفيق من يراعي مثل هذه الأمور من اأجل اإي�ضال 

اأ�ضحابه���ا اإل���ى المطلوب. فهو ل يدفعه���م دفًعا ول يجّرهم بعنف، ب���ل يتما�ضى معهم بح�ضب 

الو�ضع والّطاقة.

�ضحي���ح اأّن الغالب على الّرف���ق اللطف واللين لأّن طبائع الأ�ضي���اء مجبولة عليهما ما خال 

الحج���ارة. ولك���ن الأ�ضل في الّرفق هو ما ذكرنا من المرافقة نحو الهدف. ولهذا يقول الإمام 

... عندما ي�ضير 
(1(

الخمينّي } في �ضرح الحديث: »اإذا كان الّرفق خرًقا كان الخرق رفًقا«

الّرف���ُق �ضبًبا للخرق والّتعب، فيجب الكّف عن المداراة والّرف���ق والعمل بالخرق الذي ي�ضبح 

حينئٍذ الّرفق والمداراة عينهما، فمثاًل اإذا �ضار الّرفق والمداراة في قطع اليد الّتالفة التي ل 

منا����س من قطعها؛ �ضبًبا للخرق والّتعب والإيذاء ل�ضاحبها، وجب اللجوء اإلى العنف والعجلة 

.
(2(

وال�ضّدة في قطعها، فيكون هذا الخرق حينئٍذ الّرفق والمداراة عينهما«

أعظم مظاهر الّرفق
اإّن الّرف���ق الإله���ّي ه���و اأعظم مثل واأجل���ى مظهر للّرفق ال���ذي ينبغ���ي اأن يتخّلق به طاّلب 

 َتَب���اَرَك َوَتَعاَلى َرِفيٌق 
َ
ِبي َعْبِد اهلِل Q َق���اَل: »اإِنَّ اهلل

َ
الكم���ال. وقد ج���اء في الحديث َعْن اأ

َتُهْم ِلَهَواُهْم َوُقُلوِبِهْم، وِمْن ِرْفِقِه  ادَّ َغاَنُه���ْم َوُم�سَ �سْ
َ
ْف���َق َفِمْن ِرْفِقِه ِبِعَباِدِه َت�ْسِليُلُه اأ ُيِح���بُّ الرِّ

يَماِن  ْمِر ُيِريُد اإَِزاَلَتُهْم َعْن���ُه ِرْفقاً ِبِهْم ِلَكْيَ  ُيْلِق���َي َعلَْيِهْم ُعَرى اْلإِ
َ
���ُه َيَدُعُه���ْم َعلَى اْلأ نَّ

َ
ِبِه���ْم اأ

.
ْمَر ِباْلآَخِر َف�َساَر َمْن�ُسوخاً«)3)

َ
َراَد َذِلَك َن�َسَخ اْلأ

َ
َذا اأ ُعُفوا َفاإِ وُمَثاَقلََتُه ُجْملًَة َواِحَدًة َفَي�سْ

يق���ول الإم���ام الخمينّي }: »اإّن الحّق تعال���ى �ضاأنه يعامل خلقه بالّرف���ق والمداراة في 

جمي���ع الأمور، فت�ضري���ع ال�ّضرائع هو الّرفق والم���داراة بعينهما لأنه يهدي اإل���ى �ضبل ال�ّضعادة 

الح،  والكم���ال، بل اإّن تاأدي���ب الّطغاة وفر�س الحدود والتعزيرات؛ يعّبر عن كمال الّرفق وال�ضّ

نهج البالغة، �س402.  (1(
)2)  جنود العقل والجهل، �س 286.

)3)  الكافي، ج2، �س 118.
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لأّن تعطي���ل الّتاأديب وعدم اإقامة الحدود هو ُخ���رٌق وف�ضاد ي�ضمل حّتى معّطلها، كما ي�ضير اإلى 

؛ بل واإّن العذاب الأخروّي 
(1(

ذلك الحديث ال�ضريف: »واإذا كان الرفق ُخرقاً كان الخرق رفقاً«

.
(2(

ا رفٌق ح�ضب روؤية العارفين بالغايات والمبادىء« هو اأي�ضً

ويق���ول }: »اإّن الأنبياء هم بمنزلة الأطّباء الم�ضفقين، الذين جاءوا بكل لطٍف ومحّبة 

.
(3(

لمعالجة المر�ضى، باأنواع العالج المنا�ضب لحالهم، وقاموا بهدايتهم اإلى طريق الّر�ضاد«

أهمّية الّرفق  د رل
يق���ول الإمام الخمينّي }: »اعلم، اأّن للّرفق والم���داراة كامَل الأثر في تحقيق الغايات 

المرج���ّوة من الأم���ور المختلفة؛ �ضواء في مج���ال معا�ضرة الّنا�س واأمور الّدني���ا، اأو في مجال 

ال�ّض���وؤون الدينّي���ة وهداية الخل���ق واإر�ضادهم، والأم���ر بالمعروف، والّنهي ع���ن المنكر؛ اأو في 

مج���ال مجاه���دة الّنف�س وتروي�ضه���ا وال�ّضلوك اإلى اهلل تعالى: ولعّل اإلى ه���ذا ي�ضير ما ورد في 

.
(5 (4(

الحديث ال�ضريف من اأّن »الرفق ُيمٌن والُخرق �سوؤٌم«

ويظه���ر اأث���ر الّرف���ق الأعظم في الآخرة حي���ن الحاج���ة الما�ّضة اإليه. وق���د نقل الإمام 

ّدوق في كتاب الخ�ضال حديًثا �ضريًفا جاء فيه: »كان اآخر  الخمينّي } عن ال�ّضيخ ال�ضّ

م����ا اأو�س����ى ب����ه الخ�سُر مو�سى بن عمران Q اأّنه قال ل����ه: ل ُتعيَّرنَّ اأحداً بذنب، واإّن 

اأحبَّ الأمور اإلى اهلل عّز وجّل ث ثة: الق�سُد في الجدِة، والعفو عند المقدرة، والّرفُق 

بعب����اد اهلل، وم����ا رف����ق اأحٌد باأحٍد في الّدني����ا اإّل رفق اهلل عّز وجّل به ي����وم القيامة، وراأ�ص 

. و�ضوف نذكر مجموعة من الآثار المهّمة للّرفق 
(7((6(

الحكم����ة مخافة اهلل تبارك وتعال����ى«

على م�ضتوى الّنف�س والمجتمع. 

نهج البالغة، �س402.  (1(
)2)  جنود العقل والجهل، �س 291.

)3)  الأربعون حديًثا، �س 241.
الكافي، ج2، �س119.  (4(

)5)  جنود العقل والجهل، �س 287.
الخ�ضال، ج1، �س111.  (6(

)7)  )م.ن(، �س 289.
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هس
ّ
الرفق  سيلة لتر يض الن

يق���ول الإمام}: »كما اأّن الّرفق م���ن الأ�ضول المهّمة في باب تروي����س الّنف�س و�ضلوك 

ة في بدايات الأمر ل �ضّيما  طري���ق الحّق تعالى، وما اأكث���ر ما يوؤّدي اأخذ الّنف�س بال�ضّدة �� خا�ضّ

م���ع ال�ّضباب ����� اإلى تنفيرها من الّريا�ضات وال�ّضلوك، واإلى الف���رار بالّتالي من الحّق. وبالفعل 

ف���اإّن الكثير من ال�ّضب���اب انحرفوا بالكامل و�ضاروا ل يبالون  بال�ّضوؤون الّدينّية اأ�ضاًل بعد فترة 

.
(1(

�ضّددوا فيها على اأنف�ضهم بالمواظبة الم�ضّددة واللتزام المفرط في اأداء الم�ضتحّبات«

الرفق باعث لزيادة اإليمان
اإّن الّرف���ق بالّنف�س م���ن اأعظم اأ�ضباب ا�ضتق���رار الإيمان في القلب وفت���ح اأبواب المعارف 

الإلهّي���ة. وينقل الإمام الخمين���ي } حديًثا عن الإمام الباقر Q حيث يقول فيه: »من 

. وعن اأبي جعفر Q قال: »اإّن لكّل �سيء ُقفً ، وُقفُل 
(2(

ُق�س���م ل���ه الّرفق ُق�سم له الإيمان«

.
(3(

الإيمان الرفق«

 وف���ي هذي���ن الحديثين ال�ّضريفين دللٌة عل���ى ما تقّدم ذكرُه م���ن اأّن الّرفق والمداراة من 

ِن�َضْت 
َ
الأ�ض���ول المهّمة في مجاهدة الّنف�س وتروي�ضها وال�ّضلوك اإلى اهلل، فاإذا رفقت بالّنف�س اأ

بالعبادات والّطاعات وتعّلقت بها واأحّبتها فيكون هذا الأن�س والحّب �ضبًبا لأن�ضها وحّبها للحّق 

تعال���ى، وفي ذلك فت���ٌح لأبواب المعارف الإلهّية التي هي م�ض���در الإيمان. في حين اأّن العنف 

والُخ���رق قد يوؤّديان اأحياًنا اإلى عدم ا�ضت�ضاغة ال���ّروح وا�ضتثقالها للعبادة والعبودّية، وهذا ما 

ي���وؤّدي اإل���ى اإعرا�س القلب عن الحّق تعالى. ولذلك كان الّرفق قف���ل الإيمان فمن ح�ضل عليه 

.
(4(

اكت�ضب الإيمان«

فمالحظ���ة الّرف���ق في العب���ادات يعّبر عن الن�ضج���ام م���ع اإرادة اهلل. وكاأّن الّرفيق بنف�ضه 

ا  ف���ي اإقامة فرائ�س رّبه يقبل اأن تم�ضك الي���د الروؤوفة هلل تعالى بزمامه، فيكون بذلك م�ضتعدًّ

احب في ال�ّسفر والخليفة في الأهل ول  لخي���ر �ضحبة كما نقول في الّدعاء: »اللهّم اأنت ال�سّ

)1)  جنود العقل والجهل، �س 289.
)2)  الكافي، ج2، �س 118.

)3)  )م.ن(، �س 118.
)4)  جنود العقل والجهل، �س 292.
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. اأّما الذي يخرق ويخرج عن برنامج الإ�ضالم فمثله كمن يزايد على رّبه. 
(1(

يجمعهما غيرك«

وهذا من اأكبر اأ�ضباب القطيعة. نعوذ باهلل منها. 

الرفق على الصعيق اإلجتماعي
واأكث���ر ما يظهر الّرفق في الحي���اة الجتماعّية وفي الّتعامل مع الّنا����س � �ضواء على �ضعيد 

ا من كالمه حول الّرفق لهذا  �س الإمام ق�ضًما مهمًّ تربيتهم اأو تعليمهم اأو هدايتهم � لهذا خ�ضّ

ا منه ها هنا. المجال. ونحن ننقل بع�ضً

يق���ول الإم���ام الخمين���ّي }: »فمثاًل يمك���ن لالإن�ضان من خ���الل الرفق والم���داراة في 

القي���ام بالأم���ور الّدنيوّية اأن ي�ضتقط���ب قلوب النا�س وُيخ�ضعها لإرادت���ه، ولكن من المحال اأن 

ُينج���ز �ضيًئا من ذلك بالعن���ف وال�ضّدة. وحتى لو اأجبر اأحًدا على طاعته بالعنف وال�ضّدة، فاإّنه 

ل���ن ياأمَن خيانته ل���ه لأّن قلبه لي�س خا�ضًعا له؛ في حين اأّن الّرف���ق والموّدة يخ�ضعان القلوب، 

ف���اإذا خ�ضعت تبعتها جمي���ع القوى الّظاهرة والباطنة. اإّن فتح القل���وب اأهّم من فتح البلدان، 

ادق���ة والت�ضحيات المخل�ضة هي ثمرة فتح القلوب الذي ي�ضتتبُع فتح البلدان  فالخدمات ال�ضّ

ا. والفتوحاُت الإ�ضالمّية كانت ثمرة فتح القلوب للّنظام الإ�ضالمّي، واإّل ما كانت لتتحّقق  اأي�ضً

ِة والعدد. بل اإّن للّرف���ق والمداراة الأثر الأكبر �� من اأثر اأي عامل اآخر ��  م���ع تلك القلة في العدَّ

في تحّقق الغايات المرجّوة، هكذا هو الحال في ال�ّضوؤون الدنيوّية، وكذلك في ال�ّضوؤون الّدينّية 

كاإر�ض���اد الّنا�س وهدايتهم، فالّرفق من اأهّم العوامل ف���ي تحّقق هذا المق�ضد ال�ّضريف، بل ل 

.
(2(

يمكن تحّققه بدونه«

الرفق في التعامل مع العصاة
هذا على �ضعيد ن�ضر الإ�ضالم وتثبيت اأركانه في لّجة الّتحّديات والموؤامرات والّتهديدات، 

اأّما على �ضعيد الّتعامل مع الع�ضاة والمخالفين والّطاغين، فيقول الإمام}: »عندما اأمر 

اهلل تب���ارك وتعالى مو�ض���ى وهارون عليهما ال�ّض���الم بالّذهاب اإلى فرع���ون ودعوته اإلى الحّق 

واإر�ضاده اإليه، اأو�ضاهما � فيما اأو�ضاهما به �  اأن: {ڻ ڻ    ۀ  ۀ       ہ    ہ ہ ہ     ھ ھ  

)1)  نهج البالغة، �س 86.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 287.
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. فُرغم اأّن فرعون بلغ في طغيان اأنانّيته مرتبة اّدعاء الألوهّية، اإّل اأن 
(1(

ھ ھ    ے      ے   }
الّرف���ق والمداراة مع ذلك اأنجُع في جذب قلبه القا�ضي. وه���ذه و�ضية عاّمة للهداة اإلى طريق 

 تعالى نبّيُه الأكرم P بقوله: 
ُ
الحّق، تاأمرهم باأن ي�ضلكوا �ضبيل فتح القلوب، ولذلك مدح اهلل

. اأج���ل، فمثل ه���ذا الهدف العظيم )هداية الخل���ق( يتطلُب ُخلقًا 
(2(

{ڱ ڱ    ڱ ں  }

عظيم���ًا تكون لديه قوُة المقاومة في مواجهة جمي���ع ال�ضعاب، فال يترك ميدان هداية الخلق 

تح���ت اأي طائ���ل. واإن اأ�ض���دَّ ما ي�ضُق ويتعب وي���وؤذي الهداة اإلى الحق، معا�ض���رة الجهلة ودعوة 

الحمق���ى اإل���ى الهدى، كان الح���ال كذلك ما يزال، ل���ذا وجب اأن يكون ه���وؤلء الهداة متحلين 

باأ�ضمى مراتب الُخلق الح�ضن، واأن تكون قوة الرفق والمداراة را�ضخة فيهم اإلى درجة تمكنهم 

من التغلب على جهالت الجهلة والحمقى؛ لأن �ضرعة التاأثر والنكما�س ومر�س النفعال تنافي 

مهمتهم المقد�ضة، وال�ضدة والعنف وال�ضتعجال ت�ضدهم عن القيام بواجبهم في الهداية اإلى 

.
(3(

اهلل. والإر�ضادات اإلى ذلك كثيرٌة في الأحاديث ال�ضريفة«

م  التعليم
ّ
الرفق في التعل

اأّم���ا على �ضعي���د الّتعليم والّتربي���ة الرّوحّية، فيق���ول الإمام}: »وباإ�ضن���اده عن عمر بن 

حنظلة عن اأبي عبد اهلل Q قال: »يا عمر ل تحملوا على �سيعتنا وارفقوا بهم، فاإّن الّنا�ص 

. وهذا الحدي���ث ال�ّضريف يحمل و�ضّيًة عاّم���ة للخوا�س، فالّنا�س 
(4(

ل يحتمل����ون م����ا تحتمل����ون«

متماي���زون في تحّمل العلوم والمعارف وكذلك في تحّم���ل الّطاعات القلبّية والبدنّية، فال يمكن 

ة في ب���اب المعارف، بل اإّن �ضرائ���ر الّتوحيد وحقائق  الإف�ض���اح ل���كّل �ضخ�س عن كّل علم خا�ضّ

اللت واأنواع  المع���ارف ه���ي من الأ�ضرار التي يجب كتمانه���ا وحفظها عند اأهلها. ومعظ���م ال�ضّ

الإ�ض���الل واأ�ض���كال الّتكفير، ناتجٌة من ع���دم التزام هذه الو�ضّية؛ ب���ل اإّن اجتناب الّنا�س، حّتى 

علم���اء الّظاهر منهم للعلوم الإلهّية وابتعادهم عن المع���ارف والحقائق ناتٌج من »تهّتك« بع�س 

اأرباب ال�ضطالحات الذوقّية اأو اأ�ضحاب العلوم العرفانّية الّر�ضمّية الذين اأف�ضحوا عن القراآن 

)1)  �ضورة طه، الآيتان 43 و 44.
)2)  �ضورة القلم، الآية 4.

