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المق ّدمة
الحمد هلل ربّ العالمين ،و�صلّى اهلل على �سيّدنا محمّد  Pوعلى �آله الطيبين الطاهرين،
وبعد.
كتب الإمام الخميني { في الأخالق وفي تهذيب النّف�س ،ف�أفا�ض على طلاّ ب المعارف
الحقّة و�أ�صحاب الطّ ريقة الو�سطى ما �أنار به دروب �سيرهم .وتوغّ ل { في �أعماق النّف�س
الب�شريّ���ة ،فا�ستخ���رج منها ما يخلب الألب���اب .وارتقى { في مرات���ب المعنويّات ،ف�صار
قدوة ال�سّ الكين ومنار العارفين.
هك���ذا �أ�ضحى الإمام { في هذا ال ّزم���ان رمزًا عظيمًا للرّوحانيّة الأ�صيلة التي تمتزج
بالجه���اد والوع���ي وبُعد النّظر؛ و�ص���ار مدر�س ًة ت�أخذ ب�أيدي الباحثين م���ن بداية الم�سير و�إلى
قمم المجد والعظمة.
المهتمّون ببرامج ال�سّ ير وال�سّ لوك ،والعاملون على مناهج الأخالق والتّهذيب ،والم�شتغلون
بتربية النّفو�س وتهذيبها ،ك ّل ه�ؤالء وجدوا �ضالّتهم في هذه المدر�سة ال�شّ امخة التي اتّ�سعت
لتلقي بظاللها الوارفة على جميع ق�ضايا النّف�س والرّوح ،وتجيب عن جميع �أ�سئلة الباحثين.
ه���ذا ما يتعرّف �إليه كل من يطالع كتابات الإم���ام ويكت�شفه كل ذي دراية واهتمام؛ ولكن
م���اذا عن الذي���ن ال عهد له���م بالمطالعة؟ �أو �أولئ���ك الذين تحجزهم م�صاع���ب الم�صطلح
والمتابع���ة؟ ه���ل يجوز �أن يبقوا ع���ن هذه المع���ارف ال�سّ امية بعيدين؟! وم���ن في�ض روح اهلل
محرومين؟!
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•�أال يمكن �أن تُقدَّم لهم ب�أ�سهل الطّ رق و�أي�سر ال�سّ بل؟
•وهل يوجد مثل المنهاج التّعليميّ من و�سيلة تح ّل المع�ضالت وتزيل الم�شكالت؟!
لأج���ل هذا وغيره؛ بادر مركز نون للت�ألي���ف والترجمة �إلى نقل ن�صو�ص الإمام الرّائعة من
م�صادرها الأ�صيلة وو�ضعها في قوالب جديدة؛ ت�سهّل على طلاّ بنا الأعزّاء عمليّة التعرّف �إلى
المدر�س���ة الأخالقيّة ال�سّ لوكيّة الفريدة للإمام الخمينيّ { ،وهذه القوالب هي التي تعتمد
المنهجيّ���ة التّحليلي���ة المنطقيّة التي يقوم به���ا الذّهن ال�سّ ليم عند تعامله م���ع ق�ضايا النّف�س
وتهذيبها.
�إنّ �أي مهت���مّ بتهذي���ب نف�س���ه وتزكيتها ال ب��� ّد له �أن يتع���رّف على �أمرا�ضه���ا �أوّلاً ليتخلّ�ص
منه���ا ،ومن ثمّ �أحوالها الكاملة وف�ضائله���ا ليتحلّى بها ثانيًا؛ ولهذا ،قمنا بو�ضع هذه الأبحاث
الأخالقيّ���ة ف���ي ق�سمي���ن .الأوّل م���ا ذكره الإم���ام في جمي���ع كتابات���ه وكلماته ح���ول �أمرا�ض
القل���ب ورذائل الأخالق وحاالته���ا ال�سّ لبيّة وجاءت تحت عن���وان «م�ساوىء الخُ ل ��ق» .والثاني
كلمات���ه{ ح���ول الف�ضائل االخالقية والكماالت النف�سية وج���اءت تحت عنوان؛ «محا�سن
الخُ لق» وبالرّغم من الغنى الملحوظ في هذا المجال ،تبقى بع�ض الرّذائل والأمرا�ض ممّا لم
يتعرّ�ض له الإمام{� ،أو اكتفى بالإ�شارة �إليه في طيّات الأبحاث الأخرى.
وال �شكّ ب�أنّ ال�سّ ير العلميّ في ك ّل مر�ض يقت�ضي التعرّف �إليه جيّدً ا وقبل �أيّ �شيء ،وال�سّ عي
لتحدي���ده ب�صورة علميّة دقيقة ليعين الذّهن على التّعامل معه علميًّا وتحقيقًا ،فتّت�سع الفائدة
وتعظم.
و�إنّ من �أهم طرق التعرّف �إلى الأمرا�ض معرفة عوار�ضها ممّا يظهر في النّف�س و�سلوكيّاتها
وخ�صو�صا �إنّ م���ن طبيعة الأزمات
ً
و�أحواله���ا ،فيتمكّ���ن المهتمّ بتهذيب نف�سه م���ن اكت�شافها.
الأخالقيّة �أن تخفي نف�سها وتت�ستّر تحت �أوهام الأنانيّة وحبّ النّف�س.
وه���ذا ما يقودن���ا �إلى درا�سة �آثار ك ّل مر����ض ونتائجه على م�ستوى الف���رد �أو المجتمع ،في
الحي���اة والعمل دنيا و�آخرة ،ليكون �أبلغ في التّوجّ ه �إلى �ضرورة الق�ضاء عليه والتخلّ�ص منه �أو
معالجته.
فيب���د�أ الحديث عن العالج بذك���ر الأ�سباب والعوامل التي �أدّت �إلى ت�ش���كّل هذه الرّذيلة �أو
تل���ك؛ لأنّ �أ�ص���ل العالج في الرّجوع �إلى ال�سّ ب���ب والمن�ش�أ و�س ّد باب���ه �أو الق�ضاء عليه .وفي ك ّل
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ع�ل�اج نجد �أهميّة المعرفة واالعتقاد ون���درك �أنّ البداية ينبغي �أن تكون في العلم النّافع ،لأنّ
االنتقال �إلى العمل ال يمكن �أن يتحقّق دون ركيزة علميّة متينة.
وق���د اعتمدنا نف�س ال�سّ ير التّحليل���يّ في الف�ضائل مع فارق يرتب���ط بالتّعامل معها مقارن ًة
بالرّذائل.
ويمّيز هذا الكتاب العديد من الخ�صائ�ص ،منها:
أ�سا�سي من تدوين الكتب الأخالقيّة؛ وهو
•�سعينا في هذا الكتاب �إلى تحقيق الغر�ض ال ّ
�أن تك���ون فر�صة مه ّمة لل ّت�أثي���ر في ال ّنفو�س ال مج ّرد و�صفة ط ّبيّ���ة دقيقة .ولهذا ،كان
أ�صلي للإمام الخميني { ،دون �أي ّ
تدخل.
علينا �أن نحافظ على ال ّن ّ
�ص ال ّ
•توثي���ق ن�صو�ص الإم���ام بعد مزجها في مو�ضوع كل در����س؛ ليت�سنى للأ�ستاذ والباحث
المراجعة في الم�صدر عند الحاجة.
•وق���د قمنا با�ستق�صاء كل م���ا ذكره الإمام �أو كتبه فيما يرتبط ب���ك ّل رذيلة �أو ف�ضيلة،
لك ّننا لم نتم ّكن من �إدراجها ك ّلها و�إلاّ الحتاج الأمر �إلى كتاب �أكبر حجمًا بعدّة م ّرات
ما ي�ؤ ّثر �سلب ًا على تدري�سه واعتماده في المناهج ال ّتعليميّة.
•قمنا بانتق���اء �أهمّ ما يرتبط بالم�س�ألة المطروحة تاركين الفر�صة لك ّل من يرغب في
ال�سباحة في بحر معارف الإمام وتعاليمه.
ّ
•�أدرجنا نهاي���ة كل در�س المفاهيم الرئي�سة لما طرحه الإمام في المو�ضوع المطروح،
وهي عبارة عن خال�صة وزبدة �أفكار الإمام.
•�أدرجن���ا نهاية كل در�س مجموع���ة من الآيات ال�شريفة ،والأحادي���ث في نف�س مو�ضوع
الدر�س ،لإغناء المادة �إ�ضافة �إلى ما ذكره الإمام{ من �آيات وروايات.
�إنّ مرك���ز نون ،و�إذ يقدّم لأ�ساتذتنا الكرام وطلاّ بنا الأعزّاء مثل هذا المتن التّعليميّ على
�أم���ل �أن ي�ساهم بقوّة في تفعيل تناول المو�ضوع���ات الأخالقيّة ،يرحّ ب بك ّل مالحظة �أو انتقاد
يتق���دّم بهذا العمل نحو المزيد م���ن ال ّدقّة العلميّة والرّوح التّعليميّة ،وي�شكر كل من �ساهم في
اعداد هذا العمل و�إي�صاله �إلى خواتيمه الطيبة.
والحمد هلل رب العالمين

الدرس األول

الرياء

()1

ّ
تشكله وأنواعه
حقيقته،

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتعرّف �إلى معنى الرّياء ،خطورته وعاقبته.
2 .2يبيّن من�ش�أ الرياء وكيفيّة ت�شكّله في النّف�س.
3 .3يذك���ر عالم���ات المرائ���ي وكيفيّ���ة اكت�شافها في
النّف�س.

تمهيد
�إذا تحقّقت اليقظة((( في مراتبها الأولى ،و�أدرك الإن�سان مخاطر الرّذائل الأخالقيّة ومهالك
الأمرا����ض القلبيّ���ة ،ولو بالإجم���ال� ،سيتّجه ال محالة نح���و التعرّف �إليها من �أج���ل معرفة �أحوال
نف�س���ه .وم���ا يحتاجه في هذه المرحل���ة هو الطّ بيب الح���اذق الخبير الذي يعلم �أ�س���رار النّفو�س
وبواطنها ،ثمّ ي�سعى بك ّل جهده لتطبيق ما يتعلّمه منه على نف�سه ،وينتقل بعدها �إلى العالج.
وق���د علمن���ا �أنّ هذا الطّ ريق مي�سّ ���ر لك ّل م���ن �أراد اهلل ،وطلب الآخرة ،و�سع���ى لها �سعيها
} ﮯ ﮰ{((( .فم���ن �أهمّ عالمات �سالك طري���ق الآخرة :حر�ص �صاحبه على معرفة
عيوب نف�سه ونقائ�صها؛ لأنّه يعلم �أنّها مورثة للّ�شقاء الأبديّ  ،ويظهر هذا الحر�ص في اهتمام
ال�سالك بما يوجّ ه �إليه من ن�صائح وانتقادات.
�إنّ ال�سّ ال���ك �إل���ى اهلل يجع���ل ك ّل �شيء ف���ي خدمة �سيره �إل���ى اهلل؛ فكي���ف �إذا كان الكالم
عارف ...باهلل كالإمام الخميني{ ،هناك �سيُقبل بالقلب والرّوح على ك ّل كلمة
�صادر ًا من ٍ
يقوله���ا ،ويغو�ص ف���ي �أعماقها؛ لأنّ فيها نجات���ه وخال�صه ،وعندها �ستتفجّ ���ر ينابيع الحكمة،
وتهطل �أمطار المعرفة ،لتغ�سل ما علق في قلبه من �أدران الرّذائل وكدوراتها .وكم �سمعنا عن
�أنا�س ،كانت جملة واحدة �صادرة من قلب وليّ من �أولياء اهلل كفيلة بتغيير حياتهم.
ّ
ّ
معنى ّ
وكيفية نشوئه في النفس
الرياء
من المعلوم �أنّ جميع الملكات النف�سيّة والخُ لقيّة لي�ست �سوى تجلّيات العقائد الرّا�سخة في
النّف����س .وبدورها تظهر هذه الأخالق ـ بح�سنها وقبحها ـ في �سلوك الإن�سان و�أعماله .وعندما
((( اليقظة :هي اال�ستيقاظ من نوم الغفلة ،وال�صحوة من �سكر الطبيعة ،والإدراك ب�أن الإن�سان م�سافر ،و�أنه ال ُب َّد للم�سافر
من زاد وراحلة.
((( �سورة الليل ،الآية .7
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نربط ك ّل خُ لقٍ بجذوره ومنابته االعتقاديّة ،ونتعرّف �إلى ظهوراته العمليّة وال�سّ لوكيّة ،نكون قد
عرفناه كما يجب ،و�أدركنا حقيقته.
ال�ص���ادق  Qف���ي الحدي���ث الم�شه���ور ال���ذي �شرح���ه الإمام
وله���ذا ،وجدن���ا الإم���ام ّ
مف�ص�ًل�ااً ف���ي «الأربعون حديثً���ا» يبيّ���ن « ُك ُّل ِريَاءٍ �شِ ���رْك»((( .فم���ا نعرفه عن
الخمين���يّ { ّ
ال�صف���ات الحميدة �أو العقائد
ال�صالحة �أو ّ
ال ّري���اء م���ن �أنّه «�إظهار و�إبراز �شيء م���ن الأعمال ّ
بال�صالح
ال�صحيحة للنّا�س ،لأجل الح�صول على منزلة ف���ي قلوبهم واال�شتهار بينهم ّ
الحقّ���ة ّ
واال�ستقام���ة والأمان���ة والتديّ���ن ،م���ن دون �أن تكون هناك نيّ���ة �إلهيّة �صحيح���ة»((( ،كما عرّفه
الإم���ام؛ لي����س �سوى ظهور لم�شكلة �أكب���ر و�أعمق ،م�شكلة يفهمها �أهل الإيم���ان جيّداً ،ويعلمون
مدى خطورتها ووخامتها .وك ّل من كان في قلبه ذرّة �إيمان �سيهوله هذا الأمر وي�صعقه .فحال
ال�شّ ���رك ،كما قال اهلل تعال���ى } :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ{((( ،وحقيقة ال�شّ رك كما قال ع ّز من قائل} :ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ{((( .فمن مات على ال�شّ رك حُ رم المغفرة التي ال ي�ستغني عنها �أحد من
العالمين في يوم الح�ساب ،وهو الخائب الأكبر ،لقوله تعالى} :ﯰﯱﯲﯳﯴﯵ{(((.
به���ذه اله���زّة يتنبّه �أهل الإيم���ان ،ويتوجّ هون �إلى ما يمك���ن �أن تخفيه هذه الحال���ة ال�سّ لوكيّة،
النّا�شئ���ة م���ن ملكة نف�سيّة را�سخة ،ويعلمون �أنّهم �أمام م�شكلةٍ� ،إذا بقيت ولم تتم �إزالتها ،ف�سوف
تق�ضي على جميع الأعمال وتحبطها ،مهما كانت هذه الأعمال ح�سنة �أو �صالحة ،قال اهلل تعالى:
}ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ{(((.
يق���ول الإمام الخميني { ...« :لقد �سمعتَ في الأحاديث ال�شريفة �أنّ المرائي م�شرك؛
�إنّ م���ن يرائي بي���ن النا�س بريا�ست���ه الديني���ة و�إمامته وتدري�س���ه و�صومه و�صالت���ه وب�أعماله
((( ال�شيخ الكليني ،محمد بن يعقوب ،الكافي ،طبع دار الكتب الإ�سالمية ،طهران ،الطبعة الرابعة1407 ،هـ ،ج� ،2ص،293
باب الرّياء ،ح.3
((( روح اهلل المو�س���وي الخمين���ي ،الأربع���ون حديثً���ا ،ترجم���ة محم���د الغ���روي ،دار ال ّتع���ارف للمطبوع���ات ،الطبع���ة
الخام�سة1996،م� ،ص .55
((( �سورة الن�ساء ،الآية .48
((( �سورة لقمان ،الآية .13
((( �سورة طه ،الآية .111
((( �سورة الزّمر ،الآية .65
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ال�صالحة لأجل الح�صول على المنزلة في قلوبهم ،فهو م�شرك»(((.
و�س���واء كان هذا الإظهار �أمام الأنظ���ار والأب�صار حيث يُ�سمّى لغ ًة وا�صطالحً ا بالرّياء� ،أم
�أمام الأ�سماع والآذان حيث يُ�سمّى بال�سّ معة ،ف�إنّه من �شجرة واحدة.
يقول الإم���ام الخمينيّ {« :اعلم� ،أنّ ال�سّ معة  -وهي عبارة عن �إي�صال خ�صال النّف�س
�إلى �أ�سماع النّا�س الجتذاب قلوبهم ولأجل اال�شتهار ـ ـ من �شجرة الرّياء الخبيثة؛ ولهذا ال�سّ بب
ذكرناها مع الرياء في باب واحد ،ولم نعمد �إلى ذكر ك ّل واحدة منهما ب�صورة منف�صلة»(((.
وهك���ذا يريدنا ه���ذا الطّ بيب ال�شّ فيق �أن نتع���رّف �إلى �أ�صل الم�شكل���ة .وبكلماته التي تنفذ
�إلى �أعماق القلوب الم�ستعدّة ،يوقظ فينا حالة التّوجّ ه �إلى خطرٍ عظيم�« :أيّها الم�سكين� ،أنت
ف���ي ح�ض���رة اهلل ج ّل جالله ،وفي مح�ضر المالئكة المقرّبي���ن ،تعمل خالف ر�ضا اهلل تعالى،
والعبادة التي هي معراج القرب من اهلل ،ت�ؤدّيها لأجل النّف�س الأمّارة بال�سّ وء ولأجل ال�شّ يطان،
وعنده���ا ال ت�ستحي �أن تكذب في العبادة عدّة �أكاذيب ف���ي ح�ضرة الربّ والمالئكة المقرّبين
أي�ضا ،وال تخجل بع���د ك ّل ذلك! بماذا تختلف
وتفت���ري ع���دّة افتراءات ،وتمنّ وتعج���ب وتتدلّل � ً
عبادتي ه���ذه وعبادتك عن مع�صية �أهل الع�صيان ،و�أ�شدّها ال ّري���اء؟! فالرّياء �شركٌ  ،وقبحه
نا�ش���ئٌ من �أنّك لم ت�ؤ ِّد العبادة لأجل اهلل .جمي���ع عباداتنا �شرك مح�ض وال �أثر فيها للخلو�ص
والإخال����ص ،ب���ل حتّى �أنّ ر�ضا اهلل ال ي�شت���رك في الدّافع �إلى �إنجاز ه���ذه العبادة ،فهي لأجل
ال�شّ هوات و�إعمار البطن والفرج فح�سب»(((.
ّ
وخامة أمر ّ
وشدة خفائه
الرياء
ال يختل���ف المرائ���ي عن غيره بح�س���ب الظاهر ،بل قد يكون �أكثر ن�شاط��� ًا وعملاً  ،لكنّه في
مر�ضا مهل���كًا ،ال يمكن �إلاّ ل�صاحب���ه �أن يكت�شفه� .إنّ ال ّري���اء يحكي عن عالقة
باطن���ه يعي����ش ً
�سيّئة مع اهلل تعالى ،مع �أنّه قد يظهر ب�صورة حُ �سن الخُ لق �أمام النّا�س ،فلماذا عُ َّد الرياء من
الأمرا�ض القلبية المهلكة؟
((( الأربعون حديثًا� ،ص .75
((( (م.ن)� ،ص .80
((( (م.ن)� ،ص .96
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غالبً���ا م���ا يركن المتد ّين���ون �إلى �إيمانه���م باعتبار �أنّ���ه المنجي الأوّل والأ�سا����س ،وال �شكّ
ب����أنّ �أ�ص���ل الق�ضيّة �صحيح؛ ففي الحدي���ث �أنّه« :ال يدخل النّار من في قلب ��ه مثقال ذرّة من
�إيمان»((( .لكنّهم في كثير من الأحيان ال يلتفتون �إلى عن�صرين �أ�سا�سيين في ق�ضيّة الإيمان:
الأوّل� :أنّ الإيم���ان ق���د يكون على �سبي���ل اال�ستعارة ،فال يكون م�ستقرًّا ب���ل م�ستودعً ا (�أي
عل���ى نحو الوديعة) ،حتّى �إذا ماتوا �سُ لب منهم كم���ا جاء في الأحاديث ال�شّ ريفة((( .ومثل هذا
الإيم���ان ال���ذي ال قرار له وال ثبات يزول عند االمتحانات الأ�سا�سيّ���ة ،ويكون الرّياء النّابع من
�شجرة ال�شّ رك الخبيثة كتلك الح�شرة التي تنخر في �أ�صول الإيمان حتّى تق�ضي عليه.
الثّاني� :أنّ الإيمان قد يكون �شكليًّا �أو �ضعيفًا �إلى الدّرجة التي ي�صعب معها �صدور الأعمال
الخال�ص���ة للهّ  ،ونحن لم ن�ؤمر �سوى بالإخال����ص ،لقوله تعالى ...} :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ{((( .فم���ا كان �س��� ّر وجودن���ا في���ه
} ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ{((( ،وهو الإخال�ص هلل في العبادة ،ال يتحقّق مع هذا
ال�صوريّ  .ومن المعل���وم �أنّ الرّياء ال يكون �إلاّ ب�سبب �ضعف �إيمان الإن�سان
الإيم���ان ال�شكليّ �أو ّ
بالتّوحيد الذي يعني انح�صار الت�أثير بالإله الواحد.
يق���ول الإمام الخميني {« :وهذا الإيمان الذي يمتلكه هو �صورة بال معنى ،وج�سد بال
روح ،وق�شر بال لب ،وال يكون مقبولاً عند اهلل تعالى ،كما �أ�شير �إليه في حديث مذكور في كتاب
الكاف���ي ،عن علي بن �سالم ،قال�« :سَ مِ ْع ��تُ �أبا َعبْدِ اهلل  Qيقولُ  :قا َل اهلل ع َّز وجلَّ�َ :أنَا
ِيك ،مَنْ �أَ�شْ رَكَ َمعِي غيرِي فِي َعمَلٍ عَمِ لَ ْه َل ْم �أَ ْق َب ْل ُه �إ ّال مَا كَا َن لِي خَ الِ�صاً»(((.
خُ ْي ُر �شَ ر ٍ
«وبديه���يّ �أنّ الأعمال القلبيّة ،في حال عدم خلو�صها ،ال ت�صبح موردًا لتوجّ ه الحقّ تعالى،
ولن يتقبّلها ،بل �سيوكلها �إلى من اعتقد المرائي بت�أثيره �إلى جانب اهلل تعالى ،وقد كان يعمل له
((( اب���ن �أب���ي الحديد المعتزلي� ،شرح نهج البالغة ،ن�شر مكتبة �آي���ة اهلل المرع�شي النجفي ،قم ،الطبعة الأولى1404 ،هـ،
ج � ،11ص .193
الِيمَا َن يُ�سَ َّم ْو َن
ِلِي َم ��انِ اَل َزوَا َل َل� � ُه وَخَ لَ� � َق خَ لْقاً ِل ْل ُك ْف� � ِر اَل َزوَا َل َل ُه وَخَ لَ َق خَ لْقاً َبيْنَ َذلِكَ �أَ َع ��ا َر ُه ْ إ
((( «�إِ َّن اهلل خَ لَ� � َق خَ ْلق� �اً ل ْ إ
ا ْل ُمعَارِينَ �إِذَا �شَ ا َء �سَ لَ َب ُهمْ» .الكليني ،الكافي ،ج� ،2ص .418
((( �سورة التوبة ،الآية .31
((( �سورة الذاريات ،الآية .56
((( الكافي ،ج � ،2ص.295
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مخت�صة
ّ
ولأج���ل الح�صول على المنزلة في قلبه مراءا ًة و�سمعةً� .إذً ا ،فالأعمال القلبيّة ت�صبح
بذلك ال�شّ خ�ص ،وتخرج من ح ّد ال�شّ رك ،وتدخل �إلى الكفر المح�ض ،بل يمكن القول �إنّ هذا
أي�ضا ،فهذا الم�سكين
ال�شّ خ����ص ه���و من جملة المنافقين .وكما �أنّ �شركه خفيٌّ فنفاق���ه خفيٌّ � ً
يت�ص���وّر �أنّه م�ؤمنٌ ولكنّه م�شركٌ منذ البداي���ة ،وفي النّتيجة هو منافق ،وعليه �أن يذوق عذاب
المنافقين ،ووي ٌل للذي ينتهي عمله �إلى النفاق»(((.
�إنّ الم�شكل���ة العامّة في الأمرا����ض الأخالقيّة كلّها هي خفا�ؤها ودقّة �أمرها؛ ولهذا احتجنا
�إل���ى الوعظ والتّذكير والمراقبة الدّقيقة والمحا�سبة ،يق���ول الإمام{« :كثير ًا ما يتّفق �أن
أي�ضا عن كون الرّياء قد ت�سرّب �إلى �أعماله ،و�أنّ �أعماله
يكون ال�شّ خ�ص المرائي نف�سه غافلاً � ً
�صارت ريا ًء وهباءً؛ �إذ �إنّ مكائد ال�شّ يطان والنّف�س من الدقّة والخفاء ،و�صراط الإن�سانيّة من
الرّهاف���ة والظّ لم���ة ،بدرجة ال ينتبه منه���ا الإن�سان �إلى ما هو فيه� ،إن لم يك���ن حذرًا جدًّا� .إنّه
يح�س���ب �أنّ �أعماله للهّ  ،ولكنّها تكون في الواق���ع لل�شّ يطان؛ ولمّا كان الإن�سان مجبولاً على حبّ
النّف�س ،ف�إنّ حجاب حبّ النّف�س ي�ستر عنه معايب نف�سه»(((.
وم���ا �أجم���ل ما قاله �أمير الم�ؤمنين  Qف���ي هذا المجال ،لمّا �سئ���ل� :أَيُّ الْخَ لْقِ �أَعْ مَى؟
هلل َع َّز وَجلّ»(((.
قَالَ « :الَّذِ ي عَمِ َل ِل َغ ْي ِر اهللِ ،يَطْ لُبُ ِب َع َم ِل ِه ال َّثوَابَ مِ نْ عِ نْدِ ا ِ
ال�صالحة ليحبطها،
�إنّ ه���ذا المر����ض المهلك الخبيث ال���ذي يت�سلّل �إلى جمي���ع �أعمالن���ا ّ
ح�سي�س �أو يُرى له �أث ٌر كم���ا جاء ب�ش�أن ال�شّ رك الخفيّ من �أنّه �أخفى
ٌ
ي�س���ري خفي��� ًة وال يُ�سمع له
ال�صخرة ال�صمّاء((( .ويُفهم من هذا الكالم
م���ن دبيب النّملة ال�سّ وداء في الليلة الظّ لماء على ّ
�ض���رورة الغو�ص في �أعماق النّف�س وعدم التّ�ساهل ب�ش�أن حاالتها الباطنيّة؛ لأنّه �سيكون كحال
من ركن واطم�أنّ �إلى العد ّو المهلك.

((( الأربعون حديثًا� ،ص .57
((( (م.ن)� ،ص .70-69
((( ال�شي���خ ال�ص���دّوق ،من ال يح�ضره الفقيه ،تحقي���ق وت�صحيح علي �أكبر غفاري ،ن�شر م�ؤ�س�س���ة الن�شر الإ�سالمي التابعة
لجماعة المدر�سين بقم ،الطبعة الثانية1413 ،هـ ،قم ،ج� ،4ص .381
((( عن النبي � Pأنه قال« :دبيب ال�شرك في �أمتي كدبيب النملة ال�سوداء على ال�صخرة ال�صماء في الليلة الظلماء».
[منتخب الأنوار الم�ضيئة� ،ص .]16
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يقول الإمام الخمينيّ {�« :إذً ا� ،أيّها العزيز ،كن دقيقًا في �أعمالك وحا�سب نف�سك في
ك ّل عمل ،وا�ستنطقها عن الدّافع في الأعمال الخيّرة ،والأمور ال�شّ ريفة ،فما الذي يدفعها �إلى
ال�سّ ����ؤال عن م�سائل �صالة الليل �أو على ترديد الأذكار؟ هل تريد �أن تتفهّم �أحكام �صالة الليل
وتتعلّمه���ا قربة �إلى اهلل� ،أو تريد �أن توحي �إل���ى النّا�س ب�أنّك من �أهل �صالة الليل؟ لماذا تريد
أ�سلوب كان ،عن الزّيارة للم�شاهد الم�شرّفة ،وحتّى عن عدد الزّيارات؟
�أن تخب���ر النا����س ب�أيّ � ٍ
ال�صدقات التي تعطيها في الخفاء؟ وتحاول �أن تتحدّث
لم���اذا ال تر�ضى �أن ال يطّ ل���ع �أح ٌد على ّ
عنه���ا ليطّ ل���ع عليها النّا�س؟ �إذا كان ذل���ك هلل ،وتريد �أن يت�أ�سّ ى به النّا����س باعتبار �أنّ «الدّال
ال�ضمير النقيّ والقلب الطاهر!
عل���ى الخير كفاعله» ف�إنّ �إظهاره ح�سنٌ  ،وا�شكر اهلل على هذا ّ
 ...ولك ّنن���ا نعل���م �إجم���الاً �أنّ �أعمالنا لي�ست خال�ص���ة هلل ،و�إلاّ ف�إذا كنّا عب���ادًا هلل مُخْ ل�صين،
فلم���اذا تكون لل�شّ يطان علينا ه���ذه ال�سّ يطرة وبهذا القدر؟ مع �أنّه �أعط���ى لربِّه عهدً ا �أن لي�س
ل���ه �سلط���ان على عباد اهلل المخل�صين ،و�أنّه ال يم ّد يده �إلى �ساحتهم المقدّ�سة ،وعلى ح ّد قول
�شيخنا(ال�شيخ محمد علي ال�شاه �آبادي)((( الكبير { :ف�إنّ ال�شّ يطان كلب �أعتاب الح�ضرة
الإلهيّ���ة ،فال ينبح في وجه م���ن كانت له معرفة باهلل ولن ي�ؤذيه؛ وكلب الدّار ال يطارد معارف
�صاح���ب ال���دّار .ولكنّ ال�شّ يطان ال ي�سمح بالدّخول لمن لي�ست ل���ه معرفة ب�صاحب الدار� .إذً ا،
�إذا ر�أيت �أنّ لل�شّ يطان �ش�أنًا معك و�سيطرة عليك ،فاعلم �أنّ �أعمالك غير خال�صة ،و�أنّها لي�ست
((( ( 1369 - 1293ه���ـُ ،).ول���د في مدين���ة �أ�صفهان ،در�س المقدّمات عند والده و�أخيه ،ث���مّ �سافر �إلى العا�صمة طهران
عام 1304ﻫ؛ ودر�س فيها الفقه والأُ�صول والفل�سفة والعرفان ،ثمّ �سافر �إلى النجف الأ�شرف لإكمال درا�سته الحوزوية،
ث���مّ ذهب �إل���ى �سامرّاء المقدّ�سة؛ لح�ض���ور درو�س ال�شيخ محمّد تقي ال�شي���رازي ،ثمّ عاد �إلى �إيران بن���ا ًء على �إ�صرار
والدت���ه بالع���ودة ،ف�سكن طهران و�أخذ ي�ؤدّي وظائفه الدينية في م�سجد �سراج المل���ك .ثمّ ذهب �إلى قم المقدّ�سة عام
1347ﻫ؛ للتدري����س ف���ي حوزتها الفتية �آنذاك ،وبقي فيها �سبع �سنوات ،ثمّ عاد �إلى طهران عام 1354ﻫ للتدري�س فيها.
م���ن تالمذته :الإمام الخميني ،ال�سيّد �شهاب الدين المرع�شي النجفي ،ال�سيّد محمّد الوحيدي ،ال�شيخ ها�شم الآملي،
ال�سيّ���د م�صطفى ال�صفائي الخون�ساري ،ال�شي���خ محمّد علي المدرّ�س الخياباني ،ال�سيّد عل���ي البه�شتي ،ال�سيّد محمّد
�صادق اللوا�ساني ،ال�سيّد �إبراهيم العلوي الخوئي ،ال�شيخ مو�سى المازندراني ،ال�شيخ عبد الح�سين القمّي ،ال�شيخ علي
محدّث زاده ،ال�سيّد ح�سن الأحمدي ،ال�شيخ خليل الكمرئي ،ال�شيخ ح�سن اليزدي .يقول الإمام الخميني{عنه« :لم
�أ َر ط���ول عم���ري مثل لطافة وظرافة �آية اهلل ال�شاه �آبادي» .من م�ؤلّفاته :مفتاح ال�سعادة في �أحكام العبادة� ،شرح كفاية
الأُ�ص���ول� ،شذرات المعارف ،الإيمان والرجعة ،الإن�سان والفطرة ،من���ازل ال�سالكين ،ر�شحات البحار ،القر�آن والعترة
والخا�صة ،ر�سالة العقل والجهل ،حا�شية على نجاة العباد.
ّ
(باللغة الفار�سية)� ،أربعة ر�سائل في النبوّة والوالية العامّة
تُوفّي { في الثالث من �صفر 1369ﻫ بالعا�صمة طهران ،ودُفن بجوار مرقد ال�سيّد عبد العظيم الح�سني{ في
الري جنوب العا�صمة طهران.
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مخل�صا ،فلماذا ال تجري ينابيع الحكمة من قلبك على ل�سانك ،مع �أنّك
ً
هلل تعال���ى .و�إذا كنت
تعم���ل �أربعين �سنة قربة �إلى اهلل ح�سب ت�صوّرك؟ ف���ي حين �أنّه ورد في الحديث ال�شريف عن
َ�ص َع ْب ٌد لهلِ ِ َع� � َّز وج َّل �أَ ْر َبعِينَ
الرّ�ض���ا ،عن �آبائه  ،Rقال :قال ر�س���ول اهلل « :Pما �أخَ ل َ
َ�صبَاحاً �إِ َّال جَ رَتْ َينَابِي ُع الحِ ْك َم ِة مِ نْ َق ْل ِب ِه َعلَى لِ�سَ ا ِنهِ»(((� .إذً ا ،فاعلم �أنّ �أعمالنا غير خال�صة
هلل ،ولكنّنا ال ندري ،وها هنا الدّاء الذي ال دواء له!»(((.
كيف نعرف ّ
الرياء في أنفسنا؟
بهذا يقدّم لنا الإمام{ معيارًا مهمًّا وم�ؤ�شّ رًا دقيقًا لمعرفة �أحوال قلوبنا الخفيّة فيما
يتع ّل���ق بالرّياء ال���ذي قد نعمى عنه .ف�إنّ من ظ���نّ �أنّه خلُ�ص من الرّياء ،يج���ب �أن تتجلّى فيه
مجموعة من الآثار النّابعة من الإخال�ص .فك ّل من عمل بال رياء ولو لأربعين �صباحً ا �ستجري
ينابي���ع الحكمة من قلبه عل���ى ل�سانه ،و�ستظهر المعارف المحكمة ف���ي منطقه وبيانه .وحيث
تب�صر وت�أمّل الكت�شاف مدى
�إ ّنن���ا ندرك هذه الحالة الظّ اهرة �إن وُجدت ،فال نحتاج �إلى كثير ّ
ابتالئنا بذلك المر�ض المهلك!
وي�ستم ّر الإمام{ في تقديم العون لنا لنغو�ص في عملية اكت�شاف هذه الحالة الخفيّة،
فيقول« :ولمّا كانت هذه ال�سيّئة الخبيثة الرياء �شديدة الخفاء ،غابت حتّى عن الإن�سان نف�سه،
خال�ص���ا؛ ولهذا ذكروا لها عالمة،
بحي���ث يكون في الباطن من �أه���ل الرّياء وهو يتوهّ م عمله ً
وبوا�سط���ة تلك العالمة يطّ لع الإن�س���ان على �سريرته ،وينه�ض لمعالجته���ا ،وهذه العالمة هي
�أنّ الإن�س���ان ي�شاه���د في نف�سه عزوفًا ع���ن الطّ اعات عندما يكون وح���ده ،و�إذا تعبّد فمع كلفة
�أو م���ن منطلق العادة ،ال يكون ذات �إقبال وتوجّ ه ،ب���ل ي�أتي بالعبادة مقطّ عة الأو�صال من غير
كم���الٍ وتمام ،ولكن عندما يح�ض���ر في الم�ساجد والمجامع ،وفي المحاف���ل العامّة ي�ؤدّي تلك
بن�شاط و�سرو ٍر وح�ضور قلب ،ويمي���ل �إلى �إطالة الرّكوع وال�سّ جود ،وي�ؤدّي
ٍ
العب���ادة في الظّ اهر
الم�ستحبّ���ات �أدا ًء ح�سنً���ا مع توفير كافّة �أجزائها و�شروطها� .إنّ الإن�سان �إذا كان منتبهًا بع�ض
ال�ش���يء ،لي�س�أل نف�سه عن �سب���ب مثل هذا الت�صرّف ،ولماذا تن�ص���ب �شباكها با�سم التقدّ�س،
((( العالم���ة المجل�س���ي ،بحار الأنوار ،دار �إحي���اء التراث العربي ،بيروت ،الطبعة الثاني���ة1403 ،هـ ،ج� ،70ص ،242كتاب
الإيمان والكفر ،باب الإخال�ص ،ح.1
((( الأربعون حديثًا� ،ص .74
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لموّهت على الإن�سان ،وقالت :بما �أنّ العبادة في الم�سجد �أعظم ثوابًا �أو �أنّ في �صالة الجّ ماعة
كذا من الثّواب ،ي�شت ّد النّ�شاط� ،أمّا �إذا �صلّيت منفردًا وفي غير الم�سجد ،فيكون االهتمام من
�أج���ل �أنّه« :يُ�ستح���ب �أداء العمل �أمام النّا�س ب�صور ٍة ح�سنة لك���ي يقتدي به الآخرون ويرغبون
ف���ي الدي���ن»� .إنّها النّف����س تخدع الإن�س���ان ب�أيّة و�سيلة كان���ت؛ ولهذا ال يفكّر ف���ي العالج .و�إنّ
المري�ض الذي يعتقد نف�سه �سالمًا ،ال ُي�ؤمل له ال�شّ فاء� ...إنّ الإتيان بالم�ستحبّات في الخلوات
م�ستح���ب ،فلم���اذا ترغب النّف�س دائمًا ف���ي �أن ت�ؤدّيها في العلن؟ �إنّ���ه يبكي من خوف اهلل في
المحاف���ل العامّة بحرق���ة و�ألم ،ولكنّه في الخلوات ،مهما �ضغط عل���ى نف�سه ال تندى عينه .ما
ال���ذي ح���دث لكي يذهب عنه خ���وف اهلل �إال بين النّا�س؟ ت�سمع له ف���ي ليالي القدر وفي جموع
النّا����س الح�سرات والنّحيب والحرقة والبكاء ،ي�صلّي مئة ركع���ة ،ويقر�أ دعاء الجو�شن الكبير
يح�س بالتّعب.
وال�صغير ،وعدّة �أجزاء من القر�آن المجيد في و�سط الجّ موع ،دون �أن يتل ّك�أ �أو ّ
ّ
�إذا كان���ت �أعم���ال الإن�س���ان لأجل ر�ض���ا اهلل فق���ط� ،أو ال�ستح�صال رحمت���ه� ،أو خوفًا من
النّ���ار و�شوقً���ا �إلى الجنّة ،فلماذا يرغب في �أن يمدحه النّا�س على ك ّل عمل عمله؟ فنجد �أذُ نَه
متوجّ ه ًة �إلى �أل�سن النّا�س ،وقلبه عندهم ،لكي ي�سمع من يمدحه بقوله :ما �أ�ش ّد تديّن والتزام
هذا الإن�سان! وما �أحر�صه على �أداء الفرائ�ض في مواعيدها ،والم�ستحبّات في �أوقاتها! و�إنّه
�إن�س���ا ٌن م�ستقي��� ٌم و�ص���اد ٌق في معامالت���ه! �إن كان اهلل ه���و الهدف في عملك فم���ا هذا الميل
المف���رط نح���و النّا����س؟! و�إن كانت الجنّة والنّار هم���ا اللتان تدفعانك �إل���ى العمل ،فما الذي
لن���ا هذا االنحراف؟! انتب���ه ،ف�إنّ هذا الحبّ هو من �شجرة ال ّري���اء الخبيثة نف�سها ،فا�س َع ما
ا�ستطعت لإ�صالح نف�سك من مثل هذا الحبّ � ،إذا كان ذلك ممكنًا»(((.
درجات الرياء وأنواعه
ولأج���ل �إعانتنا على اكت�شاف ه���ذا المر�ض الخبيث الذي يعتمد عل���ى الت�سلّل خفي ًة ل�سلب
الإيم���ان والق�ضاء عليه في قلوبنا ،يذك���ر الإمام الخمينيّ { درجات و�أنواع للرّياء .فبع�ض
النا�س يت�صوّرون �أنّ الرّياء ال يكون �إلاّ في �إظهار الأعمال الح�سنة ،ويغفلون عن �إمكانية الرّياء
والتّظاه���ر بالخ�صال والعقائ���د .كيف ال ،والمرائي يتّبع ك ّل ما يجلب ل���ه ح�سن الذّكر والثّناء
والمكانة في قلوب النّا�س!
((( الأربعون حديثًا� ،ص .79
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�أولي�ست العقائد الحقّة من الأمور التي تلفت �أنظار المهتمّين؟! �أال يحبّ النّا�س من يتّ�صف
بح�سن �شمائل الأخالق وحميدها؟
�إنّ المرائي الذي ا�ستحكمت في نف�سه حالة ال�شّ رك ،و�صار يعتقد بت�أثير النّا�س في حياته
وم�صيره ،لن يتردّد في التّظاهر ب�أيّ �شيء يجذب القلوب بنظره ،حتّى لو كان عقيدة التّوحيد.
يقول الإمام الخمينيّ {� :إنّ للرّياء �أنواع ثالثة ،لك ّل منها درجتان:
 .1المقام األول

«وله درجتان ،الأولى :وهي �أن يظهر العقائد الحقّة والمعارف الإلهية؛ من �أجل �أن ي�شتهر
بي���ن النّا����س بالدّيانة ،ومن �أجل الح�صول على منزلة في القلوب ،ك�أن يقول�« :إنّي ال �أعتبر �أنّ
هن���اك م�ؤثّ���رًا في الوجود �إلاّ اهلل»� ،أو �أن يقول�« :إنّ���ي ال �أتوكّل على �أحد �سوى اهلل»� ،أو �أن يثني
عل���ى نف�سه كناي ًة �أو �إ�شار ًة بامتالك العقائد الحقّة ،وه���ذا الأ�سلوب هو الأكثر رواجً ا .فمثلاً ،
عندم���ا يج���ري حديث عن التوكّل �أو الرّ�ض���ا بق�ضاء اهلل ،يجعل ال�شّ خ����ص المرائي نف�سه في
�سلك �أولئك الجّ مع ،بوا�سطة ت�أوّهه �أو ه ّز ر�أ�سه.
الثاني ��ة :وه���ي �أن يبعد عن نف�سه العقائد الباطلة ،وينزّه نف�سه عنها؛ لأجل الح�صول على
الجّ اه والمنزلة في القلوب� ،سواء �أكان ذلك ب�صراحة القول� ،أم بالإ�شارة والكتابة.
 .2المقام الثاني

أي�ضا مرتبتان� ،إحداهما� :أن يُظْ هرِ الخ�صال الحميدة والملكات الفا�ضلة.
وفيه � ً
والأخرى� :أن يتب ّر�أ ممّا يقابلها ،و�أن يزكّي نف�سه للغاية نف�سها التي �أ�صبحت معلومة.
 .3المقام الثالث

وهو الرّياء المعروف عند الفقهاء ،ر�ضوان اهلل عليه ،وله �أي�ض ًا نف�س تلكما الدّرجتين.
�إحداهم ��ا� :أن ي�أت���ي بالأعم���ال والعبادات ال�شرعيّ���ة� ،أو �أن ي�أتي بالأم���ور الرّاجحة عقلاً ،
به���دف م���راءاة النّا�س وجلب القل���وب� ،سواء �أتى بالعم���ل نف�سه بق�صد ال ّري���اء ،وبكيفيّته� ،أو
�شرطه� ،أو جزئه ،بق�صد الرّياء على ال�شّ كل المذكور في الكتب الفقهيّة.
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ثانيهما� :أن يترك عملاً محرّمً ا �أو مكروهً ا بنف�س الهدف المذكور»(((.
الم���را�ؤون ال يختلف���ون فيما بينهم ف���ي دوافع التّظاه���ر والم���راءاة ،و�إن ا�ستعملوا لجذب
القل���وب �أمورًا مختلفة ،كما �أنّهم جميعًا م�شتركون في االعتقاد ب�أنّهم ي�ؤثّرون في القلوب دون
اهلل ،لك���نّ الآثار الت���ي تترتّب على �أنواع رياءاته���م تتفاوت من حيث المخاط���ر والنّتائج على
�صعيد الدّنيا والآخرة ،فرديًّا واجتماعيًّا.