)3)  جنود العقل والجهل، �س 288.
)4)  الكافي، ج8، �س 334.
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والحديث ال�ّضريف واإ�ضالحاتها؛ رغم اأّن هذه الحقائق المعرفّية موجودة �� في اأكمل �ضورها من 

البي���ان �� في كتاب اهلل واأحاديث اأئّمة الهدى R، ولكن هوؤلء اأظهورها ب�ضورة �ضّيئة جعلت 

اأه���ل الّظاهر ينف���رون منها، بعد اأن عجزوا هم اأي�ضًا عن ف�ضل اللبِّ عن الق�ضر، والحقيقة عن 

.
(1(

ال�ضورة الظاهرية، والمعنى عن اللفظ، فنفوا اأ�ضل تلك الحقائق المعرفية ال�ضريفة«

���ادقQ: »اإنٍّ رجً  كان له ج���اٌر وكان ن�سرانيًّا فدعاه  ة يرويها الإمام ال�ضّ وف���ي ق�ضّ

اإلى الإ�س م وزّينُه له فاأجابه، فاأتاه �سحيًرا فقرع عليه الباب، فقال له: من هذا؟ قال: اأنا 

اأ  اأ والب�ص ثوبي���ك وُمر بنا اإلى ال�سّ ة. قال: فتو�سّ ف��� ن، ق���ال: وما حاجتك؟ فقال: تو�سّ

ولب����ص ثوبي���ه وخرج معه، ق���ال: ف�سّليا ما �ساء اهلل، ثم �سّليا الفجر، ثم مكثا حّتى اأ�سبحا، 

فق���ام ال���ذي كان ن�سرانيًّا يري���ُد منزلُه، فقال له الّرجل: اأين تذه���ب؟ الّنهاُر ق�سيٌر والذي 

بين���ك وبي���ن الّظه���ر قليل! قال: فجل�ص معه اإلى اأن �سّل���ى الظهر، ثّم قال: وما بين الّظهر 

والع�سر قليل! فاحتب�سه حتى �سّلى الع�سر. قال: ثّم قام واأراد اأن ين�سرف اإلى منزله فقال 

له: اإّن هذا اآخر الّنهار واأقلُّ من اأّوله، فاحتب�سه حّتى �سّلى المغرب، ثّم اأراد اأن ين�سرف اإلى 

منزله فقال له: اإّنما بقيت �س ة واحدة. قال: فمكث حتى �سّلى الع�ساء الآخرة، ثم تفّرقا. 

فلّم���ا كان �ُسحي���را غدا عليه ف�س���رب عليه الباب فقال: من هذا؟ ق���ال: اأنا ف ن، قال: وما 

طلب لهذا الّدين من هو اأفرُغ 
ُ
. قال: اأ اأ والب�ص ثوبيك واخرج بنا ن�سلِّ حاجتك؟ قال: تو�سّ

.
(3 مني، واأنا اإن�سان م�سكيٌن وعليَّ عيال«)2)

يق���ول الإم���ام الخمين���ي}: »ولعلَّ اإل���ى هذا المعن���ى ت�ضي���ُر الأحادي���ث ال�ّضريفة التي 

تق�ّض���م الإيم���ان اإلى �ضبعة اأ�ضهم، اأو اإل���ى ع�ضر درجات، اأو اإلى ت�ضع���ة واأربعين جزًءا، وكذلك 

قوله���م  R: »ل تحمل���وا عل���ى �ساح���ب ال�ّسه���م �سهمي���ن، ول عل���ى �ساح���ب ال�ّسهمي���ن 

 وهكذا. ولأّن التمايز في درجات الأعمال والّطاقة والإقبال وال�ّضوق اإليها ين�ضاأ غالبًا 
(4(

ث ثة«

م���ن اختالف درج���ات الإيمان، فاإّنهم R �ضربوا الأحادي���ث ال�ضريفة مثاًل بهدف تقريب 

.
(5(

هذا المعنى لالأذهان«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 293.
الكافي، ج2، �س43.  (2(

)3)  جنود العقل والجهل، �س 294.
)4)  الكافي، ج3، �س 42.

)5)  جنود العقل والجهل، �س 294.
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أنموذج للّرفق
ا. وكاأّن  م���ن خالل كلمات الإم���ام الواردة في باب الّرف���ق، يتبّين لنا معنى الم���داراة اأي�ضً

الإم���ام جمع بين المعنيين ف���ي ُخُلٍقّ واحد اأو �ضخ�ضّية واح���دة. ويذكر الإمام} اأنموذًجا 

لهذا الخلق في تعامل ال�ّضالك مع نف�ضه حيث يقول: »اأدب الرعاية وكيفّيته اأن يراعي ال�ّضالك 

ف���ي اأّي مرتبة كان فيها، �ضواء في الّريا�ضات والمجاه���دات العلمّية اأم الّنف�ضانّية اأم العملّية، 

حال���ه ويتعامل مع نف�ض���ه بالّرفق والمداراة ول يحّملها اأزيد م���ن طاقتها وحالها. ورعاية هذا 

الأدب بالن�ضب���ة اإلى ال�ّضباب وحديثي العهد من المهّمات، فاإّنه اإذا لم يعامل ال�ّضباب اأنف�ضهم 

بالّرف���ق والم���داراة ولم يوؤّدوا الحظ���وظ الّطبيعّية اإل���ى اأنف�ضهم بمقدار حاجته���ا من الّطرق 

المحّلل���ة يو�ضك اأن يقعوا في خط���ر عظيم ل يتي�ّضر لهم جبرانه، وه���و اأّن الّنف�س رّبما ت�ضير 

غط عليها وكّفها عن م�ضتهياتها اأكثر من العادة مطلقة العنان في �ضهواتها ويخرج  ب�ضبب ال�ضّ

زم���ام الختيار من ي���د �ضاحبها. واقت�ض���اءات الّطبيعة اإذا تراكمت ونار ال�ّضه���وة الحاّرة اإذا 

وقع���ت تحت �ضغط الّريا�ضة الّزائدة ع���ن الحّد، فاإّنها ت�ضتعر ل محال���ة وتحرق كّل المملكة. 

واإذا �ض���ار ال�ّضالك ل �ضمح اهلل مطلق العنان اأو اأ�ضبح الّزاهد بال اختيار، فاإّنه يقع في هاوية 

.
(1(

ل يرى وجه الّنجاة منها اأبًدا ول يعود اإلى طريق ال�ّضعادة والفالح بتاًتا«

من أين ينشأ الّرفق؟
اإذا عرفن���ا من�ضاأ الّرفق اأمكننا اأن نّتج���ه اإليه ونتغّذى منه، واإذا كان نا�ضًبا فعلينا اإحياوؤه. 

وق���د بن���ى الإم���ام } منظومت���ه الأخالقّية على مب���داأ الفط���رة وبّين اأّن جمي���ع الكمالت 

المعنوّية تن�ضاأ من فطرة اهلل تعالى التي فطر الّنا�س عليها. والفطرة عبارة عن ذلك الفي�س 

ال���ذي يّت�ضل بالإن�ضان ويمّده بالكمالت الّروحّية. فاإذا حافظ الإن�ضان على وعاء هذا الفي�س 

ول���م يقطع الّت�ض���ال به تكاملت نف�ضه و�ضم���ت واّتجهت نحو م�ضدر الفي����س واأ�ضبحت لئقة 

لمح�ضره وقربه ولقائه. 

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 40-39.
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حبة والّرفقة من مظاهر الّرحمة  يقول الإمام الخمينّي }: »اإّن الّرفق والمداراة وال�ضّ

الّرحمانّي���ة وم���ن �ضوؤونها، اإّن القل���ب الذي دخلته جلوة الّرحمة، ونظ���ر لعباد اهلل تعالى بعين 

الّرحمة والراأفة؛ فمن الّطبيعّي اأن يتعامل بالّرفق والمداراة في جميع المجالت المذكورة في 

الف�ض���ل ال�ّضابق؛ �ضواًء مع اأبناء جن�ضه، اأو حّت���ى مع غيرهم من الحيوانات الخا�ضعة له. فهو 

ا،  ياأخ���ذ بالّرفق والّرحم���ة والّراأفة في معا�ضرة الخدم والعبي���د، والأرحام والجيران خ�ضو�ضً

وم���ع جميع فئاآت النا����س. ويلتزم ال�ّضلوك نف�ضه ف���ي مجال اإر�ضاد الخل���ق وتعليمهم، والقيام 

بفري�ض���ة الأمر بالمعروف والّنهي عن المنكر، فما يح�ضل عليه من اأ�ضّعة الّرحمة الّرحمانّية 

يتجّل���ى ف���ي قيامه بهذه المهام الّنبيل���ة بالّرفق والمداراة، ومن الطبيع���ي اأن يكون �� مع تجّلي 

اأ�ضع���ة الرحمة فيه �� بعيدًا عن ال�ضّدة والعنف واأمثالها. فاإذا اّت�ضحت هذه المقّدمة اأّن الرفق 

من مقت�ضيات الفطرة ال�ّضليمة المخمرة بيد اهلل تعالى، لأّن قلوب جميع بني الإن�ضان مجبولة 

ف���ي فطرة اهلل على الّرحمة، واأّن عالم الوجود هو مظهر الّرحمة الّرحمانّية، ولذلك قال اأهل 

المعرفة: »ظهر الوجود بب�ضم اهلل الّرحمن الّرحيم«، فهذه الّرحمة الّرحمانّية هي مفتاح باب 

.
(1(

الوجود مثلما اأّنها فاتحة كتاب الّتدوين الإلهّي ]القراآن[ «

»كم���ا اأّن حّب الح���ّق تعالى �� وهذا الحّب م���ن اأركان الفطرة ال�ّضليمة ����� ي�ضتتبع حتًما حّب 

اآث���اره تبارك وتعالى ومخلوقاته، وهذا الحّب ي�ضتلزم ب���دورِه الّرفق والمداراة، من هنا يّت�ضح 

اأّن الّرفق والمداراة هما من لوازم الفطرة المخّمرة اإلهيًّا، وبالمقابل يّت�ضح اأّن الخرق نا�ضىء 

.
(2(

من الحتجاب والنحراف عن فطرة اهلل«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 290.
)2)  )م.ن(، �س 291.
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المهاهيم الرئيسة

الرفق ي�ضاّد العنف، وهو بمعنى المداراة واللطف في الّتعامل.   .1

ف���ي الّرفق اهتم���ام فائق وحر�س عل���ى الغير ورعاي���ة لأحواله وا�ضتعدادات���ه وطاقاته   .2

واإمكاناته، والّرفيق من يراعي مثل هذه الأمور من اأجل اإي�ضال اأ�ضحابها اإلى غاياتهم. 

اإّن الّرف���ق الإله���ّي هو اأعظم مثل واأجلى مظهر للّرفق ال���ذي ينبغي اأن يتخّلق به طاّلب   .3

الكم���ال. فالحّق تعالى �ضاأنه يعامل خلقه بالّرفق والم���داراة في جميع الأمور، فت�ضريع 

ال�ّضرائع هو الّرفق والمداراة بعينهما لأنه يهدي اإلى �ضبل ال�ّضعادة والكمال.

الّرف���ق بالّنف�س م���ن اأعظم اأ�ضباب ا�ضتق���رار الإيمان في القلب وفت���ح اأبواب المعارف   .4

ِن�َضْت بالعبادات والّطاع���ات وتعّلقت بها واأحّبتها فيكون 
َ
الإلهّية. ف���اإذا رفقت بالّنف�س اأ

ه���ذا الأن�س والحّب �ضبًب���ا لأن�ضها وحّبها للحّق تعالى، وفي ذل���ك فتٌح لأبواب المعارف 

الإلهّية التي هي م�ضدر الإيمان.

يج���ب الرفق بالنا�س، فالّنا�س متمايزون في تحّمل العلوم والمعارف وكذلك في تحّمل   .5

ة في باب  الّطاعات القلبّية والبدنّية، ول يمكن الإف�ضاح لكّل �ضخ�س عن كّل علم خا�ضّ

المعارف. 

اللت واأنواع الإ�ضالل واأ�ضكال الّتكفير، ناتجٌة من عدم اللتزام بو�ضية  اإّن معظم ال�ضّ  .6

الّرفق بالّنا�س ح�ضب قدراتهم وطاقاتهم.

على ال�ّضالك اأن يتعامل مع نف�ضه بالّرفق والمداراة ول يحّملها اأزيد من طاقتها وحالها،   .7

غط عليها وكّفها عن م�ضتهياتها اأكثر من العادة مطلقة  فرّبما ت�ضير النف�س ب�ضبب ال�ضّ

العنان في �ضهواتها ويخرج زمام الختيار من يد �ضاحبها. 

اإّن جمي���ع الكم���الت المعنوّية تن�ضاأ م���ن الفطرة. فالقلب الذي دخلت���ه جلوة الّرحمة ��   .8

لحفاظه على الفطرة �� ونظر لعباد اهلل تعالى بعين الّرحمة والراأفة، فمن الّطبيعّي اأن 

يتعامل بالّرفق والمداراة في جميع المجالت. 

اإّن ح���ّب الحّق تعالى �� وهذا الحّب من اأركان الفطرة ال�ّضليمة �� ي�ضتتبع حتًما حّب اآثاره   .9

تبارك وتعالى ومخلوقاته، وهذا الحّب ي�ضتلزم بدورِه الّرفق والمداراة.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

َعني  ْنَطَقن���ي ِبا�ْسِتقاَلِتَك َواَلَمَل لأناِت���َك َوِرْفِقَك �َسجَّ
َ
ج���اَء ِل�َسَعِة َرْحَمِت���َك اأ الّلُه���مَّ اإنَّ الرَّ

ْوُجُه الْنِتقاِم َوَخطايا َقْد لَحَظْتها 
َ
ماِنَك َوَعْفِوَك، َولَي ياّربِّ ُذُنوٌب َقْد َواَجَهْتها اأ

َ
َعلى َطلَِب اأ

ليَم الَع���ذاِب َوا�ْسَتْحَقْق���ُت ِباْجِتراِحها ُمبيَر 
َ
ِط��� ِم َوا�ْسَتْوَجَبُت ِبه���ا َعلى َعْدِلَك اأ ْعُي���ُن ال�سْ

َ
اأ

الِعق���اِب َوِخْف���ُت َتْعويَقها لجاَبتي َوَردَّها اإّياَي َعْن َق�ساء حاَجتي ِباإْبطاِلها ِلَطِلَبتي َوَقْطَعها 

ْنَق�َص َظْهري ِمْن ُثْقِلها َوَبَهَظني ِمَن ال�ْسِتْق ِل ِبَحْمِلها، ُثمَّ 
َ
ْجِل ما َقْد اأ

َ
َل�ْسباِب َرْغَبتي ِمْن اأ

ْقَبْلُت 
َ
ل���ى ِحْلِمَك َعْن الخاِطئيَن َوَعْفِوَك َعْن الُمْذِنبيَن َوَرْحَمِتَك ِلْلعا�سيَن َفاأ َتراَجْع���ُت َربِّ اإِ

�ْسَتْوِجُبُه ِمْن 
َ
ً  َعلَْي���َك طاِرحا َنْف�سي َبْيَن َيَدْيَك �ساِكيا َبثِّي اإَلْي���َك �ساِئً  مال اأ ِبِثَقت���ي ُمَت���َوكِّ

.
�ْسَتِحُقُه ِمْن َتْنفي�ِص الَغمِّ ُم�ْسَتقيً  َلَك اإياَي َواِثقا َمْولَي ِبَك)1)

َ
َتْفريِج الَهمِّ َول اأ

الروايات ال�سريفة:

ِبي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: »ِمْن ِزيِّ اْلإِيَماِن اْلِفْقُه َوِمْن ِزيِّ اْلِفْقِه اْلِحْلُم َوِمْن ِزيِّ 
َ
عْن اأ  .1

ُهوَلُة«)2). ْفِق اللِّيُن َوِمْن ِزيِّ اللِّيِن ال�سُّ ْفُق َوِمْن ِزيِّ الرِّ اْلِحْلِم الرِّ

ُف اْلإِيَماِن  ِب���ي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: »َقاَل َر�ُس���وُل اهلِل P: ُمَداَراُة النَّا����ِص ِن�سْ
َ
َع���ْن اأ  .2

ُف اْلَعْي�ِص«)3). ْفُق ِبِهْم ِن�سْ َوالرِّ

لَّ   َزاَنُه َوَل ُن���ِزَع ِمْن �َسيْ ٍء اإِ
ْفَق َلْم ُيو�َسْع َعلَ���ى �َسيْ ٍء اإِلَّ َق���اَل َر�ُض���وُل اهلِل P: »اإِنَّ الرِّ  .3

�َساَنُه«)4).

ْف���َق ُيْحَرِم  َي���اَدَة َواْلَبَرَك���َة َوَم���ْن ُيْح���َرِم الرِّ ْف���ِق الزِّ ِب���يِّ P َق���اَل: »اإِنَّ ِف���ي الرِّ ع���ن النَّ  .4

اْلَخْير«)5).

)1)  مفاتيح الجنان، المناجاة بال�ضتقالة.
)2)  و�ضائل ال�ّضيعة، ج 12، �س 159.

)3)  الكافي، ج2، �س 117.
)4) )م.ن(، �س 119.
)5)  )م.ن(، �س 119.
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ُ
َع اهلل ْفِق َفَقْد َو�سَّ ُهْم ِمَن الرِّ ْعُطوا َحظَّ

ُ
ْهِل َبْيٍت اأ

َ
َما اأ يُّ
َ
ِبي َعْبِد اهلِل Q َقاَل: »اأ

َ
َعْن اأ  .5

ْفُق َل  َعِة ِفي اْلَماِل، َوالرِّ ْفُق ِفي َتْقِديِر اْلَمِعي�َسِة َخْيٌر ِمَن ال�سَّ ْزِق، َوالرِّ َعلَْيِهْم ِفي الرِّ

َيْعِجُز َعْنُه �َسيْ ٌء َوالتَّْبِذيُر َل َيْبَقى َمَعُه �َسيْ ٌء«)1).

ْح�َسَن 
َ
 �َس���يْ ٌء اأ

ُ
ا َخلََق اهلل ْفُق َخْلًقا ُيَرى َم���ا َكاَن ِممَّ َق���اَل َر�ُض���وُل اهلِل P: »َل���ْو َكاَن الرِّ  .6

ِمْنهُ«)2).

ْفُق  �ُص اْلِعْلِم الرِّ
ْ
ُه َقاَل ِلَوَلِدِه اْلُح�َضْيِن Q: »َيا ُبَنيَّ َراأ نَّ

َ
ِمِنيَن Q اأ ِميِر اْلُموؤْ

َ
َوَعْن اأ  .7

َواآَفُتُه اْلُخْرُق«)3).

ْعَيْت ِبِه اْلِحَيُل 
َ
ُي َو اأ

ْ
اأ ْحَجَم َعلَْيِه الرَّ

َ
ُه َقاَل: »َم���ا اْرَتجَّ اْمُروؤٌ َو اأ نَّ

َ
اِدِق Q اأ 8.  َع���ِن ال�ضَّ

ْفُق ِمْفَتاَحُه«)4). اإِلَّ َكاَن الرِّ

َخ���اُه اْلُم�ْسِلَم َكاَن َل���ُه ِبُكلِّ ِدْرَهٍم 
َ
ْقَر�َص اأ

َ
َع���ْن َر�ُضوِل اهلِل P ِفي َحِديٍث َق���اَل: »َوَمْن اأ  .9

ْن َرَف���َق ِبِه ِفي  ���َوى َوُط���وِر �َسْيَناَء َح�َسَن���اٌت، َواإِ ُح���ٍد ِم���ْن ِجَب���اِل َر�سْ
ُ
ْقَر�َس���ُه َوْزَن َجَب���ِل اأ

َ
اأ

ِم���ِع ِبَغْيِر ِح�َس���اٍب َوَل َعَذاٍب؛  ���َراِط َكاْلَب���ْرِق اْلَخاِطِف ال َّ ى ِب���ِه َعلَى ال�سِّ َطلَِب���ِه َتَع���دَّ

 َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيِه اْلَجنََّة َيْوَم َيْجِزي 
ُ
َم اهلل ُه َحرَّ ُخوُه اْلُم�ْسِلُم َفلَ���ْم ُيْقِر�سْ

َ
وَم���ْن �َس���َكا اإَِلْيِه اأ

اْلُمْح�ِسِنيَن«)5).

)1) الكافي، ج2، �س 119.
)2)  )م.ن(، �س 20.

)3)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 94.
)4)  )م.ن(، ج11، �س 95.

)5)  و�ضائل ال�ّضيعة، ج18، 331.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يبّين المعنى الّدقيق للراأفة.  .1

ي�ض���رح اأهمّي���ة الراأفة ودورها ف���ي حفظ الّنوع   .2

الب�ضرّي والحياة الجتماعّية.

يتع���ّرف اإلى مظاه���ر الراأفة وال�ضبي���ل للتحّلي   .3

بهذه الف�ضيلة.

الرأفة

الدرس الخامس والثالثون 





تمفيق
فات الإلهّية والروؤوف ا�ضم هلل جميل، يتجّلى به في الوجود بجبران  الراأفة من اأعظم ال�ضّ

نق����س الكائنات. ولّم���ا كان اأ�ضل الكمالت ومنبع الف�ضائل والخيرات هو ذات الحّق المقّد�س 

ا لوج���ود الإن�ضان في هذا العالم، ولّما  ج���ّل وعال، ولّم���ا كان التخّلق باأخالق اهلل هدًفا اأ�ضا�ضيًّ

فة  كان العال���م �ضاح���ة لإعمال الراأف���ة، كان لزاًما على الإن�ض���ان اأن ي�ضعى ليتخّل���ق بهذه ال�ضّ

العظيم���ة. فما هي الّراأفة؟ وم���ا هي اأهم تجّلياتها في الحياة الّدني���ا؟ وكيف يمكن لمن يفتح 

قلبه و�ضدره على هذه التجّليات اأن يتفاعل معها وينفعل بها بحيث توؤول عاقبة اأمره لأن ي�ضبح 

ا لها؟ مظهًرا تامًّ

ما هي الرأفة؟
؛ 

(1(
يذك���ر الإمام الخمينّي } اأّن الراأفة لزمة اللين الذي هو المقابل الحقيقّي للق�ضوة

نوبرّي )وه���و الع�ضو المعروف في  ويرف����س ق���ول بع�س الحكماء باأّنها من اأح���وال القلب ال�ضّ

الج�ض���د(، لأّن الراأف���ة والق�ضوة من الأمور المعنوّية: »ل يب���دو �ضحيحًا قوله ]اأحد المحّققين 

م���ن الحكماء[. اأّن الراأفة والق�ض���وة حال القلب ال�ضنوبرّي، لأّنهما م���ن الأمور المعنوّية غير 

الج�ضمانّية المالزمة لالإدراك اأو القائمة به، فهي بعيدة ومنّزهة عن اأفق الج�ضم والج�ضمانّية. 

لك���ن المق�ضود اأّن الراأفة اأقرب من الّرحمة لأف���ق الج�ضمانّية، وبعبارة اأخرى اإّن الّرحمة من 

�ضفات الّنف�س في وجهتها الغيبّية الملكوتّية، في حين اأّن الراأفة من �ضفات الّنف�س في وجهتها 

.
(2(

الظاهرّية التي يمكن التعبير عنها بمقام ال�ضدر«

)1)  جنود العقل والجهل، �س 222.
)2)  )م.ن(، �س 215-214.
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والملف���ت ف���ي كالم الإمام هو م���ا ذكره حول الراأف���ة اأّنها من �ضفات الّنف����س في وجهتها 

الظاهرّي���ة لأن ّالّنف�س هي الحقيقة المدّب���رة لعالم الّطبيعة وللبدن الّظاهرّي، �ضواء كان هذا 

الّتدبي���ر نابًع���ا من العق���ل اأو ل. فبع����س الّنفو�س في تدبيره���ا لالأبدان ت�ضوقه���ا نحو الهالك 

والمر�س والّتلف، وذلك اإذا لم تخ�ضع ل�ضلطان العقل.

وفي الحديث عن ر�ضول اهللP: »اأّن اهلل عّز وجّل خلق العقل من نوٍر مخزوٍن مكنوٍن 

ف���ي �ساب���ق علم���ه الذي ل���م يّطلع عليه نب���يٌّ مر�سل ول مل���ك مقّرب فجعل العل���م نف�سه، 

والفه���م روحه، والّزه���د راأ�سه، والحياء عينيه، والحكمة ل�سان���ه، والراأفة هّمه، والرحمة 

.
(1(

قلبه«

فلّم���ا كان العق���ل مكّلًفا باإرجاع كائن���ات العالم الّطبيعّية اإلى اهلل، ولّم���ا كان العقل طريق 

الكائنات في رحلة ال�ّضير اإلى اهلل )�ضواء كان ال�ّضير عبر الإن�ضان اأو من قبل الإن�ضان نف�ضه(، 

ف���اإّن الهّم الأكبر لهذه الو�ضيلة يظهر في الراأفة. وكاأّن �ضّدة عناية العقل بالّناق�ضين من اأجل 

فة الجميلة. تكميلهم يكون من خالل هذه ال�ضّ

يق���ول الإم���ام الخمين���ّي }: »اعل���م اأّن الّرحمة والراأف���ة والعط���ف ونظائرها هي من 

تجّليات الأ�ضماء الجمالّية الإلهّية، تف�ضل اهلل تبارك وتعالى بتجهيز الحيوان عموًما والإن�ضان 

���ا بها؛ من اأجل حف���ظ الّنوع الحيوانّي وكذلك حفظ الّنظ���ام العائلّي الإن�ضانّي، وهي  خ�ضو�ضً

من تجّليات الّرحمة الّرحمانّية التي اأقيم نظام الوجود عموًما عليها. ولول وجود هذه الّرحمة 

والعط���ف في الحي���وان والإن�ضان لتقّطعت روابط الحياة الفردّي���ة والجتماعّية، فبهما يحفظ 

الحي���وان اأولده ويحت�ضنه���م، وبهما يحر�س الإن�ض���ان عائلته، وبهما يحف���ظ ال�ّضلطان العادل 

مملكت���ه. ول���ول وجود ه���ذه الّرحم���ة وال�ضفقة والراأف���ة، لما تحّمل���ت اأي اأم كل تل���ك الم�ضاق 

.
(2(

عوبات ال�ضتثنائّية لح�ضانة الأولد« وال�ضّ

)1)  الخ�ضال، ج2، �س427.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 217-216.
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يات الرأفة في الحياة
ّ
أهم تجل

حفظ نظام العالم   .1
ولمعرفة المزيد عن الراأفة، يذكر الإمام الخميني} بع�س تجّلياتها في الحياة فيقول: 

»كما اأّن جذبة الّرحمة والراأفة الإلهّية هي التي جذبت القلوب اإليه تعالى، وحفظ بها � فطرّيًا 

.
(1(

� نظام العالم«

األنبياء واألولياء  .2
»وهذه الّرحم���ة والراأفة هي التي جعلت المعّلمين الروحانّيي���ن والأنبياء العظام والأولياء 

الك���رام والعلم���اء باهلل يتحّملون كل تل���ك المتاعب والم�ضاق من اأجل توفي���ر ال�ّضعادة الدائمة 

.
(2(

لأبناء بجدتهم من العائلة الب�ضرّية«

ا: »وا�ض���م الّرحمة � الذي تتفّرع منه الراأفة والعطف ونظائرهما من اأ�ضماء  ويق���ول } اأي�ضً

فات والأفعال � هو اأكثر ا�ضم عّرف الحّق تعالى نف�ضه به، وكّرره في كّل �ضورة من �ضور القراآن  ال�ضّ

لك���ي تتعّلق قل���وب عباده برحمته الوا�ضع���ة، فهذا التعّلق ه���و من�ضاأ تربية الّنفو����س وتليين القلوب 

القا�ضية؛ فال يمكن جذب قلوب الّنا�س و�ضّدهم عن الّطغيان والتمّرد، باأي �ضيء بمثل ما تجذبهم 

الّرحم���ة والراأف���ة والموّدة، ولهذا فاإّن الأنبياء العظام هم مظاه���ر رحمة الحّق جّل وعال، ولذلك 

نالح���ظ في اآخ���ر �ضورة التوبة � وه���ي �ضورة الغ�ض���ب � اأّن اهلل تعالى و�ضف ر�ضول���ه الأكرم P ـ 

{ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ  ال�ض���ورة:  به���ذه 

. ويكفي ف���ي بيان �ضّدة راأفته ورحمته P � بجميع 
(3(

ۇ ۇ   ۆ ۆ  }
، وقوله في 

(4(
بني الإن�ضان قوله تعالى في اأّول �ضورة ال�ضعراء: {پ پ ڀ   ڀ ڀ ڀ  }

.
(6(

»
(5(

اأوائل �ضورة الكهف: {ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  }

)1)  جنود العقل والجهل، �س 217.
)2)  )م.ن(،  �س 217.

�ضورة التوبة، الآية 128.  (3(
�ضورة ال�ضعراء، الآية 3.  (4(

�ضورة الكهف، الآية 6.  (5(
)6)  )م.ن(، �س 218.



ة؛  األخالق المحمودة على ضوء فكر اإلمام الخمينّي}472 دراسات أخالقيَّ

الوحي اإللهّي  .3
»بل اإّن نزول الوحي الإلهي والكتاب ال�ّضماوّي ال�ّضريف مظهر لرحمة اهلل وراأفته تجّلى في 

.
(1(

عالم الملك«

الحدود والتعزيرات  .4
 »وحتى الحدود والتعزي���رات والق�ضا�س واأمثالها هي جميًعا من حقيقة الّرحمة والراأفة، 

.
(3(

»
(2(

واإن كانت قد ظهرت في �ضورة الغ�ضب: {ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ  }

جهّنم  .5
 »بل اإّن جهّنم هي رحمة ظهرت في �ضورة الغ�ضب للذين لهم لياقة الو�ضول اإلى ال�ضعادة، 

ولك���ن ال�ضوائب تحجبهم عنها، فلول تخلي�ضهم وتطهيرهم ف���ي جهّنم من هذه ال�ضوائب لما 

.
(4(

�ضاهدوا وجه ال�ضعادة اأبدًا«

الرأفة من لوزام الهطرة الّسليمة
فل���و اّطلعن���ا على مظاه���ر الراأفة وتاأّملن���ا فيها وقّربن���ا اأنف�ضنا منها، لنفعل���ت قلوبنا بها 

واأ�ضبح���ت م�ضتع���ّدة للت�ضّكل عل���ى �ضاكلتها، لأّن حقيقة اأم���ر الّتربية الإلهّي���ة متقّومة باأمرين 

اأ�ضا�ضّيين، وهما:

الأّول: التجّل���ي م���ن الرّب المتعال. وه���و ما نعّبر عنه بتقديم الّنم���وذج المعا�س والواقعّي 

القلبّي والعقلّي والح�ّضّي. ل الفكرّي البحت. ولهذا، فاإّنه تعالى لم يكتِف باإنزال الكتب، 

بل جعل لها مظاهر في الحياة الب�ضرّية هم الأنبياء والأولياء الكاملين.

الّثاني: اإيجاد ال�ضتعداد. وهو المعّبر عنه بالفطرة الهادية التي تمّثل الن�ضجام الّتام مع 

م�ضاديق الّتربية والكمال. بل هي الع�ضق والّتوّجه نحو هذه الكمالت.

)1)  جنود العقل والجهل، �س 217.
)2)  �ضورة البقرة، الآية 179.

)3)  جنود العقل والجهل، �س 217.
)4)  )م.ن(، �س 217.
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ولهذا، يقول الإمام الخمينّي }: »اعلم اأّن الرحمة والراأفة وال�ضفقة واللين والحلم هي 

جميًعا من لوازم الفطرة المخمّرة ومن جنود العقل والّرحمان، وقد ُزرع في فطرة كّل اإن�ضان 

حّب الّتعاطف والّتراحم والموّدة والعدل والإن�ضاف، فكّل اإن�ضان � حّتى الظالم � مدفوٌع فطريًّا 

اإل���ى اأن يك���ون رحيًما وعطوًفا وروؤوًف���ا بمن تحت �ضلطت���ه، وبال�ضعفاء والبوؤ�ض���اء والم�ضاكين 

والأطفال ال�ضعاف، بل اإّن الإن�ضان مفطوٌر على الّرحمة بكّل حّي، والراأفة بكّل موجود. 

لقد خلق اهلل تعالى الإن�ضان من حقيقة رحمته، فهو �ضورة الّرحمة الإلهّية، كما ي�ضير 

، فقد ن�ضب 
(1(

اإل����ى ذلك قوله تعالى: {ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  }

خل����ق الإن�ضان اإل����ى ا�ضم الرحمان، ولذل����ك كان الإن�ضان الظالم والقا�ض����ي القلب متنّفرًا  

فطرّي����ًا م����ن الظلم والق�ضوة، فهو ي����ذّم �ضدورهما من الآخري����ن واإن غفل عن �ضدورهما 

من����ه نف�ض����ه: وهو ياأن�����س بالعدل والرحم����ة والراأفة، ب����ل اإّن الظالم يريد بطبع����ه اأن يكون 

ظلم����ه بالع����دل؛ واأن تك����ون ق�ضوته � �ضئ����ت اأم اأبيت � ب�ض����كل الّرحمة في�ضف����ي عليها و�ضاح 

الّرحمة، وذل����ك لأّن فطرته وجبّلته متنّفرة من الظلم والق�ض����وة، محّبة للرحمة والراأفة، 

لذل����ك فه����و ي�ضعى للتقّرب من هاتي����ن ال�ضفتين � ولو بال�ضم والظاه����ر � وي�ضعى لالنتفاع 

منهم����ا ولو بال�ض����م وال�ضورة. واإذا رجع الإن�ضان اإلى وجدان����ه واأحوال الآخرين من اأبناء 

جن�ض����ه ا�ضتغنى ع����ن اإقامة البرهان واإطالة التو�ضيح للحقيق����ة المتقّدمة؛ اأي اإّن الّرحمة 

والراأف����ة والعدل والمحّب����ة والموّدة ونظائرها هي م����ن لوازم الفط����رة الأ�ضلّية ال�ضلمية، 

. ومثل هذين الأمرين 
(2(

واأّن اأ�ضداده����ا مخالفة للفطرة المخّمرة ومن نتائج احتجابه����ا«

يمّثالن اأ�ضول الّتربية قاطبًة.