((( الأربعون حديثًا� ،ص .56 - 55
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المفاهيم الرئيسة

ال�صفات الحميدة �أو
ال�صالح���ة �أو ّ
 .1الري���اء عبارة عن �إظه���ار و�إبراز �شيء من الأعمال ّ
ال�صحيح���ة ،لل ّنا�س لأجل الح�صول على منزلة ف���ي قلوبهم واال�شتهار
العقائ���د الح ّقة ّ
بال�صالح واال�ستقامة دون �أن تكون هناك نيّة �إلهيّة �صحيحة.
بينهم ّ
 .2ال ّري���اء ال يك���ون �إلاّ ب�سبب �ضعف �إيمان الإن�س���ان بال ّتوحيد الذي يعني انح�صار الت�أثير
بالإل���ه الواحد ،ونح���ن لم ن�ؤمر �س���وى بالإخال�ص ،وهذا الإخال����ص ال يتح ّقق مع هذا
الإيمان ّ
وال�صوريّ .
كلي ّ
ال�ش ّ
 .3الأعمال القلبيّة ،في حال عدم خلو�صها ،ال ت�صبح موردًا لتوجّ ه ّ
الحق تعالى ولن يتقبّلها
ب���ل �سيوكله���ا �إلى من اعتقد المرائ���ي بت�أثيره �إلى جانب اهلل تعال���ى؛ فت�صبح الأعمال
ال�شخ�ص وتخرج من ح��� ّد ّ
مخت�صة بذاك ّ
ال�شرك وتدخل �إلى الكفر المح�ض،
القلبيّ���ة
ّ
ويمكن القول � ّإن هذا ّ
ال�شخ�ص هو من جملة المنافقين.
 .4م���ن عالمات الخال�ص من ال ّرياء تج ّلي الآثار النابعة من الإخال�ص في الإن�سان ومنها
�أن تجري ينابيع الحكمة من قلبه على ل�سانه.
 .5م���ن عالمات الري���اءّ � :أن الإن�سان ي�شاهد في نف�سه عزو ًفا ع���ن ّ
الطاعات عندما يكون
وح���ده وين�ش���ط �إذا كان بين النا����س ،يرغب ف���ي �أن يمدحه ال ّنا�س ،يرغ���ب في ت�أدية
العبادات في العلن ،يبكي من خوف اهلل بين ال ّنا�س وال تندى له عين في الخلوات.
 .6لل ّرياء درجات:
المق���ام الأول� :أن يظهر العقائ���د الح ّقة والمعارف الإلهي���ة� ،أو �أن يبعد عن نف�سه العقائد
الباطلة وين ّزه نف�سه عنها ،لأجل الح�صول على الجاه والمنزلة.
المقام الثاني� :أن يظهر الخ�صال الحميدة والملكات الفا�ضلة� ،أو �أن يتب ّر�أ مما يقابلها.
المقام الثالث� :أن ي�أتي بالأعمال والعبادات ال�شرعيّة� ،أو �أن ي�أتي بالأمور ال ّراجحة عقلاً ،
�أو �أن يترك عملاً محرّمً ا �أو مكروهً ا بهدف مراءاة ال ّنا�س وجلب القلوب.
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شواهد من وحي ّ
الدرس

دعاء:

ال ِن َي ِت ��يَ ،و َت ْق ُب َح ِف َيم ��ا �أُبْطِ نُ لَكَ
«ال َّل ُه� � َّم �إِ ِّن ��ي �أَ ُع ��و ُذ ِب ��كَ �أَنْ تَحْ �سُ ��نَ فِي الَمِ َع� � ِة ا ْل ُع ُي ��ونِ َع َ
َّا�س
َّا�س مِ نْ َنفْ�سِ ي بِجَ مِ ي ِع مَا �أَنْتَ مُطَّ ِل ٌع َعلَ ْي ِه مِ نِّيَ ،ف ُ�أبْدِ يَ لِلن ِ
�سَ رِيرَتيِ  ،مُحَ افِظاً َعلَى ِريَا ِء الن ِ
حُ �سْ نَ ظَ اهِ رِيَ ،و ُ�أف ِْ�ضيَ �إِ َليْكَ بِ�سُ و ِء َع َملِيَ ،ت َقرُّباً �إلَى عِ بَادِكَ َ ،و َتبَاعُداً مِ نْ َمرْ�ضَ اتِكَ »(((.
اآليات الكريمة:

} .1ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ{(((.
}ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ {(((.
الروايات الشريفة:

 .1ع���ن ر�س���ول اهلل �« :Pأَ َّم ��ا ع اََل َم ُة ا ْل ُمرَا ِئ ��ي َف�أَ ْر َب َع ٌة :يَحْ ِر� � ُ�ص ِفي ا ْل َع َم � ِ�ل للِهَّ ِ ِ�إ َذا َكا َن
�ص ِف ��ي ُك ِّل �أَمْ ِر ِه َعلَى ا ْلمَحْ َم� � َد ِةَ ،ويُحْ ِ�س ُن
ِع ْن� � َد ُه �أَحَ � � ٌدَ ،و َي ْك�سَ � � ُل �إِ َذا َكا َن وَحْ َدهَُ ،ويَحْ ِر ُ
�سَ ْم َت ُه ِبجُ ه ِْده»(((.
َا�س الدُّ ْنيَاَ ،ل ِق َي َ
 .2ع���ن ر�سول اهلل ْ :P
اهلل َي ْو َم
«من َق َر�أَ ا ْل ُق ْر�آ َن ُي ِري ُد ِب ِه �سُ ْم َع� � ًة وَا ْل ِتم َ
ا ْل ِقيَا َم� � ِة َووَجْ ُه� � ُه ع َْظ� � ٌم َل ْي� � َ�س َعلَ ْي ِه َلحْ � �مٌَ ،و ُز َّج ا ْل ُق� � ْر� ُآن ِفي َق َف ��ا ُه حَ َّتى ُيد ِْخلَ� � ُه ال َّنارَ،
َو َي ْه ِويَ ِفيهَا َم َع م َْن َهوَى»(((.

((( ال�سيد الر�ضي ،محمد بن ح�سين ،نهج البالغة ،تحقيق وت�صحيح� :صبحي ال�صالح ،دار الهجرة ،قم ،الطبعة الأولى،
1414هـ� ،ص.524
((( �سورة الن�ساء ،الآية .142
((( �سورة الماعون ،الآيات .7 - 4
((( بحار الأنوار ،ج� ،1ص .121
((( الح���ر العامل���ي ،محمد بن الح�سن ،و�سائل ال�شيع���ة ،م�ؤ�س�سة �آل البيت ،Rقم ،الطبع���ة الأولى1409 ،هـ ،ج� ،6ص
 ،183باب �أنه ي�ستحب لحامل القر�آن مالزمة الخ�شوع وال�صالة وال�صوم ،ح.8
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 .3عن ر�سول اهلل �« :Pإِ َّن �أَ ْخو ََف مَا �أَ َخ ُ
ال ْ�ص َغرُ»َ .قا ُلوا :وَمَ ا ِّ
اف َعلَ ْي ُك ُم ِّ
ال�ش ْر ُك
ال�شر ُْك َْ أ
«ه� � َو ال ِّريَاءَُ ،ي ُق ُ
الَ ْ�ص َغ���رُ؟ َق َال ر َُ�س ُ
هلل ُ :P
ول اهلل َتعَا َلى َي� � ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة ِ�إ َذا جَ ا َزى
ْأ
ول ا ِ
ا ْل ِع َب ��ا َد ِب�أَعْ مَا ِل ِه� �مْ :ا ْذ َه ُب ��وا �إِ َلى ا َّل ِذ َ
ين ُك ْن ُت ْم ُترَا�ؤُون ِفي الدُّ ْن َي ��اَ ،فا ْن ُظرُوا َه ْل َت ِج ُدو َن
ِع ْن َد ُه ُم ا ْلجَ َزاء»(((.
 .4ع���ن الإمام علي  ،Qفي و�صف الم�ؤمن« :ال َي ْف َع� � ُل َ�شيْئاً ِم َن ا ْلحَ ِّق ِريَا ًء و اََل َي ْت ُر ُك ُه
اف ِممَّا َي ُقو ُلو َن وَا�سْ َت ْغ َف َر َ
حَ يَا ًء ِ�إ ْن ُز ِّك َي َخ َ
اهلل ِممَّا اَل َي ْعلَمُو َن اَل َي ُغ ُّر ُه َقو ُْل م َْن جَ ِهلَ ُه
َوي َْخ َ�شى �إِحْ �صَ ا َء مَا َق ْد ع َِملَ ُه»(((.
 .5عَ ���نْ الإمام �أبي جَ ْع َف ٍر الباقر « :Qالإبْقا ُء َعلَى ال َع َم � ِ�ل � َأ�شدُّ ِم َن ال َعم َِل»َ .
قال :وَمَ ا
قال« :ي َِ�ص ُل الرَّجُ ُل ِب ِ�صلَ ٍةَ ،و ُي ْن ِف ُق َن َف َق� � ًة للِهّ ِ وَحْ َد ُه ال َ�ش َ
الإ ْبق���ا ُء عَ َل���ى ال َع َم ِل؟ َ
ريك َل ُه،
َف ُك ِتبَ َل ُه ِ�س ّراًُ ،ث َّم َي ْذ ُكرُها َف ُتمْحى َف ُت ْك َتبُ َل ُه ِعال َني ًةُ ،ث َّم َي ْذ ُكرُها َف ُت ْك َتبُ َل ُه ِرياءً»(((.
 .6ع���ن زرارة ،عن الإمام �أبي جعفر الباقر �« :Qسَ �أَّ ْل ُت ُه ع َِن الرَّجُ ِل َي ْع َم ُل ِّ
ال�ش ْي َء ِم َن
الخ ْي� � ِرَ ،ف َي� �رَا ُه ِ�إ ْن�س � ٌ
َ
�انَ ،فيَ�سَ ُّر ُه ذ ِل � َ�ك ،قا َلُ « :ث َّم ال َب�أْ َ�س ،مَا ِم ْن �أَحَ � ٍ�د ِ�إ ّال و َُه َو ي ُِحبُّ �أَ ْن
ا�س َ
الخ ْيرُ� ،إِذا َل ْم َي ُك ْن َ�ص َن َع ذ ِل َك ِلذ ِل َك»(((.
ي َْظ َه َر َل ُه ِفي ال َّن ِ
 .7عن الإمام ال�صادق « :Qم َْن ع َِم َل حَ �سَ َن ًة ِ�س ّراً ُك ِتب َْت َل ُه ِ�س ّراًَ ،ف ِ�إ َذا �أَ َق َّر ِبهَا م ُِحي َْت،
َو ُك ِتب َْت جَ هْراًَ ،ف�إِ َذا �أَ َق َّر ِبهَا َثا ِنياً ،م ُِحي َْت َو ُك ِتب َْت ِريَاءً»(((.
 .8عن الإمام ال�صادق « :Qال ِّريَا ُء َم َع ا ْل ُم َنا ِف ِق ِفي دَا ِر ِه ِعبَا َد ٌةَ ،و َم َع ا ْل ُم�ؤْ ِم ِن ِ�شرْك»(((.
ُ
ا�سَ ،و َي ْك�سَ ُل
«ثالث
 .9ع���ن �أمير الم�ؤمنين :Q
عالمات ِل ْل ُمرَا ِئيَ ،ي ْن َ�ش ُط ِ�إذا َر�أَى ال َّن َ
ٍ
ِ�إذا َكا َن وَحْ َدهَُ ،ويُحبُّ �أَ ْن يُحْ َم َد ِفي جَ ِمي ِع �أُمُو ِر ِه»(((.
((( المحق���ق النوري ،ح�سين بن محمد تقي ،م�ستدرك الو�سائ���ل ،م�ؤ�س�سة �آل البيت ،Rقم ،الطبعة الأولى1408 ،هـ،
ج� ،1ص .107
((( الكافي ،ج� ،2ص .111
((( (م.ن) ،ج� ،2ص .296
((( (م.ن) ، ،ج� ،2ص .297
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،1ص .114
((( (م.ن) ،ج� ،12ص .254
((( الكافي ،ج� ،2ص.295
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 .10عن ر�سول اهلل �« :Pإ َّن �أَ َّو َل م َْن ُي ْدعَى َي ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة رَجُ ٌل جَ َم َع ا ْل ُق ْر�آ َنَ ،ورَجُ ٌل ُق ِت َل
َالَ ،ف َي ُق ُ
ول اهلل َع َّز وَجَ َّل ِل ْل َقا ِر ِئ� :أَ َل ْم �أُ َع ِّلم َْك مَا �أَ ْن َز ْل ُت
ِفي �سَ ِب ِ
يل اللهَّ ِ َ ،ورَجُ ٌل َك ِثي ُر ا ْلم ِ
ول :مَا ع َِم ْل َت ِفيمَا َع ِلم َْت؟ َف َي ُق ُ
ولَ :بلَى يَا رَبِّ َ ،ف َي ُق ُ
َعلَى رَ�سُ و ِلي؟ َف َي ُق ُ
ول :يَا رَبِّ ُقم ُْت
ول اهلل َتعَا َلىَ :ك َذب َْتَ ،و َت ُق ُ
َاف ال َّنهَا ِرَ ،ف َي ُق ُ
ول ا ْلم اََل ِئ َك ُةَ :ك َذب َْت،
ِب ِه ِفي �آ َنا ِء ال َّلي ِْل َو�أَ ْطر ِ
َو َي ُق ُ
ول اهلل َتعَا َلى� :إِ َّنمَا �أَ َرد َْت �أَ ْن ُي َقا َل ُف اَل ٌن َقا ِر ٌئَ ،ف َق ْد ِقي َل َذ ِلك»(((.
 .11عن ر�سول اهلل �ِ « :Pإ َّن َ
اهلل حَ َّر َم ا ْلجَ َّن َة َعلَى ُك ِّل ُمرَا ٍء َو ُمرَا ِئيَة»(((.

((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،1ص .111
((( (م.ن) ،ج� ،1ص .106

الدرس الثاني

الرياء

()2

أهم آثاره وسبل معالجته

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتع���رّف �إلى مخاط���ر الرّياء بالعقائ���د والأخالق
والأعمال وت�أثيرها على �إيمان الإن�سان وم�صيره.
2 .2يبيّن دور التّوحيد في التخلّ�ص من الرّياء.
ال�صالح ومراقبة
3 .3يتع���رّف �إلى دور الذّكر والعم���ل ّ
النف�س في التخلّ�ص من الرّياء.

تمهيد
ال �شكّ ب�أنّ �أخطر الآثار النّا�شئة من الأخالق و�أ�شدّها فتكًا هو ما يظهر في الحياة الآخرة.
ومن المعلوم �أنّ تلك الحياة تبد�أ من اللحظة التي يغم�ض الإن�سان فيها العين عن هذه الحياة
الدّني���ا .وكلّما كان الخلق الفا�سد �أ�ش ّد ف�س���ادًا ،ف�إنّ �آثاره وتجلّياته الأخرويّة تبقى وت�ستمر مع
�صاحبه.
�إنّ بع����ض الحاالت والملكات النف�سانيّة تكون عذابًا ل�صاحبها في القبر وعالم البرزخ ،ثمّ
تزول �آثارها ال�شّ ديدة بعد كل تلك العذابات البرزخيّة� ،إن بقي من الإيمان �شيء ليوم الح�شر
الأكبر والعر�ض على اهلل تعالى.
�إلاّ �أنّ بع�ض هذه الملكات الباطنيّة ،وبح�سب ما يبدو من طبيعته ،ال تزيله تطهيرات ذلك
العال���م ،بل يبقى را�سخً ا في النّف�س �إلى تلك المرحل���ة النّهائيّة من الح�ساب .وال�سبب  -بك ّل
مناق�ضا للإيمان في جوه���ره .وما كان كذلك ،ف�إنّه يظهر ب�صورة موجود
ً
و�ض���وح � -أنّه يكون
يعمل على ن�سف الإيمان و�إزالته من القلب .ولي�س الرّياء �سوى �أحد هذه العوامل البغي�ضة؛ لأنّه
�شرك في الحقيقة ...وال�شّ رك ي�أبى �أن يجتمع مع الإيمان.
اآلثار الوخيمة ّ
للرياء
 .1على الدين والمعتقد

ال �شكّ �أنّ لك ّل خلق �آثارًا في الدّنيا؛ لأنّ طبيعة الأخالق والملكات النف�سيّة ت�أبى �إلاّ الظّ هور
ب�ص���ورة الأعمال وال�سّ لوكيّات التي هي من �سنخ هذا العالم الأدنى .و�إنّ �أخطر الآثار الدنيويّة
للأمرا����ض القلبيّة هو م���ا يهدّد دين النّا�س وعقيدتهم وحياته���م المعنويّة .وعندما نت�أمّل في
ماهيّ���ة الرّياء ،نجده ي�صوّب �سهام���ه القاتلة على الدّين والمعتقد ب�ص���ورة مبا�شرة .فالدّين
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كان و�سيبق���ى رغم ك ّل الإ�ساءات (من الأ�صدقاء والأع���داء) �أقد�س ق�ضيّة في حياة الب�شريّة.
وعندم���ا يتمّ تحريفه �أو العبث به �أو تفريغه م���ن م�ضمونه ومحتواه الرّوحيّ العظيم ،ف�إنّ هذا
�سيت�سبّب ب�أ�ضرار ال يمكن و�صفها.
المرا�ؤون الذين ال همّ لهم �سوى الظهور والبروز والمنزلة والمكانة ،لن يجدوا �أقد�س و�أنبل
أ�شخا����ص يمار�سون طقو�س الدّين ويتظاهرون
م���ن الدّين لبلوغ م�آربهمّ � .إن المرائين �
ٌ
بمنا�سكه ،لك ّنهم  -وال ّ
�شك  -محرومون من روح هذه المنا�سك وثمارها الطيّبة؛ ل ّأن
الأعم���ال بال ّنوايا ،والنيّة ال�صالحة تنبع من االعتق���اد ال�صحيح والدّافع الح�سن .ول ّما
كان���ت ال ّثمار الطيّبة موقوفة عل���ى �أن يخل�ص العبد بعمله وال يطلب به �سوى اهلل تعالى
وال ّثواب عن���ده ،ف� ّإن المرائي محرومٌ؛ لأ ّنه فقد روح العبادة والنيّة الخال�صة ،و�ستكون
ً
مناق�ض���ا للدّين والعقيدة ،و�إن كان ب�ص���ورة الدّين .فهل
ال ّنتيج���ة �أ ّنه���م يقدّمون �أم ًرا
يوجد خطر على الدّين �أكبر من ذلك؟!
يقول الإمام الخميني{« :اعلم �أنّ الرّياء في �أ�صول العقائد والمعارف الإلهيّة �أ�ش ّد من
جميع �أنواع الرّياء عذابًا و�أ�سو�أها عاقبةً ،وظلمته �أعظم و�أ�ش ّد من ظلمات جميع �أنواع الرّياء.
و�صاح���ب هذا العمل �إذا كان في واقعه ال يعتقد بالأم���ر الذي يظهره ،فهو من المنافقين؛ �أي
�إنّه مخلَّد في النّار ،و�إنّ هالكه �أبديّ  ،وعذابه �أ�ش ّد العذاب.
و�أمّ���ا �إذا كان معتقدً ا بما يظهر ،لكنّه يظهره م���ن �أجل الح�صول على المنزلة والرّتبة في
قل���وب النّا�س ،فه���ذا ال�شّ خ�ص ،و�إن ل���م يكن منافقً���ا� ،إ ّال �أنّ رياءه ي�ؤدّي �إل���ى ا�ضمحالل نور
الإيم���ان ف���ي قلبه ،ودخول ظلمة الكفر �إليه ،ف�إنّ ه���ذا ال�شّ خ�ص يكون م�شركًا في الخفاء؛ لأنّ
المع���ارف الإلهيّ���ة والعقائ���د الحقّة ،التي يجب �أن تك���ون خال�صة هلل ،ول�صاح���ب تلك الذّات
المقدّ�سة ،قد حوّلها ـ المرائي ـ �إلى النّا�س ،و�أ�شرك فيها غيره ،وجعل ال�شّ يطان مت�ص ّرفًا فيه،
فهذا القلب لي�س هلل»(((.

((( الأربعون حديثًا� ،ص .56

( ءايرلا بسو هراثآ مهأ ) (2ءايرلا
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فهذا حال الرّياء في العقائد والق�ضايا الإيمانية ،فهو الأخطر على دين المرء والنّا�س؛ لأنّ
العقائد هي الأ�صول التي تُبنى عليها �أركان الدّين وعمارته ال�شّ امخة .و�إذا تزلزلت ،فلن يبقى
لتل���ك الفروع والأغ�ص���ان �أيّ ت�أثيرٍ يُذكر .ويليه خطرًا الرّياء ف���ي الأمور المعنوية الأخالقية،
حيث يقول الإمام{« :اعلم �أنّ الرّياء في هذا المقام [�إظهار الخ�صال الحميدة والملكات
الفا�ضل���ة] ،و�إن ل���م يكن بحجم المق���ام الأوّل(((ـ من الدّفع نحو الكف���ر ـ �إ ّال �أنّه ،بعد االلتفات
أي�ضا ف���ي هذا المقام �إلى الكفر ،في�صبح واحدً ا في
�إل���ى مو�ضوعه ،قد يف�ضي بعمل المرائي � ً
النتيجة مع عمل المرائي في ذلك المقام ،مقام الرّياء في العقيدة»(((.
 .3في األعمال

ثم ي�أتي خطر الرياء في الأعمال ،حيث يقول الإمام{« :اعلم �أنّ الرّياء في هذا المقام
[الأعم���ال والعبادات]� ،أكثر من المقامات الأخ���رى �شيوعً ا� ،إذ �إنّنا ـ ـ نحن العامّة من النّا�س
 بالعم���وم ل�سن���ا �أهلاً لذينك المقامين [العقائد والأخالق]؛ وله���ذا ال يدخل ال�شيطان �إلينام���ن ذلك الطريق ،ولك���ن بما �أنّ معظم النّا�س المتعبّدين ،هم م���ن �أهل المنا�سك والعبادات
الظاهرية ،ف�إنّ ال�شيطان �أكثر حرّية في التالعب بهم ،في هذا المقام ومن خالل العبادات.
كم���ا �أنّ مكائ���د النف�س في هذه المرحل���ة �أكثر ،وبتعبيرٍ �آخر :بم���ا �أنّ عامّة النّا�س يفوزون
بالجنّ���ة بالأعم���ال الج�سمانيّة� ،إ ّنه���م يح�صلون على الدّرج���ات الأخرويّ���ة بممار�سة الأعمال
الح�سن���ة وترك الأعمال ال�سيّئة ،ف�إنّ ال�شيطان يدخل عليهم م���ن هذا الطّ ريق نف�سه ،وي�سقي
ج���ذور الرّياء والتملّق في �أعمالهم ،فتفرّع وتورق ،ويب���دّل ح�سناتهم �سيّئات ،ويدخلهم جهنّم
ودركاتها ع���ن طريق المنا�سك والعبادات ،ويحوّل الأمور التي يريدون �أن يعمّروا بها �آخرتهم
�إلى �أدوات لتخريبها ـ الآخرة ـ فيجعل المالئكة ما هو ـ الأعمال ـ من العليّين ب�أمر من اهلل في
�سجّ ين.

((( �أي الرياء في �أ�صول العقائد والمعارف الإلهيّة.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .65
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فعل���ى الذي���ن يملكون هذا الجانب فقط ،وال زاد لهم �س���وى زاد الأعمال ،عليهم �أن يكونوا
حذري���ن ك ّل الح���ذر ،لئ�ّل�اّ يفقدوا ـ ال �سمح اهلل ـ ال���زّاد والرّاحلة كليهم���ا ،وي�صبحوا من �أهل
جهنّ���م ،وال يبقى لهم طريق نحو ال�سّ عادة ،وتغلق في وجوههم �أبواب الجنّة ،وتفتح لهم �أبواب
النار»(((.
�إنّ المرائ���ي خا�س���ر؛ لأنّ الم�ش���رك ال ي�صيب خي���رًا ،وكيف ينال الخي���ر ،والخير كلّه عند
اهلل؟! وم���ا يناله �أه���ل ال�شّ رك لي�س �سوى �سراب نح�سبه نحن الظم�أى ماءً .والخ�سران المبين
ه���و خ�س���ران الدّين ومح���ق الإيم���ان وزوال الآث���ار الطيّبة للعقائ���د الحقّة ،كما �أ�ش���ار الإمام
الخمين���يّ { �إلى �أنّ رياء المرائي ي�ؤدّي �إلى ا�ضمحالل نور الإيمان في قلبه ،ودخول ظلمة
الكفر �إليه.
 .2على اآلخرة

النّا����س يراقبون �أه���ل الدّين والدّيانة ويتو ّقع���ون �أن تظهر الآثار الط ّيب���ة في حياتهم وفي
نفو�سه���م ،وكثي��� ٌر من ه����ؤالء �إنّما يلتحقون بقافلة �أه���ل الإيمان والدّين من خ�ل�ال هذه الآثار
والنّتائ���ج .و�إذا لم يجدوا هذه الآثار والثّمار ف���ي العاملين ،ف�سوف تخبو بهجة الدين و�ضيا�ؤه
ف���ي نفو�سهم ،وي�ضعف توجّ ههم �أو �إقبالهم علي���ه .فالمرائي ال يكتفي بتدمير نف�سه ،بل ينتقل
�إل���ى قط���ع الطّ ريق على النّا�س م���ن �أن يعرفوا المعنويّ���ات الحقيقيّة .الم���را�ؤون بالدّين ،هم
�أبع���د ما يكون عن نتائ���ج الدّين الحقّ  ،ولن تكون لهم في الدّنيا �سوى الحياة ال�شقيّة والنّفو�س
ال�صادّون عن �سبيل
ال�ضعيف���ة التّعي�سة ،وفي الآخرة العذاب الأليم ،ونار الجحيم .فه�ؤالء هم ّ
ّ
اهلل و�إن كانوا غافلين.
يقول الإمام الخميني {:
«�أ ّيه���ا الم�سكين� ،إنّك ولأجل محبّ��� ٍة ب�سيطة ،جزئيّة ،ومنزل ٍة عديم���ة الفائدة بين العباد،
تجاوزت تلك الكرامات وفقدت ر�ضا اهلل ،وعرّ�ضت نف�سك لغ�ضب اهلل ،لقد ا�ستبدلت الأعمال
الت���ي كان ينبغي �أن تهيّئ بها دار الكرامة في الآخ���رة ،وتوفّر الحياة ال�سعيدة الدائمة وت�صل
بوا�سطتها �إلى �أعلى ع ّليّين في الجنان ،ا�ستبدلتها بظلمات ال�شّ رك والنّفاق ،و�أعددت لنف�سك
((( الأربعون حديثًا� ،ص .69
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الح�س���رة والنّدامة والعذاب ال�شّ ديد ،وجعلت نف�سك من �أه���ل «�سِ جِّ ين» ،بال�صورة التي وردت
ف���ي الحديث ال�شريف ف���ي الكافي عن الإم���ام ال�صادق« :Qقَالََ :ق ��ا َل ال َّن ِب ��يُّ � :Pإِ َّن
ال َملَ ��كَ َلي َْ�ص َع� � ُد ِب َعمَل ال َعبْدِ ُم ْب َتهِجَ اً ِبهَِ ،ف�إِذا �صَ َع� � َد بِحَ �سَ نَا ِتهَِ ،يقُولُ اهلل َع َّز وَجَ لَّ ،اجُ عَلوهَا
ِف ��ي �سّ جِّ ي ��نٍ ؛ �إِ َّن� � ُه َلي َْ�س �إِيايَ �أَرَا َد ِب َه ��ا»(((� ...إنّنا هنا ،وفي هذا الح���ال ،ال ن�ستطيع �أن نت�صوّر
«�سجّ ين» ،وال �أن نفهم ديوان عمل «الفُجّ ارِ» ،وال �أن نرى �صور هذه الأعمال ،وهي في �سجّ ين...
و�سن���رى حقيقة الأمر ف���ي �أحد الأيام ،ولكن عندها تق�صر �أيدينا عن العمل ،وال �سبيل حينئذٍ
للنجاة»(((.
ّ
ّ
القلبي؟
كيف نتخلص من هذا المرض
�إنّ المب���د�أ الأوّل ف���ي معالجة الأمرا�ض القلبيّة هو تحدي���د �أ�سبابها ومنا�شئها .ومن حاول
التخلّ����ص م���ن خلقٍ رذيل �أو ملكة نف�سيّة فا�سدة دون �أن يزي���ل �أ�سبابها ،كان كمن يطهّر �أر�ض
بيت���ه المتنجّ ����س ب�سبب بالوع���ة البيت الخرب���ة دون �أن ي�صلحها ،فكلّما طهّ���ر الأر�ض ونظّ فها
عادت البالوعة لتن�ضح بالمياه النّج�سة.
�إنّ جميع الأمرا�ض القلبيّة تن�ش�أ من عقائد فا�سدة ،ترجع كلّها �إلى الكفر والتنكّر لح�ضور
ال�ضعيفة .ه���ذه النف�س التي تت�شكّل من
اهلل ف���ي حياتنا ،وتنمو هذه المل���كات في بيئة النّف�س ّ
مجموعة من العق���د النف�سيّة ،و�أ�شهرها عقدة الحقارة وذلّة النّف�س مقابل النا�س والإح�سا�س
بالدونيّ���ة تجاههم ،وي�ؤجّ جها حبّ الدّنيا ويغذّيها ،حتّى تظهر في الأعمال وال�سّ لوكيّات� ...أمّا
ال�شّ يطان ـ عد ّو الإن�سان المبين ـ ف�إنّه يقوم بتزيينها ،لتغدو حاجة �ضروريّة وهدفًا �أ�سا�سيًّا...
ال�صادق« :Qالدُّ ْنيَا ِب َم ْن ِز َل ِة ُ�صو َرةٍَ ،ر�أْ�سُ هَا ا ْل ِك ْبرَُ ،و َع ْي ُنهَا
وفي م�صباح ال�شّ ريعة عن الإمام ّ
ْ�ص َو ُ�أ ُذ ُنهَا الطَّ َمعَُ ،ولِ�سَ ا ُنهَا ال ِّريَاءَ ...فمَنْ �أَحَ َّبهَا �أَ ْو َر َث ْت ُه ا ْل ِك ْبرََ ،ومَنِ ا�سْ تَحْ �سَ َنهَا �أَ ْو َر َث ْت ُه
الْحِ ر ُ
ْ�صَ ،ومَنْ طَ لَ َبهَا �أَ ْو َر َد ْت ُه ِ�إلَى الطَّ َمعَِ ،ومَنْ َمدَحَ هَا �أَ ْلبَ�سَ ْت ُه ال ِّريَاء»(((.
الْحِ ر َ

((( الكافي ،ج� ،2ص .295
((( الأربعون حديثًا� ،ص .62
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص .37
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وبمعرف���ة كيفيّ���ة ت�شكّل الرّياء وا�شتداده في النّف�س ،يمك���ن �أن يتمركز العالج حول الأمور
الآتية:
� .1إ�صالح العقيدة وتر�سيخ ّ
الحق في القلب :تقوية الإيمان.
ال�سليمة :التخ ّل�ص من العقد.
 .2تقوية ال ّنف�س بالمجاهدة وال ّريا�ضة ّ
 .3اجتناب مزالق ّ
ال�شيطان ،واال�ستعاذة منه� :س ّد باب الإغواء.
العالج العلمي
�أمّ���ا الع�ل�اج العلميّ الذي يدور حول �إ�صالح �شبكة معتقداتن���ا ،ف�إنّه يرتبط ب�شكلٍ �أ�سا�سيّ
بمواجه���ة ال�شّ رك ،من خالل تر�سيخ حقيقة التّوحيد في القلب؛ لأنّ القلب �أمير البدن ،و�أ�صل
جميع التوجّ هات والتّعلّقات ،وما لم تدخل عقيدة التّوحيد �إليه ،فلن يكون الإن�سان م�أمونًا من
الوقوع في الرّياء وحبط الأعمال.
 .1االعتقاد بأ ّنه ال مؤثّر في الوجود إلّا اهلل

ال�صافي ،لن يكون الإن�سان
«فما لم تكتب عبارة «ال �إله �إلاّ اهلل» بقلم العقل على لوح القلب ّ
م�ؤمنً���ا بوحدانيّة اهلل .وعندما ترد ه���ذه العبارة النّورانية الإلهيّة عل���ى القلب ،ت�صبح �سلطة
�شخ�صا �آخر م�ؤ ّثرًا في مملكة الحقّ  ،وال
القل���ب لذات الحقّ تعالى ،فال يع���رف الإن�سان بعدها ً
يتوقّ���ع من �شخ�ص �آخ���ر جاهً ا وال جاللاً  ،وال يبح���ث عن المنزلة وال�شّ ه���رة عند الآخرين وال
ي�صب���ح القلب مرائيًا وال مخادعً ا حينئذٍ  .و�إذا ر�أيتم ري���ا ًء في قلوبكم ،فاعلموا �أنّ قلوبكم لم
�شخ�صا �آخر �إلهًا وم�ؤ ّثرًا في هذا
ً
ت�سلّم للعقل ،و�أنّ الإيمان لم يقذف نوره فيها ،و�أنّكم تعدّون
العالم ،ال الحقّ تعالى ،و�أنّكم في زمرة المنافقين �أو الم�شركين �أو الكفّار»(((.
ويق���ول في مكانٍ �آخر :ادخل ف���ي قلبك ب�أيّة و�سيلة كانت التوحيد العملي ،وهو �أوّل درجات
التوحيد ،واجعل قلبك م�ؤمنًا وم�سلمًا ،واختم على قلبك بهذه الكلمة المباركة بالختم ال�شريف
«ال �إل���ه �إال اهلل» واجع���ل �صورة القلب �ص���ورة كلمة التوحيد ،و�أو�صله �إل���ى درجة «االطمئنان»،
وال�ضار� .أزل هذا
وافهم���ه �أنّ النّا�س ال يملكون لأنف�سه���م نفعًا وال �ضرّا ،فاهلل وحده هو النّافع ّ
((( الأربعون حديثًا� ،ص .59 - 58
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العم���ى عن عينك ،و�إال ف�ستكون ممن يق���ول ...} :ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ {(((.
وتح�ش���ر يوم ك�شف ال�سرائ���ر �أعمى .واعلم �أنّ �إرادة اهلل تعالى قاه���رة لجميع الإرادات ،و�إذا
اطم����أنّ قلبك بهذه الكلمة المباركة ،وت�سلّم لهذه العقيدة ،فالأمل �أن ينجز عملك ،وت�ست�أ�صل
جذور ال�شرك والرياء والكفر والنفاق من قلبك»(((.
والمتصرف الوحيد بها
بأن اهلل هو مالك القلوب
 .2االعتقاد ّ
ّ