ي بالرأفة
ّ
سإيل التحل

ذكر رأفة اهلل  .1
ف���ي البداي���ة يتوّجه الإن�ض���ان بحوا�ّضه اإلى المظاه���ر، وعندما ي�ضت���ّد ح�ضورها في خياله 

وخاط���ره تفر�س علي���ه اأن يتفّكر فيها وي�ضتخ���رج منها ما ي�ضبه القواع���د العاّمة اأو المفاهيم 

�ضورة الرحمن، الآيات 1 و 3.  (1(
)2)  جنود العقل والجهل، �س 224-223.
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الكّلّية. فاإذا قوي ح�ضورها في الفكر انتقلت اإلى القلب التي هي مرحلة الّذكر.

اإّن الذي���ن يذك���رون راأف���ة اهلل تعال���ى، ف���اإّن ه���ذه الراأف���ة �ضتذّكره���م {ى  ائ 

. ومعن���ى �ضي���رورة العب���د مذكوًرا عند اهلل تعال���ى اأن يتحّقق 
(1(

ائ ەئ ەئ   وئ  }
فات والأ�ضماء الح�ضنى تعالى مجده. بالكمال الالئق لأّن اهلل تعالى ل يذكر �ضوى ال�ضّ

مواالة أهل البيتR والتأّسي بهم  .2
وفي الحديث عن الإمام جعفر Q عن اأبيه عن الإمام علي Q قال: »اإنا اأهل بيت 

.
�سجرة النبوة ومو�سع الر�سالة ومختلف الم ئكة وبيت الراأفة ومعدن العلم«)2)

ادقQ: »اإن اهلل خلقنا، فاأح�سن خلقنا؛ و�سّورنا، فاأح�سن �سّورنا؛  وعن الإم���ام ال�ضّ

وجعلن���ا عين���ه في عب���اده، ول�سانه الناط���ق في خلقه، وي���ده المب�سوطة على عب���اده بالراأفة 

والرحم���ة، ووجه���ه الذي يوؤتى منه، وبابه الذي يدل علي���ه، وخزانه في �سمائه واأر�سه؛ بنا 

اأثم���رت الأ�سج���ار، واأينع���ت الثم���ار، وجرت الأنه���ار؛ وبنا ين���زل غيث ال�سم���اء، وينبت ع�سب 

.
الأر�ص؛ وبعبادتنا عبد اهلل، ولول نحن ما عبد اهلل«)3)

فو�ض���ف اأه���ل البيت بكونهم بي���ت الّراأفة اإ�ض���ارة اإلى ظه���ور الّراأفة المطلق���ة في نهجهم 

و�ضيرته���م. وقولهQ: »وي���ده المب�سوطة على عب���ادة بالّراأفة« تاأكيد عل���ى اأّن عناية اهلل 

بخلق���ه وعب���اده تظهر فيهم وبه���م. فهم اأعلى مظاه���ر راأفة اهلل. من عرفه���م وتعّر�س بقلبه 

لراأفتهم اأو�ضك اأن يتخّلق باأخالقهم.

واإذا كان المُلل���ك � وه���و الرئا�ضي���ة والقيادة � لأج���ل هداية الموارد الب�ضرّي���ة والمادّية اإلى 

الأه���داف ال�ّضامية، فال �ضّك اأّنه باأم�ّس الحاج���ة اإلى الراأفة. ولهذا جاء في الحديث: »اأف�سل 

.
الملوك من اأعطي ث ث خ�سال: الراأفة والجود والعدل«)4)

)1)  �ضورة البقرة، الآية 152.
)2)  بحار الأنوار، ج26، �س 246.

)3)  الكافي، ج1، �س 144.
)4)  تحف العقول، 319.
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ْهَل 
َ
َفاِه اأ نَّ �ِسيَعَة َعِليٍّ َكاُنوا ُخُم�َص اْلُبُطوِن ُذُبَل ال�سِّ ادق Q َقاَل: »اإِ وع���ن الإمام ال�ضّ

.
ْنُتْم َعلَْيِه ِباْلَوَرِع َواِلْجِتَهاِد«)1)

َ
ِعيُنوا َعلَى َما اأ

َ
ِة َفاأ ْهَباِنيَّ َفٍة َوِعْلٍم َوِحْلٍم ُيْعَرُفوَن ِبالرَّ

ْ
َراأ

الحياء أصل الرأفة
ج���اء في بحار الأنوار عن الر�ضول الأكرمP: »اأّم���ا الحياء فيت�سّعب منه اللين والراأفة 

والمراقب���ة هلل في ال�سّر والع نية وال�س مة واجتناب ال�سّر والب�سا�سة وال�سماحة والظفر 

وح�س���ن الثن���اء عل���ى الم���رء ف���ي النا�ص فه���ذا ما اأ�س���اب العاق���ل بالحياء فطوب���ى لمن قبل 

.
ن�سيحة اهلل وخاف ف�سيحته «)2)

ولعّل ال�ّضّر في كون الحياء منبًعا للراأفة اأّنه اأعظم لبا�س �ضاتر للعيوب. ول �ضّك باأّن معرفة 

الّراأفة تّتجه نحو جبران العيوب والإغما�س عنها والّتركيز على الإيجابّيات ونقاط القّوة بدل 

عف، فتكون الراأفة من هذه الجهة م�ضتمّدة من الحياء. الّتركيز على نقاط ال�ضّ

)1)  الكافي، ج2، �س 233.
)2)  بحار الأنوار، ج1، �س 118.
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المهاهيم الرئيسة

ف���ات الإلهّية وال���روؤوف ا�ضم هلل جميل، يتجّل���ى به في الوجود  الراأف���ة م���ن اأعظم ال�ضّ  .1

بجبران نق�س الكائنات.

الف���رق بي���ن الّرحم���ة والراأفة ه���و اأّن الّرحمة من �ضف���ات الّنف�س في وجهته���ا الغيبّية   .2

الملكوتّي���ة، في حي���ن اأّن الراأفة من �ضف���ات الّنف�س في وجهته���ا الظاهرّية التي يمكن 

التعبي���ر عنها بمقام ال�ض���در، فالّنف�س هي الحقيق���ة المدّبرة لعال���م الّطبيعة وللبدن 

الّظاهرّي، �ضواء كان هذا الّتدبير نابًعا من العقل اأو ل.

ع���ن ر�ضول اهللP: »اإّن اهلل عّز وجّل خلق العق���ل من نوٍر مخزوٍن مكنوٍن في �سابق   .3

علم���ه... فجع���ل العلم نف�س���ه... والراأفة ه���ّم« ولّما كان العقل مكّلًف���ا باإرجاع كائنات 

العالم الّطبيعّية اإلى اهلل، ولّما كان العقل طريق الكائنات في رحلة ال�ّضير اإلى اهلل فاإّن 

الهّم الأكبر لهذه الو�ضيلة يظهر في الراأفة.

تتجّلى الراأفة في الحياة ب�:  .4

 1. حف���ظ نظام العالم، 2. الأنبي���اء والأولياء، 3. الوحي الإلهّي، 4. الحدود والتعزيرات، 

5. جهّن���م )الت���ي هي رحمة ظهرت في �ض���ورة الغ�ضب للذين لهم لياق���ة الو�ضول اإلى 

ال�ضع���ادة، ولكن ال�ضوائ���ب تحجبهم عنها، فلول تخلي�ضه���م وتطهيرهم في جهّنم من 

هذه ال�ضوائب لما �ضاهدوا وجه ال�ضعادة اأبدًا(

اإّن الراأفة من لوازم الفطرة الأ�ضلّية ال�ّضلمية، حّتى الظالم هو متنّفر فطريًّا من الّظلم   .5

والق�ضوة.

اإّن التحّلي بالراأفة يكون بذكر راأفة اهلل تعالى، وموالة اأهل البيتR والتاأ�ّضي بهم،   .6

فهم يد اهلل المب�ضوطة على عباده بالراأفة. 

الحي���اء منب���ع الراأفة وال�ضّر في ذلك ه���و اأّن الحياء �ضاتر العي���وب، والراأفة تّتجه نحو   .7

جب���ران العي���وب والإغما�س عنه���ا والّتركيز عل���ى الإيجابّيات فتكون م���ن هذه الجهة 

م�ضتمّدة من الحياء.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

ْعَجَزِني َعْن 
َ
َقاَمِة �ُسْكِرَك َتَتاُب���ُع َطْوِلَك َواأ ْذَهلَِني َعْن اإِ

َ
ِحي���ِم اإَِلِهي اأ ْحم���ِن الرَّ ِب�ْس���ِم اهلِل الرَّ

ْعَياِني َعْن َن�ْسِر 
َ
ِلَك َو�َسَغلَِني َعْن ِذْكِر َمَحاِمِدَك َتَراُدُف َعَواِئِدَك َواأ اإِْح�َساِء َثَناِئَك َفْي�ُص َف�سْ

يِر َو�َسِهَد َعلَى  َياِديَك َوَهَذا َمَقاُم َمْن اْعَتَرَف ِب�ُسُبوِغ النَّْعَماِء َوَقاَبلََها ِبالتَّْق�سِ
َ
َعَواِرِفَك َتَواِلي اأ

ِديِه َوَل  ِذي َل ُيَخيُِّب َقا�سِ
ِحيُم اْلَبرُّ اْلَكرِيم ُالَّ وؤُوُف الرَّ ْنَت الرَّ

َ
ِييِع َواأ َنْف�ِس���ِه ِبالإِْهَم���اِل َوالتَّ�سْ

َماُل اْلُم�ْسَتْرِفِديَن 
َ
ِتَك َتِقُف اآ اِجيَن َوِبُعْر�سَ ِمِليِه، ِب�َساَحِتَك َتُحطُّ ِرَحاُل الرَّ

َ
َيْطُرُد َعْن ِفَناِئِه اآ

.
َماَلَنا ِبالتَّْخِييِب َوالإَِيا�ِص َوَل ُتْلِب�ْسَنا �ِسْرَباَل اْلُقُنوِط َوالإِْبَ �ِص)1)

َ
َفَ  ُتَقاِبْل اآ

الآيات الكريمة:

{ڀ ڀ ڀ ٺ      ٺ   ٺ ٺ   ٿٿ ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ          ڤ ڦ   .3

.
(2(

ڦ ڦڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ  }
ڀ  ڀ  پ  پ     پ      پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ   .4

.
(3(

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ  }
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  {ڤ   .5

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ       چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄڃ 

ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک      ک  کک  ڑ  ڑ    ژ  ژ  ڈ  ڈ    ڎ  ڌڎ 

.
(4(

ڳ  ڳ ڱ  }

.
(5(

{ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ  ھ ھ  }  .6

)1)  الإمام ال�ضّجاد، ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، مناجاة ال�ضاكرين.
)2)  �ضورة النور، الآية 2.

)3)  �ضورة الح�ضر، الآية 10.
)4)  �ضورة البقرة، الآية 143.
)5)  �ضورة البقرة، الآية 207.
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ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ   .7

.
(1(

ٿ ٿٿ ٹ   ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ  }
ۉ  ۉ    ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ  ۆ  {ۆ   .8

ۆئ  ۇئ      وئۇئ  وئ   ەئ  ەئ     ائ   ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
.

(2(
ۆئ ۈئ  }
الروايات ال�سريفة:

ع���ن ال�ضادق Q ق���ال: »خط���ب اأمي���ر الموؤمني���ن P فقال فيم���ا يق���ول: اأّيها   .1

النا����ص �سلون���ي قب���ل اأن تفقدون���ي اأّيها النا����ص اأنا قل���ب اهلل الواعي ول�سان���ه الناطق 

واأمين���ه عل���ى �سّره وحّجته على خلق���ه وخليفته على عباده وعينه الناظرة في بريته 

وي���ده المب�سوط���ة بالراأفة والرحمة ودينه الذي ل ي�سدقني اإل من مح�ص الإيمان 

مح�سا ول يكذبني اإل من مح�ص الكفر مح�سا«)3).

ْهِل َبلَِدَك 
َ
ا َبْعُد َفاإِنَّ َدَهاِقيَن اأ مَّ

َ
اِلِه: »اأ َوِم���ْن ِكَتاٍب َلأمير الموؤمنينQ اإَِلى َبْع�ِس ُعمَّ  .2

ْن ُيْدَنْوا ِل�ِسْرِكِهْم 
َ
ْهً  ِلأ

َ
َرُهْم اأ

َ
�َسَكْوا ِمْنَك َق�ْسَوَة َوِغْلَظًة َواْحِتَقاراً َوَجْفَوًة َفَنَظْرُت َفلَْم اأ

ْن ُيْق�َس���ْوا َوُيْجَف���ْوا ِلَعْهِدِه���ْم َفاْلَب����ْص َلُهْم ِجْلَباب���اً ِمَن اللِّيِن َت�ُسوُب���ُه ِبَطَرٍف ِمَن 
َ
َوَل اأ

َفِة واْمُزْج َلُهْم َبْيَن التَّْقِري���ِب َواْلإِْدَناِء َواْلإِْبَعاِد 
ْ
اأ ِة َوَداِوْل َلُه���ْم َبْيَن اْلَق�ْس���َوِة َوالرَّ ���دَّ ال�سِّ

َواْلإِْق�َساِء اإِْن �َساَء اهلل«)4).

)1)  �ضورة اآل عمران، الآية 30.
)2)  �ضورة التوبة، الآية 117.
)3)  الخت�ضا�س، �س 248.

)4)  بحار الأنوار، ج33، �س 489.



أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يتع���ّرف اإل���ى معن���ى العّف���ة وتاأثيرها عل���ى اإيمان  . 1

الإن�ضان و�ضلوكه نحو اهلل.

يبّين كيفّية تر�ضيخ ُخُلق العّفة في اأنف�ضنا. . 2

ي�ضرح المانع الأ�ضا�س من اكت�ضاب ُخُلق العّفة. . 3

العّفة

الدرس السادس والثالثون 





تمفيق
لّما خلق اهلل الإن�ضان اأودع فيه جملة من القوى، بها ي�ضل اإلى كماله وينال منافعه. ولأجل 

راط الم�ضتقيم، ف���اإّن اهلل تعالى وهب هذا الإن�ضان قّوة  اأن تتح���ّرك ه���ذه القوى على هذا ال�ضّ

العقل التي يمّيز فيها الّنافع من ال�ضاّر لكي ل تّتجه قواه المختلفة نحو الف�ضاد والهالك.

وكان���ت الق���ّوة ال�ّضهوّية التي اأنع���م اهلل بها على الإن�ضان ��� كما يق���ول الإمام الخمينّي �� من 

اأج���ل حفظ الّنظ���ام العائلّي وتحقيق الكرامة وال�ّضعادة له ف���ي الّدنيا والآخرة. وقد و�ضع اهلل 

�ضبحانه مجموعة من القوانين والّت�ضريعات التي لو التزم بها اأ�ضحاب القّوة ال�ّضهوّية ل�ضمنوا 

تحّق���ق تلك الأهداف. ولكي ي�ضمن ا�ضتعمال هذه القّوة وفق الّنظام الّت�ضريعّي الالئق، كان ل 

يانة الأخالقّية. بّد من �ضيانة اأقوى هي ال�ضّ

فم���ا هي الأخالق التي تجعل اللت���زام باأحكام القّوة ال�ّضهوّية �ضهاًل ومي�ّضًرا؟ وكيف نحّقق 

هذه النطالقة في اأنف�ضنا؟

عريف العلمّي
ّ

الت
اإّن من الأخالق التي تجعل القّوة ال�ضهوّية معتدلة ل تميل اإلى جانب الّتفريط والخمود ول 

اإلى جانب الإفراط والهو�س ُخُلق العفاف.

»اإّن الكثي����ر من الأخ����الق الفا�ضلة هي التي تتو�ّض����ط جانبي الإف����راط والّتفريط والعّفة 

. »ول بّد من معرف����ة اأّن علماء الأخالق 
(1(

خل����ق يتو�ّضط بي����ن رذيلة ال�ّضره ورذيلة الخم����ود«.