«نذك���ر هنا �أمرًا ن�أمل �أن يكون م�ؤ ّثرًا في عالج هذا المر�ض القلبيّ � ،سواء في هذا المقام
�أو ف���ي المقامات الأخرى ،وه���ذا الأمر مطاب ٌق للبرهان ـ الدلي���ل ـ والمكا�شفة والعيان و�أخبار
المع�صومين وكتاب اهلل ،وللعقل حيث ي�صدّق عقول النّا�س .وهو �أنّه نتيجة لإحاطة قدرة اهلل
تب���ارك وتعالى بجمي���ع الموجودات ،وب�سطه ل�سلطانه على جمي���ع الكائنات ،و�إحاطة قيمومته
بجمي���ع الممكن���ات ،ف����إنّ قلوب العب���اد جميعًا تك���ون تحت ت�ص ّرف���ه وبيد قدرت���ه وفي قب�ضة
�سلطان���ه ،وال يت�ص���رّف ،ولن يت�ص���رّف� ،أحد في قلوب العب���اد بدون �إذنه القيوم���يّ و�إجازته
التكوينيّ���ة .وحتّى �أ�صحاب القلوب �أنف�سهم لي�ست لهم القدرة على الت�صرّف في قلوبهم بدون
�إذن من اهلل تعالى ،وبهذا المعنى وردت كلمات �إ�شارة وكناية و�صراحة في القر�آن وفي �أخبار
ال�ضعيف
�أه���ل البيت � .(((Rإذً ا ،فاهلل تعالى هو مالك القلب والمت�صرّف فيه ،و�أمّا العبد ّ
العاجز فال ي�ستطيع �أن يت�صرّف بقلبه بدون �إذنه ،بل �إنّ �إرادته قاهرة لإرادتك ولإرادة جميع
الموج���ودات� .إذاً ،فري���ا�ؤك وتملّقك� ،إذا كانا لأجل جذب قلوب العب���اد ،ولفت نظرهم ،ومن
بال�صالح ،ف�إنّ ذلك خار ٌج كليّة
�أج���ل الح�صول على المنزلة والتّقدير في القلوب واال�شته���ار ّ
ع���ن ت�صرّفك ،وهو ت�صرّف اهلل ،ف�إله القلوب و�صاحبه���ا يوجّ ه القلوب نحو من ي�شاء ،بل من
الممكن �أن تح�صل على نتيجة عك�سيّة .وقد ر�أينا و�سمعنا �أنّ �أ�شخا�ص ًا متملّقين ومنافقين ممّن
لم تكن لهم قلوب طاهرة ،قد افتُ�ضحوا وبان زيفهم ،ففر�ض عليهم عك�س ما �أرادوا الح�صول
عليه من النتائج في نهاية الأمر .لقد وردت الإ�شارة �إلى هذا المعنى في الحديث ال�شريف في
((( �سورة طه ،الآية .125
((( الأربعون حديثًا� ،ص .76 - 75
ِ�ص َبعَي الرَّحْ منِ ُي َق ِّلبِه َكيْفَ يَ�شَ اء»[�صحيح م�سلم ،ج � ,18ص } ،]51ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ
((( « َقلْبُ ال ُم�ؤْمِ نِ َبيْنَ �إ ْ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ{ [�سورة الق�ص�ص ،الآية .]68

42

َّ
ّ
الخميني {
أخالقية؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام
دراسات

هلل ع َّز وجلَّ:
الكاف���ي« :ع ��ن جرّا ٍح المَدائني ،عَنْ �أب ��ي َعبْدِ اهلل [ال�صادق]  Qفي َق� �وْلِ ا ِ
}ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ {((( ،ق ��ال  :Qالرَّجُ � � ُل
َّا�س ،يَ�شْ تَهي �أَنْ يَ�سْ َم َع
َي ْع َم� � ُل �شَ ْيئ� �اً مِ ��نَ الثَّوابِ َ ،ال يَطْ لبُ ِب ِه وَجْ َه اهللِ� ،إِنَّما يَطْ لُبُ َت ْز ِك َي� � َة الن ِ
ب ��ه النَّا� � ُ�سَ ،فه ��ذا ا َّل ��ذي �أَ�شْ رَكَ ِب ِعبَاد ِة َر ّب ��هُ ،ث َّم قال« :مَا مِ نْ عب ��د �أَ�سَ َّر خَ ْي ��راً َف َذ َهبَتِ الأَيّا ُم
�أَ َب ��داً حت ��ى يُظْ ِه� � َر اهلل َل ُه خَ يْراًَ ،ومَا مِ نْ َعبْدٍ �أ�س َّر �شَ ّراً َف َذ َهبَتِ ا َلأيّا ُم �أَبداً حَ تَّى يُظْ ِه ُر اهلل َل ُه
�شَ راً»(((»(((.
العالج العملي
العالج العمليّ ال���ذي ينطلق من المجاهدة والتّعامل مع النّف�س بحذ ٍر �شديد واتّهامٍ دائم،
فينبغ���ي �أن ي�ص���ل �إلى �أعماق الم�شكل���ة؛ لأنّ المرائي �إنّما ي�شعر بالحاج���ة �إلى مدح النّا�س له
وتقبّله���م ب�سبب ما يراه من �ضعة وذلّة ف���ي نف�سه تجاههم .وهذه الم�شكلة ال ترتبط بالإدراك
فق���ط ،ب���ل تكون متج���ذّرة في بع����ض الأحيان بحي���ث ال ينفع ف���ي اقتالعها �س���وى المجاهدة
الم�ستم���رّة القائمة على الزّهد بما عند النّا�س واال�ستغناء عنهم .فالمجاهد لنف�سه قد ي�شعر
في بداية الزّهد �أنّه يكاد يخ�سر ك ّل �شيء ،ويمتلكه �إح�سا�س ب�أنّه فار ٌغ تمامً ا ،لكنّه �شيئًا ف�شيئًا،
�سي�ستعذب هذا اال�ستغناء ،ويجد فيه حالوة ال نظير لها .فالعالج العملي يرتكز ب�شكل �أ�سا�سي
على عملية المجاهدة والمراقبة الدائمة للنف�س عند �أداء التكليف ال�شرعي:
الصالح
 .1الذّ كر والعمل ّ

�إنّ العالج العمليّ للرياء يدور حول تثبيت النّف�س على المعتقدات الحقّة؛ و�أهمّها االعتقاد
ب�أنّ الخير كلّه بيد اهلل ،و�أنّ النّا�س جميعًا محتاجون �إليه} :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ{((( .و�إذا كان االعتق���اد المقاب���ل را�سخً ا في النّف�س ،وقد داومت عليه
عم���رًا طويلاً  ،فال ينبغي �أن نتوقّع �أنّه بمجرّد ح�ص���ول االعتقاد ال�صحيح� ،ستزول تلك الآثار
والعوامل دفع ًة واحدة.
((( �سورة الكهف ،الآية .110
((( الكافي ،ج� ،2ص.294
((( الأربعون حديثًا� ،ص .61 - 60
((( �سورة فاطر ،الآية .15
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عقي���دة التّوحيد الحقّة �ستكون بمنزلة الم���اء الطّ اهر الذي ينظّ ف القلب من خالل الذّكر
ال�صالح الموافق ل���ه .ولكي تزول �أدران ال�شّ رك وقذاراته من القلب ،ف�إنّ
ال���ذي ير�سّ خ بالعمل ّ
الأمر يتطلّب وقتًا متنا�سبًا مع �شدّة الت�صاق تلك القذارات بوعاء القلب.
يق���ول الإم���ام {« :واترك ك ّل عم���ل فيه �شبهة ال ّري���اء والتملّق ،ول���و كان عملاً �شريفًا
ج���دًّا .و�إذا ر�أيت �أنّ���ك ال ت�ستطيع �أداء الواجب���ات ب�إخال�ص في العلن ،ف�أ ِّده���ا في الخفاء مع
�أنّ���ه يُ�ستح���ب الإتيان بها في العلن .وقلي���ل ما يتّفق �أن يقع الرّياء ف���ي �أ�صل الواجب ،والأغلب
�أن يق���ع ف���ي الخ�صو�صيّ���ات والم�ستحبّات والإ�ضاف���ات ،وعلى �أيّة حال ،طهّ���ر قلبك من دن�س
ال�شّ رك بج ّد ومجاهدة �شديدتين ،لئال تنتقل من هذا العالم ـ ال �سمح اهلل ـ و�أنت بهذه الحال
ال�س ّيئ���ة من دون �أن يكون لك �أمل بالنّجاة �أبدا ،ويك���ون الحقّ المتعال غا�ضبًا عليك ،كما ورد
ف���ي الحديث ال�شّ ري���ف المنقول في (الو�سائل) عن (قرب الإ�سن���اد) ،ب�سند متّ�صل �إلى �أمير
هلل« :Pمنْ تَزيَّن للنَّا�س ِبمَا يُحبُّ اهلل ،وبار َز الهلِ ِ
الم�ؤمنين � ،Qأنّه قال« :قَالَ ر�سُ ول ا ِ
َ�ضبَانٌ َل ُه ماقِتٌ »(((؛ وفي هذا الحديث ال�شّ ريف
في ال�س ِّر بما يَك َر ُه اهلل َلقِي اهللَ ،وهُ َو َعلَ ْي ِه غ ْ
احتم���االن :الأوّل :هو ذل���ك الذي يظهر للنّا�س الأعمال ال�صالح���ة ويخفي الأعمال القبيحة،
والآخر :هو ذلك الذي يظهر للنا�س هيكل العمل وفي الباطن يق�صد الرياء ،وكلتا ال�صورتين
ي�شملهما الرياء؛ لأنّ الإتيان بالواجبات والم�ستحبّات ،بغير ق�صد الرّياء ال ي�ستوجب الغ�ضب،
بل يمكن القول� :إنّ المعنى الثاني �أف�ضل؛ لأنّ التّجاهر بالأعمال القبيحة �أ�شدّ ،وعلى ك ّل حال،
هلل مِ نْ
ال �سم���ح اهلل �أن يكون مالك المل���وك و�أرحم الراحمين غا�ضبًا على الإن�س���ان «�أَعُ وذُ بِا ِ
غَ َ�ضبِ الحَ لِيمِ »(((.
 .2المراقبة والمحاسبة

«راقب قلب���ك وانتبه له ،و�أخ�ضع �أعمالك وتعاملك وحركاتك و�سكناتك للمالحظة ،وفتّ�ش
في خبايا قلبك ،وحا�سبه ح�سابًا �شديدً ا ،مثلما يحا�سب �شخ�ص من �أهل الدّنيا �شريكه»(((.
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،1ص.68
((( الأربعون حديثًا� ،ص .77 - 76
((( (م.ن)� ،ص .76
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التضرع إلى اهلل وطلب العون منه
.3
ّ

الت�ض���رّع وطلب التوفيق م���ن اهلل هو �أ�سا�س وركيزة البرنام���ج ال�شرعي للتخلّ�ص من هذه
الموبق���ة ،فالظفر بنعمة الأخال�ص والخال�ص من �آفة الرياء هو من التوفيقات الإلهية والنعم
الرباني���ة عل���ى عبده الم�ؤم���ن .يقول الإمام الخمين���ي{« :اطلب م���ن اهلل الرحيم في ك ّل
وخ�صو�ص���ا في الخل���وات ،وبت�ضرّع وعجز وتذلّ���ل� ،أن يهديك بنور التّوحي���د ،و�أن ينوّر
ً
حي���ن،
قلبك ببارقة غيب التّوحيد في الإيمان والعبادة ،حتّى تعلم �أنّ جميع العالم الواهي وك ّل ما فيه
ال يك���ون �شيئ���اً ،وا�س�أل الذّات المقدّ�س بك ّل ت�ضرّع �أن يجع���ل �أعمالك خال�صة و�أن يهديك �إلى
ال�ضعيف
طريق الخلو�ص والوالء .و�إذا واتتك حالة ال�سم ّو الروحيّ  ،فاذكر بالدّعاء هذا العبد ّ
العاط���ل الخالي من الحقيقة ال���ذي �ضيّع عمره في الهوى ،و�أ�صبح قلبه ،ب�سبب كدر المعا�صي
والأمرا����ض القلبيّ���ة ،بحيث لم تعد ت�ؤثّر فيه �أيّة ن�صيح���ة وال رواية وال برهان وال دليل وال �آية،
لع ّل���ه يجد بدعائك���م طريق النجاة ،ف�إنّ اهلل ال ي���ر ّد دعاء الم�ؤمن ف���ي ح�ضرته ،بل ي�ستجيب
دعاءه»(((.

((( الأربعون حديثًا� ،ص .76

( ءايرلا بسو هراثآ مهأ ) (2ءايرلا

45

المفاهيم الرئيسة

ّ � .1إن �أخط���ر الآث���ار ال ّنا�شئة من الأخ�ل�اق و�أ�شدّها فت ًكا هو ما يظهر ف���ي الحياة الآخرة،
وك ّلم���ا كان الخلق الفا�سد �أ�ش ّد ف�سادًا ،ف� ّإن �آث���اره وتج ّلياته الأخرويّة تبقى وت�ستمر مع
�صاحبه.
ّ � .2إن �أخطر الآثار الدنيويّة للأمرا�ض القلبيّة هو ما يهدّد دين ال ّنا�س وحياتهم المعنويّة.
وعندم���ا نت�أمّ���ل في ماهيّة ال ّري���اء ،نجده ي�ص���وّب �سهامه القاتلة عل���ى الدّين ب�صورة
مبا�ش���رة ،وذلك ل ّأن المرائي مح���رو ٌم من الآثار الطيّبة للعب���ادة لأ ّنه لم يخل�ص النيّة
ً
مناق�ضا للدّين ب�صورة الدّين.
هلل ،ويكون بذلك يقدّم �أم ًرا
 .3ال ّرياء في العقائد والق�ضايا الإيمانية ،هو الأخطر على دين المرء وال ّنا�س ل ّأن العقائد
هي الأ�صول التي ُتبنى عليها �أركان الدّين وعمارته ّ
ال�شامخة.
 .4من�ش����أ الري���اء هو :االعتقاد الفا�سد بوجود م�ؤ ّثر غي���ر اهلل تعالىّ ،
ال�شعور بالحاجة �إلى
م���دح ال ّنا����س له وتقبّلهم ب�سبب ما ي���راه من �ضعة وذ ّلة في نف�س���ه تجاههمّ ،
ال�شيطان
الذي يزيّن هذه الحاجات لت�صبح �ضروريّة.
أ�سا�س���ي بمواجهة ّ
ال�ش���رك ،من خ�ل�ال تر�سيخ
ب�ش���كل �
���ي للري���اء يك���ون
ّ
 .5الع�ل�اج العلم ّ
ٍ
حقيق���ة ال ّتوحي���د في القلب ب�أ ّنه ال م�ؤ ّثر في الوج���ود �إلاّ اهلل وب� ّأن اهلل هو مالك القلوب
والمت�صرف الوحيد بها.
ّ
 .6الع�ل�اج العمل���ي للرياء يك���ون عبر المجاه���دة الم�ستم ّرة القائمة عل���ى ال ّزهد بما عند
ال ّنا�س واال�ستغناء عنهم ،طلب المنزلة في قلوب الآخرين على �أ�سا�س الأحكام الإلهيّة،
ال�صالحّ ،
الت�ضرع �إلى اهلل وطلب العون منه والمراقبة والمحا�سبة وذلك
ال ّذكر والعمل ّ
لترك ك ّل عمل فيه �شبهة ال ّرياء والتم ّلق ولو كان عملاً �شري ًفا جدًّا.
 .7طلب المنزلة في قلب الإن�سان الكامل و�أوليا�ؤه تع ّد من الكماالت الأخرويّة.
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شواهد من وحي ّ
الدرس
دعاء:

َاف ا ْلمُ�سْ لِمِ ينَ  ...و أَ� ُّيمَا غَا ٍز َغزَاهُ ْم
«ال َّل ُه� � َّم ا�شْ غَلِ ا ْلمُ�شْ ِركِينَ بِا ْلمُ�شْ ِركِينَ عَنْ َتنَاوُلِ �أَطْ ر ِ
مِ ��نْ �أَهْ ��لِ مِ َّلتِكَ � ،أَ ْو مُجَ اهِ دٍ جَ ا َهدَهُ ْم مِ ��نْ َ�أ ْتبَا ِع �سُ َّنتِكَ ِل َيكُو َن دِينُكَ الأَعْ لَى وَحِ ْزبُكَ الأَ ْقوَى
وَحَ ظُّ ��كَ الأَ ْوفَى َفلَ ِّق� � ِه ا ْليُ�سْ رََ ،و َهيِّئْ َل ُه الأَمْ رََ ،و َت َو َّل ُه بِالنُّجْ حِ  ...وَاعْ زِلْ َع ْن ُه ال ِّريَاءَ ،وَخَ ل ِّْ�ص ُه
مِ نَ ال�سُّ ْم َعةِ ،وَاجْ عَلْ ِف ْك َر ُه َو ِذ ْك َر ُه وَظَ ْع َن ُه َو�إِقَا َم َت ُه فِيكَ َولَكَ »(((.
اآليات الكريمة:

} .1ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ{(((.

الروايات الشريفة:

 .1ع���ن الر�س���ول الأك���رم �« :Pسُ ِئ� � َل ِفي َم ��ا ال َّنجَ ا ُة َغ ��داًَ ،ف َق ��ا َل�ِ :إ َّن َم ��ا ال َّنجَ ا ُة ِف ��ي �أَ ْن اَل
اهلل َفي َْخ َد َع ُك� �مْ؛ َف ِ�إ َّن� � ُه م َْن ي َُخا ِدع َ
ُت َخا ِد ُع ��وا َ
اليمَا َنَ ،و َن ْف�سَ ُه
اهلل ي َْخ َدعْ ُه َوي َْخلَ ْع ِم ْن� � ُه ْ ِإ
ِ
ي َْخ� � َد ُع َل� � ْو ي َْ�ش ُعرُِ .قي� � َل َل ُه َف َكي َْف ي َُخ ��ا ِد ُع َ
اهلل؟ َقا َلَ :ي ْع َم ُل ِبمَا �أَ َم� � َر ُه اهللُ ،ث َّم ُي ِري ُد ِب ِه
َغ ْي� � َرهُ؛ َفا َّت ُق ��وا َ
اهلل ِف ��ي ال ِّر َي ��ا ِءَ ،ف�إِ َّن ُه ِّ
ال�ش� �ر ُْك ِب ��اهلل� ،إِ َّن ا ْل ُمرَا ِئ َي ُي ْدعَى َي� � ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة
اج� �رُ ،يَا َغا ِدرُ ،يَا َخ ِا�سرُ ،حَ ِب َط َع َم ُل َك َوب ََط َل َ�أجْ ر َُكَ ،ف اَل
ِب�أَ ْر َب َع� � ِة �أَ�سْ َم ��ا ٍء :يَا َكا ِفرُ ،يَا َف ِ
�ص َل َك ا ْل َي ْومََ ،فا ْل َت ِم ْ�س �أَجْ ر ََك ِمم َّْن ُك ْن َت َت ْع َم ُل َل ُه»(((.
َخ اَل َ
 .2عن �أمي���ر الم�ؤمنين �« :Qإِ َّن المَا َل وَال َب ِن َ
ال�صا ِل َح حَ ر ُْث
ين حَ ر ُْث الدُّ ْن َي ��ا ،وال َع َم َل َّ
هلل مَا حَ َّذ َر ُك ْم ِم ْن َن ْف ِ�س ِه ،و ْ
َاخ َ�ش ْو ُه
ا ْال ِخ� � َر ِةَ ،و َق� � ْد يَجْ َم ُع ُهمَا اهلل لأ ْقوَامَ ،فاحْ َذرُوا ِم َن ا ِ
هلل َي ِك ْل ُه
َخ ْ�ش َي ًة َليْ�سَ ْت َب َتع ِْذير ،وَاعْ َم ُلوا في َغ ْي ِر ِريَاء َو َال �سُ ْمعَة; َف�إِ َّن ُه م َْن َي ْعم َْل ِل َغ ْي ِر ا ِ
اهلل ِ�إ َلى م َْن ع َِم َل َل ُه»(((.

ال�صحيفة ال�سجّ اديّة ،دعا�ؤه Qلأهل الثّغور.
((( الإمام ال�سجّ ادّ ،Q
((( �سورة البقرة ،الآية .264
((( و�سائل ال�شيعة،ج� ،1ص .96
((( نهج البالغة� ،ص .64

( ءايرلا بسو هراثآ مهأ ) (2ءايرلا

47

 .3ع���ن ر�س���ول اهلل ّ �« :Pإن ال ّنار و�أهلها يعجّ ون من �أه ��ل الرّياء ،فقيل :يا ر�سول اهلل،
وكيف تع ّج ال ّنار؟! قال :من ح ّر ال ّنار التي يع ّذبون بها»(((.
 .4ع���ن الإمام ال ّر�ضا َ « :Qويْحَ َك َي ��ا اب َْن َع َر َف َة ،اعْ َم ُلوا ِل َغ ْي ِر ِر َي ��ا ٍء و اََل �سُ ْم َع ٍة؛ َف�إِ َّن ُه
هلل َو َكلَ ُه اهلل �إِ َلى مَا ع َِم َلَ .ويْحَ َك ،مَا ع َِم َل �أَحَ ٌد َعم اًَل �إِ اَّل َردَّا ُه اهلل� ،إِ ْن
م َْن ع َِم َل ِل َغ ْي ِر ا ِ
َخيْراً َف َخ ْي ٌر َو�إِ ْن َ�ش ّراً َف َ�شرٌّ»(((.
 .5عن الإمام �أَ ِبي جَ ْع َف ٍر الباقر �« :Qسُ ِئ َل رَ�سُ ُ
هلل َع َّز وَجَ َّل:
هلل  Pع َْن َت ْف ِ�سي ِر َقو ِْل ا ِ
ول ا ِ
}ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ {َ ،ف َقا َل :م َْن َ�ص َّلى
ا�س َف ُه َو م ُْ�ش ِر ٌكَ ،وم َْن َ�صا َم ُمرَاءَا َة
ُم� �رَاءَا َة ال َّنا� � ِ�س َف ُه َو م ُْ�ش ِر ٌكَ ،وم َْن َز َّكى ُم� �رَاءَا َة ال َّن ِ
ا�سَ ،ف ُه َو م ُْ�ش ِر ٌكَ ،وم َْن ع َِم َل َعم اًَل ِممَّا َ�أ َم َر
ال َّنا� � ِ�س َف ُه� � َو م ُْ�ش ِر ٌكَ ،وم َْن حَ َّج ُمرَاءَا َة ال َّن ِ
ا�س َف ُه َو م ُْ�ش ِر ٌك و اََل َي ْق َب ُل اهلل َع َم َل ُمرَا ٍء»(((.
اهلل ِب ِه ُمرَاءَا َة ال َّن ِ
هلل  ،Pالرَّجُ � � ُل ِم َّنا ي َُ�ص ��و ُم َويُ�صَ ِّلي
أمير الم�ؤمني���ن ُ « :Qق ْل َنا :يَا رَ�سُ ��و َل ا ِ
 .6ع���ن � ِ
�ول ِ�إ َّن � َ�ك ُمرَا ٍءَ ،ف َق ��ا َل رَ�سُ � ُ
�انَ ،ف َي ُق � ُ
َف َي�أْ ِتي� � ِه َّ
ال�شي َْط � ُ
هلل َ « :Pف ْل َي ُق � ْ�ل �أَحَ ُد ُك ْم ِع ْن َد
�ول ا ِ
َذ ِل َك� :أَعُو ُذ ِب َك �أَ ْن ُ�أ ْ�ش ِر َك ِب َك َ�شيْئاً َو�أَ َنا �أَعْ لَمَُ ،و�أَ�سْ َت ْغ ِفر َُك ِلمَا اَل َ�أعْ لَمُ»(((.
«لَعْ ُب َد َّن َ
اهلل ِعبَا َد ًة �أُ ْذ َك ُر ِبهَا؛ َف َم َك َث ُم َّد ًة ُمبَا ِلغاً
ُ .7ر ِويَ �أَ َّن رَجُ �ًل�ااً ِمنْ َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل َق َال َ :أ
ِف ��ي َّ
َلٍ ِم َن ال َّنا� � ِ�س ِ�إ اَّل َقا ُلواُ :م َت�صَ ِّن ٌع ُم� �رَا ٍءَ ،ف�أَ ْق َب َل َعلَى
�ات ،وَجَ َع َل اَل َي ُم� � ُّر ِبم َ إ
الطا َع � ِ
َن ْف ِ�س� � ِهَ ،و َق ��ا َلَ :ق� � ْد �أَ ْت َعب َْت َن ْف�سَ � َ�ك و ََ�ض َّيع َْت ُع ُمر ََك ِف ��ي اَل َ�ش ْي ٍءَ ،ف َي ْن َب ِغ ��ي َ�أ ْن َت ْع َم َل لهلِ ِ
ا�س �إِ اَّل َقا ُلواَ :و ِر ٌع
�ص َع َملَ ُه لهلِ ِ َ ،فجَ َع َل اَل َي ُم ُّر ِبم َ إ
�سُ بْحَ ا َن ُهَ ،ف َغ َّي َر ِن َّي َت ُه َو�أَ ْخلَ َ
َلٍ ِم َن ال َّن ِ
َت ِق ٌّي»(((.

((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،1ص .107
((( الكافي ،ج� ،2ص .294
((( و�سائل ال�شيعة،ج� ،1ص .68
((( بحار الأنوار ،ج� ،69ص .303
((( (م.ن)� ،ص .304
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ال�صادق َ « :Qم � ْ�ن �أَرَا َد َ
يل ِم � ْ�ن َع َم ِل ِه� ،أَ ْظ َه َر
 .8عَ ���نْ �أَ ِبي عَ ْب ِد اهلل
اهلل َع َّز وَجَ َّل ِبا ْل َق ِل ِ
ِ
ا�س ِبا ْل َك ِثي ِر ِم ْن َع َم ِل ِه ِفي َتع ٍَب ِم ْن َب َد ِن ِه وَ�سَ ه ٍَر ِم ْن
اهلل َل ُه �أَ ْك َث َر ِممَّا �أَرَادََ ،وم َْن �أَرَا َد ال َّن َ
َل ْي ِل ِه� ،أَبَى اهلل َع َّز وَجَ َّل ِ�إ اَّل �أَ ْن ُي َق ِّللَ ُه ِفي َعي ِْن م َْن �سَ ِم َع ُه»(((.
هلل ال�صادق « :Qمَا ي َْ�ص َن ُع �أَحَ ُد ُك ْم َ�أ ْن ي ُْظ ِه� � َر حَ �سَ ناً َوي ُِ�س َّر �سَ يِّئاً؟!
 .9عَ ���نْ �أَ ِب���ي عَ ْب ِد ا ِ
�أَ َل ْي� � َ�س َير ِْج� � ُع �إِ َلى َن ْف ِ�س ِه َف َي ْعلَ َم َ�أ َّن َذ ِل َك َلي َْ�س َك َذ ِل َك ،وَاهلل َع َّز وَجَ َّل َي ُق ُ
ول} :ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ{� ،إِ َّن ال�سَّ ِري َر َة �إِ َذا َ�صحَّ ْت َق ِوي َِت ا ْلع اََل ِن َي ُة»(((.

((( الكافي ،ج� ،2ص .296
((( (م.ن)� ,ص .295

الدّرس الثالث

العجب

()1

حقيقته ،آثاره وعالماته

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يبيّ���ن المعنى الدّقي���ق للعجب والف���رق بينه وبين
الفرح باهلل.
2 .2يتع���رّف �إلى �أهمّ الآثار التي تنجم عن العجب في
الدنيا والآخرة.
3 .3يعدّد مظاهر العجب وعالئمه التي ت�ساعدنا على
اكت�شافه في النّف�س.

تمهيد
ال�ص���ادِقُ � Qأنّه قال« :ا ْلعَجَ ��بُ كُلُّ ا ْلعَجَ بِ مِ مَّنْ ُيعْجَ ��بُ ِب َع َم ِلهِ ،و اََل
ُنق���ل عن الإمام َّ
َي� � ْدرِي ِب� � َم يُخْ َت ُم َلهَُ .فمَنْ �أُعْ جِ ��بَ ِب َنفْ�سِ ِه َو َع َم ِل ِه َف َق ْد �ضَ َّل عَنْ َم ْنهَجِ الرُّ�شْ دِ  ،وَا َّدعَى مَا َلي َْ�س
َلهُ .وَا ْل ُمدَّعِ ي مِ نْ َغ ْي ِر حَ قٍّ كَاذِبٌ َ ،و�إِنْ خَ فِيَ دَعْ وَا ُه وَطَ ا َل دَهْ ُرهَُ .و�إِ َّن �أَ َّو َل مَا ُي ْف َع ُل بِا ْل ُمعْجَ بِ
َن� � ْز ُع َم ��ا �أُعْ جِ بَ ِبهِِ ،ل َي ْعلَ َم �أَ َّن ُه عَاجِ � � ٌز حَ قِي ٌر َويَ�شْ َه َد َعلَى َنفْ�سِ ِه ِل َيكُو َن الْحُ جَّ ُة َعلَ ْي ِه َ�أ ْو َكدََ ،كمَا
ُف ِع� � َل ِب�إِ ْبلِي� � َ�س .وَا ْلعُجْ بُ َنبَاتٌ حَ ُّب َه ��ا ا ْل ُك ْف ُر َو َ�أر ُْ�ضهَا ال ِّنفَاقُ َومَا�ؤُهَا ا ْل َب ْغ ��يُ َو�أَغْ �صَ ا ُنهَا الْجَ ْه ُل
ال�ض اَل َل ُة َو َث َم ُرهَا ال َّل ْع َن� � ُة وَالْخُ لُو ُد فِي النَّارَِ ...فمَنِ اخْ تَا َر ا ْلعُجْ بَ َف َق ْد َب َذ َر ا ْل ُك ْف َر
َو�أَ ْورَا ُق َه ��ا َّ
َو َز َر َع ال ِّنفَاقَ ،و اََل ُب َّد َل ُه مِ نْ �أَنْ ُيثْمِ رَ»(((.
وعن الإمام ال�صادق « :Qمن �أُعجب بنف�سه هلك ،ومن �أُعجب بر�أيه هلك ،و�إنّ عي�سى
ب ��ن مري ��م  Qقال :داوي ��ت المر�ضى ف�شفيتهم ب� ��إذن اهلل ،و�أبر�أت الأكم ��ه والأبر�ص ب�إذن
اهلل ،وعالجت الموتى ف�أحييتهم ب�إذن اهلل ،وعالجت الأحمق فلم �أقدر على �إ�صالحه! ،فقيل:
ي ��ا روح اهلل ،وم ��ا الأحم ��ق؟ قال :المعجب بر�أي ��ه ونف�سه ،الذي يرى الف�ض ��ل كلّه له ال عليه،
ويوجب الحقّ كلّه لنف�سه وال يوجب عليها ح ّقاً ،فذاك الأحمق الذي ال حيلة في مداواته»(((.
�أم���ا م���ن �شاهد في نف�سه خيرًا فليحمد اهلل وي�شكره ،وليف���رح بذلك كما يفرح �إذا �شاهده
في غيره} :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ{((( .وهذا لي�س من
العج���ب ف���ي �شيء .وعليه� ،إذا ت�س���اوى فرحك بف�ضل اهلل عليك مع فرح���ك بهذا الف�ضل على
غيرك ،فاعلم �أنّك ممن �سلم من العجب �إن �شاء اهلل.
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،1ص .140
((( (م.ن)� ،ص .138
((( �سورة يون�س ،الآية .58
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و�إذا �أدركن����ا ه����ذه الحقيق����ة ،علمنا �أنّ م�شكل����ة المعجب بذاته �أو بعمل����ه هي عندما يرى
م����ا عنده من نف�س����ه .فيح�سبها من�ش�أً للفع����ل و�سببًا لل ّت�أثير والإيج����اد ،ولي�س هذا �سوى عين
ال�شّ رك.
�إنّ حقيق���ة التّوحي���د تقول� :إنّه م���ا من موجدٍ �أو م�ؤثّرٍ �أو فاعلٍ ف���ي الوجود �إلاّ اهلل ،و�إنّ
ت�أثير الإن�سان �أو فاعليّته لي�ست �إلاّ من اهلل وباهلل ،فال حول وال قوّة �إلاّ باهلل� .أمّا الإعجاب
بالنّف����س ف�إنّه ينبع من االعتقاد بفاعليّته���ا و�سببيّتها على نحو اال�ستقالل ،وح�صولها على
�شك
الأ�شي���اء على نحو اال�ستحقاق الذاتيّ  .فمن عرف �أ�ص���ل العجب الذي هو ال�شّ رك ،ال ّ
ب�أنّ���ه �سوف يعرف �سبب وخامت���ه وخطورته .وهل يوجد ما هو �أخطر من ال�شّ رك على دين
المرء و�إيمانه؟!
ّ
ماهية العجب
هذه الإ�شارات وغيرها تحثّنا على معرفة هذا المر�ض المهلك الذي لن تنفع معه الأعمال
ال�صالح���ة مهما بلغت .ومن كان م���ن العاملين المجاهدين الم�ضحّ ي���ن المتفوّقين وهو يهمل
ّ
معالج���ة ه���ذه الموبقة ،ف�إنّ �أمره يكون كمن يعين عدوّه عل���ى نف�سه؛ ف�إنّه كلّما زاد من ذخيرة
�أعمال���ه الح�سن���ة ،زاد من قوّة مر�ضه ،حتّى يق�ضي عليه وال يبقي ل���ه خيرًا .ففي تعريف هذه
الرّذيلة الموبقة.
يق���ول الإمام { :العُجْ ب هو عبارة ح�سب م���ا ذكره العلماء (ر�ضوان اهلل عليهم) عن
ال�صالح وا�ستكث���اره وال�سّ رور واالبتهاج به ،والتغنّج والدالل بوا�سطته ،واعتبار
«تعظيم العمل ّ
مق�ص���ر ...و�أمّا ال�سّ رور بالعمل مع التّوا�ض���ع والخ�ضوع هلل تعالى و�شكره
الإن�س���ان نف�سه غير ّ
عل���ى هذا التّوفي���ق وطلب المزيد منه ،ف�إنّه لي�س بعجب ،بل هو �أم ٌر ممدوح»((( .ينقل المحدّث
العظي���م ،موالنا العلاّ مة المجل�سيّ طاب ثراه ،عن المحقّق الخبير والعالم الكبير ال�شيخ بهاء
الدين العامل (ر�ضوان اهلل عليه)� ،أنّه قال« :ال ريب في �أنّ من عمل �أعمالاً �صالحة من �صيام
الأيّ���ام ،وقيام الليالي ،و�أمثال ذلك يح�صل لنف�سه ابتهاجٌ .ف�إن كان من حيث كونها عطيّة من
اهلل له ،ونعمة منه تعالى عليه ،وكان مع ذلك خائفًا من نق�صها �شفيقًا من زوالها ،طالبًا من
((( ال�شيخ النّراقي ،جامع ال�سّ عادات ،ج� ،1ص 8؛ الفي�ض الكا�شاني ،المحجّ ة البي�ضاء ،ج� ،6ص .277 - 672
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اهلل االزدي���اد منه���ا ،لم يكن ذلك االبته���اج عُ جبًا .و�إن كان من حيث كونه���ا �صفته وقائمة به
وم�ضاف���ة �إليه ،فا�ستعظمها وركن �إليها ور�أى نف�سه خارجً ا عن ح ّد التق�صير ،و�صار ك�أنّه يمنّ
على اهلل �سبحانه ب�سببها ،فذلك هو العُجْ ب»(((.
بال�صورة التي ذكروه���ا �صحيح ،ولكن يجب
«�أق���ول  -و�أن���ا الفقي���ر � -إنّ تف�سير ال ُعج���ب ّ
اعتب���ار العمل �أعمّ من العمل الباطن���يّ والظاهريّ  ،القلبيّ وال�شكل���يّ  ،وكذلك �أعمّ من العمل
أي�ضا
القبيح والعمل الح�سن؛ وذلك لأنّ العُجب مثلما يدخل على �أعمال الجّ وارح ،ف�إنّه يدخل � ً
عل���ى �أعمال الجّ وانح فيف�سدها ،وكم���ا �أنّ �صاحب الف�ضيلة الح�سن���ة يعجب بخ�صاله ،كذلك
أي�ض���ا؛ �أي �إنّه يعجب بخ�صال���ه ،كما �صرّح به���ذا الحديث ال�شريف
يك���ون ذو العم���ل ال�شّ ني���ع � ً
وخ�صهما بالذّكر؛ لأنّهما خافيان عن نظر �أغلب النا�س»(((.
ّ
�إنّ م�شكل���ة العجب لي�ست في �أن يفرح الإن�سان بالخي���ر �إذا وجده� ،أو �أن يبتهج بالكمال �إن
�أدركه ،بل في �أن يرى ذلك الخير والكمال �صادرًا من نف�سه.
مر�ضا مهلكًا لي�س الفرح وال�سّ رور بالكماالت ،بل �إنّ عدم الفرح ب�أيّ خير ـ
العجب الذي عُ ّد ً
و�إن ق ّل ـ من عالمات ال�شّ قاء والحماقة وخبث الطّ ينة والل�ؤم .و�إنّ الم�ؤمن ليفرح بالخير القليل
كما يفرح بالخير الكثير؛ لأنّه يراه من ربّه .فربّه المتعال عنده محمود ،والخير منه م�أمول.
لي����س الإعجاب بالنّف�س ومتعلّقاتها �سوى دليل على جه���لٍ كبيرٍ بحقيقتين �أ�سا�سيّتين ،قام
عليهما بنيان �صالح الإن�سان.
إلهي �إ ّنما يكون
الأولى� :إنّ كل خير وكمال هو من اهلل تعالى دون �سواه ،وهذا العطاء ال ّ
دائ ًما على نحو ّ
التف�ضل والم ّنة؛ لأ ّنه تعالى قديم المنّ والإح�سان�« :إِ ْذ َجمِ ي ُع �إِ ْح َ�سان َِك
َت َف ُّ�ض ٌلَ ،و ِ�إ ْذ ُك ُّل ِن َعمِ َك ا ْب ِتدَا ٌء»(((.
الواقعي هو ال ّنف�س .و�إنّ �أ�صل ك ّل م�صيبة تنزل على الإن�سان من
الثانية� :إنّ من�ش�أ ال�ش ّر
ّ
ذاته} :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ{((( .ويعني هذا الأ�صل �أنّ الإن�سان بذاته لي�س
((( بحار الأنوار ،ج� ،69ص.306
((( الأربعون حديثًا� ،ص .84
((( ال�صحيفة ال�سجّ ادية ،دعا�ؤه Qفي االعتراف وطلب التّوبة من اهلل تعالى.
((( �سورة النّ�ساء ،الآية .79
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من�ش�أً للخير والكمال ،بل الكمال فيه عطا ٌء من اهلل .وعليه ،فالكمال لي�س من اللوازم
ال ّذات ّية للإن�سان ،بل هو بذاته كفو ٌر وجهو ٌل وظلو ٌم وعجو ٌل وكنو ٌد و ...ويرجع هذا
ثابت في حكمة العقالء ،وهو �أنّ ك ّل ما �سوى اهلل لي�س �إلاّ عين الفقر
أ�صل ٍ
المعنى �إلى � ٍ
وجودي ،وفاقد
واالحتياج ،ومن كان كذلك كيف ي�صدر الخير منه؟! فالخير �أم ٌر
ّ
ّ
ال�شيء ال يعطيه.
مفاسد العجب وآثاره المهلكة
ال�صادرة عن معدن الحكمة
يتفاج����أ المرء للوهلة الأولى ،وهو يطالع الأحادي���ث ال�شّ ريفة ّ
وبي���ت النبوّة فيم���ا يتعلّق بوخامة �أمر العج���ب ،ويت�ساءل من لم ي�صل �إل���ى �إدراك روح الدّين
وجوه���ر الإيم���ان عن ال�سّ ب���ب الذي يجعل �إعجاب الم���رء بنف�سه م�ؤ ّديًا �إل���ى الهالك العظيم،
ال�ضرر في �أن يرى الإن�سان في نف�سه �أمورًا ح�سنة كالعقائد الحقّة �أو الأخالق
فه���و يقول :وما ّ
ال�صالحة ،ثمّ يفرح بها؟!
الفا�ضلة �أو الأعمال ّ
فالعلم���اء العارف���ون بالنّف�س و�أ�سرارها ،وعل���ى ر�أ�سهم الإمام الخمين���ي ،يتحدّثون عن
ال�شّ خ�صيّ���ة التي يتملّكها الإعجاب بال���ذّ ات ب�أنّها مري�ضةٌ ،و�أنّ مر�ضها مهلكٌ  ،و�أنّ الهالك
ه���و ال�شّ ق���اء الأبديّ  .يذكر ه�ؤالء الأبرار �أنّ العجب �آفة الإيم���ان! و�أنّ �إعجاب المرء بنف�سه
يجعل���ه لعبة بيد ال�شّ يطان الّذي لن ير�ضى ب�أق ّل من �إي�ص���ال الإن�سان �إلى الكفر باهلل ،وهو
قعر جهنّم.
ف�أحد �آثار العجب ،كما يقول الإمام الخميني {« :ما يحبط �إيمان الإن�سان و�أعماله
ويف�سده���ا؛ كم���ا يجيب الإمام  Qالراوي عندما ي�س�أله ف���ي هذا الحديث ال�شريف عن
العُجْ ب الذي يف�سد العمل ،فيحدّد � Qأنّ درجة منه هي العجب بالإيمان»).(1
ن�ص مطوّل مجموعة �أخ���رى من مفا�سد العجب التي هي الآثار النف�سيّة
ويع���دّد الإمام في ٍّ
والمعنويّة في الدّنيا والآخرة .ولو ت�أمّل الإن�سان في هذه المفا�سد لأدرك ما تقدّم حول عالقة
العجب بتدمير �إيمان الإن�سان وعالقته باهلل تعالى.
فيما يلي مجموعة من تلك الآثار الوخيمة للعجب يذكرها لنا الإمام {:
((( الأربعون حديثًا� ،ص .90

( بجعلا هراثآ ،هتقيقح ) (1بجعلا
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 .1الهالك

«فف���ي �أمالي ال�صدوق ،عن �أمير الم�ؤمنين � Qأنّه قالَ « :م ��نْ دَخَ لَ ُه العُجْ ب َهلَكَ »(((،
و�صورة هذا ال�سّ رور ـ الحا�صل من العجب ـ في البرزخ وما بعد الموت ،تكون موح�شة ومرعبة
ج���دًّا ،وال نظير لها في الهول .و�أو�ضح ما ي�شير �إلى ذلك قول الر�سول الأكرم  Pفي و�صيّته
لأمي���ر الم�ؤمني���ن « :Qوال وِحْ َد َة أَ�وْحَ ُ�ش م ��ن العُجْ بِ »(((� .س����أل مو�سى بن عمران (على
نبين���ا و�آله و )Qال�شّ يطان�« :أَخْ َب ْر ِن ��ي بِا ْل َّذنْبِ الَّذي �إِذَا ار َت َك َب ُه اب ��نُ �آ َد ِم ا�سْ تَحْ وَذتَ َعلَيه،
ق ��ال� :إِذا �أَعْ جَ َب ْت� � ُه َنفْ�سُ ��ه ،وا�سْ ت ْك َث ��ر َع َملَ� �هُ ،وَ�صَ غُر ِف ��ي َع ْينِه َذ ْنبُه»((( .وق���ال :قال اهلل تعالى
ال�صدّيقِينَ » قال :يا ربّ َ ،كي َْف �أُبَ�شِّ ر المُذْ نِبينَ
لداوود « :Qيا داوودَ ،بَ�شِّ ِر ال ُم ْذنِبينَ و�أُنْذِ ِر ِّ
ال�صدِّ يقين؟ قال« :يا داوود بَ�شِّ ر ال ُمذْنبينَ �أَنِي �أَ ْق َب ُل ال ّت ْو َب َة و�أَعْ فُو عَنِ الذَّنب ،و�أُنْذِ ِر
و�أُنْ���ذِ ر ِّ
ال�صدِّيقي ��نَ أَ� ّال ُيعْجَ ُب ��وا ِب�أَعْ ما ِل ِه� �مْ؛ َف�إِن ُه َلي َْ�س َع ْب ٌد �أَن ِْ�ص ُب ِه ِللْحِ �س ��ابِ ِ�إ ّال َهلَكَ (((� .أعوذ باهلل
ِّ
ال�صديقين ومن هو �أعظم منهم»(((.
تعالى من المناق�شة في الح�ساب التي تهلك ّ
الشيطان على اإلنسان
 .2استحواذ ّ

ال�صدوق في الخ�صال م�سندً ا �إلى الإمام ال�صادق قال :قال ابلي�س لجنوده:
«ينق���ل ال�شيخ ّ
َالث لم �أبال ما عمل؛ ف�إنه غير مقبول مِ نهُ� :إِذا ا�سْ َت ْك َث َر عَ َم َلهُ،
«�إذا ا�ستمكنت من ابنِ �آدَمَ فِي ث ٍ
َونَ�سِ يَ ذَ ْن َبهُ ،ودخله العُجْ بُ »(((»(((.