اأرجعوا كاّفة الف�ضائل النف�ضّية، اإلى اأمور اأربعة هي: الحكمة، والعّفة، وال�ضجاعة، والعدالة، 

واعتبروا اأّن الحكمة ف�ضيلة للّنف�س الّناطقة التي ُتمّيز وتفّرق الإن�ضان عن غيره؛ وال�ّضجاعة 

)1)  الأربعون حديًثا، �س 424.
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م����ن ف�ضائل الّنف�س الغ�ضبية؛ والعّفة م����ن ف�ضائل الّنف�س ال�ّضهوّية؛ والعدالة ترعى الف�ضائل 

.
(1(

الّثالثة«

ولهذا يقول الإمام الخمينّي }: »ق�ّضم الحكماء اأجنا�س الف�ضائل اإلى اأربع ف�ضائل هي: 

الحكم���ة وال�ضجاعة والعّف���ة والعدالة، اإذ اإّن للّنف�س قّوتين هما: ق���ّوة الإدراك وقّوة الّتحريك، 

ول���كّل منهما �ضعبتان، فقّوة الإدراك تنق�ضم اإلى العقل النظرّي والعقل العملّي، وقّوة الّتحريك 

تنق�ض���م اإلى قّوة الّدفع ]لغي���ر المالئم[ وهي قّوة الغ�ضب؛ واإلى ق���ّوة الجلب ]للمالئم[ وهي 

ق���ّوة ال�ضه���وة. والعتدال في كل واحدة من ه���ذه القوى الأربع واإخراجها م���ن حّدي الإفراط 

والّتفري���ط ف�ضيلة. فالحكمة عبارة عن تعديل القّوة الّنظرية وتهذيبها؛ والعدالة تعديل القّوة 

العملّي���ة وتهذيبها، وال�ّضجاع���ة تعديل القّوة الغ�ضبّية وتهذيبها، والعّف���ة تعديل القّوة ال�ضهوّية 

.
(2(

وتهذيبها«

اإّن اأكث���ر الّنا����س يميلون بحكم البيئ���ة التي تثير الغرائ���ز نحو ال�ّضره والتهّت���ك وا�ضتعمال 

ق���ّوة ال�ّضه���وة ب�ض���ورة اإفراطّي���ة. ولعّله له���ذا الأمر ق���د جعل الحدي���ث المنقول ع���ن الإمام 

ا للتهّتك. ادق  Q العّفة �ضدًّ ال�ضّ

ة
ّ

أهمّية العه
ر الإن�ضان الواعي قلياًل في هذا الأمر لعرف بو�ضوٍح  يقول الإمام الخمينّي }: »لو تفكَّ

كام���ل اأّن جنايت���ه الحقيقّية اإّنما تق���ع اإذا هتك �ضتر العّفة لهذه القّوة الت���ي اأنعم اهلل بها على 

الإن�ض���ان م���ن اأجل حفظ الّنظام العائل���ّي، وتحقيق الكرامة وال�ّضعادة له ف���ي الّدنيا والآخرة؛ 

ره���ا لغايات هي على ال�ضّد مّما ُي���راد منها؟! ويقوُل في رواي���ة اأخرى عن ر�ضول  فكي���ف ي�ضخِّ

.
(4 اهلل P قال: »اإّن اهلل يحبُّ الحييَّ الحليم العفيف الُمَتعفِّف«)3)

فاإذا نظرنا اإلى جميع التحّركات والأن�ضطة التي يقوم بها الب�ضر لوجدنا اأّن معظمها ينطلق 

م���ن هذه القّوة لأجل تاأمين مقت�ضيات ال�ّضهوة. اأّم���ا الق�ضم المتبّقي منها فاإّنه عبارة عن دفع 

)1)  الأربعون حديثًا، �س 547.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 148-147.

الكافي، ج2، �س 112.  (3(
)4)  جنود العقل والجهل، �س 258.
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الم�ض���ار؛ ب���ل اإّن الكثير م���ن ا�ضتعمالت القّوة الغ�ضبّي���ة اإّنما هي لخدمة الق���ّوة ال�ضهوّية. ول 

�ض���ّك باأّن قّوة الوهم عندما تتغّل���ب على قّوة العقل وتمنع من �ضريان نوره في الّنف�س، فتعر�س 

هذه الّنف�س عن ال�ضتم���اع اإلى اأحكامه واأوامره، فلن يبقى �ضوى الندفاع ال�ّضهوانّي والغ�ضبّي 

الفاق���د للهداية. وت�ضبح مملكة الإن�ض���ان ك�ضفينٍة تخو�س غمار لجج البحار العاتية دون رّبان 

خبير وعارف. هنا تاأتي الحاجة الما�ّضة اإلى العقل الذي يحّدد ما ينفع وما ي�ضّر في ال�ّضهوة. 

وعندما يلتزم الإن�ضان باأحكامه وي�ضتقّر عليها مّدة ير�ضخ فيه خلق العّفة؛ فيكون اأف�ضل معين 

للعقل على اإكمال �ضيطرته على وجود الإن�ضان وعالمه الأخالقّي وال�ّضلوكّي.

ة
ّ

بعض مناشئ العه
يمكنن���ا اأن نح���ّدد مجموعة من الأ�ضباب الت���ي ت�ضاهم في اعتدال الق���ّوة ال�ضهوّية وحيازة 

ملكة العّفة. ومنها:

اإليمان  .1
وفي الحديث ع���ن اأمير الموؤمنينQ: »اإّن الحياء والعّفة م���ن خ ئق الإيمان، واإّنها 

 وهذا الحديث يدّل على اأّن الّتفاعل القلبّي مع اآيات ح�ضور 
ل�سجّية الأحرار و�سيمة الأبرار«)1)

اهلل في الكون والحياة يجعل الإن�ضان معتدًل في ا�ضتعمال �ضهوته. و�ضّر ذلك اأّن الموؤمن الذي 

تعّلق قلبه باهلل تعالى وتوّجه اإليه �ضيجعل كل قّوة منحه اهلل اإّياها في �ضبيل الو�ضول اإلى لقائه. 

وعندها لن يكون لل�ّضهوة في حياته دور القيادة وال�ّضيطرة. وهذا هو العامل الأهّم في العّفة.

الفطرة  .2
يق���ول الإمام الخمينّي }: »اإّن العّف���ة من الأمور الفطرّية المالزم���ة للفطرة ال�ّضليمة 

المخّم���رة؛ وبالّتال���ي من جنود العقل، في حي���ن اأّن الهتك من مقت�ضي���ات الفطرة المحجوبة 

وم���ن جنود اإبلي�س والجه���ل. اإذ اإّن العدالة في عمل كّل قوة، وه���ي بمثابة جن�س العّفة ]واأ�ضل 

ظهوره���ا[ هي اأمٌر فطرّي يقابله الجور، وهو �ضّد الفطرة ال�ّضليمة كما تقّدم �ضابًقا؛ مثلما اأّن 

ل هو اأمٌر فطرّي وما يقابله خالف الفطرة. الخ�ضوع الكامل والّتبعّية للُكمَّ

)1) ت�ضنيف غرر الحكم، �س 257.
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كم���ا اأّن العّفة نف�ضها والحياء والح�ضمة من الأم���ور الفطرّية التي ُجبل عليها الإن�ضان، 

ف���ي حين اأّن التهّتك والفح�ض���اء والوقاحة مخالفة لفطرة كّل اإن�ضان، لذلك فاإّن حّب العّفة 

والحي���اء مخّم���ر في فطرة كّل اإن�ض���ان مثلما اأّن بغ�س الّتهّتك وانع���دام الحياء مخّمر فيها 

.
(1(

ا« اأي�ضً

R والية أهل البيت  .3
ِفلَ���َة َفاإِنََّما  ���اَك َوال�سَّ فف���ي الحدي���ث المروّي عن مف�ضل قال: ق���ال اأبو عبد اهللQ: »اإِيَّ

�ِسيَع���ُة َعِل���يٍّ َمْن َع���َف  َبْطُنُه َوَفْرُجُه َوا�ْسَتدَّ ِجَه���اُدُه َوَعِمَل ِلَخاِلِقِه َوَرَجا َثَواَب���ُه َوَخاَف ِعَقاَبُه 

.
وَلِئَك �ِسيَعُة َجْعَفٍر«)2)

ُ
وَلِئَك َفاأ

ُ
ْيَت اأ
َ
َفاإَِذا َراأ

َل 
َ
ي ُء ِبُنوِر ِعْلِمِه اأ َماماً َيْقَتِدي ِبِه َوَي�ْسَت�سِ ُموٍم اإِ

ْ
وقال اأمير الموؤمنينQ: »َواإِنَّ ِلُكلِّ َماأ

نَُّكْم َل َتْقِدُروَن َعلَى  َل َواإِ
َ
ْي���ِه اأ َواإِنَّ اإَِماَمُك���ْم َق���ِد اْكَتَف���ى ِمْن ُدْنَياُه ِبِطْمَرْي���هِ  َوِمْن ُطْعِمهِ  ِبُقْر�سَ

.
ٍة َو�َسَداٍد«)3) ِعيُنوِني ِبَوَرٍع واْجِتَهاٍد َوِعفَّ

َ
َذِلَك َوَلِكْن اأ

المعرفة  .4
ف���اإّن م���ن عرف اأّن ما يحتاجه مق�ضوٌم م�ضموٌن من عن���د اهلل لن يتهالك من اأجل الو�ضول 

اإلي���ه، وبالّتال���ي ل���ن يزيد م���ن ا�ضتعم���ال ق���ّوة ال�ّضهوة لأج���ل نيل المزي���د من ال�ّضه���وة. فعن 

ْزِق ِجَهاَد اْلَغاِلِب َوَل َتتَِّكْل َعلَى  ���ُه َقاَل ِلَرُجٍل: َيا َهَذا َل ُتَجاِهْد ِفي ال���رِّ نَّ
َ
الح�ضي���ن Q: »اأ

ِة َوَلْي�َص  لَِب ِمَن اْلِعفَّ نَِّة َواْلإِْجَماَل ِف���ي الطَّ ْزِق ِمَن ال�سُّ ���َكاَل ُم�ْسَت�ْسِل���ٍم َفاإِنَّ اْبِتَغاَء الرِّ اْلَق���َدِر اتِّ

َجَل َمْحُتوٌم َوا�ْسِتْعَماَل 
َ
ْزَق َمْق�ُسوٌم َواْلأ ً  َواإِنَّ الرِّ ُة ِبَماِنَعٍة ِرْزقاً َوَل اْلِحْر�ُص ِبَجاِلٍب َف�سْ اْلِعفَّ

اْلِحْر�ِص َجاِلُب اْلَماآِثِم)4).

أولوية الجهاد األكبر  .5
الذي���ن عرفوا اأّن هناك جه���اًدا كبيًرا يحتاج اإلى جهد و�ضعي يف���وق م�ضاعيهم العادّية في 

الحي���اة واآمنوا اأّنه���م اإذا لم ي�ضلك���وا هذا الّطريق ف�ض���وف يحتنكهم ال�ّضيط���ان ويجعلهم من 

)1)  جنود العقل والجهل، �س 257.
)2)  الكافي، ج2، �س 233.
)3)  نهج البالغة، �س417.

)4)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج 13، �س 35.
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اأوليائ���ه، ه���وؤلء هم الذين �ضيقدرون على فه���م معاني الأحاديث التالي���ة وو�ضعها في مكانها 

حيح. ال�ضّ

َحبَّ اإَِلى اهلِل 
َ
ُة َبْطٍن َوَفْرٍج َوَما من �َسيْ ٌء اأ ُل اْلِعَباَدِة ِعفَّ ْف�سَ

َ
ِبي َجْعَفٍر Q َقاَل: »اأ

َ
فعن اأ

ْوِم  َ ِة َقِليُل ال�سَّ نِّي �َسِعيُف اْلَعَمِل َقِليُل ال�سَّ . وعنه Q: »َقاَل َلُه َرُجٌل اإِ
َل«)1)
َ
ْن ُي�ْس���اأ

َ
ِم���ْن اأ

ِة َبْطٍن  ُل ِمْن ِعفَّ ْف�سَ
َ
يُّ ِجَهاٍد اأ

َ
لَّ َحَ ل؛ َفَق���اَل َواأ ْنَكَح اإِ

َ
ْن َل اآُكَل اإِلَّ َح���َ ًل َوَل اأ

َ
ْرُج���و اأ

َ
َوَلِك���ْن اأ

.
وَفْرٍج«)2)

ِة َبْطٍن َوَفْرٍج َوَما ِمْن �َسيْ ٍء  َحبَّ اإَِلى اهلِل َبْعَد َمْعِرَفِتِه ِمْن ِعفَّ
َ
وقال Q: »َما ِمْن �َسيْ ٍء اأ

.
َل«)3)

َ
ْن ُي�ْساأ

َ
َحبَّ اإَِلى اهلِل ِمْن اأ

َ
اأ

إخضاع العهة لحكم العدل  الشرع
غالًب���ا ما يكون الحديث ع���ن اأ�ضباب ومنا�ضئ الأخالق حديًثا ع���ن كيفّية تح�ضيلها. فمن 

علم اأّن الفطرة اأ�ضا�س هذه الف�ضيلة اّتجه نحو تح�ضين فطرته واكت�ضاب المزيد من اأنوارها. 

وجاهد من اأجل اإزالة الحجب المانعة منها. يقول الإمام الخمينّي }: »اأّما جانب الّتفريط 

ف���ي الّنف����س البهيمّية فهو »الخمود« وهو عب���ارة عن كبت القّوة ال�ّضهوّية ف���وق ما يقت�ضيه حدُّ 

العت���دال والمقدار المطل���وب، وتعطيل هذه القّوة الّنبيلة التي اأنعم اهلل بها على الإن�ضان لكي 

ي  خرجت من حدَّ
ُ
خ�ضعت هذه القّوة لحك���م العقل وال�ّضرع، واأ

ُ
يحف���ظ بها نف�ضه ونوعه. فاإذا اأ

الغلّو والّتق�ضير والإفراط والّتفريط، وكان تحّركها من�ضجًما مع العقل وال�ّضرع، �ضمن حاكمّية 

جنود اهلل، ظهرت فيها ال�ّضكينة والّطماأنينة؛ وملكُة العتدال واكت�ضبت �ضبغة عقلّية بل اإلهّية، 

.
(4(

وهذه هي »العّفة«

ة
ّ

أكإر مانع من العه
يق���ول الإمام الخمين���ّي }: »والن�ضان الذي وقر فيه ه���ذا الحّب]حّب الّدنيا[ مجانب 

لجمي���ع الف�ضائ���ل المعنوّي���ة، واإّن ال�ّضجاع���ة والعّفة وال�ّضخ���اء والعدالة التي ه���ي مبداأ جميع 

)1)  بحار الأنوار، ج66.
)2) )م.ن(، ج68، �س 273.
)3)  )م.ن(، ج75، �س 141.

)4)  جنود العقل والجهل، �س 256.
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.
(1(

الف�ضائل الّنف�ضانّية ل تجتمع مع حّب الدنيا«

فم���ن اّتخذ الّدنيا و�ضيلًة لتعزيز الأنا وانطلق م���ن حّب الّنف�س في الّتعامل مع مواهب هذه 

الحي���اة، �ضيرى كّل �ضيء فيها �ضهوة لنف�ضه ويطلبه���ا لتاأمين حظوظ الّنف�س واآمالها. وعندها 

�ضتعظم �ضهوته وتفوق مقدار حاجاته الّطبيعّية فيتمّلكه الهو�س وي�ضيطر عليه ال�ّضره ول يبقى 

راط الم�ضتقيم للمنافع والّنعم الإلهّية. حيح على ال�ضّ قادًرا على حفظ العتدال وال�ّضير ال�ضّ

ة بالتهكر  التر يض
ّ

تحصيل العه
يق���ول الإمام الخمينّي }: »الُخُل���ق عبارة عن حالة نف�ضّية، تدف���ع الإن�ضان نحو العمل 

م���ن دون َترّوي وتفّك���ر. فمثاًل اإن الذي يتمّتع بال�ّضخاء، يدفعه ُخُلق���ه هذا اإلى الجود والإنفاق 

م���ن دون حاج���ة اإلى تنظي���م مقّدمات، وترتيب مرّجح���ات. وكاأّن هذا الُخُلق غ���دا من الأمور 

الّطبيعّي���ة لالإن�ض���ان مثل الّنظر وال�ّضمع. وهكذا الّنف�س العفيفة الت���ي اأ�ضبحت العّفة ُخلًقا لها 

جزءًا طبيعيًّا لها، وما دامت الّنف�س لم تبلغ هذا الم�ضتوى من التجّذر الُخُلقّي بوا�ضطة الّتفّكر 

والتّدّب���ر والّتروي����س، لم يكن لها اأخالق وكمال، وُيخ�ضى عليها م���ن زوال الُخُلق الكريم الذي 

ُيع���ّد من الكمالت الّنف�ضّية، وتغلب عليها الع���ادات والخلق ال�ّضّيئ. واأّما اإذا بلغ الُخُلق م�ضتوى 

الأفع���ال الّطبيعّي���ة في الإن�ضان، وغدا من قبيل الق���وى والآلت، وظهرت �ضلطنة الحّق وقهره، 

.
(2(

لكان زواله م�ضكاًل ونادًرا«

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 62.

)2)  الأربعون حديًثا، �س 546.
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المهاهيم الّرئيسة

العّفة خلق يتو�ّضط بين رذيلة ال�ّضره ورذيلة الخمود. وهي من ف�ضائل الّنف�س ال�ّضهوّية.   .1

فهي من الأخالق التي تجعل القّوة ال�ضهوّية معتدلة ل تميل اإلى جانب الّتفريط والخمود 

ول اإلى جانب الإفراط والهو�س.

اإّن جناية الإن�ضان الحقيقّية اإّنما تقع اإذا هتك �ضتر العّفة لهذه القّوة التي اأنعم اهلل بها على   .2

الإن�ضان من اأجل حفظ الّنظام العائلّي، وتحقيق الكرامة وال�ّضعادة له في الّدنيا والآخرة.

العق���ل هو الذي يحّدد ما ينفع وما ي�ضّر في ال�ّضه���وة، وعندما يلتزم الإن�ضان باأحكامه   .3

وي�ضتقّر عليها مّدة ير�ضخ فيه ُخُلق العّفة.

منا�ضئ العّفة هي:   .4

	 الإيم���ان: فالموؤمن الذي تعّلق قلبه باهلل تعال���ى وتوّجه اإليه �ضيجعل كل قّوة منحه اهلل •

اإّياه���ا ف���ي �ضبيل الو�ضول اإلى لقائه، وعندها لن يكون لل�ّضه���وة في حياته دور القيادة 

وال�ّضيطرة. وهذا هو العامل الأهّم في العّفة.

	 الفط���رة: اإّن ح���ّب العّفة والحياء مخّمر ف���ي فطرة كّل اإن�ضان مثلم���ا اأّن بغ�س الّتهّتك •

ا. وانعدام الحياء مخّمر فيها اأي�ضً

	 المعرف���ة: اإّن من ع���رف اأّن ما يحتاجه مق�ضوٌم م�ضموٌن م���ن عند اهلل لن يتهالك من •

اأج���ل الو�ضول اإليه، وبالّتالي لن يزيد من ا�ضتعمال ق���ّوة ال�ّضهوة لأجل نيل المزيد من 

ال�ّضهوة، بل �ضيتعّفف.

	 الّدخول في الجهاد الأكبر.•

اأكب���ر مانع اأمام العفة هو حّب الدنيا، فمن اّتخذ الّدنيا و�ضيلًة لتعزيز الأنا وانطلق من   .5

ح���ّب الّنف����س في الّتعامل مع مواهب ه���ذه الحياة، �ضيرى كّل �ضيء فيه���ا �ضهوة لنف�ضه 

ويطلبها لتاأمين حظوظ الّنف�س واآمالها.

العّف���ة يمك���ن تح�ضيله���ا من خ���الل التفّكر الدائم ف���ي الآث���ار ال�ضلبية لع���دم التخّلق   .6

به���ذه ال�ضف���ة، والتروي�س الدائم للنف�س ومجاهدتها كلما حمل���ت الإن�ضان على العمل 

بال�ضهوات والغرائز.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

ْل  ���ِة َوِعْرفاَن الُحْرَمِة... َوَتَف�سَّ ْدَق الِنيَّ َيِة َو�سِ اَعِة َوُبْعَد الَمْع�سِ
الّلُه���مَّ اْرُزْقن���ا َتْوِفيَق الطَّ

ْغَبِة َوَعل���ى الُم�ْسَتِمِعيَن  يَح���ِة َوَعل���ى الُمَتَعلِِّميَن بالِجْه���ِد َوالرَّ ْه���ِد َوالنَّ�سِ َعل���ى ُعلَماِئن���ا ِبالزُّ

.
ِة)1) باِب ِباِلناَبِة َوالتَّْوَبِة، َوَعلى النِّ�ساِء بالَحياِء َوالِعفَّ ِبالتِّباِع َوالَمْوِعَظِة... َوَعلى ال�سَّ

الآيات الكريمة:

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  {ڱ   .1

ۀ ہ    ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے 
.

(2(
ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ  }

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  {ٿ   .2

ڍ   ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ڄ  ڄ 
گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ         ڑ  ژ      ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

.
(3(

گ ڳ  ڳ ڳ   }
ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ      وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې   {ې    .3

.
(4(

ۈئ  ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ             ی یی ی جئ     حئ مئ ىئ}
الروايات ال�سريفة:

���ِب َنْج���َدٌة َوَعِن  ٌة َوَع���ِن اْلَغ�سَ ْه���َوِة ِعفَّ ْبُر َع���ِن ال�سَّ ع���ن اأمي���ر الموؤمني���نQ: »ال�سَّ  .1

ٌع«)5). َيِة َتَورَّ اْلَمْع�سِ

)1)  مفاتيح الجنان، دعاء: الإمام الحجة|.
)2)  �ضورة البقرة، الآية 273.

)3)  �ضورة النور، الآية 33.
)4)  �ضورة الن�ضاء، الآية 6.

)5)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �س 263.
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عن اأمير الموؤمنينQ: »الكّف عّما فى اأيدى الّنا�ص عّفة وكبر هّمة«)1).  .2

ِة َخْيٌر ِمَن اْلِغَنى َمَع اْلُفُجوِر«)2). عن اأمير الموؤمنينQ: »َواْلِحْرَفُة َمَع اْلِعفَّ  .3

اَم َنَهاَرُه  اَن َمْن �سَ َق���اَل َر�ُضوُل اهلِل P: »ِلَجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل َيا َجاِبُر َهَذا �َسْهُر َرَم�سَ  .4

َوَق���اَم ِوْرداً ِم���ْن َلْيِلِه َوَع���َف  َبْطُنُه َوَفْرُجُه َوَك���فَّ ِل�َساَنُه َخَرَج ِمْن ُذُنوِب���ِه َكُخُروِجِه ِمَن 

ْح�َسَن َهَذا اْلَحِديَث، َفَقاَل َر�ُسوُل اهلِل P: َيا 
َ
ْهِر؛ َفَقاَل َجاِبٌر: َيا َر�ُسوَل اهلِل َما اأ ال�سَّ

ُروَط«)3). �َسدَّ َهِذِه ال�سُّ
َ
َجاِبُر َوَما اأ

ُجوا  ْت ِن�َساوؤُُهْم َوَل َتَزوَّ وا َفَعفَّ ُجوا اإَِلى اآِل ُف���َ ٍن َفاإِنَُّهْم َعفُّ َق���اَل َر�ُضوُل اهلِل P: »َتَزوَّ  .5

 َقاِتُل 
ُ
َن���ا اهلل

َ
ُه���ْم َبَغْوا َفَبَغ���ْت ِن�َساوؤُُه���ْم؛ َوَقاَل: َمْكُتوٌب ِف���ي التَّْوَراِة اأ اإَِل���ى اآِل ُف���َ ٍن َفاإِنَّ

َها النَّا�ُص َل َتْزُنوا َفَتْزِنَي ِن�َساوؤُُكْم َكَما َتِديُن ُتَداُن«)4). يُّ
َ
اِنيَن اأ اْلَقاِتِليَن َوُمْفِقُر الزَّ

ْن َقَدَر َفَعَف  َلَكاَد  ْجراً ِممَّ
َ
ْعَظَم اأ

َ
ِهيُد ِفي �َسِبيِل اهلِل ِباأ َوَق���اَل Q: »َما اْلُمَجاِهُد ال�سَّ  .6

ْن َيُكوَن َملَكاً ِمَن اْلَمَ ِئَكِة«)5).
َ
اْلَعِفيُف اأ

ِمِنيَن Q: »َح�ْسُبَك ِم���ْن َكَماِل اْلَم���ْرِء َتْرُكُه َما َل ُيْحَم���ُد ِبِه، َوِمْن  ِمي���ُر اْلُموؤْ
َ
َق���اَل اأ  .7

َدِبِه ِعْلُمُه ِبَما َل ُبدَّ 
َ
َحداً ِبَما َيْكَرُه، َوِم���ْن َعْقِلِه ُح�ْسُن ِرْفِقِه، َوِمْن اأ

َ
ْن َل َيْلَق���ى اأ

َ
َحَياِئ���ِه اأ

ُة َبْطِنهِ«)6). ُة َب�َسِرِه، َوِعفَّ َلُه ِمْنُه، َوِمْن َوَرِعِه ِعفَّ

عن اأمير الموؤمنينQ: »على قدر الحياء تكون العّفة«)7).  .8

َب َفُقْل���ُت ُجِعْلُت ِفَداَك  َب���ا اْلَح�َس���ِن Q اْخَت�سَ
َ
ْيُت اأ
َ
 َقاَل: »َراأ

ٍ
َع���ِن اْلَح�َضِن ْبِن َجْه���م  .9

َة  ���ِة النِّ�َساِء َو َلَقْد َتَرَك النِّ�َساُء اْلِعفَّ ا َيِزيُد ِفي ِعفَّ ْب���َت َفَق���اَل َنَعْم اإِنَّ التَّْهِيَئَة ِممَّ اْخَت�سَ

ْزَواِجِهنَّ التَّْهِيَئَة«)8).
َ
ِبَتْرِك اأ

)1)  ت�ضنيف غرر الحكم، 398.
)2)  نهج البالغة، �س 402.

)3)  الكافي، ج4، �س 87.
)4)  )م.ن(، ج5، �س 554.
)5)  نهج البالغة، �س 559.

)6)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج12، �س 170.
)7)  ت�ضنيف غرر الحكم، �س 256.

)8)  الكافي، ج5، �س 567.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

در واأهم  . 1 يتع���ّرف اإلى المعنى الّدقيق ل�ض���رح ال�ضّ

عالماته.

در واآثاره. . 2 يبّين اأهمّية �ضرح ال�ضّ

ي�ضرح العالقة بين �ضرح ال�ضدر والولية. . 3

شرح الصدر

الدرس السابع والثالثون 





تمفيق
يرمز القلب اإلى هوّية الإن�ضان المعنوّية والباطنّية مثلما يدّل الوجه على هوّيته الظاهرّية. 

وعندما يج���ري الحديث عن تعامل القلب مع الأنوار الملكوتّي���ة والفيو�ضات الّرحمانّية، ياأتي 

در وعاء القلب ولي�س اأمًرا مغايًرا له. ولهذا، قال الإمام الخمينّي }:  ���در. فال�ضّ دور ال�ضّ

.
(1(

در فهو يح�ضل لقلب الإن�ضان..«. »واأّما �ضرح ال�ضّ

در وانفتاحه وتو�ّضعه وا�ضتعداده لتلّقي الفي�س والّنور من الكمالت  وعليه يكون ان�ضراح ال�ضّ

العظيمة التي �ضن�ضير اإلى بع�س اآثارها وتجّلياتها في الحياة المعنوّية وال�ّضلوكّية لالإن�ضان.

ما هو شرح الّصقر؟
يق���ول الإمام الخمينّي }: »قال تعالى في الآية المباركة 22 من �ضورة الزّمر، { ٱ 

ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀڀ  پ  پ  پ  پ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ 
. وف���ي هذه الآية جعل �ضرح ال�ضدر الذي ي�ضتلزم قبول الحّق � مقاباًل لق�ضاوة 

(2(
ٿ ٹ  }

القلب التي ت�ضتلزم عدم قبول الحّق، ثّم ذكر في الآية الالحقة اللين ورّقة القلب وهي المقابل 

{ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ       ڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ  فق���ال:  للق�ض���اوة،  الحقيق���ّي 

.
(4 (3(

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چچ  }
وينقل الإمام } رواية عن ر�ضول اهللP اأّنه لّما �ُضئل عن معنى ال�ضرح في قوله تعالى: 

، وقي���ل: ما هذا ال�ضرح؟ قال: »اإّن النور اإذا 
(5(

{ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پپ  }

)1)  جنود العقل والجهل، �س 280.
�ضورة الزمر، الآية 22.  (2(
�ضورة الزمر، الآية 23.  (3(

)4)  جنود العقل والجهل، �س 221.
�ضورة الأنعام، الآية 125.  (5(
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در وانف�سح. قيل: يا ر�س���ول اهلل وهل لذلك ع مة؟ قال: نعم،  دخ���ل القل���ب ان�سرح له ال�سّ

.
(2 (1(

التجافي عن دار الغرور والإنابة اإلى دار الخلود، وال�ستعداد للموت قبل نزوله«

در ل يولي اأهمّي���ًة لما يراه في نف�ضه من كماٍل وجماٍل  ويق���ول}: »المتحّلي ب�ضرح ال�ضّ

وم���اٍل ونف���وٍذ وح�ضمة ول ي�ضتعظم���ه، لأّن �ضعته الوجودّية كبيرة اإلى درج���ة تجعله يتغّلب على 

.
(3(

جميع الورادات القلبّية، فال ي�ضيق وعاوؤُُه الوجودّي ب�ضيٍء«

در الالزم للهداية الإلهّية ينطلق من رّقة القلب وا�ضتعداده لتلّقي  فاّت�ض���ح اأّن ان�ضراح ال�ضّ

الأن���وار الرّبانّية، وكّلما تلّقى الموؤمن نوًرا وا�ضتقبل���ه، زاد ا�ضتعداده لتلّقي المزيد من الأنوار. 

در �ضّيًقا، بل اأ�ضيق  وبالعك����س، اإذا لم يعمل بمقت�ضى هذا الّنور، خرج م���ن القلب و�ضار ال�ضّ

مّما كان عليه.

م���ن هن���ا، كان العمل من �ض���روط ك�ضب هذه الملكة كم���ا قال اأمي���ر الموؤمنينQ في 

الحدي���ث ال���ذي �ضياأت���ي »فعلي���ك بالعم���ل هلل ف���ي �س���ّر اأم���رك وع نّيت���ك، ف  �س���يء يعدل 

در وعالماته.  ، بعد اأن ذكر ان�ضراح ال�ضّ
(4(

العمل«

در، بح�ضب الكالم المذكور في: ويتجّلى ان�ضراح ال�ضّ

قبول الحّق.  .1

الّتجافي عن دار الغرور.  .2

الإنابة اإلى دار ال�ّضرور.  .3

ال�ضتعداد للموت قبل حلول الفوت.  .4

زوال العجب والّر�ضا عن الّنف�س.  .5

أهّم آثار انشراح الّصقر
در، ذكر الإمام } اأّنه يوؤّدي اإلى: وبالإ�ضافة اإلى ما ُذكر في تعريف �ضرح ال�ضّ

اإي�ضال قلوب المتاأّلهين لالأن�س باهلل تعالى.  .1

بحار الأنوار، ج74، �س81.  (1(
)2)  جنود العقل والجهل، �س 280.
)3)  جنود العقل والجهل، �س 304.

)4)  بحار الأنوار، ج90، �س 142.
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واإلى مقام الّطماأنينة وال�ّضكينة.  .2

واإلى الّتوا�ضع وعّزة الّنف�س.  .3

.
(1(

در اأو ان�ضراحه« ويقول }: »اإّن �ضيق القبر اأو اّت�ضاعه منوط ب�ضيق ال�ضّ

من أين ينشأ شرح الّصقر؟

الّتجافي عن دار الغرور  .1
يقول الإمام الخمينّي }: »ول يخفى اأّن القلب ما دام متوّجهًا لدار الطبيعة وبئر الدنيا 

يق���ة؛ اأ�ضيرًا في غالف المل���ك واأغالل هذا العالم، فهو قل���ٌب �ضّيٌق مظلٌم غير  المظلم���ة ال�ضّ

���در فهو يح�ضل لقلب  م�ضتع���ّد لتلّقي نور الهداي���ة وتجّليات الجمال والج���الل. اأّما �ضرح ال�ضّ

الإن�ض���ان بمقدار اإعرا�ضه ع���ن الّدنيا وزخارفها، فتقبل حينئذ الّن���ور المعنوّي حّتى ين�ضرف 

بالكام���ل ع���ن دار الغرور ويتجاف���ى وينقطع عنها، فيتاأّه���ل بذلك لتلّقي تجّل���ي الّنور المطلق 

.
(2(

وجمال الجميل الحّق«

معرفة اهلل  .2
در وليدة معرف���ة الحّق تعالى، وهي التي تو�ضل  ا: »هذه ال�ّضعة في ال�ضّ ويق���ول } اأي�ضً

.
(3(

قلوب المتاألهين لالأن�س باهلل اإلى مقام الإطمئنان وال�ضكينة والطماأنينة«

حّب اهلل وذكره  .3
ا عن جميع من���ازل الّطبيعة ومناظرها، بل  »اعل���م اأّن ذكر اهلل تعال���ى يجعل القلب ُمعِر�ضً

ويجع���ل كّل العال���م بكّل ما فيه عدًم���ا ل قيمة له في عينه، فال يتعّلق ب�ض���يٍء منه، بل ينح�ضر 

تعّلق���ه بالح���ّق تعالى وحده، حتى تبلغ هّمت���ه مرتبًة من العّلو ل يقيم معه���ا وزًنا لجميع عوالم 

الوج���ود، وعندها ل ت�ضعف هّمته ب�ضبب الواردات القلبّية مهما كانت، فال ي�ضت�ضعر الِكَبر في 

نف�ضه ب�ضبب هذه الواردات بل اإّنه ي�ضت�ضغر كّل �ضيء غير الحّق تعالى واآثار جماله وجالله... 