((( �أمالي ال�صدوق� ،ص.532
((( (و�سائل ال�شيعة ،ج� ،61ص.103
((( الكافي ،ج� ،2ص.314
((( (م.ن).
((( الأربعون حديثًا� ،ص .89
((( ال�شي���خ ال�صدّوق ،الخ�صال ،تحقيق علي �أكبر غفاري ،ن�شر م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين ،بقم
الم�شرفة1403 ،هـ ،باب الثالثة� ،ص  ،110ح .86
((( الأربعون حديثًا� ،ص .91
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والشرك
 .3الكفر
ّ

«ي�ض���اف �إلى ما �سمعت من مفا�سد العجب� ،أنّ���ه �شجرة خبيثة ،نتاجها الكثير من الكبائر
والموبق���ات .فعندما يت� ّأ�صل العجب في القلب ،يج ّر عمل الإن�سان �إلى الكفر وال�شّ رك و�إلى ما
هو �أعظم من ذلك»(((.
 .4استصغار المعاصي وعدم ال ّنهوض إلصالح ال ّنفس

«وم���ن مفا�س���ده ا�ست�صغ���ار المعا�صي .ب���ل �إنّ ذا العجب ال ينه�ض لإ�ص�ل�اح نف�سه ،ويظنّ
�أنّ نف�س���ه زكيّ���ة طاهرة ،فال يخطر بباله �أبدً ا �أن يطهّرها م���ن المعا�صي؛ لأنّ �ستار الإعجاب
بالنّف����س وحجابه الغليظ يحول بينه وبين �أن يرى معايب نف�سه ،وهذه م�صيبة؛ �إذ �إنّها تحجز
الإن�س���ان ع���ن جميع الكماالت ،وتبتلي���ه ب�أنواع النواق����ص ،وت�ؤدّي بعمل الإن�س���ان �إلى الهالك
الأبديّ  ،ويعجز �أطبّاء النّفو�س عن عالجه»(((.
الحق
 .5االستغناء عن
ّ

«وم���ن مفا�سده الأخرى �أنّ���ه يجعل الإن�سان يعتمد على نف�سه ف���ي �أعماله ،وهذا ما ي�صبح
�سببً���ا في �أن يح�سب الإن�س���ان الجاهل الم�سكين نف�سه في غنًى عن الحقّ تعالى ،وال يرى عليه
ف�ض���ل الح���قّ تعال���ى ،ويرى ـ بح�سب عقل���ه ال�صغير ـ �أنّ الح���قّ تعالى ملز ٌم ب����أن يعطيه الأجر
أي�ضا ال�ستحقّ الثّواب ،و�سي�أتي فيما بعد ذكر هذا
والث���واب ،ويتوهّ م �أنّه حتّى لو عومل بالعدل � ً
الأمر �إن �شاء اهلل»(((.
 .6احتقار عباد اهلل

«وم���ن مفا�سد العجب الأخرى� ،أن ينظر الإن�سان باحتق���ار �إلى عباد اهلل ،ويح�سب �أعمال
أي�ضا،
النّا�س ال �شيء ،و�إن كانت �أف�ضل من �أعماله؛ فتكون هذه النّظرة �سببًا لهالك الإن�سان � ً
و�شوكة في طريق خال�صه ونجاته»(((.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .91
((( (م.ن).
((( (م.ن).
((( (م.ن).
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الرياء
ّ .7

«ومن مفا�سده الأخرى� ،أنّه يدفع الإن�سان �إلى الرّياء؛ لأنّ الإن�سان ب�صور ٍة عامّة �إذا ا�ست�صغر
�أعماله ،وجدها ال �شيء ،ووجد �أخالقه فا�سدة ،و�إيمانه ال ي�ستحقّ الذّكر ،وعندما ال يكون معجبًا
بنف�س���ه وال ب�صفاته وال ب�أعماله ،بل يج���د نف�سه وجميع ما ي�صدر عنها �س ّيئًا وقبيحً ا ،ال يطرحها
وال يتظاه���ر بها ،ف�إنّ الب�ضاعة الفا�سدة تك���ون �سيّئة وغير �صالحة للعر�ض .ولكنّه �إذا ر�أى نف�سه
كاملاً و�أعماله جيّدة ،ف�إنّه يندفع �إلى التّظاهر والرّياء ،ويعر�ض نف�سه على النّا�س .ويجب اعتبار
أي�ضا»(((.
مفا�سد الرّياء المذكورة في الحديث الثاني من مفا�سد العجب � ً
 .8الكبر

«وهن���اك مف�سدة �أخرى ه���ي �أنّ هذه الرّذيلة ت�ؤدّي �إلى رذيلة الكب���ر المهلكة ،وتبعث على
ابتالء الإن�سان بمع�صية التكبّر»(((.
أي�ضا ب�صورة مبا�شرة وغير مبا�شرة.
وتن�ش�أ من هذه الرذيلة مفا�سد �أخرى � ً
يق���ول الإم���ام الخميني{« :فليعلم المعج���ب �أنّ هذه الرّذيلة هي ب���ذرة رذائل �أخرى،
ومن�ش����أ لأم���و ٍر ي�شكّل كل واحد منه���ا �سببًا للهالك الأبديّ والخلود في الع���ذاب ...و�إنّه حينما
يغم�ض عينيه الماديّة الملكوتيّة ،وي�شرق عليه �سلطان البرزخ والقيامة ،يرى �أنّ حال �أهل كبائر
المعا�صي �أف�ضل من حاله ،حيث غمرهم اهلل برحمته الوا�سعة ب�سبب ندمهم �أو ب�سبب ما كان
لديه���م من رجاء بف�ضل اهلل تعالى .و�أمّا هذا الم�سكين الذي ر�أى نف�سه م�ستقلاًّ  ،وح�سبها في
باط���ن ذاته غنيّة ع���ن ف�ضل اهلل ،فيرى اهلل تعال���ى يحا�سبه لذلك ح�سابً���ا ع�سيرّا ،ويخ�ضعه
لمي���زان العدل كما �أراد ،ويفهمه ب�أنّه لم يقم ب�أيّة عبادة للهّ تعالى ،و�أنّ جميع عباداته �أبعدته
ع���ن ال�سّ احة المقدّ�س���ة ،و�أنّ ك ّل �أعماله و�إيمانه باط ٌل وتافه ،ب���ل و�أنّ تلك الأعمال والعبادات
نف�سها هي �سبب الهالك وبذرة العذاب الأليم ور�أ�س مال الخلود في الجّ حيم»(((.

((( الأربعون حديثًا� ،ص .92 - 91
((( (م.ن)� ،ص .92
((( (م.ن).
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ّ
الشيطان مصداق
بع���د �أن يبيّ���ن لنا الإم���ام الخمينيّ { مفا�س���د العجب ،يق���دّم لنا ال�شّ يط���ان كنموذج
لنعتب���ر منه ،فيقول« :وكفى بحال ال�شيطان عبر ًة لم���ن يعتبر؛ ف�إنّ هذا الخبيث المطرود من
رحم���ة اهلل �إنّما �صار عدوًّا للهّ ب�سب���ب تلك الآفات النّف�سيّة والأمرا����ض الأخالقيّة التي �أهمل
معالجته���ا ،ف�أورثته العناد والتمرّد على �إرادة الحقّ تعال���ى .يقول الإمام�« :إنّ التوجه للنّف�س،
والأنانيّة ،والإنّية ،والعجب ،ت�شت ّد في الجهل كلّما تقدّم في المراقي الجهليّة؛ ولذلك لم تثمر
�ص�ل�ا ُة ال�شّ يطان على مدى �أربعة �آالف �سنة �سوى تر�سيخ الأنانيّة والعجب والتّفاخر فيه ،حتى
�آل ب���ه الحال �إلى التّجرّي و�إطالق قول} :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ{ في الإجابة عمّا �أمر
ب���ه الح���قّ تبارك وتعالى ،فعَمِ ���يَ عن ر�ؤية نورانيّ���ة �آدم  Qب�سبب غرقه ف���ي غاية الجّ هل
والعج���ب وحبّ النف�س ،ووقع ب�سبب ذلك في قيا����س المغالطة .و�إذا كان قد �سجد �أربعة �آالف
�سن���ة ف�إنّ هذه ال�سجدة بح ّد ذاتها كانت هي عب���ادة هوى وبدافع حبّ النّف�س .من هنا ،كانت
نتيجة عبادات �إبلي�س طوال تلك المدّة التّوجّ ه للنّف�س والأنانيّة والعجب ،وكانت عاقبته �أن قال
ف���ي الر ّد على �أمر الحقّ تبارك وتعالى} :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ { ،وب�سبب حبّ النف�س
والأنانيّة والتّفاخر كان ن�صيبه الطّ رد من ح�ضرة القد�س ومقامه»(((.
ٌ
تحذير وتنبيه
ويع���ود الإم���ام لينبّهنا من مكائد ال�شّ يطان وحبائله ،فيقول« :ي���ا �أيها الأخ ،كن حذرًا تجاه
مكائ���د النّف�س وال�شّ يطان ،واعل���م �أنّه لن يدعك �أيّها الم�سكين ت����ؤدّي عملاً واحدً ا ب�إخال�ص،
وحتّ���ى هذه الأعمال غير الخال�ص���ة التي تقبّلها اهلل تعالى منك بف�ضله ،ال يدعك  -ال�شّ يطان
 ت�ص���ل بها �إل���ى الهدف .فيعمل عملاً تحبط به �أعمالك كلّها ،وتخ�سر حتّى هذا النّفع ب�سببه���ذا العجب والتدلّل في غير موقعه .وب�صرف النّظر عن بُعد الو�صول �إلى اهلل ور�ضاه ،ف�إنّك
لن ت�صل �إلى الجنّة وال �إلى الحور العين ،بل تخلّد في العذاب وتُعذّب بنار الغ�ضب كذلك»(((.

((( روح اهلل المو�س���وي الخميني ،جنود العقل والجه���ل ،دار المحجّ ة البي�ضاء ،الطّ بعة الأولى 2003 ،م ترجمة م�ؤ�سّ �سة �أم
القرى� ،ص .54
((( الأربعون حديثًا� ،ص .98
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المفاهيم الرئيسة

وال�سرور واالبتهاج به والتغ ّنج والدالل
 .1العُجْ ب عبارة عن تعظيم العمل ّ
ال�صالح وا�ستكثاره ّ
ال�سرور بالعمل م���ع ال ّتوا�ضع
بوا�سطت���ه واعتب���ار الإن�س���ان نف�سه غي���ر مق�ص ٍّر .وهو غي���ر ّ
والخ�ضوع للهّ تعالى و�شكره على هذا ال ّتوفيق وطلب المزيد منه ،الذي هو �أم ٌر ممدوح.
ّ � .2إن م�شكل���ة العجب لي�ست في �أن يفرح الإن�س���ان بالخير �إذا وجده� ،أو �أن يبتهج بالكمال
�إن �أدركه ،بل في �أن يرى ذلك الخير والكمال �صادرًا من نف�سه.
 .3من مفا�سد العجب و�آثاره المهلكة:
	�إحباط �إيمان الإن�سان و�أعماله و�إف�سادها. الهالك في البرزخ والآخرة. ا�ست�صغار المعا�صي وعدم ال ّنهو�ض لإ�صالح ال ّنف�س. احتقار عباد اهلل نتيجة �أ ّنه يرى �أعمال النا�س ال �شيء و�إن كانت �أف�ضل من �أعماله. .4من عالمات المعجب �أ ّنه:
ال�صالحين وم�ستح ًّقا للمدح وال ّثناء.
 يرى نف�سه من ّ يرى قبائح �أعماله ح�سنة بينما ال يعير �أهميّة لأعمال الغير التي تكون �أف�ضل و�أعظم. ي�سيء الظنّ بخلق اهلل ويح�سن الظنّ بنف�سه.ّ � .5إن ال�شيطان الخبيث المطرود من رحمة اهلل �إ ّنما �صار عدوًّا هلل ب�سبب تلك الآفات ال ّنف�سيّة
والأمرا�ض الأخالقيّة التي �أهمل معالجتها ،ف�أورثته العناد والتمرّد على �إرادة ّ
الحق تعالى.
كبير بحقيقتين �أ�سا�سيّتين :الأولى
 .6لي�س الإعج���اب بال ّنف�س ومتع ّلقاتها �سوى دليل على ٍ
جهل ٍ
الواقعي هو ال ّنف�س.
� ّأن كل خير وكمال هو من اهلل تعالى دون �سواه ،والثانية � ّأن من�ش�أ ال�ش ّر
ّ
� .7إذا ت�ساوى فرح الإن�سان بف�ضل اهلل عليه بفرحه بهذا الف�ضل على غيره يكون م ّمن �سلم
من العجب.
بكمال ين�سبه �إليها ح ّتى لو كان موهومً ا .وال ّ
�شك ب� ّأن
 .8المعج���ب بنف�س���ه ال ب ّد و�أن يعجب ٍ
�أعظم الكماالت والخيرات هو الإيمان باهلل تعالى والعقائد المرتبطة به.
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شواهد من وحي ّ
الدرس
دعاء:

«ال َّل ُه� � َّم �صَ � � ِّل َعلَى مُحَ مَّدٍ َو�آ ِلهِ ،وَا ْك ِفنِي مَا يَ�شْ َغ ُل ِن ��ي االِهْ ِتمَا ُم ِبهِ ،وَا�سْ َتعْمِ ْلنِي ِبمَا تَ�سْ �أَ ُلنِي
َغ ��داً َع ْن� �هُ ،وَا�سْ َت ْف� � ِر ْغ �أَيَّامِ ��ي فِي َم ��ا خَ لَ ْق َتنِي َل� �هَُ ،و�أَغْ ِن ِن ��ي َو�أَوْ�سِ ْع َعلَ ��يَّ فِي ِر ْز ِق ��كَ َ ،والَ َت ْف ِتنِّي
بِالنَّظَ رَِ ،و�أَعِ َّزنِي َوالَ َت ْب َت ِل َينِّي بِا ْل ِك ْبرَِ ،و َع ِّب ْدنِي لَكَ َوالَ ُتفْ�سِ ْد عِ بَا َدتِي بِا ْلعُجْ بِ »(((.
الروايات الشريفة:

ال�صواب ،و�آفة الألباب»(((.
 .1عن الإمام علي « :Qالإعجاب �ض ّد ّ
 .2عن الإمام ال�صادق « :Qال جهل �أ�ض ّر من العجب»(((.
 .3عن الإمام علي « :Qالعجب ر�أ�س الحماقة»(((.
 .4عن �أمير الم�ؤمنين �« :Qسيئة ت�سوءك ،خير عند اهلل من ح�سنة تعجبك»(((.
ّين الحَ �سَ د والعُجْ بُ وَال َف ْخرُ»(((.
 .5عن �أبي عبد اهلل �« :Qآ َف ُة الد ِ
 .6ع���ن الإمام علي  Qمن كتابه للأ�شت���ر ل ّما ولاّ ه م�صر�« :إي ��اك والإعجاب بنف�سك،
وال ّثق ��ة بم ��ا يعجب ��ك منها ،وحبّ الإطراء؛ ف� �� ّإن ذلك من �أوثق فر� ��ص ّ
ال�شيطان في
نف�سه ،ليمحق ما يكون من �إح�سان المح�سنين»(((.
 .7عن الإمام علي « :Qالإعجاب يمنع االزدياد»(((.
 .8عن �أمير الم�ؤمنين « :Qالعجب يظهر النقي�صة»(((.
 .9عن �أمير الم�ؤمنين « :Qما �أ�ض ّر المحا�سن كالعجب»(.((1
((( ال�صحيفة ال�سجّ اديّة ،دعا�ؤهQ

في مكارم الأخالق ومر�ضيّ الأفعال.

((( نهج البالغة� ،ص .397
((( الكافي ،ج� ،8ص .244
((( التميمي الأمدي ،تحقيق وت�صحيح ال�سيد مهدي الرجائي ،ن�شر دار الكتاب الإ�سالمي ،قم ،غرر الحكم� ،ص .309
((( نهج البالغة� ،ص .477
((( الكافي ،ج� ،2ص .307
((( نهج البالغة� ،ص .444
((( (م.ن)� ،ص .500
((( غرر الحكم� ،ص .309
( ((1غرر الحكم� ،ص .308

( بجعلا هراثآ ،هتقيقح ) (1بجعلا

61

 .10ع���ن الإم���ام ال�ص���ادق ّ �« :Qإن عي�س ��ى ب ��ن مري ��م كان م ��ن �شرائع ��ه ال�سيح في
الب�ل�اد ،فخ ��رج في بع�ض �سيحه ،ومعه رجل من �أ�صحاب ��ه ق�صير ،وكان كثير اللزوم
لعي�س ��ى  ،Qفل ّم ��ا انته ��ى عي�س ��ى �إلى البحر ،ق ��ال :ب�سم اهلل ب�صح ��ة يقين منه،
فم�ش ��ى على ظهر الماء ،فق ��ال الرجل الق�صير ،حين نظر �إلى عي�سى  Qجازه:
ب�سم اهلل ب�صحة يقين منه ،فم�شى على الماء ولحق بعي�سى  ،Qفدخله العجب
بنف�سه ...فرم�س في الماء ،فا�ستغاث بعي�سى ،فتناوله»(((.

((( الكافي ،ج� ،2ص .306

الدّرس الرابع

العجب

()2

ّ
تشكله ،أنواعه ودرجاته

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1ي�ش���رح العالق���ة بين �ضعف العق���ل ور�ؤية النّف�س
وت�شكّل ال�شخ�صيّة المعجبة.
 2 .2يتعرّف �إلى بع�ض الأمور التي يُعجب بها الإن�سان.
 3 .3يتعرّف �إلى درجات العجب.

تمهيد
لم���اذا ي�صل الإن�سان �إلى حيث ي�صبح الإعجاب بالنّف����س ملك ًة را�سخ ًة في نف�سه ،فت�ستق ّر
ال�صفة المهلكة؟ وكيف يتجاوز المرء ك ّل هذه الحقائق ال�سّ اطعة ،وي�ستغرق في النّظر
فيه هذه ّ
�إلى نف�سه بعين الإعجاب والزّهو والفرح ذاهلاً عمّا �سواها؟!
لق���د ذكرنا �سابقً���ا �أنّ جميع الأمرا����ض والم�ش���كالت الأخالقيّة واال�ضطّ راب���ات النف�سيّة
ترج���ع �إلى م�شكلة عقائديّة ترتبط بفه���م ح�ضور اهلل في هذا الكون والحياة الرّحبة ،وترتبط
بال�شّ ع���ور القلبيّ بذلك .فمن عج���ز عن �إدراك جمال ح�ضور اهلل المطل���ق مع ك ّل هذه الآيات
الالمتناهية} :ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ{((( ،ومن
ل���م ينقل هذا الإدراك �إلى حالة الإيمان القلبيّ والثبات المعنويّ  ،ف�إنّه �سوف يقع في ال�شّ رك.
وال�شّ ���رك عبارة عن االعتقاد بتعدّد الأ�سباب وراء هذه الظّ واهر الوجوديّة والفعليّة في الآفاق
وفي الأنف�س ،في الحياة االجتماعيّة وفي الأحداث الكونيّة.
ّ
كيف تتشكل الشخصية المعجبة بنفسها؟
ال�ضعيف���ة �سرع���ان م���ا ت�ستجيب لدعوة ال�شّ ���رك ،فيرى ك ّل م���ن يعي�ش العقد
�إنّ النّفو����س ّ
النف�سيّ���ة ،اال�ستقالل ّي َة والغنى في نف�سه وذاته؛ ولأجل تثبيت هذه الفكرة ،يبد�أ بن�سبة الكمال
الذي يراه في نف�سه �إلى نف�سه ،ويعتقد ب�أنّ ال ّت�أثير والفعليّة وال�سّ ببيّة نابعة من ذاته.
ف�إذا اجتمع ال�شّ رك مع حبّ النّف�س ور�ؤيتها م�ستغني ًة م�ستق ّلةً ،تولّدت منه الحاالت النف�سيّة
البغي�ضة كالكبر والعجب والرّياء وغيرها.
((( �سورة ف�صلت ،الآية .53
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ال�صغيرة كبيرة ،وبذلك يرى نف�سه من
يقول الإمام الخمينيّ {« :يرى الإن�سان �أعماله ّ
خا�صة اهلل ويرى نف�سه م�ستحقًّا لل ّثن���اء وم�ستوجبًا للمدح على تلك الأعمال
ال�صالحي���ن ومن ّ
الحقيرة التّافهة ،بل ويحدث �أحيانًا �أن تلوح لنظره قبائح �أعماله ح�سنةً ،و�إذا ما ر�أى من غيره
ال�صالحة بالقبح،
�أعمالاً �أف�ضل و�أعظم من �أعماله فال يعيرها �أهميّة ،وي�صف �أعمال النّا�س ّ
و�أعماله ال�سيّئة القبيحة بالح�سنة .ي�سيء الظّ نّ بخلق اهلل ولكنّه يح�سن الظنّ بنف�سه ،وب�سبب
ال�صغير الممزوج ب�آالف القذارات المبعدة عن اهلل� ،أنّ اهلل مدينٌ له
حبّ���ه لنف�س���ه يرى بعمله ّ
و�أنّه ي�ستوجب منه الرّحمة»(((.
�إنّ العق���ل الذي يدرك حقيق���ة الكمال ،ويتعرّف على علّته و�سببه الحقيقيّ  ،هو نو ٌر �إلهيّ ال
يتعاي����ش مع الهوى وحبّ النّف����س .كما قال �أمير الم�ؤمنين « :Qكم م ��ن عقلٍ �أ�سير تحت
ه ��وىً �أمي ��ر»((( .فمن ا�ستولى عل���ى قلبه حبّ النّف�س ،تملّكه اله���وى؛ فينطفئ ب�سبب ذلك نور
العق���ل فيها .وعندما يفقد الإن�سان هذا النّور ،يح�سب نف�س���ه من�ش�أً للكماالت والخيرات ،و�إن
كانت محدودة �أو موهومة.
يق���ول الإمام الخمين���يّ {« :و�أمّا نحن الم�ساكين فمن الجه���ل والحجب المتنوّعة التي
�أم�سك���ت برقابنا قمنا نتكبّر ونعجب ب�أنف�سنا ونتظاهر ب�أعمالن���ا ،فيا �سبحان اهلل! ما �أ�صدق
كالم �أمي���ر الم�ؤمنين  Qحيث يقول« :عجب المرء بنف�سه �أحد ح�سّ اد عقله(((� .ألي�س من
فقدان العقل �أنّ ال�شّ يطان يعمّي علينا �أمرًا �ضروريًّا وال نقوم بوزنه في ميزان العقل»(((.
(((
وعن �أمير الم�ؤمنين « :Qر�ضاك عن نف�سك ،ف�ساد عقلك».
وفي الكثير من الأحاديث ـ و�أ�شهرها حديث جنود العقل والجهل ـ ا�ستُعمل الجهل مقابل العقل،
ال العل���م .فقد يكون المرء عالمًا (وه���و معنى امتالك المعلومات الكا�شفة عن الوقائع) وهو لي�س
عاقلاً  .فالعاقل هو الذي ي�ستفيد من العلم بالآيات لمعرفة �صاحب الآيات والو�صول �إليه.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .94
((( نهج البالغة� ،ص.506
((( و�سائل ال�شيعة ،ج � ،1ص .105
((( روح اهلل المو�س���وي الخمين���ي ،معراج ال�سالكين ،بيت الكاتب للطباعة والن�شر ،الطبعة الأولى 2009 ،م ،ترجمة ال�سيّد
عبّا�س نورالدّين� ،ص .185
((( غرر الحكم� ،ص.307
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يق���ول الإمام الخميني {« :و�إنّما نحن الم�ساكين الذين قد ران حجاب الجّ هل والغفلة
والعج���ب والمعا�ص���ي على قلوبن���ا وقوالبنا ،وغَ �شي �أب�صارن���ا و�أ�سماعنا وعقولن���ا وكافّة قوانا
المدرك���ة ،بحي���ث �أخذنا ن�ستعر����ض ع�ضالتنا في مقابل ق���درة اهلل القاهرة ،ونعتق���د �أنّ لنا
ا�ستق�ل�الاً و�شيئيّة بذواتن���ا� .أيّها «الممكن» الم�سكي���ن الجّ اهل بنف�سك وبعالقت���ك باهلل! �أيّها
«الممكن» ال�سيّئ الحظ الغافل عن واجباتك �إزاء مالك الملوك! �إنّ هذا الجّ هل هو �سبب جميع
م���ا يلحقك من �سوء التّوفيق ،وهو الذي ابتالنا بجميع ه���ذه الظّ لمات والمكدّرات� .إنّ الف�ساد
ق���د ين�ش�أ من الأ�سا�س ،و�إنّ تلوّث الماء قد يكون من المَعين� .إنّ عيون معارفنا عمياء ،وقلوبنا
ميتة ،وهذا �سبب جميع الم�صائب ،ولكنّنا مع ك ّل ذلك ل�سنا حتّى ب�صدد �إ�صالح �أنف�سنا»(((.
�أما حبّ النّف�س ،ف�إنّه ين�ش�أ من ر�ؤيتها في عين الغنى واال�ستقالل� ،سواء في الوجود (بمعنى
�أنّ وجوده الحاليّ ال ينبع من م�صد ٍر �آخر) �أو كمال الوجود (بمعنى �أنّ كماالت نف�سه كالقدرة
والعلم والحياة تنبع من ذاته) .ولأن الإن�سان مفطو ٌر على حبّ الكمال ،فمن ظنّ �أنّ نف�سه هي
الكمال �أو المن�ش�أ وال�سّ بب للكمال� ،أحبّها وع�شقها .فيع�شق ك ّل ما يتعلّق بها وهو جاهل �أو غافل
عن �أنّ حقيقة ك ّل خير و�أ�صل ك ّل وجود وكمال هو اهلل تعالى.
يق���ول الإمام الخمين���يّ {« :اعلم �أنّ رذيلة العُجب تن�ش�أ من ح���بّ النّف�س؛ لأنّ الإن�سان
مفط���و ٌر على ح���بّ الذّات ،فيك���ون �أ�سا����س جميع الأخط���اء والمعا�ص���ي الإن�سانيّ���ة والرّذائل
الأخالقية ،حبّ النف�س»(((.
لي����س العلم بذاته ـ ـ مهما كان �شريفًا ـ ـ �ضمان ًة لعدم وقوع المرء بالعجب المهلك المف�سد،
وكذلك العبادة ،مهما كانت �صحيح ًة �أو كثيرة .فعندما ال يكون العقل حا�ضرًا ،ين�صرف وهم
الإن�س���ان �إل���ى ن�سبة هذه الأمور ال�شّ ريف���ة �إلى �سببها القريب �أو علّته���ا المح�سو�سة (�أي نف�سه
و�صفات���ه و�أفعاله) ،فيقع هذا الواهم في حالة م���ن الغرور والعجب بنف�سه؛ لأنّ الإن�سان يحبّ
مع الكمال �أ�صله و�سببه ،ال بل حبّه للعلّة وال�سّ بب �أعظم من حبّه للأثر والم�سبّب.

((( الأربعون حديثًا� ،ص .93
((( (م.ن)� ،ص .94
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وهك���ذا يوجّ هن���ا الإمام{ �إل���ى من�ش�أ جميع المهل���كات النف�سيّة والرّذائ���ل الأخالقيّة،
ويق���ول{« :وي�ستف���اد م���ن الآيات ال�شّ ريف���ة �أنّ مبد�أ عدم �سج���ود ابلي�س ه���و ر�ؤية النّف�س
والعجب ،فطبّل قائلاً } :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ � ((({...إنّ ر�ؤية �إبلي�س لنف�سه
�صارت �سببًا للعجب والكبر ،وهذا الكبر �صار �سببًا لال�ستقالل مقابل الحقّ  ،وع�صيان الأمر؛
ف�صار مطرودًا من مقام القرب»(((.
وف���ي معر����ض الحديث عن �أ�صول المهل���كات والآفات يقول الإم���ام{ ...« :فكلّما قوي
ال�سّ ل���وك ،يغلب النّور على الظّ لمة وتظهر �سمات الرّبوبيّة في ال�سّ الك فت�صير ت�سميته حقيقيّة
�إل���ى ح���دٍّ ما ،و�شيئًا ف�شيئًا ترتح���ل العالمات ال�شيطانيّة بالتّدريج ،وه���ي في الظّ اهر مخالفة
نظ���ام المدينة الفا�ضلة ،وف���ي الباطن العجب واال�ستكبار و�أمثالها ،وف���ي باطن الباطن ر�ؤية
النف�س وحبّها و�أمثالها ،عن مملكة باطن ال�سّ الك وظاهره ،وتح ّل مكانها �سمات اهلل ،وهي في
الظاهر حفظ نظام المدينة الفا�ضلة ،وفي الباطن العبوديّة وذلّة النّف�س ،وفي باطن الباطن
حبّ اهلل ور�ؤية اهلل»(((.
ف�أ�ص���ل جميع القذارات والأرجا�س ه���و ر�ؤية النّف�س المعبّر عنها بالإ ّنيّة ،وحبّها .ومن هذه
الأنانيّ���ة تن�ش�أ الأمرا�ض والرّذائل الأخالقيّة ،التي ت�ؤدّي �إلى ارتكاب الذّنوب والمعا�صي ،التي
عبّ���ر عنها الإم���ام بمخالفة نظام المدين���ة الفا�ضلة ،لأنّ �شريعة اهلل قام���ت على �أ�سا�س بناء
المجتمع الأمثل والأف�ضل.
أنواع العجب ودرجاته
�إنّ الكماالت تتنوّع وتتدرّج ،وبتبع ذلك يتدرّج العجب ويتنوّع؛ لأنّ المعجب بنف�سه ال ب ّد و�أن
يعجب بكمالٍ ين�سبه �إليها حتّى لو كان موهومً ا� ،إلاّ �أنّ �أ�صل الم�شكلة وحقيقة الم�س�ألة واحدة،
وال �ش���كّ ب�أنّ �أعظم الكم���االت والخيرات هو الإيمان باهلل تعال���ى والعقائد المرتبطة به ،وقد
يُبتلى بع�ض الأ�شخا�ص بالإعجاب بهذا الكمال.
((( �سورة الأعراف ،الآية .12
((( معراج ال�سالكين� ،ص .216
((( (م.ن)� ،ص .244 - 243
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وم���ن المه���م �أن ن�شير �إلى �أنّ الكمال قد يكون موهومً ا ،فبع����ض النّا�س يُعجبون بكماالتهم
الت���ي هي نقائ�ص وقبائح في الحقيقة؛ و�إنّما يح�صل لهم هذا العجب ،ب�سبب اعتبار المجتمع
�أو البيئة المحيطة بهم تلك العيوب والنّقائ�ص والقبائح كماالت.
يق���ول الإمام الخمين���ي {« :ي�صل �أهل الكف���ر والنّفاق والم�شرك���ون والملحدون وذوو
الأخ�ل�اق القبيحة ،والملكات الخبيثة و�أهل المع�صي���ة والع�صيان� ،أحيانًا �إلى درجة الإعجاب
بغرورهم وزندقتهم تلك ...ويرون �أنّ �أنف�سهم ت�ستحق المدح والثّناء ،ب�سبب الرّوح الحرّة التي
ال تعتق���د بالخراف���ات وال تبالي بال�شّ رائع .لقد ت� ّأ�صلت في قلوبه���م الخ�صال القبيحة وال�سيّئة
و�أ�صبح���وا ي�أن�سون بها ،وبها امتلأت �أعينهم و�آذانه���م فر�أوها ح�سنة ،وت�صوّروها كمالاً مثلما
وردت الإ�ش���ارة �إل���ى ذلك في هذا الحديث ال�شّ ري���ف ،حيث قال« :العُجْ ��بُ َدرَجَ ��اتٌ  ،مِ ْنهَا �أنْ
ُي َزيّنَ ِل ْل َعبْدِ �سُ و َء َع َم ِل ِه َفيَرا ُه حَ �سَ َناً َف ُيعْجِ ُب ُه َويَحْ �سَ بُ �أ َن ُه يُحْ �سِ نُ َ�ص ْنعًا»((( ،وهذه �إ�شارة �إلى
ق���ول اهلل تعالى} :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ  .((({...وقول���هَ « :ويَحْ �سَ بُ �أَ َن ُه يُحْ �سِ نُ
َ�ص ْن ًع ��ا» ي�شير �إلى قول اهلل تعال���ى} :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪ ﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ {(((»(((.

وعلي���ه ،يبيّن الإمام �أنّ العجب �أنواع ودرجات .فمنها العج���ب بالإيمان والمعارف الحقّة،
ويقابله العجب بالكفر وال�شرك والعقائد الباطلة ،ومنها العجب بالملكات الفا�ضلة وال�صفات
الحمي���دة ويقابله العجب ب�سيئات الأخالق وباطل الملكات ،ومنها العجب بالأعمال ال�صالحة
والأفعال الح�سنة ويقابله العجب بالأعمال القبيحة والأفعال ال�سيّئة.
وال�ضعف .و�أ�ش ّد حاالت العجب هي الحالة
كما �أنّ العجب بنف�سه له مراتب من حيث ال�شدّة ّ
التي ي�صل فيها المعجب بنف�سه �إلى درجة يمنّ في قلبه على وليّ نعمته ع ّز وجل.

((( الكافي ،ج� ،2ص .313
((( �سورة فاطر ،الآية .8
((( �سورة الكهف ،الآيات .105 - 103
((( الأربعون حديثًا� ،ص .88 - 87
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ف����إذا عرفنا مراتب الكمال والخير و�أنواعهما ـ ولو بالإجمال ـ ،و�إذا عرفنا درجات العجب
و�أ�شدّها:
 المنّ على اهلل. ثمّ الدّالل والتغ ّنج عليه �سبحانه، ثمّ ر�ؤية اال�ستحقاق على اهلل ع ّز وجل، و�أدناها ر�ؤية ال ّنف�س متميّزة عن �سائر ال ّنا�س.�إذا عرفنا مثل هذه الأمور والوقائع� ،أدركنا جميع حاالت العجب ،و�صار ب�إمكاننا �أن نغو�ص
�إل���ى �أعماق �أنف�سنا ،لنكت�شف هذا المر�ض الذي له درجات عديدة من الخفاء ،ومع ك ّل درجة
من الخفاء والعمق يزداد الهالك.
وهذه هي مراتب العجب كما ذكرها الإمام {:
المن على اهلل
 .1المرتبة األولى:
ّ

«وه���ي �أ�ش ّد المرات���ب و�أهلكها ،حيث تح�صل ف���ي الإن�سان ب�سبب �ش���دّة العُجْ ب حالة يمنّ
معها في قلبه ب�إيمانه �أو خ�صاله الحميدة الأخرى على وليّ نعمته ومالك الملوك ،فيتخيّل �أنّ
ال�سّ احة الإلهيّة قد اتّ�سعت ب�سبب �إيمانه� ،أو �أنّ دين اهلل قد اكت�سب رونقًا بذلك �أو �أنّه بترويجه
لل�شّ ريع���ة �أو ب�إر�ش���اده وهدايته �أو ب�أمره بالمع���روف ونهيه عن المنك���ر �أو ب�إقامته الحدود� ،أو
بمحراب���ه ومنبره ،قد �أ�ضف���ى على دين اهلل بها ًء جديدً ا� ،أو �أنّ���ه بح�ضوره جماعة الم�سلمين،
�أو ب�إقام���ة مجال�س التّعزية لأبي عبداهلل  Qقد �أ�ضفى على الدّين جاللاً ؛ لذلك يمنّ على
اهلل وعلى �سيّد المظلومين وعلى الرّ�سول الأكرم  ،Pو�إن لم يظهر لأحد هذا المعنى� ،إ ّال �أنّه
يمنّ في قلبه .ومن هنا ،ومن هذا الباب بالذّات ،تن�ش�أ المنّة على عباد اهلل في الأمور الدّينيّة،
ال�صدقات الواجب���ة والم�ستحبّة وم�ساعدتهم،
ال�ضعفاء والفقراء ب�إعطائه���م ّ
ك�أن يم���نّ عل���ى ّ
و�أحيانًا تكون هذه المنّة خافية حتّى على الإن�سان نف�سه»(((.