در، وهذه ال�ّضعة توّلد الّتوا�ضع وعّزة الّنف�س، في حين اأّن حبَّ  فحبُّ اهلل تعالى يثمر �ضعة ال�ضّ

)1)  الأربعون حديًثا، �س 135.
)2)  جنود العقل والجهل، �س 280.

)3)  )م.ن(، �س 304.
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.
(1(

در من جهة، وعّلة لزيادته من جّهة اأخرى« النف�س والّنظر اإليها نتيجًة ل�ضيق ال�ضّ

در ين�ضاأ من الأمور الّتالية: فتبّين لنا اأّن �ضرح ال�ضّ

الإعرا�س عن الّدنيا وزخارفها.  .1

معرفة الحّق تعالى.  .2

حّب اهلل وذكره.  .3

ادقQ ف���ي قول اهلل تب���ارك وتعال���ى: »{ۀ  ہ ہ  وف���ي الحدي���ث عن الإم���ام ال�ضّ

.
(3(»Q 2)  قال: فقال بولية اأمير الموؤمنين علي(

ہ}

كيف نشرح صق رنا؟

العلم  .1
بالّرغم من اأّن �ضرح ال�ضّدر عطاء اإلهّي، لكن للعبد دور في تهيئة القلب لقبول ال�ّضرح. واإّن 

در هو العل���م والمعرفة حيث يقول الإمام }:  م���ن اأعظ���م الأمور التي توؤّدي اإلى �ضرح ال�ضّ

.
(4(

ُر القلب ويو�ضعه، وي�ضرح ال�ضدر، وي�ضيء طريق الهداية وال�ضلوك« »فالعلم نور، والنور ينوِّ

اإليمان  .2
ا Q قال لرجل: »اإن كنت قد �سرح اهلل �سدرك  بما قد تبينت لك  وفي الحديث اأّن عليًّ

فاأنت والذي فلق الحبة وبراأ الن�سمة من الموؤمنين حّقاً. فقال الرجل: يا اأمير الموؤمنين 

كيف لي اأن اأعلم باأني من الموؤمنين حقا؟ قال: Q ل يعلم ذلك اإل من اأعلمه اهلل على 

ل�س���ان نبي���ه P، و�سهد له ر�سول اهلل P بالجن���ة اأو �سرح اهلل �سدره ليعلم ما في الكتب 

الت���ي اأنزله���ا اهلل ع���ّز وجّل على ر�سله واأنبيائ���ه، قال يا اأمير الموؤمني���ن: ومن يطيق ذلك؟ 

قال: من  �سرح اهلل �سدره  ووّفقه له، فعليك بالعمل هلل في �سّر اأمرك وع نيتك ف  �سي ء 

.
يعدل العمل«)5)

)1)  )م.ن(، �س 305-304.
�ضورة ال�ضرح، الآية 1.  (2(

)3)  ب�ضائر الدرجات، ج1، �س 73.
)4)  جنود العقل والجهل، �س 310.

)5)  بحار الأنوار، ج90، �س 142.
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در. فمن  وف���ي هذا الحديث اإ�ضارة وا�ضحة اإل���ى الّتالزم بين الإيمان الحقيقّي و�ضرح ال�ضّ

اأ�ضرق���ت اأنوار الإيمان باهلل في قلبه و�ّضعته و�ضرحت���ه؛ لأّن لالإيمان دوٌر كبيٌر في توجيه وجهة 

القل���ب نح���و الخيرات والكمالت. فه���و الذي يبداأ م���ن القبول والإذعان. وكف���ى بهذا اأثر في 

ا اأّنه جعل العلم بما  توجيه القلب نحو المطلوب. والملفت في كالم اأمير الموؤمنينQ اأي�ضً

در. في الكتب التي اأنزلها اهلل عّز وجّل على ر�ضله واأنبيائه من عالمات �ضرح ال�ضّ
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المهاهيم الرئيسة

عندم���ا يجري الحديث عن تعامل القلب م���ع الأنوار الملكوتّية والفيو�ضات الّرحمانّية،   .1

در وعاء القلب ولي�س اأمًرا مغايًرا له. در. فال�ضّ ياأتي دور ال�ضّ

اإّن �ضرح ال�ضدر قبول الحّق، وهو يقابل ق�ضوة القلب التي ت�ضتلزم عدم قبول الحّق.  .2

در: من عالمات �ضرح ال�ضّ  .3

	 اأّن �ضاحب���ه ل يولي اأهمّيًة لما يراه في نف�ضه من كماٍل وجماٍل وماٍل ونفوٍذ وح�ضمة ول •

ي�ضتعظم���ه، لأّن �ضعته الوجودّية كبي���رة اإلى درجة تجعله يتغّلب عل���ى جميع الورادات 

القلبّية، فال ي�ضيق وعاوؤُُه الوجودّي ب�ضيٍء.

	 ال�ضتعداد للموت قبل نزوله.•

	 العلم بما في الكتب التي اأنزلها اهلل.•

���در ال���الزم للهداية الإلهّية ينطل���ق من رّقة القلب وا�ضتع���داده لتلّقي  اإّن ان�ض���راح ال�ضّ  .4

الأن���وار الرّبانّي���ة، وكّلما تلّقى الموؤمن نوًرا وا�ضتقبل���ه، زاد ا�ضتعداده لتلّقي المزيد من 

الأنوار.

���در: الأن�س باهلل تعال���ى، الّطماأنينة وال�ّضكين���ة، الّتوا�ضع وعّزة  من اآث���ار ان�ضراح ال�ضّ  .5

الّنف�س.

در لقلب الإن�ضان بمق���دار اإعرا�ضه عن الّدني���ا وزخارفها، ونتيجة  يح�ضل �ض���رح ال�ضّ  .6

در، وهذه ال�ّضعة توّلد  معرفة الحّق تعالى وذكره وحّبه، فحبُّ اهلل تعالى يثمر �ضعة ال�ضّ

در من  الّتوا�ض���ع وعّزة الّنف�س، في حين اأّن حبَّ النف�س والّنظر اإليها نتيجًة ل�ضيق ال�ضّ

.Qجهة، وعّلة لزيادته من جّهة اأخرى؛ وكذلك بولية علّي

بالّرغم من اأّن �ضرح ال�ضّدر عطاء اإلهّي، لكن للعبد دور في تهيئة القلب لقبول ال�ّضرح،   .7

وذلك من خالل المعرفة والعلم بالحّق تعالى وزيادة الإيمان والعمل.
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

���ْدِري َوَتُحطَّ  ْن َت�ْسَرَح ِبِكَتاِبَك �سَ
َ
ِل���ِه... َواأ

َ
���ٍد َواآ ْن ُت�َسلِّ���َي َعلَى ُمَحمَّ

َ
ُل���َك اأ

َ
�ْساأ
َ
الله���م اإّني...اأ

ْن�ِسي)1).
ُ
ْهَل اأ
َ
َ َمَة ِفي ِديِني َوَنْف�ِسي َوَل ُتْوِح�ْص ِبي اأ ِبِتَ َوِتِه ِوْزِري َوَتْمَنَحِني ال�سَّ

لَواُتَك َعلَْيِه َوَرْحَمُتَك َوَبَرَكاُتَك  اللَُّهمَّ َواْمُنْن َعلَيَّ ِباْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة، َوِزَياَرِة َقْبِر َر�ُسوِلَك، �سَ

يَِّتي  ِعْذِني َوُذرِّ
َ
َ ُم... َوا�ْسَرْح ِلَمَرا�ِسِد ِديِنَك َقْلِبي َواأ َعلَْيِه َوَعلَى اآِلِه، َواآِل َر�ُسوِلَك َعلَْيِهُم ال�سَّ

ِجيِم)2). ْيَطاِن الرَّ ِمَن ال�سَّ

ُووَن َوِفي ِرَيا�ِص اْلُق���ْرِب َواْلُمَكا�َسَفِة َيْرَتُعوَن 
ْ
ْفَكاِر َياأ

َ
ْوَكاِر الأ

َ
َل���ى اأ ِبَمَجاِم���ِع ُقُلوِبِه���ْم َفُهْم اإِ

�ِص اْلُمَ َطَفِة ِيْكَرُعوَن َو�َسَراِيَع اْلُم�َساَفاِة َيِرُدوَن، َقْد ُك�ِسَف اْلِغَطاُء 
ْ
ِة ِبَكاأ وِمْن ِحَيا�ِص اْلَمَحبَّ

ِك َع���ْن ُقُلوِبِهْم  ْيِب َع���ْن َعَقاِئِدِهْم َواْنَتَف���ْت مُخاَلَجَة ال�سَّ ْب�َساِرِه���ْم َواْنَجلَ���ْت ُظْلَم���ُة الرَّ
َ
َع���ْن اأ

َهاَدِة ِهَمُمُهْم  َعاَدِة ِفي الزَّ ُدوُرُهْم َوَعلَْت ِل�َسْبِق ال�سَّ َو�َسَراِئِرِهْم َواْن�َسَرَحْت ِبَتْحِقيِق اْلَمْعِرَفِة �سُ

.
ُهْم)3) ْن�ِص �ِسرُّ

ُ
َوَعُذَب ِفي َمِعيِن اْلُمَعاَملَِة �ِسرُبُهْم َوَطاَب ِفي َمْجِل�ِص الأ

)1)  الإمام ال�ضّجاد، ال�ضحيفة ال�ضجادية، دعاء: يوم ال�ضبت.
)2)  )م.ن(، دعاوؤه Q اإذا �ضاأل اهلل العافية.

)3)  )م.ن(، مناجاة العارفين.





أهقاف القرا

م مع نفاية هذا القرا أن:
ّ
على المتعل

يفهم ومعنى اأن يكون الموؤمن مبتهًجا ن�ضيًطا. . 1

يتع���ّرف اإلى اآث���ار البهجة والّن�ض���اط وتاأثيرها في  . 2

العبادات وفي قبولها.

ي�ضرح من�ضاأ البهجة والّن�ضاط و�ضروط المحافظة  . 3

عليهما.

 النشاط والبهجة 
في العبادة

الدرس الثامن والثالثون





تمفيق
ل يخل���و اأح���د من ن�ضاط اأو بهج���ة، لأّن الك�ضل والغّم اإذا �ضيطرا عل���ى الإن�ضان قتاله. لكن 

المطل���وب ه���و اأن ي�ضب���ح الّن�ضاط عن���وان �ضخ�ضّية الموؤم���ن واأحد اأبرز �ضمات���ه نظًرا ل�ضيق 

الفر�ض���ة ومروره���ا مّر ال�ّضحاب ]مقارن���ًة بالأو�ضاع[ وعظيم ما ينتظ���ره من ثواب. وكيف ل 

يكون الموؤمن مبتهًجا م�ضرًقا متفائاًل وهو يرى ما اأعّده اهلل وهّياأه له من اإمكانات الكمال.

 .
(1(

فالغالب على الحياة �� واإن كانت الحياة الّدنيا �� هو {ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ  }

وم���ن لم يَر ه���ذه الحقيقة ابُتلي بالغّم و�ضيطر عليه الحزن ال�ّضلب���ّي الذي يو�ضك اأن يدّمر كّل 

طاقاته البّناءة وا�ضتعداداته الواعدة.

فكيف يكون الموؤمن ن�ضيًطا مبتهًجا؟ وكيف يحافظ على ن�ضاطه وبهجته؟

شاط  الإفجة
ّ
أهمّية الن

بالّنظ���ر اإلى و�ضوح الّن�ضاط والبهجة في قامو�ضنا العام، فال حاجة اإلى تعريفهما ب�ضورة 

علمّي���ة جامعة مانعة، حي���ث اأّن اآثارها في الّنف����س والبدن ظاهرة جلّي���ة. اإّل اأّن ما يعنينا في 

اأبحاثنا الأخالقّية اأن نرى مدى اأهمّية هاتين الحالتين ودورهما على م�ضتوى الحياة المعنوّية 

لالإن�ض���ان. ول �ضّك ب���اأّن من اأهم عالمات الحي���اة المعنوّية �ضعي الإن�ض���ان الحثيث في العمل 

الح والعبادة و�ضرف زهرة �ضبابه وطاقته في �ضبيل اهلل الحّي القّيوم. ال�ضّ

يذكر الإم���ام الخمينّي } للّن�ضاط والبهجة مجموعة من الآث���ار والّثمار الّطّيبة؛ منها 

اأّنه���ا توجب فتح بع�س الأب���واب ]اإلى عالم الغيب[. ومنها اأّنها ت���وؤّدي اإلى ك�ضف بع�س اأ�ضرار 

العب���ادات. ومنه���ا اأّنها توؤّدي اإلى ظهور اآثار الأغذية الّروحانّي���ة التي هي المعارف الإلهّية في 

القلب ب�ضورة اأ�ضرع، كما اأّنها ت�ضّرع في هذه الحالة من ت�ضفية باطنه.

)1)  �ضورة الّنحل، الآية 18.
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كشف بعض أسرار العبادات  .1
الة و�ضائر العبادات وله نتائج  يق���ول الإمام الخمينّي }: »وم���ن الآداب القلبية لل�ضّ

ح�ضن���ة بل هو موجب لفتح بع�س الأبواب وك�ضف بع�س اأ�ضرار العبادات، اأن يجتهد ال�ّضالك 

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

�ضدي���ًدا من الإتيان بالعبادة مع الك�ضل واإدبار النف����س. فعليه اأن يختار وقت العبادة بحيث 

يك���ون للّنف����س اإقبال ون�ض���اط وحيوّية بعيًدا عن الّتع���ب والفتور؛ لأّنه اإذا حم���ل الّنف�س على 

العبادة في حين الك�ضل والتعب، يمكن اأن تترتب عليه اآثار �ضيئة، منها: اأن يت�ضّجر الإن�ضان 

م���ن العبادة ويزيد تكلفه وتع�ّضفه، ويوجب ذل���ك بالتدريج تنفر طباع النفو�س منها. وهذا، 

م�ضاًف���ا اإلى اأّنه من الممكن اأن ي�ضرف الإن�ضان بالكامل عن ذكر الحق، ويوؤذي الّروح من 

مقام العبودية التي هي من�ضاأ جميع ال�ّضعادات، ينتج عنه اأّل يح�ضل للعبادة مع هذه الحالة 

نورانّي���ة القل���ب، ول ينفعل باط���ن النف�س منها، ول ت�ضي���ر �ضورة العبودية �ض���ورة باطنية 

للقل���ب. وقد ذكرنا م���ن قبل اأن المطلوب في العبادات ه���و اأن ينطبع باطن النف�س ب�ضورة 

.
(1(

العبودية«.

تحّقق األثر من العبادات  .2
و»اإّن م���ن اأ�ض���رار العبادات والّريا�ض���ات ونتائجهما اأن تك���ون اإرادة الّنف�س في ملك البدن 

ناف���ذة، وتكون دول���ة الّنف�س منقه���رة وم�ضمحّلة في كبريائه���ا، وت�ضيط���ر الإرادة على القوى 

المبثوث���ة والجن���ود المنت�ضرة في ملك البدن وتمنعها من الع�ضي���ان والتمّرد والأنانّية، وتكون 

الق���وى م�ضّلمة لملك���وت القلب وباطنه، بل ت�ضي���ر جميع القوى بالّتدري���ج فانية في الملكوت، 

ويطب���ق اأم���ر الملكوت ف���ي الملك وينفذ فيه، وتق���وى اإرادة الّنف�س، ويفلت زم���ام المملكة من 

ي���د ال�ّضيط���ان والّنف�س الأّم���ارة، وُت�ضاق جنود النف�س م���ن الإيمان اإلى الّت�ضلي���م ومن الّت�ضليم 

اإل���ى الّر�ض���ا ومن الّر�ضا اإلى الفناء. وفي هذه الحالة تج���د الّنف�س رائحة من اأ�ضرار العبادة، 

ويح�ضل لها �ضيء من الّتجّليات الفعلّية. وما ذكرنا ل يتحّقق اإّل باأن توؤّدى العبادات عن ن�ضاٍط 

ا، كي تح�ض���ل للعابد حالة  وبهج���ة ويحت���رز فيها من التكّل���ف والتع�ّضف والك�ضل احت���راًزا تاًمّ

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 38-37.
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المحّب���ة والع�ضق لذكر الحّق ولمقام العبودية، ويح�ض���ل له الأن�س والتمّكن. واإّن الأن�س بالحّق 

وذكره من اأعظم المهّمات؛ ولأهل المعرفة بهما عناية �ضديدة وفيها يتناف�س المتناف�ضون من 

.
(1(

اأ�ضحاب ال�ّضير وال�ّضلوك«

سرعة تأثير األغذية الروحانية في القلب وتصفية الباطن  .3
كل بال�ّضرور والبهجة يكون اأ�ضرع في اله�ضم، 

ُ
»وكم���ا اأّن الأطباء يعتقدون باأّن الّطعام اإذا اأ

كذل���ك يق�ضي الّطّب الّروحانّي باأّن الإن�ضان اإذا تغّذى بالأغذية الّروحانّية بالبهجة وال�ضتياق 

محت���رًزا م���ن الك�ضل والتكّلف، يكون ظه���ور اآثارها في القلب وت�ضفية باطن���ه بها اأ�ضرع. وقد 

حيفة الربوبّي����ة القويمة، حينما قال  اأ�ضي���ر اإل���ى هذا الأدب في الكتاب الإله���ّي الكريم وال�ضّ

تعالى في مقام تكذي����ب الكّفار والمنافقي����ن: {ى ائ ائ    ەئ   ەئ وئ وئ 

 ف���ي 
(3(

. وق���د ف�ّض���رت اآي���ة {ہ ہ ہ   ہ ھ  }
(2(

ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئ           }
.