((( الأربعون حديثًا� ،ص .85
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والدالل على اهلل
 .2المرتبة الثّانية :الغنج ّ

«وه���ي التي يتدلّل فيها الإن�سان ويتغنّج بوا�سطة ال ُعج���ب على اهلل تعالى وهذه غير المنّة،
ول���و �أنّ بع�ضه���م لم يفرّق بينهما� .إنّ �صاحب هذا المقام ي���رى نف�سه محبوبًا للهّ تعالى ،ويرى
نف�سه في �سلك المقرَّبين وال�سّ ابقين ،و�إذا جيء با�سم وليّ من �أولياء اهلل �أو جرى حديث عن
المحبوبين والمُحبّين �أو ال�سّ الك المجذوب ،اعتقد في قلبه �أنّه من �أولئك .وقد يبدي التّوا�ضع
ري���ا ًء وهو خالف ذلك� ،أو �أنّه لكي يثبت ذلك المق���ام لنف�سه ينفيه عن نف�سه ب�صورة ت�ستلزم
الإثب���ات .و�إذا ما ابتاله اهلل تعالى بب�ل�اء ،راح يعلن �أنّ «البَال َء ِل ْلوَالءِ»� .إنّ مدّعي الإر�شاد من
العرفاء والمت�صوّفة و�أهل ال�سّ لوك والرّيا�ضة �أقرب �إلى هذا الخطر من �سائر النا�س»(((.
 .3المرتبة الثّالثة :رؤية االستحقاق على اهلل ع ّز وجلّ

«�أن ي���رى العب���د نف�س���ه وبوا�سط���ة الإيمان �أو المل���كات �أو الأعم���ال دائنً���ا للهّ  ،و�أنّه بذلك
يك���ون م�ستحقًّا للثّواب ،ويرى واجبًا على اهلل �أن يجعل���ه عزيزًا في هذا العالم ،ومن �أ�صحاب
المقام���ات ف���ي الآخرة ،ويرى نف�سه م�ؤمنً���ا تقيًّا وطاهرًا ،وكلّما جاء ذك���ر الم�ؤمنين بالغيب،
قال في نف�سه« :حتّى لو عاملني اهلل بالعدل ،ف�إنّي �أ�ستحقّ الثّواب والأجر» ،بل يتعدّى بع�ضهم
ح���دود القبح والوقاحة وي�صرّح بهذا الكالم .و�إذا م���ا �أ�صابه بالء و�صادفه ما ال يرغب ،ف�إنّه
يعتر����ض عل���ى اهلل ف���ي قلبه ،ويتعجّ ب م���ن �أفعال اهلل الع���ادل ،حيث يبتلي الم�ؤم���ن الطّ اهر،
ويرزق المنافق ،ويغ�ضب في باطنه على اهلل تبارك وتعالى وتقديراته ،ولكنّه يظهر الرّ�ضا في
الظّ اه���ر ،وي�صبُّ غ�ضبه على وليّ نعمت���ه ،ويظهر الرّ�ضا بالق�ضاء �أمام الخلق .وعندما ي�سمع
�أنّ اهلل يبتل���ي الم�ؤمنين في هذه الدّني���ا ،ي�سلّي نف�سه بذلك في قلبه ،وال يدري ب�أنّ المنافقين
أي�ضا ،ولي�س ك ّل ُم ْبتَلٍ م�ؤمنًا»(((.
المبتلين كثيرون � ً
الرابعة :رؤية ال ّنفس متم ّيزة عن سائر ال ّناس
 .4المرتبة ّ

«هي �أن يرى الإن�سان نف�سه مُتم ّيزًا عن �سائر النّا�س و�أف�ضل منهم بالإيمان ،وعن الم�ؤمنين
بكمال الإيمان ،وبالأو�صاف الح�سنة عن غير المتّ�صفين بها ،وبالعمل بالواجب وترك المحرَّم
((( الأربعون حديثًا� ،ص .86 - 85
((( (م.ن)� ،ص .92
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عمّ���ا يقابل ذلك ،كم���ا �أنّه يرى في عمل الم�ستحبّات والت���زام الجّ معة والجّ ماعات والمنا�سك
الأخ���رى وترك المكروه���ات يرى نف�سه �أكمل من عامّ���ة النّا�س ،و�أنّ له امتي���ازًا عليهم ،فيثق
بنف�س���ه وب�أعماله ،ويرى �سائر الخلق زب���دً ا ناق�صين ،وينظر �إلى �سائر النّا�س بعين االحتقار،
�شخ�ص ب�صور ٍة ما عن �ساحة رحمة
ٍ
ويطع���ن بقلبه �أو بل�سانه في عباد اهلل ويعيبهم ،ويبعد ك ّل
اهلل ،ويجعل الرّحمة خال�صة له ولأمثاله.
ومثل هذا الإن�سان ي�صل �إلى درجة بحيث يناق�ش ك ّل عملٍ �صالحٍ يراه من النّا�س ،ويخد�شه
بقلب���ه عل���ى نحو ما ،وي���رى �أعماله خال�صة من ذل���ك االعترا�ض والنّقا����ش ،وال يرى الأعمال
الح�سنة من النّا�س �شيئًا ،ولكن �إذا �صدرت هذه الأعمال نف�سها عنه يراها عظيمة� ،إنّه يعرف
جيّدً ا عيوب النّا�س وهو غاف ٌل عن عيوبه»(((.

((( الأربعون حديثًا� ،ص .87 - 86
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المفاهيم الرئيسة

 .1جمي���ع الأمرا����ض والم�ش���كالت الأخالقيّة واال�ضطراب���ات النف�سيّة ترج���ع �إلى م�شكلة
عقائديّ���ة ترتب���ط بفهم ح�ض���ور اهلل في هذا الك���ون والحياة ال ّرحب���ة؛ فمن عجز عن
القلبي
�إدراك جمال ح�ضور اهلل المطلق ،ومن لم ينقل هذا الإدراك �إلى حالة الإيمان
ّ
والثبات المعنويّ  ،ف�إ ّنه �سوف يقع في ّ
ال�شرك.
� .2إذا اجتم���ع ّ
ال�ش���رك مع ح���بّ ال ّنف�س ور�ؤيتها م�ستغني���ة وم�ستق ّلة تو ّل���دت منه الحاالت
النف�سيّة البغي�ضة كالكبر والعجب وال ّرياء وغيرها.
 .3ال���ذي ي�ستولى عل���ى قلبه حبّ ال ّنف����س ،يتم ّلكه الهوى؛ فينطفئ ب�سب���ب ذلك نور العقل
فيه���ا .وعندما يفقد الإن�سان هذا ال ّن���ور ،يح�سب نف�سه من�ش�أً للكماالت والخيرات ،و�إن
كانت محدودة �أو موهومة.
 .4من�ش����أ ال ُعج���ب ه���و :حبّ ال ّنف����س الذي ين�ش����أ بدوره من ر�ؤي���ة ال ّنف�س ف���ي عين الغنى
واال�ستقالل �سواء في الوجود.
� .5أنواع العجب هي:
•العجب بالإيمان والمعارف الحقة ،ويقابله العجب بالكفر وال�شرك والعقائد الباطلة
•العجب بالملكات الفا�ضلة وال�صفات الحميدة ويقابله العجب ب�سيئات الأخالق.
•العجب بالأعمال ال�صالحة والأفعال الح�سنة ويقابله العجب بالأعمال القبيحة.
 .6للعجب مراتب من حيث ال�شدّة ّ
وال�ضعف ،هي:
•المنّ على اهلل :وهي �أ�ش ّد المراتب و�أهلكها ،يمنّ فيها الإن�سان في قلبه ب�إيمانه �أو
ولي نعمته ومالك الملوك.
خ�صاله الحميدة الأخرى على ّ
•الغنج والدالل على اهلل :يرى الإن�سان نف�سه محبوبًا هلل تعالى ،وفي �سلك المقرَّبين وال�سّ ابقين.
•ر�ؤي���ة اال�ستحقاق :ي���رى العبد نف�سه وبوا�سطة الإيمان �أو المل���كات �أو الأعمال دائ ًنا هلل،
و�أ ّنه بذلك يكون م�ستح ًّقا لل ّثواب ،ويرى واجبًا على اهلل �أن يجعله عزي ًزا في هذا العالم.
•ر�ؤي���ة النف����س متميّزة :يرى نف�سه �أكم���ل من عامّة ال ّنا�س ،و� ّأن ل���ه امتيا ًزا عليهم،
فيثق بنف�سه وب�أعماله ،ويرى �سائر الخلق زبدً ا ناق�صين.
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شواهد من وحي ّ
الدرس

الروايات الشريفة:

 .1عن الإمام علي « :Qما البن �آدم والعجب؛ �أوّله نطفة قذرة ،و�آخره جيفة مذرة،
وهو بين ذلك يحمل العذرة»(((.
 .2ع���ن الإم���ام عل���ي  Qلرجل �س�أَل���ه �أَن يعظ���هَ « :ال َت ُك ْن ِم َّم � ْ�ن َيرْجُ ��و ال ِآخ� � َر َة ِب َغ ْي ِر
ا ْل َعم َِلُ ...يعْجَ بُ ِب َن ْف ِ�س ِه �إِ َذا عو ِف َيَ ،و َي ْق َن ُط ِ �إ َذا ابتلي»(((.
ا�ض ٌر ،الرَّجُ ُل َي ُك ُ
ون ِفي َ�صلاَ ِت ِه َخا ِلي ًا
هلل ال�صادق ِ ،Qق َيل َل ُهَ ،و�أَ َنا حَ ِ
 .3عَ نْ �أَ ِبي عَ ْب ِد ا ِ
َفيَدْ ُخ ُل��� ُه ا ْلع ُْج���بُ َ ،ف َق َال�« :إِ َذا َكا َن �أَ َّو َل َ�ص اَل ِت ِه ِب ِن َّي ٍة ُي ِري ُد ِبهَا َر َّب� � ُه َف اَل ي َُ�ض ُّر ُه مَا د ََخلَ ُه
ْ�ض ِفي َ�ص اَل ِت ِه َو ْلي َْخ�سَ ِ�أ َّ
ال�شي َْطا َن»(((.
َب ْع َد َذ ِل َكَ ،ف ْل َيم ِ
 .4عن �أمير الم�ؤمنين « :Qثمرة العجب البغ�ضاء»(((.
هلل َ :Pق َ
���ال اهلل َتعَا َل���ى�ِ « :إ َّن ِم ْن ِع َب ��ا ِدي ا ْل ُم�ؤْ ِم ِني � َ�ن َل َم � ْ�ن يَجْ َت ِه ُد ِفي
 .5عَ ���نْ ر َُ�س ِ
���ول ا ِ
ِعبَا َد ِت ��يَ ،ف َي ُق ��و ُم ِم � ْ�ن ُر َق ��ا ِد ِه َو َل ِذي � ِ�ذ ِو�سَ ��ا ِد ِه َفيَجْ َت ِه ُد ِل � َ�ي ال َّليَا ِل � َ�يَ ،ف ُي ْت ِع ��بُ َن ْف�سَ ُه ِفي
ِعبَا َد ِت ��يَ ،ف�أَ ْ�ض ِر ُب� � ُه ِبال ُّنعَا� � ِ�س ال َّل ْيلَ َة وَال َّل ْيلَ َتي ِْن َن َظراً ِم ِّني َل ُه َو ِ�إ ْب َق ��ا ًء َعلَ ْي ِهَ ،ف َي َنا ُم حَ َّتى
ي ُْ�ص ِب� �حََ ،ف َي ُق ��و ُم و َُه� � َو مَا ِق � ٌ�ت ِل َن ْف ِ�س� � ِه َزا ِر ٌئ َعلَ ْي َه ��اَ ،و َل ْو ُ�أ َخ ِّل ��ي َب ْي َن ُه َو َبي َْن َم ��ا ُي ِري ُد ِم ْن
ِعبَا َد ِت ��ي َل َد َخلَ� � ُه ا ْلعُجْ ��بُ ِم � ْ�ن َذ ِل � َ�كَ ،فيُ�صَ ِّي� � ُر ُه ا ْلعُجْ بُ ِ�إ َل ��ى ا ْل ِف ْت َن� � ِة ِب�أَعْ مَا ِل� � ِهَ ،ف َي�أْ ِتي ِه
ِم � ْ�ن َذ ِل � َ�ك َم ��ا ِفي ِه َه اَل ُك ُه ِلعُجْ ِب� � ِه ِبَ�أعْ مَا ِل ِه َو ِر َ�ض ��ا ُه ع َْن َن ْف ِ�س ِه ،حَ َّتى ي َُظ � َّ�ن �أَ َّن ُه َق ْد َفا َق
ا ْلعَا ِب ِدي � َ�ن وَجَ ��ا َز ِف ��ي ِعبَا َد ِت ِه حَ � � َّد ال َّت ْق ِ�صي ِرَ ،ف َي َتبَا َع ُد ِم ِّن ��ي ِع ْن َد َذ ِل َك ،و َُه� � َو ي َُظ ُّن �أَ َّن ُه
َي َت َقرَّبُ �إِ َل َّي»(((.

((( غرر الحكم� ،ص .308
((( نهج البالغة� ،ص .497
((( الكافي ،ج� ،3ص .268
((( غرر الحكم� ،ص .309
((( الكافي ،ج� ،2ص .60
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 .6عن �أَ ِم ِير ا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِنينَ  Qلاِ ْب ِن ِه مُحَ َّم ِد ب ِْن ا ْلحَ َن ِف َّي ِة�ِ « :إي َ
َّاك وَا ْلعُجْ بَ وَ�سُ و َء ا ْل ُخ ُل ِق َو ِق َّل َة
ال�ص ْب� � ِرَ ،ف�إِ َّن� � ُه اَل يَ�سْ َت ِقي ُم َل َك َعلَى َه ِذ ِه ا ْل ِخ�صَ ِال ال َّث اَل ِث َ�ص ِاحبٌ  ،و اََل َي َز ُال َل َك َعلَ ْيهَا
َّ
ا�س مُجَ ا ِنبٌ »(((.
ِم َن ال َّن ِ
 .7عن �أمير الم�ؤمنين « :Qبالر�ضا عن النف�س ،تظهر ال�سو�آت والعيوب»(((.
 .8عن �أمير الم�ؤمنين « :Qمن كان عند نف�سه عظيماً ،كان عند اهلل حقيراً»(((.

((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،1ص .136
((( غرر الحكم� ،ص .308
((( (م.ن).

الدرس الخامس

العجب

()3

الطرق السليمة في معالجة العجب

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يبيّ���ن دور معرف���ة النف�س والتوحي���د والإيمان في
التخلّ�ص من العجب.
2 .2يتعرّف �إلى خطط ال�شّ يطان وكيفيّة مواجهته.
3 .3يبيّ���ن �أهميّ���ة �سل���وك طري���ق العبوديّ���ة ودوره في
التخلّ�ص من العجب.

تمهيد
ينغ���رز مر����ض العجب في القلب بحي���ث ي�صعب اكت�شافه في حاالت عدي���دة .ويمتزج هذا
المر����ض مع �أمور تجع���ل �صاحبه يظنّ �أنّ الفرح بالنف�س محمود ومطل���وب .وهنا ت�أتي معرفة
�سي���رة �أولي���اء اهلل الكاملي���ن لت�ضيء على هذه الق�ضي���ة فتهدينا �إلى تفا�صي���ل دقيقة ال يمكن
تلم�سها ب�سهولة.
�أما من تعرّف �إلى التوحيد وعلم معنى رجوع الكل �إلى اهلل ،ف�إنّه لن يرى لفعله مهما بلغ ت�أثير
تف�ضلاً من اهلل وك ّل الخير من���ه .وكيف ال تكون الف�ضائل
�إال ب���اهلل .وكي���ف ال تكون ال�صالح���ات ّ
والكم���االت مح����ض المنّة منه تعالى وك ّل �شيء قائم به .فهل ي�صحّ �أن يُعجب المرء بما لي�س له؟
وهل يمكن �أن يُعجب المرء بنف�سه وهو يعلم �أنّ ك ّل كمال وخير و�صالح وقوّة مواهب �إلهيّة؟!
العلم والمعرفة أساس العالج
�إنّ العل���م المرتكز على العق���ل ي�شكّل نور المعرفة التي تهدي �أ�صح���اب النّفو�س الطيّبة �أو
الطّ اه���رة  -ول���و ن�سبيًّا � -إلى ك ّل خير .و�إنّ �أوّل �أثر جميل للمعرفة الحقّة هو انبعاث الإن�سان
للتخلّ�ص من ظلمات رذائل الأخالق وكدوراتها.
يق���ول الإمام الخمينيّ {« :ف����إذا عرف  -الإن�سان  -هذه المفا�س���د ب�صورة �صحيحة
والحظه���ا بدقّ���ة ،ورجع �إلى الأخب���ار والآثار ال���واردة ب�ش�أنها عن الر�س���ول الأكرم  Pو�أهل
البي���ت  Rذل���ك فمن المحتّم �أن يعتبر الإن�سان نف�سه ملزمً ���ا بالنّهو�ض لإ�صالح النّف�س،
وتطهيرها من هذه الرّذيلة وا�ستئ�صال جذورها من باطن النّف�س ،لئال ينتقل  -ال �سمح اهلل-
ال�صفة»(((.
�إلى العالم الآخر ،وهو بهذه ّ
((( الأربعون حديثًا� ،ص .92
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ولمّ���ا عرفن���ا الآثار ال�سيّئة والنّتائج الموبق���ة لهذه الرّذيلة ،و�أدركنا �أ ّنه���ا من �أهمّ �أ�سباب
الطّ رد من مح ّل القرب ،وجب علينا �أن ننه�ض للتخلّ�ص منها مهما كلّف الأمر.
معرفة أولياء الله واالرتباط بهم
�إنّ لمعرفة �أولياء اهلل واالرتباط المعنويّ بهم �أكبر الأثر في �إيقاظ الإن�سان من الغفلة عن
وج���ود رذيلة العجب و�آثارها .فلو ت�أمّلنا في �أح���وال الذين بلغوا �أعلى مراتب القرب والكمال،
ف���ي نظرتهم �إل���ى �أنف�سهم ،وفي اعترافه���م بعجزهم وذلّهم ،وفي �ش���دّة توا�ضعهم لعباد اهلل
مهما كانوا ،لكان ذلك كافيًا لكي ال ن�سمح لأنف�سنا بالتبجّ ح ب�أيّ خيرٍ نناله �أو كمالٍ ن�صل �إليه.
الدائم بال ّتقصير
 .1اعترافهم ّ

بال�ض���رورة �أنّ �أعمالن���ا و�أعمال جمي���ع الب�شر
يق���ول الإم���ام الخمين���يّ {�« :إنّا نعل���م ّ
العاد ّيي���ن ،بل �أعمال جميع مالئكة اهلل والرّوحانيين في ميزان �أعمال ر�سول اهلل  Pو�أئمّة
اله���دى  Rلي�س لها قد ٌر مح�سو�س ،وال تُع ّد �شيئً���ا ،وفي الوقت نف�سه االعتراف بالتّق�صير
و�إظه���ار العجز عن القي���ام بالأمر من �أولئك الأعاظ���م متواترٌ ،بل فوق ح��� ّد التّواتر ،وهاتان
ال�ضروريّتان تنتج���ان لنا �ألاّ نفرح ب�شيء من �أعمالنا ،ب���ل علينا �إذا قمنا بالعبادة
الق�ض ّيت���ان ّ
والطّ اع���ة طول عمر الدّنيا �أن نكون خجلين وننكّ�س ر�ؤو�سنا في مح�ضره .ومع هذه الحال فقد
تمكّ���ن ال�شّ يط���ان في قلوبن���ا و�سيطر على عقولن���ا وحوا�سّ نا ،بحيث ال نخ���رج بنتيجة من هذه
ال�ضروريّة ،بل تكون �أحوال قلوبنا على العك�س»(((.
المقدّمات ّ
«الويل لمن يعامله الباري تعالى بعدله ،ف�إذا ما عومل النّا�س مثل هذا التّعامل ما نجا �أح ٌد
م���ن الأوّلين والآخري���ن� .إنّ مناجاة �صفوة اهلل ـ من الأنبي���اء والأئمّة المع�صومين - R
م�شحون��� ٌة باالعت���راف بالتّق�صي���ر والعج���ز عن القي���ام بالعبوديّ���ة .وعندما يعل���ن ر�سول اهلل
محم���د � Pأف�ض���ل الكائن���ات ،و�أقربها �إل���ى اهلل قائلاً َ « :م ��ا َعرَفناكَ ح ��قَّ م ْع ِر َف ِت ��كَ  ،وما
َع َب ْدن ��اكَ ح� � َّق عِ با َد ِت ��كَ »(((؛ فماذا �سيكون ح���ال �سائر النّا�س؟ ...نعم �إ ّنه���م العارفون بعظمة
اهلل تعال���ى ،العالمون بحقيقة ن�سبة «الممكن» �إلى «الواجب» �إنّهم يعلمون �أنّهم لو ق�ضوا جميع
((( معراج ال�سالكين� ،ص .185
((( مر�آة العقول ،ج� ،8ص .146
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�أعمارهم في الدّنيا بالعبادة والطّ اعة والتّحميد والتّ�سبيح ،لما �أدّوا �شكر ِنعَم اهلل ،فكيف يمكن
�أداء ح���قّ ال ّثن���اء على ذاته و�صفات���ه المقدّ�سة؟ �إنّهم يعلمون �أن لي����س لموجودٍ �شيء؛ فالحياة
والق���درة والعلم والق���وّة و�سائر الكماالت الأخ���رى هي ملكٌ لكماله تعال���ى ،و«الممكن» فقير،
ب���ل فق ٌر مح�ض ي�ستظ ّل بظ ّل���ه تعالى ،ولي�س بم�ستقلٍّ بذاته� .أيّ كم���الٍ يملكه «الممكن» بنف�سه
لك���ي يتظاه���ر بالكمال؟ و�أيّة ق���درة يمتلكها لكي يتاج���ر بها؟ �أولئك العارف���ون باهلل وبجماله
وجالل���ه �شاهدوا �شهود عيان نق�صهم وعجزه���م و�شاهدوا كمال «الواجب» تعالى ،و�إنّما نحن
الم�ساكين الذين قد ران حجاب الجّ هل والغفلة والعجب والمعا�صي على قلوبنا وقوالبنا وغَ �شِ ي
�أب�صارنا و�أ�سماعنا وعقولنا وكافّة قوانا المدركة ،بحيث �أخذنا ن�ستعر�ض ع�ضالتنا في مقابل
قدرة اهلل القاهرة ،ونعتقد �أنّ لنا ا�ستقاللاً و�شيئيّة بذواتنا»(((.
التأسي بهم
 .2ميزة عباداتهم وضرورة
ّ

«�أن���ت تظ���نّ �أنّك بهذه الأعم���ال المتف�سّ خ���ة المتعفّنة الهزيل���ة الممزوج���ة بالرّياء وطلب
ال�سّ معة و�ألف م�صيبة �أخرى التي تحول دون قبول العبادات كلّها ،تظنّ �أنّك بها ت�ستحقّ الأجر
من الحقّ تعالى �أو �أنّك �أ�صبحت بها من المحبّين والمحبوبين� .أيّها الم�سكين الجّ اهل ب�أحوال
الحظ الذي ل���م يطّ لع على قلوب المحبّين ،وعلى له���ب �شوقها تجاه الحقّ
المح ّبي���ن! ي���ا �سيّئ ّ
�سبحان���ه� ،أ ّيه���ا الم�سكين الغاف���ل عن حرقة المخل�صين ون���ور �أعمالهم! �أوتظ���نّ �أنّ �أعمالهم
أي�ض���ا مثل �أعمالي و�أعمال���ك؟! �أوتتوهّ م �أنّ ميزة �صالة �أمي���ر الم�ؤمنين  Qعن �صالتنا
� ً
�أنّ���ه  Qكان يم��� ّد }ﭳ {((( �أكث���ر �أو �أن قراءت���ه �أ�صحّ �أو �أنّ �سج���وده �أطول و�أذكاره
و�أوراده �أكث���ر؟! �أو �أنّ مي���زة ذل���ك الرّجل العظيم في �أنّه كان ي�صلّي ع���دّة مئات من الرّكعات
ليليًّ���ا؟! �أو تظنّ �أنّ مناجاة �سيّد ال�سّ اجدين عليّ ب���ن الح�سين هي مثل مناجاتي ومناجاتك؟!
ال�صورة من �أج���ل الحور العين والكمث���ريّ وال ّرمّان من ِنعَم
و�إنّ���ه كان يتحرّق ويت�ض���رّع بتلك ّ
الجنّة؟! �أق�سم به} - Pﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ{(((  -ل���و �أنّ المح ّبي���ن كان
بع�ضه���م ظهيرًا لبع����ض الآخر ،و�أرادوا �أن يتفوّهوا بكلمة «ال �إل���ه �إال اهللَ» م ّر ًة واحد ًة بمثل ما
((( الأربعون حديثًا� ،ص .93 - 92
((( �سورة الفاتحة ،الآية .7
((( �سورة الواقعة ،الآية .76
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كان يقوله���ا �أمي���ر الم�ؤمنين  Qلما ا�ستطاعوا .فكم �أكون تعي�سً ���ا و�شقيًّا �أن ال �أكون على
خطى عليّ  ،Qو�أنا من العارفين لمقام والية علي Q؟»(((.
ّ
معرفة حقيقة النفس
 .1أعمالنا هي محض الم ّنة اإلله ّية

يق���ع العديد من المتديّنين في حالة العجب عندم���ا ي�ستغرقون في في�ض ع�صمة اهلل التي
تقيهم من �ش ّر الوقوع في المعا�صي الكبيرة ،فيح�سبون �أنف�سهم في مقعد �صدقٍ ال يزول .ومثل
هذه الحالة قد تجرّهم �إلى االعتقاد ب�أنّ ك ّل خير نالوه هو من النّف�س؛ فيغفلون عن حقيقتها،
الت���ي هي عين العجز والفقر ،وما يمكن �أن ينجم عنهما((( .وال يخفى �أنّ هذا الظنّ واالعتقاد
ه���و الحج���اب الأكبر عن �شهود ح�ضور اهلل تعالى ،فهذا هو ال�شّ ق���اء المبين الذي يح�صل من
الإعرا�ض عن ذكر ربّ العالمين.
وف���ي غمرة ه���ذه الم�شاعر والظّ ن���ون ،تتنزّل الرّحمة عل���ى العباد ،لتعرّفه���م على حقيقة
نفو�سه���م وما فيها ،فيخلّي ال���رّب المتعال بينها وبين �آثارها ويرفع عنهم �ستار الع�صمة الذي
غفل���وا عن���ه ،ف�إذا به���م يرتكبون ما ا�ستقبح���وه �سابقً���ا ،ويجترحون ما ا�ستبع���دوه قبلاً  ،وفي
الحديث عن �أبي عبد اهلل ال�صادق �« :Qإنّ اهلل علم �أن الذّنب خي ٌر للم�ؤمن من العجب،
ولوال ذلك ما ابتُلي م�ؤمن بذنب �أبدًا»(((.
ويقول الإمام الخميني {« :قد يبتلي اهلل �سبحانه الم�ؤمن بالمع�صية لكي ي�صبح �آمنًا
من العجب ،وكذلك الرّ�سول الأكرم  Pيعتبر العجب من المهلكات»(((.
والم�ؤمن من يعتبر ب�أحوال نف�سه ،التي هي �آيات ربّه ،وها هو �أمير الم�ؤمنين  Qيقول:
«عرف ��ت اهلل �سبحان ��ه بف�سخ العزائم ،وح ّل العقود ،ونق�ض الهم ��م»((( .ولو تدبّر الإن�سان بما
((( الأربعون حديثًا� ،ص .99 - 98
((( }ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ{ �سورة فاطر ،الآية }.15ﭥ ﭦ ﭧ{ �سورة الن�ساء،
الآية .28
((( الكافي ،ج� ،2ص .313
((( الأربعون حديثًا� ،ص .90
((( نهج البالغة� ،ص .511
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ال�صالحة ،حيث تخرج هذه الأعمال من بين �آالف الموانع
يج���ري عليه ،وكيف يوفّق للأعمال ّ
والمعيقات التي لو ا�ستخدم الب�شر جميع عقولهم لما ا�ستطاعوا �أن يتوقّعوا حدوثها ف�ضلاً عن
توقّيها قبل �أوانها ،لعلم �أنّ ك ّل عملٍ �صالحٍ �صدر منه ،بل ك ّل خير ناله �أو كمال و�صل �إليه� ،إنّما
ّف�ضل من اهلل تعالى ...فكم هو مغرو ٌر وجاح ٌد من لم يتدبّر ويعتبر.
هو مح�ض الت ّ
 .2أعمالنا فاقدة لالستحقاق

ال�صالح���ة ،ولنحكِّم العق���ل قليلاً في الأفع���ال العباديّة
«فلنفكّ���ر الآن قلي�ًل�ااً ف���ي �أعمالنا ّ
ال�صادرة عنّا ،ولننظر �إليها بعين الإن�صاف ،لنرى هل �أنّنا ن�ستحقّ بها المدح والثّناء والثّواب
ّ
والرّحم���ة� ،أو �أ ّنن���ا جديرون باللوم والعتاب والغ�ضب والنّقمة؟ و�إذا ما �أحرقنا اهلل ب�سبب هذه
الأعمال ،التي نراها ح�سنة ،بنار القهر والغ�ضب �أال يكون ذلك عدلاً ؟
�إنّي �أحكّمكم في هذا ال�سّ �ؤال الذي �أطرحه� ،أريد منكم الجواب عليه ب�إن�صاف ـ بعد �إعمال
ال�صادق الم�صدّق،
الفك���ر وال ّت�أمّل ـ .وال�سّ �ؤال هو �أنّه �إذا �أخبرك���م الرّ�سول الأكرم  ،Pوهو ّ
�إنّكم �إذا عبدتم اهلل طوال عمركم و�أطعتم �أوامره وتركتم �شهوات النّف�س ورغباتها� ،أو تركتم
عبادت���ه وعملتم على خالف توجيهاته �سبحانه وتعالى ،وعلى �أ�سا�س رغبات النّف�س و�شهواتها
طيلة حياتكم� ،إذا �أخبركم الر�سول Pب�أنّكم �سيّان ـ في كلتا الحالتين ـ لن تختلف درجاتكم
في الآخرة� ،إنّكم على ك ّل حال النّاجون و�ستذهبون �إلى الجنّة وت�أمنون من العذاب ،فال فرق ـ
ح�سب الفر�ض ـ بين �أن ت�صلّوا �أو تزنوا ،ولكن مع ذلك يكون ر�ضا اهلل تعالى في عبادته والثّناء
علي���ه وحم���ده ،واالبتعاد عن ال�شّ ه���وات والرّغبات النّف�سانيّة في هذا العال���م ،مع عدم الإثابة
عل���ى الطّ اعة ،فهل كنتم ت�صبح���ون من �أهل المع�صية �أو من �أهل العب���ادة؟ هل كنتم تتركون
ال�شّ هوات وتحرّمون على �أنف�سكم اللذات النّف�سيّة من �أجل ر�ضا اهلل تعالى والرّغبة فيه� ،أو ال؟
هل كنتم باقين من المتو�سّ لين �إليه تعالى بالم�ستحبّات والجّ معة والجّ ماعات؟ �أو كنتم تغرقون
ف���ي ال�شّ هوات وتالزمون اللهو واللع���ب والمالهي وغير ذلك؟ �أجيب���وا ب�إن�صاف ودون تظاهر
ورياء� .إنّني �أعلن عن نف�سي وعمّن هو على �شاكلتي ب�أنّا كنّا ن�صبح من �أهل المع�صية ،ونترك
الطّ اعات ونعمل بال�شّ هوات النّف�سيّة.
وبع���د ما تقدّم ،ن�ستنتج �أنّ جميع �أعمالنا هي من �أجل اللذات النّف�سيّة ومن �أجل االهتمام
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بالبط���ن والفرج� .إنّنا عُ بّا ٌد للبطن وعُ بّا ٌد لل�شهوة ،ونترك لذّة �صغيرة ،للذّة �أعظم ،و�إنّ وجهة
ال�صالة التي هي مع���راج القرب �إلى اهلل
�أنظارن���ا وقبل���ة �آمالنا هي فت���ح ب�ساط ال�شّ ه���وة� .إنّ ّ
ن�ؤدّيه���ا قرب ًة لن�ساء الجّ نّة ،وال عالقة له���ا بالقرب �إلى اهلل ،وال عالقة لها بطاعة الأمر ،وهي
بعي���د ٌة �آالف الفرا�س���خ عن ر�ض���ا اهلل� ...أفينبغي �أن تمنّ بهذه الأعم���ال على اهلل وهي جميعًا
لأج���ل النّف�س وم���ن �أجل عبادتها ،وتعدّها عب���ادة هلل؟� ...أل�ستم كاذبين حينم���ا تقولون� :إنّنا
ال�صالة �أو لأج���ل التقرّب لن�ساء
ن�ص ّل���ي تق ّربً���ا �إلى اهلل تعال���ى؟ �ألأجل التقرّب �إل���ى اهلل هذه ّ
الجنّ���ة و�إ�شب���اع ال�شّ هوة؟ �أقولها �صراحةً� ،إنّ جميع عباداتنا ه���ذه لهي من كبائر الذّنوب عند
العرفاء باهلل و�أولياء اهلل.
ال�صالة م�ستح ٌّق للعذاب ،وم�ستوجبٌ ل�سل�سلة طولها �سبعون
� ...أ ّيه���ا الم�سكين� ،أنت بهذه ّ
ذراعً ���ا .فلماذا �إذً ا تح�س���ب نف�سك دائنًا هلل ،وتهيّئ لنف�سك بهذا التدلّل والعُجْ ب عذابًا �آخر؟
اعم���ل الأعم���ال التي �أُمرت به���ا ،واعلم �أنّها لي�ست لأج���ل اهلل ،واعل���م �أنّ اهلل يدخلك الجّ نّة
بتف�ضل���ه وترحّ م���ه ،و�أنّ اهلل تعال���ى خفّف عن عب���اده ل�ضعفهم بالتّجاوز عن ن���وعٍ من ال�شّ رك
ّ
و�أ�س���دل عليهم بغفرانه ورحمت���ه حجاب �ستره ،فحاذِ ْر �أن يتمزّق هذا الحجاب ،وليبقَ حجاب
غف���ران اهلل عل���ى هذه ال�سّ يّئات الت���ي �أ�سميناها عبادة ...وعلي���ه� ،إذا ا�ستدعى العمل العُجب
والتدلّ���ل والتغنّج ،فافع���ل .و�إذا ا�ستدعى الخجل والتذلّل واالعت���راف بالتّق�صير فيجب عليك
بع���د ك ّل عب���ادة �أن تتوب من تلك الأكاذيب التي قلتها ف���ي ح�ضرة اهلل تعالى ،وممّا ن�سبته �إلى
نف�سك دون دليل»(((.
فمن عرف نف�سه في حقيقتها ،وتعرّف على �أحوال ومقامات �أولياء اهلل في عالقتهم باهلل،
و�أدرك حقيق���ة التّوفيق ومبدئيّ���ة الخير والكمال وم�صدره الواقع���يّ  ،وفهم معنى التّوحيد في
ال�صف���ات ،يكون قد �أ�سّ �س ف���ي نف�سه القواعد المعرفيّة المتينة للبدء بمواجهة و�ساو�س �إبلي�س
ّ
وخطرات���ه .وال �ش���كّ ب�أنّ هدف �إبلي�س من ك ّل هذه الو�ساو�س الت���ي تزيّن للإن�سان ما عنده �أن
يُعج���ب بعمل���ه ،فيغفل عن تلك الحقائق الكبرى التي تكف���ي ك ّل واحد ٍة منها لطرد العجب من
النّف�س �إلى الأبد.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .97 - 94
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ّ
معرفة خطة الشيطان ،وكيف نواجهه
«�إنّ ال�شّ يط���ان ال يمك���ن �أبدً ا �أن يعه���د �إليكم� ،أنتم المتّقون الخائف���ون من اهلل ،مهمّة قتل
النّف����س �أو الزّنا� ،أو �أن يقترح على ال�شّ خ����ص الذي يتمتّع بال�شّ رف وطهارة النّف�س ،ال�سّ رقة �أو
قطع الطّ ريق ،فال يمكن �أن يقول لك منذ البداية ب�أن مُنَّ على اهلل بهذه الأعمال� ،أو �ضع نف�سك
ف���ي زمرة المحبوبي���ن والمحبّين والمقرّبين من الح�ضرة الإلهيّ���ة .و�إنّما يبد�أ الأمر بالخطوة
الأول���ى ،ثمّ ي�شقّ طريقه في قلوبكم ،فيدفعك���م نحو الحر�ص ال�شّ ديد على التزام الم�ستحبّات
والأذكار والأوراد .وف���ي غ�ضون ذلك يزيّن �أمامكم بم���ا ينا�سب حالكم ،عملاً واحدً ا من �أهل
المع�صي���ة ،ويوحي لكم ب�أنّكم بحك���م ال�شّ رع والعقل �أف�ضل من هذا ال�شخ����ص ،و�أنّ �أعمالكم
فيتح�صل
ّ
موجبة لنجاتكم ،و�أ ّنك���م بحمد اهلل طاهرون بعيدون عن المعا�صي ومب ّر�ؤون منها،
من هذه الإيحاءات نتيجتان:
الأولى :هي �سوء الظّ ن بعباد اهلل.
والأخرى :العُجب بالنّف�س ،وكالهما من المهلكات ومن معين المفا�سد.
قولوا لل�شيطان والنف�س :قد تكون لهذا ال�شّ خ�ص المبتلي بالمع�صية ،ح�سنات� ،أو �أعمال
�أخرى؛ في�شمله اهلل تعالى بها بوافر رحمته ،ويجعل نور تلك الح�سنات والأعمال منار ًا يهديه،
في����ؤول عمل���ه �إلى ح�س���ن العاقبة .ولع ّل اهلل قد ابتل���ى هذا ال�شخ�ص بالمع�صي���ة لكي ال يُبتلى
بال ُعج���ب ،الذي يع ّد �أ�سو�أ من المع�صية .مثلما ورد في الحديث ال�شريف المنقول في الكافي،
هلل َع ِل َم �أن الذنب خَ ْي ٌر ِل ْل ُم�ؤْمِ نِ مِ نَ العُجبِ ،
عن �أبي عبد اهلل[ال�صادق]  ،Qقال�« :إِ َّن ا َ
ول ��وال ذل ��كَ ما ا ْبتَلى م�ؤمِ ن� �اً ِب َذنْبٍ �أَبداً»((( ولع ّل عملي �أنا ي����ؤول �إلى �سوء العاقبة ب�سبب �سوء
الظنّ هذا .وكان �شيخنا الجليل العارف الكامل ال�شاه �آبادي  -روحي فداه  -يقول:
«ال تعيب���وا عل���ى �أحد ،حتى في قلوبكم ،و�إن كان كافرا ،فلع��� ّل نور فطرته يهديه ،ويقودكم
تقبيحك���م ولومكم هذا �إلى �س���وء العاقبة� ،إنّ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر غير التعبير
القلب���ي» ،بل كان يقول« :ال تلعنوا الكفّار الذي���ن ال يعلم ب�أنّهم رحلوا عن هذا العالم ،وهم في
حال الكفر ،فلعلهم اهتدوا في �أثناء الرحيل فت�صبح روحانيّتهم مانع ًا لرقيّكم».
((( الكافي ،ج� ،2ص .313
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وعلى �أيّ ح���ال ،ف�إنّ النّف�س وال�شّ يطان ،يدخالنكم في المرحلة الأولى من العُجب ،وقليلاً
قليلاً ينقالنكم من هذه المرحلة �إلى مرحلة �أخرى ،ومن هذه الدّرجة �إلى درجة �أكبر �إلى �أن
ي�صال بالإن�سان في النّهاية �إلى المقام الذي يمنُّ فيه على وليّ نعمته ومالك الملوك ،ب�إيمانه
�أو �أعماله وي�صل عمله �إلى �أ�سفل الدّرجات»(((.
ّ
معرفة التوحيد واإليمان به
ال�صفات يعني �أنّه ال كمال وال كامل في الوجود �إلاّ اهلل تعالى ،و�أنّ ك ّل كمال
�إنّ التّوحيد في ّ
ّف�ضل من اهلل تعالى .فمن ا�ستط���اع �أن يكتب هذا
ن���راه في �أنف�سن���ا وفي غيرنا هو مح����ض الت ّ
التّوحيد بقلم العقل على لوح القلب ،ف�إنّه �سيتّ�صل بنبع الذّكر الأكبر الطّ اهر المطهّر} :ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ{(((.
«وفي هذا المرهم الإلهيّ � ،أي ال�صالة التي هي معراج القرب الإلهيّ  ،ف�إنّ ا�ستقبال القبلة
والتّوجّ ���ه �إلى النقطة المركزي���ة ،ورفع اليد و�صرف الوجه عن الجه���ات المتفرّقة ،هو ادّعاء
ب����أنّ الفطرة قد تيقّظت وخرج ن���ور الفطرة من االحتجابات .وه���ذا االدّعاء حقيقي بالن�سبة
�إل���ى الكمّل و�أ�صحاب المعرف���ة .و�أمّا بالن�سبة لنا �أ�صحاب الحجاب ،ف�أدبه �أن نفهم القلب �أنّه
ال كمال وال كامل في جميع دار التّحقّق �سوى الذّات المقدّ�سة الكاملة على الإطالق ،ف�إنّ تلك
الذّات المقدّ�سة كما ٌل بال نق�ص ،وجما ٌل بال عيب ،وفعل ّي ٌة بال �شوب القوّة ،وخي ٌر بال اختالط
بال�ش���رّ ،ون���و ٌر بال �شوب ظلم���ة .وك ّل ما في دار التّحقّ���ق من الكمال والجم���ال والخير والعزّة
والعظم���ة والنورانية والفعلية وال�سعادة فهو من نور جمال تل���ك الذات المقدّ�سة ،ولي�س لأحدٍ
�شراك���ة م���ع الذّات المقدّ�سة في كمالها الذّاتيّ  ،ولي�س لموجود جمال وال كمال وال نو ٌر وال بهاء
�إلاّ بجم���ال تلك الذّات المقدّ�س���ة وكمالها ونورها وبهائها ،وبالجملة� ،إنّ العالم قد تنوّر بجلوة
جمال���ه المقدّ�س ال���ذي وهبه الحياة والعلم والقدرة .و�إال لبقي���ت دار التّحقّق في ظلمة العدم
وكمون���ه وبطون البطالن ،ب���ل من كان قلبه منوّر ًا بنور المعرفة ي���رى ك ّل �شيء غير نور جمال
الجميل باط ًال وعدم ًا معدوم ًا �أز ًال و�أبداً»(((.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .89 - 88
((( �سورة الأعراف ،الآية .201
((( معراج ال�سالكين� ،ص .131 - 130
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التعين
التحرز من
يق���ول الإمام الخمينيّ {« :اعل���م �أنّ النف�س الإن�سانية الناطقة حقيقةٌ ،هي  -في عين
الوحدة وكمال الب�ساطة  -ذات ن�ش�آت؛ عمدتها  -بطريق كلّيّ ثالث:
الأولى :الن�ش�أة الملكية الدنيوية الظاهرة ،ومظهرها الحوا�س الظاهرة ،والق�شر الأدنى
لكي.
لها هو البدن ال ُم ّ
الثانية :الن�ش�أة البرزخية المتو�سطة ،ومظهرها الحوا�س الباطنية ،والبدن البرزخي
والقالب المثالي.
الثالثة :الن�ش�أة الغيبية الباطنية ،ومظهرها القلب وال�ش�ؤون القلبية.
ون�سب���ة ك ّل من هذه المرات���ب �إلى الأخرى ن�سبة الظاهرية والباطني���ة ،التجلّي والمتجلّي.
وم���ن هذه الجهة ت�سري الآث���ار والخوا�ص واالنفعاالت من مرتبة �إلى �أخرى .فمث ًال �إذا �أدركت
الح�س الب�ص���ري البرزخي منا�سب لتل���ك الن�ش�أة،
حا�سّ ���ة الب�ص���ر �شيئا ما يق���ع منه �أثر ف���ي ّ
ويق���ع من���ه �أثر في الب�ص���ر الباطني القلبي ينا�سب تل���ك الن�ش�أة ،وهكذا الآث���ار القلبية تظهر
ف���ي الن�ش�أتين الأخيرتين .وه���ذا المطلب م�ضاف ًا �إلى �أنّه مطابق للبره���ان القويّ المتين ،هو
مطابق للوجدان �أي�ضاً؛ فلهذا يكون لجميع الآداب ال�صورية ال�شرعية في الباطن �أثر ،بل �آثار،
أي�ضا �آثار في الظاهر
ول���ك ّل من الأخالق الجميلة التي هي من حظوظ مق���ام برزخية النف�س � ً
والباطن ،ولك ّل من المعارف الإلهية والعقائد الحقّة في الن�ش�أتين البرزخية والظاهرة �آثار.
وكم���ا �أنّ لتلك المراتب في الظاهر ت�أثيراً ،بل ت�أثي���رات ،فلهيئة الظاهر وجميع الحركات
وال�سكنات (العادية وغير العادية) ،ولجميع التروك والأفعال �أي�ضا في تلك المراتب ت�أثيرات
عجيب���ة ،بحي���ث �إنّه قد ي�سقط ال�سالك م���ن الأوج الأعلى �إلى �أ�سف���ل �سافلين بنظرة تحقيرية
واح���دة �إلى عبد من عب���اد اهلل ،وال ي�ستطيع جبران هذا ال�سقوط ل�سن���وات مديدة .وحيث �إنّ
قلوبن���ا  -نحن الم�ساكين � -ضعيفة وعاجزة ،ومثل �شجرة ال�صف�صاف ت�ضطّ رب من الن�سيم
الرقي���ق ،وتفقد حالة ال�سكون ،فال�ل�ازم �أن نراقب الحاالت القلبية حتى في الأمور العادية...
ونالح���ظ حاالتنا القلبية ونحافظ على القلب .وحيث �إن للنفو�س وال�شيطان حبائل م�ستحكمة
وت�سويالت دقيقة ج ّداً ،واالحاطة بها فوق طاقتنا ،فال ب ّد لنا من مواجهتها بقدر قوّتنا وو�سعنا،

88

َّ
ّ
الخميني {
أخالقية؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام
دراسات

ونطلب التوفيق والت�أييد من الحقّ تعالى .فنقول بعدما اتّ�ضح �أنّ للباطن في الظاهر وللظاهر
ف���ي الباط���ن ت�أثيراً� ،أنّه ال ب ّد للإن�س���ان الطالب للحقّ واالرتقاء الروحان���ي ...من هذه الجهة
ال ب��� ّد للإن�سان �أن يحترز ...من مطلق الم�شي على خ�ل�اف المعتاد والمتعارف...؛ لأنّ قلوبنا
(((
�ضعيفة وغير ثابتة ب�شكل ملحوظ ،فبمجرد التميّز والتعيّن تزلّ وتنحرف عن االعتدال».
ّ
العبودية
سلوك طريق
«�إنّ قوّة �سلوك �أيّ �إن�سان بح�سب قوة هذا التوجه والنظر �إلى ع ّز الربوبيّة وذلك العبوديّة،
ب���ل الكمال والنق����ص في الإن�سانية كلّما يك���ون تابعًا لنق�صانه وكماله .وك ّلم���ا كان النظر �إلى
الإنّية والأنانية ور�ؤية النف�س وحبّها في الإن�سان غالبًا ،كان بعيدً ا عن كمال الإن�سانية ومهجورًا
من مقام القرب الربوبيّ  .و�إنّ حجاب ر�ؤية النف�س وعبادتها لأ�ضخم الحجب و�أظلمها ،وخرق
هذا الحجاب �أ�صعب من خرق جميع الحجب التي يع ّد خرقها مقدّمة له ،بل �إنّ مفتاح مفاتيح
الغيب وال�شّ هادة وباب �أبواب العروج �إلى كمال الروحانية هو خرق هذا الحجاب .والخروج من
ه���ذا المن���زل هو �أوّل �شرط لل�سلوك �إلى اهلل ،بل هو المي���زان في حقّانية الريا�ضة وبطالنها.
ف���ك ّل �سالك ي�سلك بقدم الأنانية ور�ؤية النف�س ويط���وي منازل ال�سلوك في حجاب الإنيّة وحبّ
النف����س تكون ريا�ضته باطلة .وم���ا دام التعلّق بالنف�س والتوجّ ه �إلى الإنيّة موجودين ،فال يكون
م�ساف���را ،وما دامت بقايا الأناني���ة �أمام نظر ال�سالك ،وجدران مدين���ة النف�س غير مختفية،
و�أذان �إعالن حبّ النف�س م�سموعا ،فهو في حكم الحا�ضر ال الم�سافر وال المهاجر.
قال الإم���ام ال�صادق « :Qالعبودية جوهرة كنهها الربوبي ��ة؛ فما ُفقِد في العبودية
وُجِ د في الربوبية ،وما خفي من الربوبية �أ�صيب في العبودية»(((.
«فم���ن �سع���ى بخط���وة العبودية وو�س���م نا�صيت���ه ب�سمة ذ ّله���ا �سيج���د �سبيل الو�ص���ول �إلى
ع��� ّز الرّبوبي���ة ،وطري���ق الو�صول �إلى الحقائ���ق الرّبوبية ه���و ال�سّ ير في م���دارج العبودية؛ فما
ُفقِ���د م���ن الإ ّنيّ���ة والأنانية ف���ي عبوديّته يجده ف���ي ظّ ل حم���ى الرّبوبية ،حتّى ي�ص���ل �إلى مقام
يك���ون الح���قّ تعالى �سمع���ه وب�صره وي���ده ورجله ،كم���ا ورد ف���ي الحديث ال�صحي���ح الم�شهور
((( معراج ال�سالكين� ،ص .97 - 95
((( الإمام ال�صادق( Qمن�سوب) ،م�صباح ال�شريعة ،م�ؤ�س�سة الأعلمي ـ بيروت ،الطبعة الأولى1400 ،هـ� ،ص.7
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عن���د الفريقي���ن .ف�إذا �أ�سق���ط العب���د ت�صرّفاته و�س ّل���م مملكة وج���وده كلّها �إلى الح���قّ وخلّى
بي���ن البي���ت و�صاحبه و َفنِي في ع��� ّز الربوبية ،فحينئذٍ يك���ون المت�صرّف في ال���دّار �صاحبها،
فت�صي���ر تدبيرات���ه تدبيرات �إلهيّ���ة ،فيكون ب�صره ب�ص���ر ًا �إله ّياً ،وينظر بب�ص���ر الحق ،ويكون
�سمع���ه �سمعًا �إلهيًّ���ا ،في�سمع ب�سمع الحقّ  .وبمقدار ما تزداد ربوبيّ���ة النّف�س ويكون عزّها غاية
ف���ي نظ���ره ،ينق�ص من ع��� ّز الربوبي���ة؛ لأنّ هذين متقاب�ل�ان «الدنيا والآخ���رة �ضرّتان»؛ فمن
ال�ض���روريّ �أن ي���درك ال�سّ الك مقام ذلّ���ه ،وي�ضع ذلّ العبودية وع��� ّز الربوبية ن�صب عينيه»(((.
ّ

((( معراج ال�سالكين� ،ص.23
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المفاهيم الرئيسة

 .1من الأمور التي تعين على التخ ّل�ص من العجب التع ّرف على �أولياء اهلل ،فلو ت�أ ّملنا
في �أحوال الذين بلغوا �أعلى مراتب القرب والكمال ،في نظرتهم �إلى �أنف�سهم ،وفي
اعترافهم بعجزهم وذ ّلهم ،وفي �ش ّدة توا�ضعهم لعباد اهلل مهما كانوا ،لكان ذلك
كمال ن�صل �إليه.
كاف ًيا لكي ال ن�سمح لأنف�سنا
خير نناله �أو ٍ
بالتبجح ب� ّأي ٍ
ّ
� .2إن معرفة حقيقة ال ّنف�س ،ب�أ ّنها عين الفقر والعجز .ومن عرف نف�سه في حقيقتها،
الواقعي ،وفهم معنى التّوحيد
و�أدرك حقيقة التّوفيق ومبدئ ّية الخير والكمال وم�صدره
ّ
ال�صفات ،يكون قد � ّأ�س�س في نف�سه القواعد المعرف ّية المتينة للبدء بمواجهة
في ّ
و�ساو�س �إبلي�س وخطراته.
ال�صفات يعني �أ ّنه ال كمال وال كامل في
 .3معرفة التّوحيد والإيمان به� :إنّ التّوحيد في ّ
الوجود �إال اهلل تعالى ،و�أنّ ك ّل كمال نراه في �أنف�سنا وفي غيرنا هو مح�ض ّ
التف�ضل
من اهلل تعالى .فمن ا�ستطاع �أن يكتب هذا التّوحيد بقلم العقل على لوح القلب ،ف�إ ّنه
�سيتّ�صل بنبع ال ّذكر الأكبر ّ
الطاهر المط ّهر} :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ{(((.
 .4التح� �رّز م ��ن التع ّي ��ن :ل ّأن قلوبنا �ضعيف���ة وغير ثابتة ب�شكل ملح���وظ ،فبمجرد التميّز
والتعيّن ّ
تزل وتنحرف عن االعتدال.
� .5سل ��وك طري ��ق العبوديّة :فمن �سعى بخطوة العبودية وو�سم نا�صيته ب�سمة ذ ّلها �سيجد
ال�سير في
�سبي���ل الو�صول �إلى ع ّز ال ّربوبية ،وطري���ق الو�صول �إلى الحقائق ال ّربوبية هو ّ
مدارج العبودية؛ فما ُف ِقد من الإ ّنيّة والأنانية في عبوديّته يجده في ّظل حمى ال ّربوبية،
ح ّتى ي�صل �إلى مقام يكون ّ
الحق تعالى �سمعه وب�صره ويده ورجله
ال�سلوك ،يغلب ال ّنور على ّ
ال�سالك .فترتحل
الظلمة وتظهر �سمات ال ّربوبيّة في ّ
 .6ك ّلما قوي ّ
العالمات ال�شيطانيّة بال ّتدريج ،وهي في ّ
الظاهر مخالفة نظام المدينة الفا�ضلة ،وفي
الباطن العجب واال�ستكبار و�أمثالها ،وفي باطن الباطن ر�ؤية النف�س وحبّها و�أمثالها.
((( �سورة الأعراف ،الآية .201
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شواهد من وحي ّ
الدرس
دعاء:

«ال َّل ُه� � َّم �إِن ��يِّ �أَعُو ُذ ِب ��كَ مِ نْ  ...الإِ ْزرَا ِء بِا ْل ُم ِق ِّلي ��نَ  ،وَ�سُ و ِء ا ْل ِوالَ َي ِة ِلمَنْ تَحْ ��تَ �أَيْدِ ينَاَ ،و َترْكِ
ا�صطَ َن َع ا ْلعَا ِر َف َة عِ ْن َدنَا� ،أَ ْو �أَنْ َنع ُْ�ض َد ظَ الِماً� ،أَ ْو نَخْ ُذ َل َم ْلهُوفاً� ،أَ ْو َنرُو َم مَا َلي َْ�س
ال�شُّ ْك ِر ِلمَنِ ْ
َل َن ��ا بِحَ ��قٍّ � ،أَ ْو َن ُق ��و َل ِف ��ي ا ْل ِعلْمِ ِب َغ ْي ِر عِ ْل ��مٍ َ ،و َنعُو ُذ بِكَ �أَنْ َننْطَ � �وِيَ َعلَى غِ ِّ�ش �أَحَ ��دٍ َ ،و�أَنْ ُنعْجِ بَ
ِب�أَعْ مَا ِلنَاَ ،و َن ُم َّد فِي �آمَا ِلنَا»(((.
اآليات الكريمة:

}ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖ
ﯗ{(((.

الروايات الشريفة:

 .1عن الإمام علي « :Qالعجب ٌ
وال�صبر مالك»(((.
هالكّ ،
إعجاب المرء
ف�شح مطاع ،وه ًوى م ّتبع ،و� ُ
 .2عن الإمام الباقر �« :Qأ ّما المهلكاتٌّ :
بنف�سه»(((.
هلل َ Qق َال�« :إِ َّن َ
اهلل َع ِل َم �أَ َّن ال َّذ ْن َب َخ ْي ٌر ِل ْل ُم�ؤْمِ ِن مِ َن ا ْل ُع ْجبِ َ ،و َل ْو اَل
َ .3عنْ �أَ ِبي َع ْب ِد ا ِ
َذل َِك َما ا ْب ُتل َِي ُم�ؤْمِ ٌن ِب َذ ْنبٍ �أَ َبداً»(((.
 .4عن الإمام الر�ضا ّ �« :Qإن رج ً
ال كان في بني �إ�سرائيل ،عبد اهلل تبارك وتعالى
لك،
�أربعين �سنة ،فلم يقبل منه ،فقال لنف�سه :ما �أوتيت �إال منكِ  ،وال الذنب �إال ِ
ف�أوحى اهلل تبارك وتعالى �إليه :ذ ّمك نف�سك �أف�ضل من عبادة �أربعين �سنة»(((.
ال�صحيفة ال�سجّ ادية ،دعا�ؤه Qفي اال�ستعاذة من المكاره و�سيّ ء الأخالق ومذام الأفعال.
((( ّ
((( �سورة التوبة ،الآية .25
((( بحار الأنوار ،ج� ،74ص .401
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص .361
((( الكافي ،ج� ،2ص .313
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،11ص .253
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 .5عن الإمام الباقر �« :Qس ّد �سبيل العجب بمعرفة ال ّنف�س»(((.
 .6عن الإمام ال�صادق ّ �« :Qإن الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه ،ويعمل العمل
في�سره ذلك ،فيتراخى عن حاله تلك ،فلأن يكون على حاله تلك خير له م ّما دخل
ّ
فيه»(((.
 .7عن الإمام ال�صادق « :Qيدخل رجالن الم�سجد� ،أحدهما عابد والآخر فا�سق،
فيخرجان من الم�سجد والفا�سق �صديق والعابد فا�سق؛ وذلك �أ ّنه يدخل العابد
الم�سجد وهو ّ
مدل بعبادته ويكون فكره في ذلك ،ويكون فكرة الفا�سق في التندّم
على ف�سقه ،في�ستغفر اهلل من ذنوبه»(((.

((( بحار الأنوار ،ج� ،75ص .164
((( الكافي ،ج� ،2ص .313
((( بحار الأنوار ،ج� ،69ص .316

الدّرس السادس

التك ّبر

()1

حقيقته ،أصنافه ومظاهره

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يتع���رّف �إل���ى مخاط���ر الكب���ر وت�أثيره عل���ى �سير
الإن�سان التّكامليّ .
 2 .2يبيّن معنى الكبر وكيف يتميّز عن العجب.
 3 .3يتعرّف �إلى �أ�صناف المتكبّرين وعالماتهم.

ّ
أهمية معرفة مرض الكبر
عندم���ا ننظر �إلى الئح���ة الأمرا�ض القلبيّة ،قد ال نجد رذيل ًة �أقبح و�أ�شنع من الكبر؛ ولهذا
�أول���ت التعاليم الدّينيّة عناية فائقة لمواجهته والح ّد منه .يُعلم ذلك من خالل الحجم الكبير
للنّ�صو�ص ال�شّ ريفة ـ قر�آنًا و�س ّن ًة ـ التي تعرّ�ضت لهذه الخ�صلة الموبقة.
ن�ستنت���ج مبا�ش���ر ًة �أنّ الكِ بر من �أعظم �أ�سباب هالك الأف���راد والمجتمعات .وندرك كيف �أنّ
�أكث���ر الظّ لم و�سفك الدّماء وارتكاب �أب�شع �أنواع الجّ رائم �إنّما كان ب�سبب هذا المر�ض الخبيث؛
وب�سببه ا�سودّت �صفحات التّاريخ بما يندى له الجبين ويفرح له عد ّو الإن�سانيّة الأكبر �إبلي�س لعنه
اهلل .يقول �أمير الم�ؤمنين« :Qفَاعْ َت ِبرُوا َبمَا �أَ�صَ ابَ الأُ َم َم المُ�سْ َت ْك ِبرِينَ مِ نْ َق ْب ِل ُك ْم مِ نْ َب�أ ِْ�س
ال ِتهِ ،وَا َّتعِظُ وا ِب َمثَاوِي خُ دُودِهِ � �مَْ ،ومَ�صَ ار ِع جُ نُو ِب ِهمْ ،وَا�سْ َتعِيذوا
هلل وَ�صَ ْوالَ ِت� �هَِ ،و َوقَا ِئ ِع� � ِه َو َم ُث َ
ا ِ
�ص اهلل فِي ا ْل ِك ْب ِر لأحَ د مِ نْ
هلل مِ نْ َلوَاقِحِ الْك ْبرَِ ،كمَا تَ�سْ َتعِيذُو َن ُه مِ نْ طَ وَارِقِ الدَّهْ رَِ ،فلَ ْو رَخَّ َ
بِا ِ
ا�ص ِة أَ�ن ِبيَا ِئ� � ِه [ َو�أَولِيا ِئ ِه] ،وَل ِك َّن� � ُه �سُ بْحَ ا َن ُه َك َّر َه �إِ َل ْي ِه� � ُم ال َّتكَا ُبرََ ،ور َِ�ض َي
عِ َب ��ا ِد ِه َلرَخَّ � � َ�ص فِي ِه لِخَ َّ
ْ�ض خُ دُو َد ُهمَْ ،و َع َّفرُوا فِي ال ُّترَابِ وُجُ و َه ُهمْ ،وَخَ ف َُ�ضوا �أَجْ نِحَ َت ُه ْم
َا�ضعََ ،ف�أَلْ�صَ قُوا بِالأر ِ
َل ُه ُم ال َّتو ُ
ال ُه ْم بِالْـمَجْ َه َدةِ،
ِل ْل ُم�ؤمِ ِني ��نَ َ ،وكَا ُن ��وا َقوْماً مُ�سْ ت َْ�ض َعفِينَ  ،قَدِ اخْ َت َب َر ُه� � ُم اهلل با ْلـمَخْ مَ�صَ ةِ ،وَا ْب َت َ
ال َت ْع َت ِبرُوا الرِّ�ضَ ��ى وَال�سُّ خْ طَ بِالمَالِ وَا ْل َولَدِ
وَامْ تَحَ َن ُه� � ْم بِالْـمَخَ ��او ِِفَ ،ومَخ�ضَ ُه� � ْم بِا ْل َمكَا ِرهَِ ،ف َ
َا�ض ِع ا ْل ِغنَى وَاال ْفتِقارَِ ،ف َق ْد قَا َل �سُ بْحَ ا َنهُ} :ﯩ
ال ِب َموَا ِق ِع ا ْل ِف ْت َنةِ ،وَاالْخْ ِتبَا ِر فِي َمو ِ
جَ ْه ً
هلل �سْ بْحَ ا َن� � ْه يَخْ َت ِب ُر
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ{(((َ ،ف� ��إِ َّن ا َ
عِ بَا َد ُه ا ْلمُ�سْ َت ْك ِبرِينَ فِي �أَ ْنفُ�سِ ه ْم ِب�أَ ْو ِليَا ِئ ِه ا ْلمُ�سْ ت َْ�ض َعفِينَ فِي أَ�عْ ُي ِن ِهمْ»(((.
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآيتان  55و .56
((( نهج البالغة� ،ص.290
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�إنّ التكبّر معيا ٌر مه ٌّم لمعرفة �صحّ ة �سير الإن�سان التكامليّ  .فمن وجد في نف�سه �شيئًا منه،
ول���و مثقال ذرّة ،فهذا يعني �أنّ ك ّل �إنجازاته ،ولو بلغ���ت مقدار جبال الأر�ض ومثاقيلها ،لي�ست
ال�صالح كامن في القرب من اهلل تعالى؛
ب���ذات قيمة �أ�صلاً � ...إنّ جوهر العبادة وروح العم���ل ّ
هذا القرب الذي يظهر في قلب الإن�سان ب�صورة التذلّل والخ�ضوع والتّوا�ضع والمتربة.
فال�ص�ل�اة الت���ي بها تُقبل الفرائ�ض�« :إن قُبل ��ت قُبل ما �سواه ��ا»((( ،والتي هي الرّكن الذي
ّ
ال�صالحة ُتع��� ّد كما يق���ول الإمام« :جوه���ر التوا�ضع
يُ�ش���اد علي���ه بنيان العب���ادات والأعم���ال ّ
والخ�ش���وع ،ولبّها هو هجران النّف�س ،وال�سّ فر �إلى اهلل ..فه���ي «معراج الم�ؤمن»(((»((( .ف�إذا لم
�سبب كان ،فهذا
تورث عباداتنا ـ وبعد ك ّل هذا العمر ـ �سوى التّكبّر على بع�ض عباد اهلل ،ولأيّ ٍ
يعني �أنّها كانت فاقدة للرّوح� ،صالة لن تكون مقبولة عند اهلل ،ولن تُرفع �إليه .و�إذا لم تتقدّم
�صالتنا م�سير َة �أعمالنا ،فلن يكون لأعمالنا �أيّ دو ٍر في تزكيتنا وتهذيبنا ،لهذا كان ك ّل م�ؤمنٍ
حري�ص على دينه �شديدَ االهتمام في البحث عن هذا المر�ض المهلك المحبط.
ٍ
يقول الإمام الخميني {« :روي في الكافي ال�شريف م�سند ًا عن الإمام ال�صادق ،Q
ق ��ال« :فيم ��ا �أوح ��ى اهلل ع� � َّز وج َّل �إل ��ى داوود « :Qي ��ا داوود ،كما �أنّ �أق ��رب النا�س من اهلل
المتوا�ضع ��ون ،كذل ��ك �أبعد النا�س م ��ن اهلل المتكبّرون»((( .وفي ه���ذا الحديث ال�شريف كفاية
لأهل اليقظة و�أ�صحاب المعرفة ...وال كالم لنا مع الذين يطلبون العلم والعمل من �أجل الدنيا،
فح�سابهم على اهلل الجبّار؛ �أمّا الذين يدَّعون �أنّهم يطلبون اهلل الحقّ تبارك وتعالى ،فعليهم �أن
يعرفوا ـ من هذا الحديث ال�شّ ريف ـ ما ينبغي لهم �أن يعملوه ،ثمّ يتّخذوا هذا الحديث ال�شّ ريف
معي���ارًا ومح���كًّا يعر�ضون عليه نفو�سهم ،ف�إذا وجدوا بق ّي ًة م���ن التّكبّر في قلوبهم ،و�أدركوا �أنّهم
مبتل���ون بالتّكبّر العمليّ على النا����س ،فليعرفوا �أنّ �أعمالهم وعلومهم لم تكن خال�صة هلل تعالى،
بل كان الهدف منها تلبية �أهواء النّف�س الأمّارة بال�سّ وء ،فلو كانت بهدف التقرّب �إلى اهلل لكانت
�صفتهم التّوا�ضع ،وهو �أهمّ من ك ّل �أمرٍ في تقريب الإن�سان �إلى اهلل تعالى»(((.
((( الكافي ،ج� ،3ص ،268باب من حافظ على �صالته �أو �ضيّعها.
((( بحار الأنوار ,ج� ،79ص .248
((( جنود العقل والجهل� ،ص .77
((( الكافي ،ج� ،2ص.123
((( جنود العقل والجهل� ،ص .314 - 313
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تعريف الكبر
�إنّ جمي���ع الح���االت النف�سيّة تكون خفيّة على من ال يكترث لأح���وال قلبه ،بل ت�صبح �صعبة
االكت�شاف كلّما ن�سي المرء نف�سه .ومن المعلوم �أنّ ال�سّ بب الأوّل لن�سيان النّف�س هو الغفلة عن
�آيات اهلل تعالى التي تذكّرنا باهلل ع ّز وجلّ} :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ {(((.
�أمّ���ا من اجتهد في �إ�صالح نف�سه ،ف�إنّ اهلل تعالى �سيجعل له فرقانًا ونورًا يدرك بهما �أ�سرار
باطن���ه وكوامن قلبه .و�إنّ ال�سّ عي للو�صول �إلى معرف���ة اهلل وحبّ اهلل ي�ؤدّي �إلى هذا التّوفيق كما
هلل َتبَارَكَ َو َتعَالَى �إِذَا �أَرَا َد ِب َعبْدٍ خَ يْراً جَ َع َل ُذنُو َب ُه َبيْنَ َع ْي َن ْي ِه ُم َم َّثلَة»(((.
جاء في الحديث�« :إِ َّن ا َ
و�إنّ م���ن �أو�ض���ح �سبل الهداية ف���ي الحياة الدّني���ا اال�ستنارة بتعاليم الأنبي���اء وورثتهم من
العلماء الحكماء؛ فهم �أهل الذّكر ،وبهم ي�ست�ضيء طالب الحقّ  .وها هو الإمام الخمينيّ يمثّل
ف���ي ع�ص���ر الغيبة �أعظم نموذج للمدر�س���ة الأخالقيّة العرفانيّة ،وقد ترك لن���ا تراثًا غنيًّا في
المعنويات مليئًا بالحكمة ،يمكن �أن ي�ساعدنا كثير ًا في درا�سة الحاالت المعنويّة المختلفة.
فف���ي تعري���ف الكبر ،يقول الإم���ام{« :الكبر عبارة ع���ن حالة نف�سيّة تجع���ل الإن�سان
يترفّ���ع ويتعالى على الآخري���ن .ومن �أماراته تل���ك الأعمال التي ت�صدر ع���ن الإن�سان ،والآثار
الت���ي تب���دو منه ،بحيث يُقال عنه �إنّه متكّبر .وهذه ال�صفة ه���ي غير العُجب ،بل هي كما �سبق
قول���ه� ،صف���ة رذيلة وخبيثة ،تنجم عن العج���ب؛ لأنّ العجب هو الإعجاب بال���ذات ،والكبر هو
التّعالي والتّعاظم على النّا�س .فعندما يتوهّ م الإن�سان �أنّ فيه �صفة من �صفات الكمال ،تنتابه
حال���ة ،هي مزيج من ال�سّ ���رور والتدلّل والتغنّج وغيرها .هذه هي �صف���ة «العُجب» ولكونه يرى
ال�صفة التي يتوهّ مها في نف�سه ،ينتابه �شع���و ٌر �آخر هو ت�صوّر التفوّق
الآخري���ن ال يملك���ون تلك ّ
والتقدّم ،وهذا ي�ؤدّي �إلى التّعاظم والتّرفّع ،وهذه هي �صفة «الكِ بر»� .إنّ كل هذه الحاالت تكون
ف���ي القلب وفي الباطن ،وتظهر �آثارها على الظّ اهر ،ف���ي المالمح وفي الأفعال وفي الأقوال؛
وبهذا ي�صبح الإن�سان مغرورًا ،و�إذا ازداد �أ�صبح معجبًا بنف�سه ،وعندما يطفح �إعجابه بنف�سه
يتعاظم ويترفّع ويتكبّر»(((.
((( �سورة الح�شر ،الآية .19
((( بحار الأنوار ،ج� ،74ص  ،78باب ما �أو�صى به الرّ�سول � Pأبا ذ ّر رحمه اهلل.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .103
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المطل���وب �أن نتع���رّف على هذا المر�ض ونغو�ص في دقائقه؛ لأنّه قد يخفى �إلى الح ّد الذي
ال يُدْ رَك معه .فقد �سُ ئل الإمام ال�صادق  Qمَ ا حَ ُّد الْكِ بْرِ ؟ قال« :الرّجل ينظر �إل ى نف�سه
�إذا لب�س الثّوب الح�سن ي�شتهي �أن ُيرَى عليه» ،ثمّ قال }:ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ {((( ((.
يذك���ر لنا الإمام الخمين���يّ { ب�ضعة نماذج لأح���وال المتكبّرين تعينن���ا على اكت�شاف
خباي���ا ه���ذه الرّذيلة الموبقة .ولكن ينبغي �أن نلتفت �إلى �أطوار الكبر حتى نتمكّن من معالجته
وف���ق الأ�صول ال�سّ ليمة .فعندم���ا نتحدّث عن ال�شّ خ�صيّة المتكبّرة ونتن���اول باطنها و�أخالقها،
ن�ستعمل عبارة الكِ بْر .وعندما ي�أتي الحديث عن �سلوكها وت�صرّفاتها ن�ستعمل كلمة التّكبّر.
يقول الإمام�« :إذا كان القلبُ معيوبًا قد ا�ستولت عليه �آفات التّوجّ ه للنّف�س وعبادتها وحبّها،
ف�إنّ���ه يُولِّ���د «الكِ بْر» ،وهو حال���ة نف�سيّة يرى فيها الإن�سان نف�سه كبي���رًا و�أعظم من غيره .ف�إذا
تعامل على وفق ما تقت�ضيه هذه الحالة النّف�سيّة ،وتعالى على عباد اهلل في �أعماله الظاهرية؛
قيل :تكبَّر� .أمّا �إذا دفعته هذه الحالة النّف�سيّة �إلى التمرّد على طاعة الحقّ  ،قيل :ا�ستكبر� .إذاً،
فاال�ستكب���ار ه���و تم ّر ٌد وطغيا ٌن ينتج من حال الكِ بْر ،وهو �ض��� ّد اال�ست�سالم الذي هو عبارة عن
االنقياد الظّ اهريّ النّاتج من الت�سليم الباطنيّ القلبيّ »(((.
خ�صو�صا في مرحل���ة المجاهدة الأول���ى ،وقبل تحقيق
ً
فالكِ بْ���ر �أم��� ٌر باطنيّ قد ال يظه���ر،
النّ�ص���ر التّام على النّف�س الأمّارة .حيث يختبئ من جرّاء هذه المجاهدة ،حتى يظنّ المبتلى
به �أنٍّه قد �سلُم منه� ...أمّا �إذا ا�شت ّد �أو �أُهمل �أمره ،ف�إنّه وال �شكّ �سيظهر في الأعمال والأفعال
التي يالحظها النّا�س عا ّمةً.
ال�صف���ة الرّذيلة ت�ستدعي جمل ًة م���ن التّ�صرّفات عند وج���ود دواعيها .فمن كان يجد
فتل���ك ّ
ف���ي نف�سه الأف�ضليّ���ة ب�سبب كمالٍ ما ـ و�إن كان موهومًا ـ ف�إنّه �سيندفع للت�صرّف بكِ بْرٍ وا�ستعالء،
عندم���ا يح�ضر عن���ده �شخ�ص ال يمتلك ذاك الكمال .وقد يتوا�ضع في م���كانٍ �آخر لمن يجد فيه
درجة �أعلى �أو لمن يرى فيه كمالاً �آخر لي�س موجودًا عنده .ولهذا ،ينبغي �أن نالحظ في ك ّل �صفة
نف�سيّة جوهرها وحقيقتها ،ون�ستخل�ص من النّماذج والحاالت المعرو�ضة التّعريف الدّقيق لها.
((( �سورة القيامة ،الآية .14
((( بحار الأنوار ،ج� ،76ص.312
((( جنود العقل والجهل� ،ص .355
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أصناف المتكبرين وأنواعهم
«للكب���ر �أ�سب���ابٌ عديد ٌة ترجع كلّها �إلى توّهم الإن�سان الكمال في نف�سه ،ممّا يبعث على العُجب
الممزوج بحبّ الذات ،فيحجب كمال الآخرين ويراهم �أدنى منه ويترفّع عليهم قلبي ًا �أو ظاهرياً»(((.
«�إن كل ه���ذه الح���االت تكون ف���ي القلب وف���ي الباطن ،وتظه���ر �آثارها عل���ى الظاهر ،في
المالم���ح وفي الأفعال وفي الأقوال؛ وبه���ذا ي�صبح الإن�سان مغ���رور ًا و�إذا ازداد �أ�صبح معجبًا
بنف�سه ،وعندما يطفح �إعجابه بنف�سه يتعاظم ويترفّع ويتكبّر»(((.
فلنقر�أ حول بع�ض نماذج المتكبّرين التي يقدّمها لنا الإمام الخميني ،ونت�أمّل فيها جيّدً ا:
 .1علماء العرفان

«ق���د يح�صل بين علماء العرفان �أن يت�ص���وّر �أحدهم نف�سه من �أهل العرفان وال�شّ هود ومن
�أ�صحاب القلوب وال�سّ وابق الح�سنى ،فيترفّع على الآخرين ويتعاظم عليهم .ويرى �أنّ الحكماء
والفال�سف���ة �سطحيّون ،و�أنّ الفقهاء والمحدّثين ال يتجاوزون الظّ اهر في نظراتهم ،و�أنّ �سائر
النا����س كالبهائم .وينظر �إل���ى عباد اهلل بعين التّحقير واالزدراء .ويذهب هذا الم�سكين ينمّق
الحدي���ث عن الفناء في اهلل والبقاء باهلل ،ويدقّ طبل التّحقّق .مع �أنّ المعارف الإلهيّة تق�ضي
ح�سن الظنّ بالكائنات ،فلو �أنّه كان قد تذوّق حالوة المعرفة باهلل لما تكبّر على مظاهر جمال
اهلل وجالل���ه ،بحيث �إنّه في مق���ام العلم والبيان ي�صرّح خالف حاله ،ولك���نّ الحقيقة هي �أنّ
ه���ذه المع���ارف لم تدخل قلبه ،بل �إنّ هذا الم�سكين لم يبلغ حتّى مقام الإن�سان ،ولكنّه يت�شدّق
بالعرفان ،ومن دون �أن يكون له حظُّ من العرفان يتحدّث عن مقام التحقّق»(((.
 .2الحكماء

أي�ضا �أنا�سً ا ،يرون �أنّهم بما يملكون من براهين ومن علم بالحقائق،
«و�إنّ من بين الحكماء � ً
وبكونهم من �أهل اليقين باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله ،ينظرون �إلى �سائر النّا�س بعين التّحقير،
وال يعتب���رون عل���وم الآخرين علومً ا ،وي���رون عباد اهلل جميعًا ناق�صي عل���م و�إيمان ،فيتكبّرون
((( الأربعون حديثًا� ،ص .106
((( (م.ن)� ,ص .103
((( الأربعون حديثًا� ،ص .107 - 106
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عليهم في الباطن ،ويعاملونهم في الظاهر بكبرياءٍ وغرور ،مع �أنّ العلم بمقام الرّبوبيّة ،وفقر
الممكن (المخلوق) ،يق�ضيان بخالف ذلك .والحكيم من تحلّى بملكة التوا�ضع بو�ساطة العلم
بالمبد�أ والمعاد»(((.
 .3المتص ّوفون