(4(
حديث باأّن المراد من �ضكارى ُك�ضالى«

توسعة وعاء اإلنسان الستقبال الفيوضات  .4
والّتاأثير العظيم للّن�ضاط والبهجة يبرز من خالل دورهما في تو�ضعة وعاء الإن�ضان ل�ضتقبال 

الفيو�ضات الإلهّية. وكاأّن هذا الّن�ضاط يو�ّضع مجاري ال�ضتقبال فيجعل الإن�ضان اأكثر ا�ضتعداًدا. 

»فف���ي الحديث عن الإمام الح�ض���ن الع�ضكري Q: »اإذا ن�سطت القلوب فاأودعوها واإذا 

. وهذا د�ضتوٌر جامع منه Q باأّن اأودعوا في القلوب في وقت ن�ضاطها، 
نف���رت فوّدعوه���ا«)5)

ا من رعاية هذا  واأّما في وقت نفورها فخّلوها ت�ضتريح. فال بّد في ك�ضب المعارف والعلوم اأي�ضً

.
(6(

الأدب، واأّل يحمل القلوب على الك�ضب مع الكراهة والّنفور«

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 38.
)2)  �ضورة الّتوبة، الآية 54.

)3)  �ضورة الن�ضاء، الآية 43.
)4)  معراج ال�ضالكين، �س 39.

)5)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج1، �س 144.
)6)  معراج ال�ضالكين، �س 39.
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شاط  الإفجة
ّ
من أين ينشأ الن

الّشكر  .1
وه���و عب���ارة ع���ن تقدير الّنعم���ة كونه���ا �ضادرة م���ن المنع���م، ويوؤّدي اإل���ى الّزي���ادة حّتى 

ي�ض���ل ال�ّضاك���ر اإلى مقام العجز ع���ن ال�ّضكر لدخوله ف���ي بحر الّنعمة المطلق���ة. يقول الإمام 

ل  الخمينّي }: »واعلم اأنَّ ال�ضكر مقابلة النعمة بالقول والفعل والنّية وله اأركان ثالثة: الأوَّ

معرفة المنعم و�ضفاته الالئقة به... الثاني الحال التي هي ثمرة تلك المعرفة، وهي الخ�ضوع 

والتوا�ض���ع وال�ضرور بالنعم، من حيث اإّنها هدية داّلة على عناية المنعم بك، وعالمة ذلك اأن 

نيا اإّل بما يوجب القرب منه. الثالث العمل اّلذي هو ثمرة تلك الحال فاإنَّ تلك  ل تفرح من الدُّ

الح���ال اإذا ح�ضلت في القلب ح�ضل فيه ن�ضاط للعمل الموجب للقرب منه، وهذا العمل يتعّلق 

.
(1(

بالقلب والل�ضان والجوارح«

Rحّب أهل البيت  .2
ق���ال ر�ضول اهللP:  »م���ن رزقه اهلل حّب الأئّمة م���ن اأهل بيتي فقد اأ�س���اب خير الدنيا 

والآخ���رة ف���  ي�سكّن اأحد اأّن���ه في الجّنة فاإّن في حّب اأهل بيت���ي ع�سرون ]ع�سرين [ خ�سلة 

ع�س���ر منه���ا في الّدني���ا وع�سر منها في الآخ���رة اأّما التي في الّدني���ا فالّزهد والحر�ص على 

العم���ل وال���ورع ف���ي الدي���ن والرغب���ة ف���ي العب���ادة والتوبة قب���ل الم���وت والن�ساط ف���ي قيام 

.
(2(

الليل«

وي���دّل ه���ذا الحديث على اأّن الّن�ضاط م���ن اأهم عالمات اإ�ضابة خي���ر الّدنيا والآخرة. وقد 

ا بمعنى العبو�س والتجّهم لأّنه ل يعبث ول يمزح.  يظ���ّن البع�س اأّن الموؤمن ينبغي اأن يكون جادًّ

وق���د خلط ه���وؤلء بين المزاح العابث اللغوّي والّدعابة اللطيف���ة. وقد ذكرت الأحاديث اأّن من 

ٌة ِفي ِديٍن، َوَحْزٌم ِفي  عالمات الموؤمن الّن�ضاط. عن اأبي عبد اهلل Q قال: »اْلُموؤِْمُن َلُه ُقوَّ

.
ِليٍن، َواإِيَماٌن ِفي َيِقيٍن، َوِحْر�ٌص ِفي ِفْقٍه، َوَن�َساٌط ِفي ُهًدى«)3)

)1)  الأربعون حديًثا، �س 278.
)2)  الخ�ضال، ج2، �س 515.

)3)  الكافي، ج2، �س 231.
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 Q  وكفى بهذا الو�ضف لالإن�ضان الكامل دللة على ح�ضن البهجة، »فقد ُروي اأنَّ اْلَباِقَر

ُل َمِن اْجَتَمَعْت  وَّ
َ
ُه اأ نَّ
َ
ْيِن، ِلأ ْيِن، َوَفاِطِميٌّ ِمْن َفاِطِميَّ ْيِن، َوَعلَِويٌّ ِمْن َعلَِويَّ َها�ِسِميٌّ ِمْن َها�ِسِميَّ

 Q مَّ َعْبِد اهلِل ِبْنَت اْلَح�َسِن ْبِن َعِليٍّ َوَكاَن
ُ
ُه اأ مُّ
ُ
َلُه ِوَلَدُة اْلَح�َسِن َواْلُح�َسْيِن Q َوَكاَنْت اأ

.
ْبَذَلُهْم ُمْهَجًة«)1)

َ
ْح�َسَنُهْم َبْهَجًة َواأ

َ
َدَق النَّا�ِص َلْهَجًة َواأ �سْ

َ
اأ

 ه���و الذي يحرم الإن�ضان من هذه الخ�ضلة 
ّ

ب���ل اإّن الّتق�ضير في القيام باآداب العبودّية هلل

الّرائع���ة، حيث يق���ول الإمام }: »ففي كّل حال م���ن الأحوال والأفع���ال ال�ضالتّية حّق هلل 

تعال���ى لب���ّد للعبد من القيام ب���ه وهو اآداب العبودّي���ة في ذلك المنزل، وللعب���د حّظ ون�ضيب 

يعطي���ه الحّق باللطف الخفّي والّرحمة الجلّية بعد قيام العبد باآداب العبودّية، واإذا راأى نف�ضه 

���ة فيعلم اأّنه لم يقم باآداب العبودّية،  ف���ي هذه المواقيت الإلهّية محروًما من العنايات الخا�ضّ

وعالمة ذلك للمتو�ّضطين اأن ل تذيق ذائقة القلب لّذة المناجاة وحالوة العبادات ويحرم عن 

.
(2(

البهجة وال�ضرور والنقطاع اإلى الحّق«

شاط
ّ
شر ط تحصيل االبتفاج  الن

قد ُعلم اأّن البتهاج في الّنف�س نا�ضئ من اإدراك الكمال. وذلك لأّن فطرة الإن�ضان وتركيبته 

الأ�ضلّي���ة مبنّية عل���ى النفعال الإيجابّي تجاه عطاءات الّرّب واإنعام���ه. ولهذا، فاإّن المحافظة 

عل���ى هذه الفطرة الأ�ضلّية هي الأ�ضا�س في العم���ل. وعلى ال�ّضالك المجاهد اأن يحترز من كّل 

ب�ضاعة اأو قبح يدخل اإلى نف�ضه فيظلمها، لأّن الفطرة قائمة على التعّلق بالجمال وما يحجبها 

اأو ي�ضعفها هو الّت�ضال بالقبح، واأقبح القبائح العقائد الباطلة والّتف�ضيرات الخاطئة للوجود 

والحي���اة والم�ضي���ر. وياأتي بعدها في القبح الأخ���الق الّذميمة، ومن بعده���ا م�ضاوئ الأفعال 

وعدم اّتباع برنامج الإ�ضالم العملّي.

يقول الإمام الخمينّي }: »وبالجملة، الميزان في باب المراعاة اأن يكون الإن�ضان ملتفًتا 

اإل���ى اأحوال الّنف�س، وي�ضلك معها بح�ضب قّوتها و�ضعفها. فاإذا كانت الّنف�س قوّية في العبادات 

والّريا�ض���ات وتقدر على المقاومة، فليجّد وي�ضعى في العب���ادة. واأّما الذين طووا اأيام عنفوان 

)1)  بحار الأنوار، ج46، �س 215.
)2)  معراج ال�ضالكين، �س 228.
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ال�ّضب���اب، وانطفاأت نائ���رة ال�ّضهوات �ضيًئا ما فيهم، فالمنا�ضب له���م اأن يجّدوا في الّريا�ضات 

الّنف�ضانّي���ة اأكثر ويدخلوا في ال�ّضلوك والّريا�ضة بفتّوة. فكّلما ع���ّودوا الّنف�س على الّريا�ضات، 

ُفتح لهم باب اآخر اإلى اأن تغلب الّنف�س القوى الّطبيعّية وت�ضير القوى الّطبيعّية م�ضّخرة تحت 

كبرياء النف�س. وما ورد في الأحاديث ال�ضريفة، من الأمر بالجّد وال�ّضعي في العبادة، وما ورد 

 R فيها من مدح الذين يجتهدون في العبادة والريا�ضة، وما ورد في عبادات اأئّمة الهدى

من جهة، وما ورد من هذه الأحاديث ال�ّضريفة المادحة لالقت�ضاد في العبادة من جهة اأخرى، 

مبنّي على اختالف اأهل ال�ضلوك ودرجات الّنفو�س واأحوالها، والميزان الكّلي هو ن�ضاط الّنف�س 

.
(1(

تها اأو نفورها و�ضعفها« وقوَّ

: »َوَخ���اِدْع َنْف�َسَك ِف���ي اْلِعَباَدِة  ِمِنيَن Q اإَِلى اْلَح���اِرِث اْلَهْمَداِنيِّ ِمي���ِر اْلُموؤْ
َ
وِف���ي ِكَتاِب اأ

ِة َفاإِنَُّه َل   َما َكاَن َمْكُتوباً َعلَْيَك ِمَن اْلَفِري�سَ
َواْرُفْق ِبَها وَل َتْقَهْرَها َوُخْذ َعْفَوَها َوَن�َساَطَها اإِلَّ

.
اِئَها وَتَعاُهِدَها«)2) ُبدَّ ِمْن َق�سَ

ِغُروَن  ْلُتْم َوَت�ْسَت�سْ ادقQ: »َتَجنَُّبوا اْلُمَنى َفاإِنََّها ُتْذِهُب َبْهَجَة َما ُخوِّ وعن الإمام ال�ضّ

.
ْنُف�َسُكم«)3)

َ
ْمُتْم ِبِه اأ ِبَها َمَواِهَب اهلِل َتَعاَلى ِعْنَدُكْم َوُتْعِقُبُكُم اْلَح�َسَراُت ِفيَما َوهَّ

)1)  معراج ال�ضالكين، �س 42-41.
)2)  م�ضتدرك الو�ضائل، ج1، �س 145.

)3)  الكافي، ج5، �س 85.
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المهاهيم الرئيسة

الّن�ض���اط ه���و عنوان �ضخ�ضّية الموؤمن واأحد اأبرز �ضماته  لأّن���ه يرى ما اأعّده اهلل وهّياأه   .1

له من اإمكانات الكمال واأحاطه من نعم، ومن لم يَر هذه الحقيقة ابُتلي بالغّم و�ضيطر 

عليه الحزن ال�ّضلبّي الذي يو�ضك اأن يدّمر كّل طاقاته البّناءة.

من اآثار الّن�ضاط والبهجة:  .2

	 توجب فتح بع�س اأبواب عالم الغيب.•

	 توؤّدي اإلى ك�ضف بع�س اأ�ضرار العبادات•

	 تح�ضل للعابد حالة المحّبة والع�ضق لذكر الحّق ولمقام العبودية، ويح�ضل له الأن�س والتمّكن.•

	 ت�ضير جميع القوى بالّتدريج فانية في الملكوت، ويطبق اأمر الملكوت في الملك وينفذ •

فيه، وتقوى اإرادة الّنف�س.

	 تو�ضعة وعاء الإن�ضان ل�ضتقبال الفيو�ضات الإلهّية.•

ين�ضاأ الّن�ضاط والبهجة من:   .3

	 ال�ضكر: الذي يثمر حالة من الخ�ضوع والتوا�ضع وال�ضرور بالنعم.•

	 محبة اأهل البيتR: فهي توجد الن�ضاط على العبادة وقيام الليل.•

	 الفط���رة: فالبته���اج في الّنف�س نا�ضئ م���ن اإدراك الكمال، وذل���ك لأّن فطرة الإن�ضان •

وتركيبته الأ�ضلّية مبنّية على النفعال الإيجابّي تجاه عطاءات الّرّب واإنعامه. 

اإن تح�ضيل الن�ضاط والبهجة يكون ب�:  .4

	 الحفاظ على الفطرة التي تبتهج تجاه العطاءات الإلهّية ويكون ذلك بالحتراز من كّل •

ب�ضاعة اأو قبح يدخل اإلى نف�ضه فيظلمها.

	 مراعاةة اأحوال الّنف�س، وال�ضلوك معها بح�ضب قّوتها و�ضعفها.•

ما يمنع من تحقق الن�ضاط والبهجة:  .5

	  هو الذي يحرم الإن�ض���ان من هذه الخ�ضلة •
ّ

الّتق�ضي���ر ف���ي القيام ب���اآداب العبودّية هلل

الّرائعة.

	 حمل الّنف�س على العبادة في حين الك�ضل والتعب. •
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شواهق من  إي الّقرا

دعاء:

ِتي ِفي َطاَعِتَك َوَن�َساِطي ِفي ِعَباَدِتَك َوَرْغَبِتي  ْرَبعاً: اْجَعْل ُقوَّ
َ
ْرِبَعاِء اأ

َ
اللَُّهمَّ اْق�ِص ِلي ِفي الأ

.
ِليَم ِعَقاِبَك اإِنََّك َلِطيٌف ِلَما َت�َساُء)1)

َ
ِفي َثَواِبَك َوُزْهِدي ِفيَما ُيْوِجُب ِلي اأ

الآيات الكريمة:

{ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ     ڇ ڍ ڍ     ڌ ڌ 

.
(2(

ڎ ڎ ڈ ڈ         ژ  }
الروايات ال�سريفة:

عن اأمير الموؤمنينQ: »ال�سرور يب�سط النف�ص و يثير الن�ساط«)3).  .1

ْو 
َ
اَبْت���ُه َعْيٌن اأ �سَ

َ
ْو اأ
َ
َذا َك�ِس���َل اأ ِب���ي َعْبِد اهلِل Q َق���اَل: َكاَن َر�ُس���وُل اهلِل P: »اإِ

َ
َع���ْن اأ  .2

َذَتْيِن ُثمَّ َيْم�َسُح ِبِهَم���ا َوْجَهُه َفَيْذَهُب   َفاِتَحَة اْلِكَت���اِب َواْلُمَعوِّ
َ
���َداٌع َب�َس���َط َيَدْي���ِه َفَقَراأ �سُ

َعْنُه َما َكاَن َيِجُدُه«)4).

)1)  ال�ضحيفة ال�ضّجادّية، دعاوؤه Q يوم الأربعاء.
)2)  �ضورة الن�ضاء، الآية 142.

)3)  ت�ضنيف غرر الحكم، �س 319.
)4)  و�ضائل ال�ّضيعة، ج6، �س 231.
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