أ�شخا�ص���ا يعاملون النّا�س
ً
«نجد ف���ي الذين يدّعون الإِر�شاد والتّ�ص���وّف وتهذيب الباطن� ،
بالتّكبّ���ر وي�سي����ؤون الظنّ بالعلماء والفقه���اء و�أتباعهم ،ويطعنون بالعلم���اء والحكماء ،ويرون
النّا����س ،ع���دا �أنف�سهم ومن يلوذ بهم ،م���ن �أهل الهالك؛ وبما �أنّهم �صف���ر اليدين من العلوم،
ي�صف���ون العلوم ب�أنّها �أ�شواك الطّ ريق ،ويرون �أ�صحابها �شياطين طريق ال�سّ الك ،مع �أنّ كل ما
يزعمونه لأنف�سهم من مقام يقت�ضي خالف ذلك كلّه»(((.
 .4علماء الفقه

«نج���د �أحيانًا بين الفقهاء وعلماء الفقه والحدي���ث وطالّبهما من ينظر �إلى �سائر النّا�س
بعين االحتقار ويتكبّر عليهم ،ويرى نف�سه جديرًا بك ّل �إكرام و�إعظام ،ويعتقد �أنّ من المفرو�ض
على النّا�س �أن يطيعوا �أمره �إطاع ًة عمياء ،و�أنّه }ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ{((( ،وما
م���ن �أحد ي�ستح���قّ الجنّة ،في ر�أيه� ،إ ّال هو م���ع �أفرادٍ معدودين مثله ،وك ّلم���ا جاء ذكر طائفة
مقترنً���ا ب�أيّ علم من العلوم طعن فيهم ،من دون �أن يعترف ب�أيّ علمٍ �سوى علمه القليل الذي
يتمتّ���ع به ،ويرى �أنّ تلك العل���وم تافه ًة وغير نافع ٍة ومدعاة لله�ل�اك ،فيرف�ض العلماء و�سائر
العل���وم جه�ًل�اً و�سفهًا ،ويُظهر ك�أنّ تديّنه ه���و الذي يحتّم عليه �أن يحتقره���م وي�ستهين بهم،
م���ع �أنّ العل���م والدّين منزّهان عن �أمثال هذه الأطوار والأخالق� .إنّ ال�شريعة المطهّرة تحرّم
التّ�صريح بقول من دون علم ،وتوجب الحفاظ على كرامة الم�سلم� .أمّا هذا الم�سكين الذي ال
معرفة له بالدّين وال بالعلم ،فيعمل على خالف قول اهلل ور�سوله ،ثمّ يقول �إنّ ذلك من �صلب
الدّين ،مع �أنّ �سيرة ال�سّ لف والخلف من العلماء العظام تكون مغايرة لهذا»(((.
((( (م.ن)� ,ص .107
((( (م.ن).
((( �سورة الأنبياء ،الآية .23
((( الأربعون حديثًا� ،ص .108
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 .5أصحاب العلوم

أي�ضا ،في الطّ بّ والرّيا�ضيّات والطّ بيعة،
«�إنّ الكبر منت�ش ٌر بين علماء �سائر العلوم الأخرى � ً
أي�ضا ال يقيمون
ال�صناعات الهامّ���ة ،كالكهرباء والميكانيك وغيرهما� .إنّهم � ً
وكذلك �أ�صحاب ّ
وزنً���ا للعلوم الأخرى مهما تكن ،ويحتقرون �أ�صحابها ،وك ّل منهم يح�سب �أنّ ما عنده وحده هو
العل���م ،وما عن���د غيره لي�س بعلم ،فيتكبّر على النا�س في باطن���ه وظاهره ،مع �أنّ ما عنده من
علم ال ي�ستدعي مثل هذا التّكبّر»(((.
 .6أهل ال ّنسك والعبادة

أي�ضا على النّا�س ويتعالى
«وهناك من غير �أهل العلم ،مثل �أهل النّ�سك والعبادة ،من يتكبّر � ً
عليه���م ،وال يعتب���ر النّا�س حتّى العلماء من �أهل ال ّنج���اة ،كلّما جرى حديث عن العلم ،قال :ما
فائدة علم بال عمل؟ العمل هو الأ�صل� .إنّهم يهتمّون بما يقومون به من عمل وطاعة ،وينظرون
بعي���ن االحتقار �إلى جميع الطّ بقات ،مع �أنّ الم���رء �إذا كان من �أهل الإخال�ص والعبادة ينبغي
لعمله �أن ي�صلحه»(((.
مظاهر الكبر
 .1التأ ّنف من ال ّناس واإلعراض عنهم

«ق���د ال يهت���م [المتكبّر] ب�إخفاء تكبّره على من حوله ،كما لو كان العنان قد �أفلت من يده،
فتظه���ر �آثار الكِ بْر في �أعمال���ه وحركاته و�سكناته ،ك�أن يتقدّم ف���ي المجال�س وي�سبق الآخرين
ف���ي ال ّدخ���ول والخروج ،وال ي�سمح للفق���راء بح�ضور مجال�سه ،وال يح�ض���ر مجال�سهم ،ويحيط
نف�س���ه بهالة من الحرمة ،ويظهر التّعالي ف���ي م�شيته وفي نظرته وفي حديثه مع النّا�س .يقول
�أح���د المحقّقين ،والذي �أخذنا منه الكثير من �أ�صول ه���ذا البحث وترجمناه�« :إنّ �أدنى درجة
الكِ بْ���ر ف���ي العالِم هي �أن يدير وجهه عن النا�س ك�أنّ���ه يعر�ض عنهم ،وفي العابد هي �أن يعب�س
في وجوه النّا�س ويقطب جبينه ،وك�أنّه يتجنّبهم �أو �أنّه غا�ضبٌ عليهم ،غافلاً من �أنّ الورع لي�س
((( (م.ن)� ,ص .108
((( (م.ن).
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ف���ي تقطي���ب الجبين ،وال في عبو�س مالمح الوجه ،وال في البعد عن النّا�س والإعرا�ض عنهم،
وال ف���ي ليّ الجِ يد ،وط�أط�أة الر�أ����س ،ولملمة الأذيال ،بل الورع يكون في القلب ،لقد قال ر�سول
اهلل « :Pها هنا التقوى» و�أ�شار �إلى �صدره»(((.
 .2ال ّتفاخر بالعلم واألعمال العباد ّية

«قد يظهر الكبر على الل�سان بتبيان المفاخرة والمباهاة وتزكية الذّات .فهذا العابد ،وهو
في مقام التّفاخر ،يقول� :إنّني قمت بكذا عمل؛ فينتق�ص بهذا من الآخرين عن طريق �إ�ضفاء
الأه ّميّ���ة على �أعمال���ه .و�أحيانًا ال ي�صرّح بذل���ك ،ولكنّه قد يتفوّه بما يوح���ي ب�أنّه يزكّي ذاته.
والعالم يقول للآخرين :ما �أدراك �أنت؟ �إنّني طالعت الكتاب الفالني مرّات عديدة ،و�أم�ضيت
�سن���وات لدى المجامع العلميّة ،ور�أيت عددًا من �أ�ساطين العلم و�أ�ساتذته ،لقد �أجهدت نف�سي
كثيرًا� ،صنّفت و�ألّفت الكتب الكثيرة ،وما �إلى ذلك»(((.
 .3ال ّتفاخر بالجاه والمال

أحط من هذا والأحقر مكانة هو ذلك الذي يتكبّر ويتباهى بالأمور الخارجيّة ،مثل
«ولكن ال َّ
المال ،والجّ ���اه ،والخدم ،والح�شم والقبيلة .فهذا الم�سكين بعي���د عن الخُ لق الب�شريّ والأدب
الإن�سانيّ  ،فارغ اليد من ك ّل العلوم والمعارف .ولكن بما �أنّ مالب�سه من �أجود الأ�صواف ،و�أباه
ف�ل�ان بن فالن ،فه���و يتكبّر على النّا�س .فما �أ�ضيق عقله و�أ�ش ّد ظ�ل�ام قلبه! �إنّه يقتنع من ك ّل
الكماالت باللبا�س الجميل ،ومن ك ّل جمال بالقبّعة والرّداء! يرت�ضي الم�سكين مقام الحيوانيّة
بال�صورة الخالية من ك ّل �شكلٍ
ويقب���ل بحظّ ها ،ويقتنع من جميع المقامات ال�سّ امية الإن�سانيّة ّ
وم�ضم���ون ،والفارغة من الحقيقة ،ظانًّا نف�س���ه بهذا �أنّه ذو مقام .وفي الواقع� ،إنّه على درجة
تخ�ضع
ال�ضعة ومن عدم اللياقة ،بحيث �إنّه �إذا �شاهد �أحدً ا �أعلى منه مرتبة واحدة دنيويّة ّ
من ّ
يتخ�ضع العبد ل�سيّ���ده .ال �شكّ �أنّ من ال همّ ل���ه �سوى الدّنيا ،ال يك���ون �إلاّ عبدً ا للدّنيا
ل���ه كم���ا ّ
ولأهلها .و�أن يغدو ذليلاً لدى من يتزلّف وي�ستذلّ لديهم»(((.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .110 - 109
((( (م.ن)� ,ص .110
((( الأربعون حديثًا� ،ص .118
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المفاهيم الرئيسة

التكاملي .فمن وجد في نف�سه �شي ًئا
�صحة �سير الإن�سان
� .1إنّ التك ّبر معيا ٌر مه ٌّم لمعرفة ّ
ّ
منه ولو مثقال ذ ّرة ،فهذا يعني �أنّ ك ّل �إنجازاته لي�ست بذات قيمة �أ�صلاً  ،لأنّ جوهر
العبادة كامن في القرب من اهلل تعالى الذي يظهر في قلب الإن�سان ب�صورة التذ ّلل
والخ�ضوع والتّوا�ضع والمتربة.
 .2الكبر عبارة عن حالة نف�س ّية تجعل الإن�سان يتر ّفع ويتعالى على الآخرين .وهو �صفة
رذيلة وخبيثة ،تنجم عن العجب.
«الك ْبر» حالة نف�س ّية يرى فيها الإن�سان نف�سه
 .3الفرق بين الكبر والتك ّبر واال�ستكبارِ :
كبي ًرا و�أعظم من غيره ،ف�إذا تعامل وفق ما تقت�ضيه هذه الحالة ال ّنف�س ّية وتعالى على
عباد اهلل في �أعماله الظاهرية قيل :تك َّبر� .أ ّما �إذا دفعته هذه الحالة ال ّنف�س ّية �إلى
التم ّرد على طاعة الحقّ قيل :ا�ستكبر.
� .4أ�صناف المتك ّبرين:
•علم���اء العرفان :ك�أن يت�صوّر �أحدهم نف�سه من �أهل العرف���ان ّ
وال�شهود ومن �أ�صحاب
وال�سوابق الح�سنى ،فيتر ّفع على الآخرين ويتعاظم عليهم.
القلوب ّ
•الحكم���اء :بما يملكون من براهين ومن علم بالحقائق ،وبكونهم من �أهل اليقين باهلل
ومالئكت���ه وكتبه ور�سله ،ينظرون �إلى �سائر ال ّنا�س بعي���ن ال ّتحقير ،وال يعتبرون علوم
الآخرين علومً ا.
•علماء الفقه :يرون �أنف�سهم جديرين بك ّل �إكرام و�إعظام ،ويعتقدون � ّأن من المفرو�ض
على ال ّنا�س �أن يطيعوا �أمرهم �إطاع ًة عمياء.
•�أ�صح���اب العل���وم :ك ّل منهم يح�س���ب � ّأن ما عنده وحده هو العلم ،وم���ا عند غيره لي�س
بعلم ،فيتكبّر على النا�س في باطنه وظاهره.
•�أه���ل الن�سك والعبادة� :إ ّنهم يهت ّمون بما يقومون ب���ه من عمل وطاعة ،وينظرون بعين
االحتقار �إلى جميع ّ
الطبقات.
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شواهد من وحي ّ
الدرس
دعاء:

«الله ��م �إن ��ي َت َق َّربْتُ ِ�إ َليْكَ ِبمَا َال َي ْقرُبُ �أَحَ � � ٌد مِ نْكَ �إ َّال بال َّت َقرُّبِ ِب ِه ُث َّم �أَ ْت َبعْتُ َذلِكَ بِالإِنَا َب ِة
�إِ َل ْي ��كَ  ،وَال َّت َذ ُّل ��لِ وَاالِ�سْ ِتكَا َن� � ِة لَكَ  ،وَحُ �سْ ��نِ الظَّ نِّ بِكَ  ،وَال ِّث َق� � ِة ِبمَا عِ ْن� �دَكَ  ،وَ�شَ َف ْع ُت ُه ِبرَجَ ائِكَ
ا َّل ��ذِ ي َق َّل مَا يَخِ ي ��بُ َعلَ ْي ِه رَاجِ يكَ وَ�سَ �أَ ْلتُكَ مَ�سْ أَ� َل َة الْحَ قِي ِر ال َّذ ِلي ��لِ ا ْلبَائ ِِ�س ا ْل َفقِي ِر الْخَ ائِفِ
ال ِب َت َك ُّب� � ِر ا ْل ُم َت َك ِّبرِينَ َ ،و َال
ا ْلمُ�سْ تَجِ ي� �رَِ ،و َم� � َع َذلِكَ خِ ي َف ًة َوت ََ�ضرُّعاً َو َت َع� �وُّذاً َو َتلَوُّذاًَ ،ال مُ�سْ تَطِ ي ً
ال بِ�شَ فَا َع ِة ال�شَّ ا ِف ِعي ��نَ َو�أَنَا َب ْع َد �أَ َق ��لُّ ا َلأ َقلِّينَ َ ،و�أَذَلُّ
ُم َتعَا ِلي� �اً ِبدَا َّل� � ِة ا ْلمُطِ ي ِعي ��نَ َ ،و َال مُ�سْ تَطِ ي ً
الأَ َذلِّينَ  ،وَمِ ْث ُل ال َّذ َّر ِة �أَ ْو دُو َنهَا».
الروايات الشريفة:

�ص ا ْل َخ ْلقِ َو َ�س َف ُه ا ْل َح ّقَ ،قا َلُ :ق ْلتُ َ :و َما
ر�سول اهلل �« :Pإ َّن �أَ ْع َظ َم ا ْل ِك ْب ِر َغ ْم ُ
 .1عن ِ
�ص ا ْل َخ ْلقِ َو َ�س َف ُه ا ْل َح ِّق؟ َقا َلَ :ي ْج َه ُل ا ْل َح َّق َو َي ْط ُع ُن َعلَى �أَهْ ِلهَِ ،ف َمنْ َف َع َل َذل َِك
َغ ْم ُ
َف َق ْد َنا َز َع َ
اهلل َع َّز َو َج َّل ِردَا َءهُ»(((.
ال�صا ِد ِق « :Qالدُّ ْن َيا ِب َم ْن ِز َل ِة ُ�صو َرةٍَ ،ر�أْ ُ�سهَا ا ْل ِك ْب ُر»(((.
إمام َّ
 .2عن ال ِ
ال�صا ِد ِق « :Qا ْل َج ْه ُل فِي َث اَلثٍ  :ا ْل ِك ْبرَِ ،و�شِ َّد ِة ا ْلمِ َراءَِ ،وا ْل َج ْهلِ ِباللهَّ ِ،
إمام َّ
َ .3ع ِن ال ِ
َف�أُو َلئ َِك هُ ُم ا ْل َخا�سِ ُرو َن»(((.
 .4عن الإمام علي �« :Qإِ َّي َ
اك َوا ْل ِك ْب َرَ ،ف�إِ َّن ُه �أَ ْع َظ ُم ُّ
الذ ُنوبِ َ ،و�أَ َْ أل ُم ا ْل ُع ُيوبِ َ ،وهُ َو حِ ْل َي ُة
ِي�س»(((.
�إِ ْبل َ
�ص مِ نْ َع ْق ِل ِه
 .5عن الإمام الباقر َ « :Qما د ََخ َل َق ْل َب ْامرِئٍ َ�ش ْي ٌء مِ َن ا ْل ِك ْب ِر ِ�إ اَّل َن َق َ
مِ ْث َل َما د ََخلَ ُه مِ نْ َذل َِكَ ،ق َّل َذل َِك �أَ ْو َك ُث َر»(((.
 .6عن الإمام علي « :Qاحذر الكبر ،ف�إ ّنه ر�أ�س ّ
الطغيان ومع�صية ال ّرحمان»(((.

((( الكافي ،ج� ،2ص .310
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص .37
((( (م.ن) ,ج� ،12ص .28
((( (م.ن)� ,ص .29
((( بحار الأنوار ،ج� ،75ص .186
((( غرر الحكم� ،ص .309

الدرس السابع

التك ّبر

()2

درجات التك ّبر وآثاره

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يتعرّف �إلى درجات الكبر.
 2 .2يبيّن عواقب الكبر الدنيويّة والأخرويّة.
 3 .3ي�شرح ت�أثير الكبر على تكامل الإن�سان و�إيمانه.

تمهيد
يخت�ص
ّ
يعلم جميع النّا�س كيف يكون المتكبّر؛ ولهذا ف�إنّ النّفور من المتكبّرين �أم ٌر عام ال
با ّتب���اع دين دون �آخ���ر� .إنّ كراهية التّكبّر له���ي من الأمور الفطريّة التي جُ بل���ت عليها العائلة
الب�شريّ���ة قاطبةً .لكنّ بع����ض درجات الكبر قد تخفى على �أكثر النّا�س .وما لم يقتلع المجاهد
كل هذه الدّرجات ويخرج جميع حاالت الكبر من زوايا قلبه ،ف�إنّ هذا المر�ض �سيعود مجددًّا
كال�سّ رطان الخبيث ليفتك بقلبه.
�إنّ من �أهم �أ�ساليب معالجة الأمرا�ض الأخالقيّة وتوقّيها �أن يتعرّف الإن�سان �إلى عواقبها،
خ�صو�ص���ا الأخرويّة لأنّها �ستكون م�صيره النّهائي .وكثيرة هي الم�شاكل والأزمات التي نعاني
ً
منه���ا ف���ي حياتنا وتجعل عي�شنا ممتزجً ا ب�ألوان التّعب وال�شّ ق���اء ب�سبب تغلغل هذا المر�ض في
النّف�س وا�شتراكه في تكوين الكثير من الدّوافع والغايات.
درجات الكبر
يبيّن الإمام الخمينيّ �أنّ للكبر ،من منظور المتكبَّر عليه ،درجات:
 .1ال ّتك ّبر على اهلل تعالى

«فهو �أقبحها و�أ�شدّها هلكة ،وي�أتي على ر�أ�س درجات الكبر ،وتراه في �أهل الكفر والجحود
ومدّعي الألوهية ،وقد تراه �أحيانًا في بع�ض �أهل الدّين وال ينا�سب ذكره هنا .وهذا هو منتهى
الجهل وعدم معرفة «الممكن» حدود نف�سه وعدم معرفة مقام «واجب الوجود»»(((.

((( الأربعون حديثًا� ،ص .105
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 .2التك ّبر على األنبياء والرسل واألولياء R

«كثيرًا ما كان يح�صل في زمان الأنبياء قال تعالى على ل�سانهم ...} :ﮂ ﮃ ﮄ
 ،((({...وق���ال تعالى على ل�سان �آخرين منهم ...} :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
أي�ضا
ﯗ {((( ،وفي �صدر الإٍ�سالم وقع الكثير من التّكبّر على �أولياء اهلل ،وفي هذا الزّمان � ً

نجد نماذج منه في بع�ض المح�سوبين على الإ�سالم»(((.
 .3ال ّتك ّبر على أوامر اهلل تعالى

«يرج���ع �إلى التّكبّر عل���ى اهلل((( ...وهو يظهر في بع�ض العا�صي���ن ،ك�أن يمتنع �أحدهم عن
ال�صالة لأنّ ال�سّ جود ال يليق
الح���جّ بحجّ ة �أنّه ال ي�ست�سيغ منا�سكه من �إحرام وغي���ره� .أو يترك ّ
بمقام���ه ،بل قد يظهر ذلك �أحيانًا عند �أه���ل النّ�سك والعبادة و�أهل العلم والتّديّن ،ك�أن يترك
الأذان تكبّ���رًا� ،أو ال يتقبّ���ل مقولة الحقّ �إذا جاءت ممّن هو قريب له �أو دونه منزلة .فقد ي�سمع
الإن�سان قولاً من زميلٍ له فيردّه ب�شدّة ويطعن في قائله ،ولكنّه �إذا �سمع ذلك القول نف�سه ،من
أي�ضا في قبول الثّاني.
كبي���ر ف���ي الدّين �أو الدّنياَ ،ق ِب َلهُ .بل قد يكون جادًّا ف���ي ر ّد الأول وجادًّا � ً
�شخ�ص���ا ه���ذا �ش�أنه ال يكون من طلاّ ب الحقّ  ،بل يك���ون تكبّره قد �أخفى عنه الحقّ  ،و�أعماه
ً
�إنّ
أي�ضا من يترك تدري�س علم �أو كتاب
تملّقه لذاك الكبير و�أ�صمّه .ومثل هذا التّكبّر يتّ�صف به � ً
باعتباره ال يليق به� ،أو يرف�ض تدري�س �أ�شخا�ص ال مركزيّة لهم� ،أو لأنّ عددهم قليل� ،أو يترك
�ص�ل�اة الجماعة في م�سجدٍ �صغي���رٍ وال يقتنع بعدد من الم�أمومين ،حتّ���ى و�إن علم �أنّ في مثل
تلك الجماعة ر�ضا الحقّ تعالى .وقد ت�صبح هذه الحال من ال ّدقّة بحيث �إنّ �صاحبها ال يدرك
�أنّ عمل���ه ه���ذا يرجع �إلى الكبر� ،إ ّال �إذا تدارك الأم���ر ب�إ�صالح نف�سه ،وتخلّ�ص من مكائد هذه
الحال»(((.

((( �سورة الم�ؤمنون ،الآية .47
((( �سورة الزّخرف ،الآية .31
((( الأربعون حديثًا� ،ص .105
((( (م.ن)� ,ص .104
((( (م.ن)� ,ص .106 - 105
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«وي���راه �أه���ل المعرفة راجعًا �إلى التّكبّ���ر على اهلل((( ...و�أقبحه التكبّ���ر على العلماء باهلل،
ومفا�س���ده �أكث���ر من ك ّل �ش���يء و�أهمّ  .ومن هذا التكبّ���ر رف�ض مجال�سة الفق���راء ،والتقدّم في
المجال����س والمحاف���ل ،وفي الم�شي ،وف���ي ال�سلوك .وهذا الن���وع من التكبّر رائ���ج و�شائع بين
مختلف الطبقات ،ابتدا ًء من الأ�شراف والأعيان والعلماء والمحدّثين والأغنياء حتى الفقراء
والمعوزين� ،إ ّال من حفظه اهلل من ذلك»(((.
�إذً ا ،ك ّلم���ا عظُ ���م �ش����أن من نتكبّ���ر عليه ،وارتفع���ت �أهميّة م���ا نتكبّر ب�سببه(وه���و الكمال
المزعوم) �صار �أمر الكبر �أعظم؛ ولهذا كان التكبّر بالعقائد والمعارف الإلهيّة على اهلل �أ�ش ّد
الدّرجات �سوءًا .وهذا ما بلغه �إبلي�س في تكبّره؛ لأنّه واجه ربّه المتعال بعقائد حقّة.
أي�ضا بح�سب ما يُتكبّر
وكما �أنّ الكبر ي�شت ّد وخامة بح�سب المتكبَّر عليه ،ف�إنّه ي�شت ّد كذلك � ً
به .وفيما ي�أتي ن�ستعر�ض درجات متعلّقات الكبر.
ّ
درجات متعلقات الكبر
يق���ول الإمام الخمين���ي {« :فال ب ّد �أن نع���رف �أنّ للكبر درجات ت�شب���ه الدّرجات التي
ذكرناه���ا في العجب .وي�ض���اف عليها درجات �أخرى ذات �صلة بالعج���ب �أعر�ضنا عن ذكرها
هناك لعدم �أه ّميّتها ،ولكنّنا نتعرّ�ض �إليها هنا لكونها مهمّة ،فنقول:
أي�ضا �ستّ :
�أمّا الدّرجات التي ورد �شبيهها في العجب ،فهي � ً
 .1الكبر ب�سبب الإيمان والعقائد الح ّقة ،ويقابله الكبر ب�سبب الكفر والعقائد الباطلة.
وال�صفات الحميدة ،ويقابله الكبر ب�سبب الأخالق
 .2الكبر ب�سبب الملكات الفا�ضلة ّ
ال ّرذيلة والملكات القبيحة.
وال�صالحات من الأعمال ،ويقابله الكبر ب�سبب المعا�صي
 .3الكبر ب�سبب العبادات ّ
وال�س ّيئات من الأعمال»(((.
ّ
((( الأربعون حديثًا� ،ص .105
((( (م.ن)� ,ص .106
((( الأربعون حديثًا� ،ص .104
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�إنّ �س���وء وقب���ح تلك الدّرج���ة يتّ�ضح بالنّظر �إلى الآث���ار الدنيويّة التي تنج���م عنها (فرديًّا
واجتماعيًّ���ا) .ف�ل�ا �ش���يء �أ�ض ّر عل���ى حياة الإن�سان م���ن �أن ينظ���ر �إلى �أعظ���م الأ�شياء نظرة
ا�ستع�ل�اء ،وه���و بذاته لي�س �شيئًا مذكورا ،ثمّ تراه ي�ستعمل �أقد����س الأمور للتكبّر .ولو ا�ستفحل
�أمره و�صار حاكمًا �أو قدوة ومثلاً �أعلى لأدّى �إلى ن�سف المنظومة القيميّة ال�سّ امية من جذورها،
ه���ذه المنظوم���ة التي ت�شكّل الحجر الأ�سا����س لحركة الإن�سان المهتدية ف���ي الحياة .و�إذا كان
اهلل تعال���ى �أعظم معروف في الوجود ،ثمّ �ضاع ه���ذا المعروف وفُقد ،فهل نتوقّع �أن يبقى من
مع���روف؟! �إنّ الألوهيّة هي الأمر الجّ امع لك ّل �صفات العظمة والجّ مال على نحو الإطالق ،فلو
ا�ستعلت الب�شريّة عليها ،لفقدت �أيّة قيمة �إيجابيّة في حياتها .وها هو ر�سول اهلل  Pيبيّن �أنّ
���ط ما ي�ص���ل �إليه المجتمع هو عندما ي�ضيع بين المعروف والمنكر فال يتمايزاَ « :كيْفَ ِب ُك ْم
�أح ّ
ُوف َو َل ْم َت ْن َهوْا عَنِ ا ْل ُم ْن َكرِ؟!»َ ،فقِيلَ َلهُ:
�إِذَا فَ�سَ َد نِ�سَ ا�ؤُ ُك ْم َوفَ�سَ َق �شُ بَّا ُن ُكمَْ ،و َل ْم َت�أْ ُمرُوا بِا ْل َم ْعر ِ
َو َيكُ���ونُ ذَ ل َِك ،يَا رَ�سُ ولَ اللهَّ ِ؟! قَالَ َ « :ن َعمْ ،وَ�شَ ٌّر مِ نْ َذلِكَ َ ،كيْفَ ِب ُك ْم �إِذَا �أَ َم ْر ُت ْم بِا ْل ُم ْن َك ِر َو َن َه ْي ُت ْم
ُوف» قِيلَ  :يَا رَ�سُ ���ولَ اللهَّ َِ ،و َيكُونُ ذَ ل َِك؟! قَالَ َ « :ن َع� �مْ ،وَ�شَ ٌّر مِ نْ َذلِكَ َ ،ك ْي ��فَ ِب ُك ْم �إِذَا
َع ��نِ ا ْل َم ْع� �ر ِ
َر�أَ ْي ُت ُم ا ْل َم ْعرُوفَ ُم ْنكَراً وَا ْل ُم ْن َك َر َم ْعرُوفاً؟»(((.
���ث �آخر عن���ه � Pأنّ المتكبّرين ه���م الثّرث���ارون�« ،أَ ْب َع َد ُك ْم مِ ِّن ��ي َي� � ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة
وف���ي حدي ٍ
ال َّث ْرثَارُو َن وَهُ ُم ا ْلمُ�سْ َت ْك ِبرُونَ»(((.
إلى أين ّ
يؤدي الكبر؟
 .1انسداد طريق ال ّتكامل

ل���و ت�أمّلنا في قول اهلل تعالى} :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ{((( ،ل���كان هذا

كافيً���ا في معرفة م�ساوئ الكب���ر و�آثاره الهدّامة .فالتكبّر الذي يُع ّد ا�ستفحالاً للكبر في النّف�س
((( الكافي ،ج� ،5ص .59
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،15ص .378
((( �سورة الأعراف ،الآية .146
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والباط���ن ،يحرم الإن�سان من الفر�صة الوحيدة للو�صول �إل���ى كماله والغاية التي خُ لق لأجلها.
ف���ك ّل هذا الوجود يمثّل �آيات اهلل الدالّة علي���ه ،والتي هي و�سيلة �سفرنا �إليه� .إنّ ك ّل الإمكانات
الروحيّة والمعنويّة والخياليّة والح�سّ يّة التي �أُعطيت للإن�سان هي من �أجل �أن يتفاعل مع �آيات
م�صروف عن ه���ذه الآيات ،ولن يتحقّق له الإيمان
ٌ
اهلل ،في�ص���ل بذل���ك �إلى معرفته .والمتكبّر
بها.
ال�صفة القبيحة بح��� ّد ذاتها مفا�س���د كثيرة ،وهذه
يق���ول الإم���ام {« :اعل���م �أنّ له���ذه ّ
المفا�س���د تتمخّ ����ض عنها مفا�سد �أخ���رى كثيرة� .إنّ ه���ذه الرذيلة تحول دون و�ص���ول الإن�سان
�إل���ى الكم���االت الظّ اهريّة والباطنيّ���ة واال�ستمتاع بالحظ���وظ الدّنيويّة والأخرويّ���ة� .إنّها تبعث
وتحط من قدر الإن�س���ان في �أعين الخلق وتجعله تافهًا ،وتحمل
ف���ي النّفو�س الحِ قد والعداوةّ ،
النّا�س على �أن يعاملوه بالمثل ،تحقيرًا له وا�ستهان ًة به»(((.
 .2الذلّ والهوان في اآلخرة

�ش���اء اهلل �سبحانه وتعالى �أن ي�ص���ل الخير عبر النّا�س وبوا�سطتهم� ،سواء كان ماء ال�سّ ماء
�أو العل���م �أو الخي���ر �أو الف�ضل �أو �أيّ �شيء .و�شيوع التكبّر في المجتم���ع ي�ؤدّي �إلى �أن ال ي�ستفيد
النّا����س من بع�ضهم كما ينبغي ...فال نن�سى ما ف���ي التكبّر من ترويج للعداء وت�أجيج للبغ�ضاء
بين النّا�س .ف�إنّ المتكبّرين يحرّ�ضون غيرهم على بغ�ضهم ،وهم بدورهم �سيبغ�ضون غيرهم
ب�سب���ب ذلك؛ فتن�ش�أ تلك العداوات الت���ي ت�ؤدّي �إلى ال�شحناء والمنازع���ات و�سفك الدّماء وما
�ش���اكل ،بالتالي الوق���وع في المعا�صي والأخط���اء التي تكون مقدمة لذل الإن�س���ان و هوانه في
الحياة الآخرة.
يقول الإمام الخميني{:
«�إنّ مثل هذا الخُ لق يوجب الذلّ في الآخرة والم�سكنة في ذلك العالم .فكما �أنّك احتقرت
النّا����س في ه���ذا العالم ،وترفّعت على عباد اهلل وتظاهرت �أمامه���م بالعظمة والجالل والعزّة
واالحت�ش���ام ،كذل���ك تكون �صورة هذا التكبّر في الآخرة ،الهوان كما ورد في الحديث ال�شّ ريف
هلل
م���ن كتاب �أ�صول الكافي :ب�إ�سناده ،عن داوود بن فرقد ،ع���ن �أخيه ،قال�« :سَ مِ عْتُ �أبا عَ بْدِ ا ِ
((( الأربعون حديثًا� ،ص .110
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ّا�س حَ تّى
[ال�ص���ادق]  Qيق���ول�« :إِ َّن ال ُم َت َكبِّري ��نَ يُجْ َعلُنَّ في ُ�ص َو ِر ال� � َّذرَِّ ،ي َتوَطّ اهُ � � ُم الن ُ
َي ْف َر َغ اهلل مِ نَ الحِ �سابِ » .وجاء في و�صايا الإمام ال�صادق  Qلأ�صحابه�« :إِيّا ُك ْم وَالعَظَ َم َة
هلل رِدا َء ُه قَ�صَ َم ُه اهلل َو�أَ َذ َّل ُه َي ْو َم ال ِقيَا َمةِ»(((»(((.
وَال ِكبْر ،ف�إ َّن الكب َر رِدا ُء اهلل َع َّز وجَ لََّ ،فمَنْ نا َز َع ا َ
الكب في جهنم
.3
ّ

من العواقب الوخيم���ة للتكبر �أي�ضا ف�ضال عن المذلة والهوان في الدنيا والآخرة ،العذاب
الأليم وال�شديد �أي�ضا في نار جهنم .يقول الإمام الخميني{:
«�إنّ عاقب���ة المتكبّر النّار ،فف���ي الحديث «ا ْل ِك ْب ُر مَطَ ايَا ال َّن ��ارِ»((( ،فال يرى الجنّة من كان
ف���ي قلبه كبر ،كما رُوي عن الرّ�سول الأكرم « :Pلَنْ َيدْخُ َل الجَ ّن َة مَنْ كَا َن فِي َق ْل ِب ِه مِ ْثقَالُ
أي�ضا بهذا
حَ َّب� � ٍة مِ ��نْ خَ � � ْردَلٍ مِ ��نْ ِك ْبرٍ»((( .وقد ح���دّث الإمام الباقر والإمام ال�ص���ادق ً �L
الم�ضمون .وفي حديث الكافي ال�شّ ريف �أنّ الإمام الباقر  Qقال« :ال ِع ُّز ِردَا ُء اهللِ ،وال ِك ْب ُر
�إِزَا ُرهَُ ،ف َم ��نْ َتن ��ا َو َل �شِ ْي ًئ ��ا مِ ْن� � ُه �أَك َّب� � ُه اهلل في جَ ه َّنمَ»((( .وما �أدراك م���ا جهنّم التي �أعدّها اهلل
للمتكبّري���ن .فهي غير جهنّم التي �أُعدَّت ل�سائر النّا�س .يكفي �أن نورد هنا الحديث الذي �سبق
�أن ذكرناه :عن محمّد بن يعقوب ،عن عَ ليّ بن �إبراهيم ،عن �أبيه ،عن �أبن �أبي عمير ،عن ابن
بكير ،عن �أبي عبد اهلل Qقال�« :إِ َّن في جَ َه َّن َم لَوادياً ِل ْل ُم َت َك ِّبرِينَ يُقالُ َل ُه �س َقرُ� ،شكى �إلى
َّ�س َف�أَحْ َر َق جَ َه َّنمَ»((( .والحديث
َّ�س ،ف َت َنف َ
هلل َع� � َّز وجَ � � َّل �شِ َّد َة حَ رِّه ،وِ�سَ �أَ َل ُه �أَنْ َي أْ� َذ َن َل� � ُه �أَنْ َي َت َنف َ
ا ِ
كال�صحيح»(((.
في غاية االعتبار (من حيث ال�سّ ند) ،بل هو ّ

((( و�سائل ال�شيعة ،ج � ،11أبواب جهاد النّف�س ،باب تحريم الكبر ،ح.9
((( الأربعون حديثًا� ،ص .111
((( و�سائل ال�شيعة ،ج � ،11أبواب جهاد النّف�س.
((( (م.ن) ,ح.6
((( (م.ن) ,ح.2
((( (م.ن) ,ح.6
((( الأربعون حديثًا� ،ص .112

( رّبكتلااّبكتلا تاجرد ) (2رّبكتلا
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المفاهيم الرئيسة

 .1درجات الكبر من منظور المتك َّبر عليه:
• ال ّتكبّر على اهلل تعالى :فهو �أقبحها و�أ�شدّها هلكة ،وتراه في �أهل الكفر والجحود.
•ال ّتكبّر على الأنبياء والر�سل والأولياء �صلوات اهلل عليهم.
• ال ّتكبّ���ر عل���ى �أوامر اهلل تعال���ى :ك�أن يمتنع �أحده���م عن الحجّ بحجّ ة �أ ّن���ه ال ي�ست�سيغ
منا�سكه من �إحرام وغيره.
•ال ّتكبّ���ر عل���ى عباد اهلل تعالى و�أقبحه التكبّر على العلم���اء باهلل ومفا�سده �أكثر من كل
�شيء ،ويراه �أهل المعرفة راجعًا �إلى ال ّتكبّر على اهلل.
 .2درجات الكبر من منظور المتكبّر به:
•الكبر ب�سبب الإيمان والعقائد الح ّقة ،ويقابله الكبر ب�سبب الكفر والعقائد الباطلة.
وال�صفات الحمي���دة ،ويقابله الكب���ر ب�سبب الأخالق
•الكب���ر ب�سب���ب الملكات الفا�ضل���ة ّ
ال ّرذيلة.
وال�صالحات من الأعمال ،ويقابله الكبر ب�سبب المعا�صي.
• الكبر ب�سبب العبادات ّ
ّ � .3إن رذيلة الكبر ت�ؤدّي �إلى:
والح�سيّة التي
•ان�سداد طريق التكامل :ل ّأن ك ّل الإمكانات الروحيّة والمعنويّة والخياليّة
ّ
�أُعطي���ت للإن�سان هي من �أج���ل �أن يتفاعل مع �آيات اهلل ،في�ص���ل بذلك �إلى معرفته.
ٌ
م�صروف عن هذه الآيات ،ولن يتح ّقق له الإيمان بها.
والمتكبّر
•الإخفاق في العمل :فالمتكبّر ،بالإ�ضافة �إلى �أ ّنه لن يرى الكمال في غيره� ،سيمتنع عن
االعت���راف ب�أخطائه �أو نواق�صه .ومن المعلوم الوا�ضح � ّأن �أ�سا�س الحركة الإداريّة هو
و�ض���ع ال ّرجل المنا�سب (بح�س���ب كفاءاته) في المكان المنا�سب .و� ّإن �أقل ما يُبتلى به
ال�صحيحة للكمال والجدارة والكفاءة.
المتكبّر هو افتقاده للر�ؤية ّ
• الف�س���اد ف���ي الحياة االجتماعية� :شي���وع التكبّر في المجتمع ي�ؤدّي �إل���ى �أن ال ي�ستفيد
ال ّنا�س من بع�ضهم كما ينبغي ل ّأن التكبر يروج للعداء والبغ�ضاء بين النا�س.
•الهوان في الآخرة والكبّ في جهنم.
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شواهد من وحي ّ
الدرس
دعاء:

« َو�أَ ْن ��تَ ا َّل ��ذِ ي َد َل ْل َت ُه� � ْم ِب َق ْولِكَ مِ نْ َغ ْي ِب ��كَ َو َترْغِ يبِكَ الَّذِ ي فِي ِه حَ ظُّ ُه ْم َعلَ ��ى مَا َل ْو �سَ َت ْر َت ُه
َع ْن ُه ْم َل ْم ُت ْد ِر ْك ُه �أَبْ�صَ ارُهُ مَْ ،و َل ْم َت ِع ِه �أَ�سْ مَا ُع ُهمَْ ،و َل ْم َتلْحَ ْق ُه َ�أ ْوهَا ُم ُهمَْ ،ف ُقلْتَ ا ْذ ُكرُونِي �أَ ْذ ُك ْر ُكمْ،
وَا�شْ ُكرُوا لِي َوالَ َت ْك ُفرُونِ َ ،و ُقلْتَ َلئِنْ �شَ َك ْر ُت ْم لأَزِي َد َّن ُكمَْ ،و َلئِنْ َك َف ْر ُت ْم �إِ َّن َعذَابِي لَ�شَ دِ يدٌَ ،و ُقلْتَ
ا ْدعُو ِن ��ي �أَ�سْ تَجِ ��بْ َل ُكمْ� ،إِ َّن الَّذِ ينَ يَ�سْ َت ْك ِبرُو َن عَنْ عِ بَا َدتِي �سَ َيدْخُ لُو َن جَ َه َّن َم دَاخِ رِينَ  ،فَ�سَ َّميْتَ
ُد َع ��اءَكَ عِ َب ��ا َدةًَ ،و َت ْر َك ُه ا�سْ ِت ْكبَاراًَ ،و َت َو َّعدْتَ َعلَى َت ْر ِك ِه دُخُ و َل جَ َه َّن َم دَاخِ رِينَ َ ،ف َذ َكرُوكَ ِب َمنِّكَ ،
وَ�شَ َك� �رُوكَ ِبف َْ�ض ِل ��كَ َ ،و َد َعوْكَ ِب�أَمْ رِكَ َ ،وتَ�صَ َّدقُوا لَكَ طَ لَباً ِل َمزِيدِ كَ َ ،وفِيهَا كَانَتْ نَجَ ا ُت ُه ْم مِ نْ
َ�ضبِكَ َ ،و َف ْوزُهُ ْم ِبرِ�ضَ اكَ »(((.
غ َ
اآليات الكريمة:

} .1ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ {(((.

الروايات الشريفة:

 .1عن ر�سول اهلل « :Pيَا �أَبَا َذرٍّ ،م َْن م َ
َات َو ِفي َق ْل ِب ِه ِم ْث َق ُال َذ َّر ٍة ِم ْن ِكب ٍْرَ ،ل ْم ي َِج ْد رَا ِئحَ َة
ا ْلجَ َّن� � ِة ِ�إ اَّل �أَ ْن َي ُت ��وبَ َق ْب َل َذ ِل َكَ ،ف َقا َل رَجُ ٌل :يَا رَ�سُ و َل اللهَّ ِ �ِ ،إ ِّني َل ُيع ِْج ُب ِني ا ْلجَ م ُ
َال حَ َّتى
َو ِدد ُْت �أَ َّن ِع اَل َق� � َة �سَ و ِْط ��ي َو ِقبَا َل َن ْع ِلي حَ �سَ ٌنَ ،ف َه � ْ�ل ُي ْر َهبُ َعلَى َذ ِل َك؟ َقا َلَ :كي َْف َت ِج ُد
َق ْل َب � َ�ك؟ َق ��ا َل �أَ ِج ُد ُه عَا ِرفاً ِل ْلحَ � � ِّق ،م ُْط َم ِئ ّناً �إِ َل ْي ِهَ ،قا َلَ :لي َْ�س َذ ِل � َ�ك ِبا ْل ِك ْب ِرَ ،و َل ِك َّن ا ْل ِك ْب َر
�أَ ْن َت ْت� �ر َُك ا ْلحَ � � َّق َو َت َتجَ ا َو َز ُه ِ�إ َلى َغ ْي ِر ِه ( َو َت ْن ُظ َر �إِ َلى ال َّنا� � ِ�س) ،و اََل َترَى َ�أ َّن �أَحَ داً ِعر ُْ�ض ُه
َك ِعر ِْ�ض َك ،و اََل َد ُم ُه َك َد ِمك»(((.
هلل َ « :Pل � ْ�ن َيد ُْخ َل ا ْلجَ َّن َة م َْن ِفي َق ْل ِب ِه ِم ْث َق � ُ
�ال َذ َّر ٍة ِم َن ا ْل ِك ْب ِر؛ َف َقا ُلوا:
 .2ع���ن ر َُ�س ِول ا ِ
َ
هلل �إِ َّن �أَحَ َد َنا ي ُِحبُّ �أَ ْن َي ُكو َن َث ْو ُب ُه حَ �سَ ناً َو ِف ْع ُل ُه حَ �سَ ناًَ ،ف َقا َل�ِ :إ َّن اهلل جَ ِم ٌ
يل
َي ��ا رَ�سُ ��و َل ا ِ
ا�س»(((.
ي ُِحبُّ ا ْلجَ مَا َلَ ،و َل ِك َّن ا ْل ِك ْب َر ب ََط ُر ا ْلحَ ِّق َو َغم ُ
ْ�ص ال َّن ِ

((( ال�صحيفة ال�سجّ اديّة ،دعا�ؤه  Qفي وداع �شهر رم�ضان.
((( �سورة غافر،الآية .60
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص .34
((( (م.ن) ,ج� ،12ص .33

الدّرس الثامن

التك ّبر

()3

منشأ الكبر وأسبابه

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1ي�شرح كيفيّة ت�شكّل ال�شّ خ�صيّة المتكبّرة.
 2 .2يبيّن عالقة �ضعف النّف�س والعقل و�ضيق ال�صدر
بالكبر.
 3 .3يبيّ���ن كيف ي�ؤدّي احتجاب الفط���رة والح�سد �إلى
الكبر.

تمهيد
�إنّ���ك لن تج���د م�ؤمنًا واحدً ا يقب���ل �أن يكون متّ�صفً���ا بالكِ بْر ،وكيف يقبل وه���و ي�سمع قوله
تعال���ى} :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ{((( .لكنّ خفاء بع�ض مراتب الكِ بر من جهة،
والتّ�ساه���ل ب�ش����أن مراقبة النّف�س ومحا�سبته���ا من جه ٍة �أخرى ،يعمي���ان الإن�سان المتديّن عن
حال��� ٍة م���ن �ش�أنها �أن تق�ضي على دين���ه و�إيمانه� .إلاّ �أنّ هناك �أم���ران �أ�سا�سيّان يعينان ب�صور ٍة
كبي���ر ٍة على مالحظة هذه الرّذيلة االخالقيّة ومالحقتها ،ومَ ن التفت �إلى هذين الأمرين فقد
ح�صل على نو ٍر ينفذ به �إلى �أعماق نف�سه.
الأ ّول� :إنّ جوهر التك ّبر ومنبعه هو االعتقاد ب�أنّ ال ّنف�س هي من�ش�أ الكمال ،قال اهلل تعالى:
}ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ{((( ،فك ّل من اعتقد في نف�سه �أ ّنه نال هذا الف�ضل
�أو الكمال �أو الخير بجهده و(�شطارته) وتدبيره ،فقد � ّأ�س�س في قلبه لهذا المر�ض
الخبيث.
�إنّ التكبّ���ر عل���ى عباد اهلل في �أيّ مج���ال من المجاالت يح�صل من خ�ل�ال المقارنة ور�ؤية
جه���ة الأف�ضليّة في النّف�س .والإن�س���ان العاقل ال يمكن �أن يرى لنف�سه ف�ضلاً على غيره في �أمرٍ
لي����س ل���ه بالذّات .فما لم يعتقد ب�أنّ هذا الكمال من عند نف�س���ه لن ينتقل �إلى المقارنة ف�ضلاً
عن المفا�ضلة.

((( �سورة الزّمر ،الآية.60
((( �سورة الزّمر ،الآية .49
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ال ّثاني :ما ورد في بع�ض الأحاديث ّ
ال�شريفة ب�أنّ خل ّو الإن�سان من الكبر يح�صل عندما
ي�صل �إلى مرحلة ال يرى نف�سه �أف�ضل من �أ�ش ّر ال ّنا�س .من و�صايا ر�سول اهلل P
ا�س فِي َج ْنبِ
لأبي ذر (ر�ض) قالَ « :يا �أَ َبا َذ ٍّر اَل َي ْف َق ُه ال َّر ُج ُل ُك َّل ا ْل ِف ْق ِه َح َّتى َي َرى ال َّن َ
الَ َباعِ ِر ُث َّم َي ْرجِ َع �إِ َلى َن ْف�سِ ِه َف َي ُكو َن هُ َو �أَ ْح َق َر َحاقِرٍ َلهَا»(((.
هلل َت َبا َر َك َو َت َعا َلى �أَ ْم َثا َل ْ أ
ا ِ
وبهذه ّ
الطريقة وعندما يجعل الإن�سان نف�سه �أ�ش ّر و�أحقر من �أ�سو�أ ال ّنا�س (كالطواغيت
والمجرمين العتاة) فكيف يمكن �أن يتك ّبر؟!
ولكن كيف يمكن للإن�سان ،وهو يرى نف�سه م�ؤمنًا و�صاحب علم ،ويرى الآخر كافرًا منغم�سً ا
بالرّذيلة� ،أن يقتنع ب�أنّه �أ�ش ّر و�أ�سو�أ حالاً منه؟! وكيف نطلب من النا�س هذا الأمر؟
التف�ضل من اهلل
الجّ واب �سه ٌل وب�سيط� .إنّ من �آمن ب�أنّ ك ّل ح�سنة وخير وكمال هو مح�ض ّ
تعالى ،و�آمن ب�أنّ القبيح يكون �أقبح كلّما قرُبت منزلة الإن�سان وارتقت ،لن ي�ستبعد ما قيل.
وفيما يلي نذكر �أهم منا�شئ التكبر و�أ�سبابه:
ّ
ّ
توهم الكمال في النفس
�إنّ توهّ ���م الكمال ت���ارة ًيكون من حيث ال�سّ بب والمن�ش�أ (حيث ين�سب المرء ذلك �إلى نف�سه
جهلاً ) ،وتار ًة من حيث الكمال نف�سه (فيتوهّ م �أنّ هذا ال�شيء كمال ،وال يكون كذلك) .كما �أنّ
م���ن احتجب عن �إدراك الكمال المطلق �سيعتب���ر �أيّ كمالٍ يراه وال يرى فوقه كمالاً �أنّه الكمال
النهائ���يّ  ،فيبع���ث ذلك في نف�سه حال���ة من العجب تقوده �إلى التكبّر عل���ى غيره .فقد يكت�شف
عال��� ٌم قانونً���ا عامًّا في الفيزياء يهيمن على جميع القوانين؛ فيظنّ �أنّه �صار الأعلم في زمانه،
ثمّ ي�أتي من يبيّن خط�أ نظريّته.
فالكب���ر ،وه���و اال�ستع�ل�اء الباطنيّ  ،ين�ش�أ من عمليّ���ة التفا�ضل في الكم���ال مع ن�سبة ذاك
الكم���ال �إلى النّف����س على نحو اال�ستقالل .و�إذا لم تتمّ مواجهت���ه بالتفكّر والتّوا�ضع ينتقل �إلى
الفعل والت�صرّف ،فيظهر التكبّر.

((( بحار الأنوار ،ج� ،74ص.83

( رّبكتلاابكلا أشنم ) (3رّبكتلا
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يق���ول الإم���ام {�« :إنّ �سبب الكبر �إنّما هو ت�صوّر وج���ود كمال موهوم ،واالبتهاج بذلك
ال�صفة هي غير ال ُعج���ب ،بل هي كما �سبق
وال ُعج���ب ب���ه ،ور�ؤية الآخرين خلو ًا من���ه((( ...وهذه ّ
قوله� ،صفة رذيلة وخبيثة ،تنجم عن العجب»(((.
«�إنّ���ك تتوّهم �أيّها الم�سكين� ،أنّك من �أهل اهلل و�أهل معرفته تعالى ،وهذا الوهم بحدِّ ذاته
م���ن تلبي�سات النّف�س وال�شّ يط���ان ،و�أغفلك عن ربّك ،و�أقنعك بحفنة م���ن المفاهيم والألفاظ
البرّاق���ة ،ف�أنت ـ في مقام العلم ـ تلهج بالحديث عن التج ّلي���ات الذّاتيّة والأ�سمائيّة والأفعاليّة
للحقّ تعالى ،وتقول� :إنّ العالم برمّته منه ،وجميع الموجودات جلواته تعالى ،لكنّك ـ في مقام
العم���ل ـ ت�ش���ارك ال�شّ يطان في عمل���ه ،وتتكبّر على بني �آدم ،وهذا تكبّ��� ٌر على الحقّ تعالى عند
�أهل المعرفة»(((.
ّ
ّ
ّ
الضعة والذل في النفس
ال�ضعة والذلّ في النّف�س .يخفي بع�ض
ال ين�ش�أ التّكبّر دائمًا من الكبر ،بل قد ين�ش�أ من ر�ؤية ّ
النّا�س عيوبهم �أو �ضعفهم من خالل الت�صرّفات المتكبّرة ،و�إنّما يح�صل هذا الأمر من عقدة
الحقارة الكامنة فيهم.
يق���ول الإمام الخمين���يّ {« :اعلم �أنّه من الممك���ن �أحيانًا �أن يتكبّ���ر فاقد الكمال على
واجد الكمال ،ك�أن يتكبّر الفقير على الغنيّ والجاهل على العالم»(((.
صغر العقل
من ر�أى نف�سه م�ستقلّة الت�أثير ،منعه ذلك من معرفة التّوحيد الأفعاليّ والإيمان ب�أنّه ال م�ؤثّر
في الوجود �إلاّ اهلل ،وهذا ما يدفعه �إلى ن�سبة الكمال �إلى نف�سه و�إلى �إيجادها اال�ستقالليّ .
وم���ن ر�أى نف�سه م�ستقلّة بالكمال �أحبّها ا�ستق�ل�الاً  ،ال كمخلوقٍ �إلهيّ  ...وعالمة هذا الحبّ
ال�صادر من غيره.
المعبّر عنه بالأنانيّة �أن ال يحب الكمال ّ
((( الأربعون حديثًا� ،ص .109
((( (م.ن)� ,ص .103
((( جنود العقل والجهل� ،ص.380 - 307
((( الأربعون حديثًا� ،ص .126
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ومن �أحبّ نف�سه �سارع �إلى تف�ضيلها على غيرها ،وهذا هو الكبر� .أمّا �صاحب العقل المنوّر،
ف�إنّ���ه �سيدرك انح�صار الوجود وكمال الوجود بذات واح���دة عالمة حيّة قديرة ،فكيف ين�سب
الخير �إلى نف�سه؟!
ول���و غفل عن ه���ذه الحقيقة لغلبة ال�شّ ه���وة �أو الوهم� ،سارع �إلى مجاهدة ه���ذه النّف�س لما
علمه من �سوء عاقبة الكبر واال�ستعالء.
يق���ول الإم���ام {�« :إنّ من كان جهله �أكبر وعقله �أ�صغ���ر كان تكبّره �أكثر((( ...وعلى ك ّل
ح���ال ،يُعتب���ر �ضيق �أُفق الفكر وانحط���اط القابليّة من �أهمّ عوامل الكِ ب���رٍ ؛ لذلك فمن يتّ�صف
بهذا يت�أثّر بالأمور التي لي�ست من الكمال� ،أو لي�ست من الكمالِ الالئق ،ت�أ ّثرًا �شديدً ا يدفع به
�إلى العُجْ ب والكبر .وكلّما كثر حبّه للنّف�س وللدّنيا ،ازداد ت�أ ّثرًا بهذه الأمور»(((.
ويقول في مو�ضعٍ �آخر« :اعلم �أنّ من عوامل التكبّر ،ف�ضلاً عمّا �سبق ذكره من الأ�سباب،
ه���و �صغر العقل ...فالإن�سان ل�ضيق �أُفق���ه ما �إن يجد في نف�سه خ�صلة مميّزة حتى يت�صوّر
خا�صا .ولكنّه ل���و نظر بعين العدل والإِن�صاف �إل���ى ك ّل �أمر يتقنه وك ّل
له���ا مقامً ���ا ومركزً ا ًّ
خ�صل���ة يتميّز به���ا ،لأدرك �أنّ ما ت�صوّره كمالاً يفتخر به ويتكبّر ب�سببه� ،إمّا �أنّه لي�س كمالاً
�أ�ص�ًل،اً  ،و�إمّا �أنه �إذا كان كمالاً ف�إنّه ال يكاد ي�س���اوي �شيئًا �إزاء كماالت الآخرين ،و�أنّه كمن
�صف���ع وجهه ليح�سب النّا�س احمرار وجهه نتيجة النّ�ش���اط والحيويّة ،كما قيل« :اِ�سْ تَ�سْ مَ نَ
ذا َورَمٍ »(((.
احتجاب الفطرة
«�إنّ التكبّر والتملّق هما من لوازم احتجاب الفطرة؛ لأنّ الإن�سان �إذا حجبته حجب النّف�س
ع���ن فطرته ال�سّ ليمة ،و�سيطر عليه حبّ النّف�س والتّوجّ ه لها� ،أخذ ي�سجّ ل لنف�سه ،بدافع حبّها،
الكثي���ر من الكماالت ،غافلاً عن مبد�أ الكماالت ،م�ست�صغرًا الآخرين� ،إذا لم يجد عندهم ما
ال�ضعفاء ،ويتملّق
يثي���ر طمع���ه المادي ،ومعظّ مًا لهم �إذا وجد فيهم ما يطمع ب���ه ،فيتكبّر على ّ
لأهل الدنيا الذين يطمع بما عندهم .وفي هذه الحال ت�صبح الفطرة التي هي و�سيلة �سيره �إلى
((( الأربعون حديثًا� ،ص .122
((( (م.ن)� ,ص .118
((( (م.ن)� ,ص .115 - 114
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اهلل ،والتي تدعوه �إلى التّوا�ضع للحقّ والخلق ،ت�صبح بعد احتجابها و�سيلة �سيره �إلى ال�شّ يطان
والتوجّ ه لعالم الطبيعة ،وتدفعه �إلى التكبّر على النّا�س حينًا والتملّق لهم حينًا �آخر»(((.
القابلية وضيق ّ
ّ
الصدر
ضعف
ال�صدر من جهة ،وعلّ���ة لزيادته من جهّة
«�إنّ ح���بَّ النّف����س والنّظر �إليها نتيج��� ًة ل�ضيق ّ
�أخ���رى ،وهذا ه���و من�ش�أ التكبّر؛ لأنّ �ضع���ف القابلية و�ضيق ال�صدر يجع�ل�ان المبتلى بهما
ي�ستعظم كلَّ ما يراه في نف�سه ،ويتفاخر ويتكبّر به ،لكنّه في الوقت نف�سه يكون على ا�ستعداد
لممار�سة �أ�شكال التذلّل والتملّق لأهل الدنيا� ،سعي ًا لتحقيق مطالب نف�سه بحكم كونه �أ�سير ًا
لحبّها»(((.
الحسد
�إنّ الح�س���د  -الذي �سنتح���دّث عنه في ف�صولٍ الحقة بالتّف�صيل  -يمنع الإن�سان من تحمّل
نعم���ة �أو كمال ف���ي المح�سود ،فيدفعه هذا الح�سد �إلى التنكّر وع���دم االعتراف به .وقد ي�شت ّد
للحط من قدر
�أم���ر الح�سد هذا �إلى الدّرجة التي تجعل الحا�سد يق���وم بت�صرّفات ا�ستعالئيّة ّ
ه���ذا الكم���ال �أو تلك المزيّة في المح�سود .يقول الإمام{« :وال ُب َّد �أن نعرف �أنّه مثلما كان
أي�ضا مدخلاً �إليه .فالإن�سان الذي يفتقر
العُجب �أحيانًا مدخلاً للتكبّر ،ف�إنّ الح�سد قد ي�صبح � ً
�إل���ى كمال موجود ف���ي غيره ،يندفع �إلى �أن يح�سده ،ثم ي�صير �سببً���ا لكي يتكبّر عليه ،وي�سعى
جهده لإذالل ِه و�إهانته»(((.
ّ
حب الدنيا
�إنّ ح���بّ الدّنيا الذي يدفع الإن�سان �إلى طلبها والو�صول �إليها باعتبارها غاية وهدفًا يغذّي
ف���ي الإن�سان تلك الت�ص ّرف���ات اال�ستكباريّة ،ويختلط عنده �أمر التّوا�ض���ع والتكبّر ،فهو �إن�سان
متكبّر في �صورة توا�ضع.
((( جنود العقل والجهل� ،ص.321 - 320
((( (م.ن)� ,ص.305
((( الأربعون حديثًا� ،ص .126
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ال�صفة في بع�ض �أهل العلم ،مب ّررًا �أنّ التّوا�ضع �أمام
يق���ول الإمام{« :وقد تظهر هذه ّ
الأغنياء غير محمود ،وتقول له نف�سه الأمّارة بال�سّ وء� :إنّ التّوا�ضع للأغنياء منق�صة للإيمان.
�إنّ الم�سكي���ن ال يميّ���ز بين التّوا�ضع لغنيّ من �أج���ل غناه والتّوا�ضع لغير ذل���ك .فمرّة يتوا�ضع
الإن�س���ان مدفوعً ا برذيلة حبّ الدنيا واالنجذاب نحو طلب الجّ اه والمقام ،فلي�س هذا من خلق
التّوا�ض���ع في �شيء ،بل �إنّه المداهنة والمل���ق ،و�إنّه من الرّذائل النّف�سيّة ،و�صاحبها ال يتوا�ضع
للفقراء� ،إ ّال �إذا طمع فيهم ب�شيء �أو �أراد منهم �شيئًا»(((.
ال�صبر و�ضعف التحمّل .وهكذا تجتمع هذه العوامل مرّة
ويذكر الإمام عوامل �أخرى كقلّة ّ
ال�صفة الخبيثة ونموّها وا�ستفحالها.
�أخرى لت�شكّل �أر�ضيّة خ�صبة لن�شوء هذه ّ
وتنبغ���ي الإ�شارة �إل���ى �أنّ التكبّر ـ كفعلٍ خارجيّ ـ لي�س بمذم���وم �إلاّ �إذا كان على �أهل الحقّ
والخي���ر والكم���ال الواقع���يّ � .أمّا �إذا كان عل���ى المتكبّرين فه���و مطلوبٌ ومم���دوح ،وفي بع�ض
الح���االت ي�صبح واجبًا ،حتّى قي���ل �إنّ التكبّر على المتكبّر توا�ضع� .إال �أنّه يبقى في الفعل ،فال
يمكن �أن يكون الم�ؤمن في نف�سه وقلبه متك ّبرًا ،فهو مت�ص ّن ٌع للتكبّر حيث ينبغي .وبع�ض النّا�س
يخلطون بين هذه الحاالت ،ويظنّون �أنّ التكبّر على �أهل الجاه والغنى الزم ،لكنّهم يخفون في
�صدورهم ما هو �أدهى.
له���ذا يق���ول الإم���ام{�« :أمّا تحقيرك لأه���ل الجّ اه والغن���ى والتكبّر عليه���م ،فال يعني
�أنّ���ك ل�ست متملّقا ،بل يعني �أنّك ح�سود ،وتكون ف���ي الوقت نف�سه على خط�أ؛ ولهذا �إذا ر�أيتهم
يحترمونك على غير انتظار وتوقّع ،تتوا�ضع لهم وتخف�ض لهم جناحك»(((.

((( الأربعون حديثًا� ،ص .127
((( (م.ن)� ,ص .127
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المفاهيم الرئيسة

 .1من الممكن �أن يعمى على الإن�سان وجود الكبر في نف�سه وذلك ب�سبب خفاء بع�ض
مراتبه �أو لت�ساهله بمراقبة نف�سه.
 .2من�ش�أ الكبر و�أ�سبابه:
•توهّ ���م الكم���ال في النف�س :تارة يكون م���ن حيث ال�سّ بب والمن�ش����أ (حيث ين�سب المرء
ذل���ك �إلى نف�سه جهلاً ) ،وتار ًة من حيث الكمال نف�سه (فيتوهّ م �أنّ هذا ال�شيء كمال،
وال يكون كذلك) .كما �أنّ من احتجب عن �إدراك الكمال المطلق �سيعتبر �أيّ كمالٍ يراه
وال يرى فوقه كمالاً �أنّه الكمال النهائيّ  ،فيبعث ذلك في نف�سه حالة من العجب تقوده
�إلى التكبّر على غيره.
ال�ضع���ة وال���ذلّ ف���ي النّف�س :حيث يخفي بع����ض النّا�س عيوبه���م �أو �ضعفهم من خالل
• ّ
الت�صرّفات المتكبّرة ،و�إنّما يح�صل هذا الأمر من عقدة الحقارة الكامنة فيهم.
•�صغ���ر العق���ل :يجعل الإن�سان ي���رى نف�سه م�ستق ّل���ة الت�أثير ،وهذا ما يدفع���ه �إلى ن�سبة
الكم���ال �إلى نف�س���ه و�إلى �إيجادها اال�ستقالليّ فيحبّ نف�س���ه ،ومن �أحبّ نف�سه ال يحب
ال�صادر من غيره ،و�سارع �إلى تف�ضيلها على غيرها ،وهذا هو الكبر.
الكمال ّ
•احتجاب الفطرة� :إذا احتجبت الفطرة و�سيطر على الإن�سان حبّ النّف�س �أخذ ي�سجّ ل
لنف�س���ه الكثير من الكم���االت غافلاً عن مبد�أ الكماالت ،م�ست�صغ���رًا الآخرين فيتكبّر
عليهم.
ال�ص���در :يجعالن المبتلى بهما ي�ستعظم ك َّل ما يراه في نف�سه،
•�ضع���ف القابليّة و�ضيق ّ
ويتفاخر ويتكبّر به.
•الح�س���د :يمن���ع الحا�سد من تحمّل كم���ال �أو نعمة في المح�سود ويمك���ن �أن ي�صل هذا
الحط من قدر الكمال الذي
لأم���ر �إلى درجة �أنّه يقوم بت�ص ّرف���ات ا�ستعالئيّة من �أجل ّ
في المح�سود.
ال�صبر و�ضعف التحمّل.
•حبّ الدّنيا ،وقلّة ّ
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شواهد من وحي ّ
الدرس
دعاء:

« َف ُق ْل ��تَ ا ْذ ُكرُو ِن ��ي َ�أ ْذ ُك ْر ُكمْ ،وَا�شْ ُكرُوا لِي َوالَ َت ْك ُفرُونِ َ ،و ُقلْتَ َل ِئ ��نْ �شَ َك ْر ُت ْم أَلزِي َد َّن ُكمْ ،و َلئِنْ
َك َف ْر ُت� � ْم �إِ َّن َعذَا ِب ��ي لَ�شَ دِ ي� � ٌد َو ُق ْل ��تَ ا ْدعُونِي �أَ�سْ تَجِ ��بْ َل ُكمْ� ،إِ َّن الَّذِ ي ��نَ يَ�سْ َت ْك ِبرُو َن َع ��نْ عِ بَا َدتِي
�سَ َيدْخُ ُل ��و َن جَ َه َّن� � َم دَاخِ ِري ��نَ  ،فَ�سَ َّم ْي ��تَ ُدعَاءَكَ عِ َب ��ا َدةًَ ،و َت ْر َك� � ُه ا�سْ ِت ْكبَاراًَ ،و َت َو َّع� �دْتَ َعلَى َت ْر ِك ِه
دُخُ ��و َل جَ َه َّن َم دَاخِ رِينَ َف َذ َك� �رُوكَ ِب َمنِّكَ  ،وَ�شَ َكرُوكَ ِبف َْ�ضلِكَ َ ،و َد َع� �وْكَ ِب�أَمْ رِكَ َ ،وتَ�صَ َّدقُوا لَكَ
َ�ضبِكَ َ ،و َف ْوزُهُ ْم ِبرِ�ضَ اكَ »).(1
طَ لَباً ِل َمزِيدِ كَ َ ،وفِيهَا كَانَتْ نَجَ ا ُت ُه ْم مِ نْ غ َ
الروايات الشريفة:

 .1عن �أمير الم�ؤمنين « :Qما تك ّبر � اّإل و�ضيع»(((.
ون َغداً
 .2عن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qوعَجِ ْبتُ ِل ْل ُم َت َك ِّب ِر ا َّلذِ ي َكا َن ِبال ْأم ِ�س ُن ْط َف ًةَ ،و َي ُك ُ
جِ ي َف ًة»(((.
اهلل َ
 .3عن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qف َ
اهلل في ِك ْب ِر ا ْل َحمِ َّيةَِ ،و َفخْ ِر ا ْل َجاه ِل َّيةِ! َف�إِ َّن ُه
َم َ
ال�ش َن�آنِ َو َم َنا ِف ُخ َّ
ال ِق ُح َّ
ال�ش ْيطانِ  ،الالِتي َخ َد َع ِبهَا الأُ َم َم ا ْل َم ِ
ا�ض َي َة ،وا ْل ُق ُرو َن
ا ْل َخا ِل َي َةَ ،ح ّتى �أَ ْع َن ُقوا فِي َح َناد ِِ�س َجهَا َل ِتهَِ ،ومهَاوِي َ�ض َ
ال َل ِتهُِ ،ذ ُل ً
ال َعنْ �سِ َيا ِقهِ،
وب فِيهَِ ،و َت َتا َب َعتِ ا ْل ُق ُ
رون َعلَ ْيهَِ ،و ِك ْبراً َت َ�ضا َي َقتِ
ُ�س ُل�ساً فِي ِق َيا ِدهِ� ،أَ ْمراً َت َ�شا َب َهتِ ا ْل ُق ُل ُ
ال�صدُو ُر ِبهِ»(((.
ُّ
ِي�س� ،إِ ْذ �أَ ْح َب َط َع َملَ ُه
 .4عن �أمير الم�ؤمنين « :Qاَ ْع َت ِب ُروا ِب َما َكا َن مِ نْ ِف ْعلِ ا ِ
هلل ِب�إِ ْبل َ
الطوِي َل َو َج ْه َد ُه ا ْل َجهِي َد َو َكا َن َق ْد َع َب َد َ
َّ
اهلل �سِ َّت َة � اَآل ِف َ�س َنةٍ ،اَل ُي ْد َرى �أَمِ نْ �سِ نِي الدُّ ْن َيا
هلل بِمِ ْثلِ
ِي�س َي ْ�سلَ ُم َعلَى ا ِ
�أَ ْم مِ نْ �سِ نِي ْالآخِ َر ِة َعنْ ِك ْب ِر َ�سا َع ٍة َواحِ َدةٍَ ،ف َمنْ َذا َب ْع َد ِ�إ ْبل َ
َم ْع ِ�ص َي ِتهَِ ،ك اَّل َما َكا َن اهلل ُ�س ْب َحا َن ُه ِل ُيدْخِ َل ا ْل َج َّن َة َب َ�شراً ِب�أَ ْم ٍر �أَ ْخ َر َج ِب ِه مِ ْنهَا َملَكاً� .إِ َّن
هلل َو َب ْي َن �أَ َحدٍ مِ نْ َخ ْل ِق ِه َه َوا َد ٌة
ال�س َما ِء َو َ�أهْ لِ ْ أ
الَ ْر ِ�ض َلوَاحِ دٌَ ،و َما َب ْي َن ا ِ
ُح ْك َم ُه فِي �أَهْ لِ َّ
اح ِة حِ ًمى َح َّر َم ُه َعلَى ا ْل َعا َلمِ َ
ين»(((.
فِي ِ�إ َب َ

((( ال�صحيفة ال�سجادية ،دعا�ؤه  Qفي وداع �شهر رم�ضان.
((( غرر الحكم� ،ص .310
((( الكافي ،ج� ،2ص .328
((( نهج البالغة� ،ص .289
((( (م.ن).287 ،
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 .5عن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qما َح َر َ�س اهلل عِ َبا َد ُه ا ْل ُم ْ�ؤمِ ن َ
ال�صلَوَاتِ َوال َّز َكوَاتِ ،
ِين ِب َّ
ال�ص َيا ِم فِي ا ْال َّيا ِم ا ْل َم ْف ُر َ
ت�سكِيناً ل ْأط َرا ِف ِه ْمَ ،و َت ْخ�شِ يعاً لأ ْب َ�صارِه ْم،
َو ُم َجا َه َد ِة ِّ
و�ضاتِ ْ ،
ال ِل ُن ُفو�سِ ِه ْمَ ،و َت ْخفِي�ضاً ِل ُق ُلو ِب ِه ْمَ ،و ِ�إ ْذهَاباً ِل ْل ُخ َي َ
َو َت ْذلِي ً
ال ِء َع ْن ُه ْم ،لِما فِي ذل َِك مِ نْ
َت ْعفِي ِر عِ َتاقِ ا ْل ُو ُجو ِه بال ُّت َرابِ َت َو ُ
ا�ضعاًَ ،وا ْلت َِ�صاقِ َك َرائ ِِم ا ْل َج َوا ِر ِح ِبالأ ْر ِ�ض َت َ�ص ُاغراً،
ال�ص َيا ِم َت َذ ُّل ً
الَ ،م َع َما فِي ال َّز َكا ِة مِ نْ َ�ص ْر ِف َث َم َراتِ
َو ُل ُحوقِ ا ْل ُب ُطونِ ِبال ُمتونِ مِ َن ِّ
الأ ْر ِ�ض َو َغ ْي ِر َذل َِك �إِ َلى �أَهْ لِ ا ْل َم ْ�س َك َن ِة َوا ْل َف ْقرِ .ا ْن ُظ ُروا ِ�إ َلى َما فِي هذِ ِه الأ ْف َعالِ مِ نْ
َق ْم ِع َن َواجِ ِم ا ْل َف ْخرَِ ،و َق ْد ِع َط َوا ِل ِع ا ْل ِك ْبرِ»(((.
�ص َوا ْل ِك ْب ُر َوا ْل َح َ�س ُد َد َواع ِ�إ َلى ال َّت َق ُّح ِم فِي ُّ
الذ ُنوبِ ،
 .6عن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qوا ْلحِ ْر ُ
َو َّ
ال�ش ُّر َجامِ ُع َم َ�سا ِوى ِء ا ْل ُع ُيوبِ »(((.

((( نهج البالغة� ,ص .295
((( (م.ن)� ,ص .540

الدرس التاسع

التكبر

()4

عالج التك ّبر

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتعرّف �إلى الخطوات العلميّ���ة والعمليّة للتخلّ�ص
من الكبر.
2 .2يبيّن �أهميّ���ة ودور محبّ���ة اهلل والتم�سّ ك بالأولياء
الكمّل وال ّت�أ�سّ ي بهم في التخلّ�ص من الكبر.
3 .3ي�شرح كي���ف ت�ساهم معرفة النّف����س في التخلّ�ص
من الكبر.

تمهيد
قد يختبئ ال�شّ يط���ان ويختفي خلف قناع النّ�صيحة والثّقافة العامّة ،فنجده يلقي �أنّ العلم
والمعرف���ة ال قيم���ة لها في عالم الأخالق ،لأنّ الأخالق كلّها عم���ل .وبهذه الطّ ريقة يتمكّن من
تر�سيخ الجهل الذي هو �أ�سا�س جميع الرّذائل و�أ�صل ك ّل الخطايا.
�إنّ للمعرفة دورًا م�صيريًّا في ح�سم معركة جهاد النّف�س الأمّارة .و�صحيح �أنّ العلم لوحده
وخ�صو�صا في �أ�صحاب
ً
ال يكف���ي ،لكنّ���ه غالبًا ما ي�ؤدّي �إلى تفعي���ل المجاهدة ب�صور ٍة رائع���ة؛
النّفو�س الطيّبة التي لم تُجبل بطينة الخبث وال�شّ رك.
وهن���ا يبرز ال�سّ ����ؤال الكبير؛ فما ه���ي المعارف التي ل���و اطّ لع عليها النا����س لهبّوا لتهذيب
نفو�سه���م وتزكيته���ا .وكيف يمك���ن �أن نوجد لأنف�سنا مثل ه���ذه الفر�صة العظيم���ة لنتزوّد من
المعارف الملهمة التي توقظ القلوب من غفلتها!.
ّ
كيف نتخلص من مرض الكبر الخطير؟

 .1العالج العلمي للكبر

يطرح الإمام عدّة �أمور ت�ؤثّر ب�شكل كبير في تطهير القلب من الكبر .وينبغي �أن نتوجّ ه �إلى
دور ك ّل واحدٍ منها في اقتالع هذا المر�ض والق�ضاء عليه ،منها:
 .2معرفة اهلل وح ّبه

مر�ض قلبيّ نا�شئًا من �سوء العقيدة و�ضعف الإيمان،
لمّا كان الكبر مر ًَ�ضا قلبيًّا ،وكان ك ّل ٍ
كان ال�ل�ازم ف���ي عمليّ���ة الإ�صالح التّركيز عل���ى الجّ انب المعرف���يّ و�شدّة ح�ض���وره في القلب
والنّف�س.
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�إنّ القل���ب مح ّل االعتقادات ،وفيه تنمو وت�شت ّد لت�صب���ح �إيمانًا ،وتتدرّج في مراتبه لت�صبح
طم�أنينةً ،ثم ت�شت ّد وت�شت ّد حّ تى ت�صبح برهانًا مرئيًّا و�شهودًا عيانيًّا ،وبو�صول �صاحب الإيمان
�إل���ى ه���ذه المرتبة الإدراكيّة ي�ستحيل �أن ي�صدر منه �أي �ش���رّ؛ لأنّه يرى الذّنب والمع�صية على
قبحها الواقعيّ  ،فهل ر�أيت عاقلاً يُقبِل على �أكل جيفة؟!
وعندم���ا ي�سلك الم�ؤمن طريق المعرف���ة ،وي�سمح لأنوارها باال�ستيالء عل���ى قلبه (بت�أمين
طهارت���ه) ف�إنّ هذه المعرفة �ستنت���ج ك ّل خير وكمال ،ف�ضلاً عن التخلّ����ص من جميع الرّذائل
والك���دورات .وعندما تك���ون الفطرة في الإن�سان حا�ض���رة وندا�ؤها قويًّا ،ف�إنّ���ه �سينجذب �إلى
الكمال حال معرفته �أو �شهوده .ولهذا ،عندما تجتمع طهارة النّف�س مع قوّة المعرفة الحا�صلة
م���ن �صف���اء العقل واالتّ�صال به ،لن تكون النّتيجة �سوى ح���بّ اهلل .و�إذا ا�ستولى حبّ اهلل على
القلب ذهل عن النّف�س والأنا والغير وكل ما �سوى .هناك �سيرى ك ّل �شيء مظهرًا لجمال اهلل،
ويقول� :أنا للعالم عا�شقٌ� ،إذ الكون منه �أجمع.
يق���ول الإمام {« :اعل���م �أنّ �أ�سباب التوا�ض���ع والتكبُّر وموجباتهما كثي���رة ،منها �شرح
ال�ص���در و�ضيقه؛ فالمتحلّي ب�شرح ال�صدر ال يولي �أهميّ��� ًة لما يراه في نف�سه من كمال وجمال
وم���ال ونفوذ وح�شم���ة ،وال ي�ستعظمه؛ لأنّ �سعته الوجوديّة كبيرة �إل���ى درجة تجعله يتغلّب على
ال�صدر وليدة
جمي���ع الورادات القلبيّ���ة ،فال ي�ضيق وعا�ؤُ ُه الوج���وديّ ب�شيءٍ  .وهذه ال�سّ عة ف���ي ّ
معرف���ة الح���قّ تعالى ،وه���ي التي تو�صل قل���وب المت�ألّهين للأن����س باهلل �إلى مق���ام الإطمئنان
وال�سكين���ة والطم�أنينة(((� .إنّ مبادىء جمي���ع الكماالت ترجع �إلى معرفة اهلل والتحرّر من �أ�سر
النف�س ،في حين �أنّ حبَّ النف�س والنظر لها هو من�ش�أ ك ّل النقائ�ص وال�سيئ�آت.
� ...إنّ معرف���ة اهلل ت����ؤدّي �إلى حبّه ع َّز وجلّ ،ف�إذا اكتمل هذا الحبّ تحرّر هذا الإن�سان من
�أ�س���ر نف�س���ه ،ف�إذا تحرّر منها تحرّر م���ن �أ�سر العالم كلّه ،وتخلّ�ص م���ن الطّ مع في نف�سه وفي
غي���ره ،وتطّ هر من رجز ال�شّ يط���ان ورجز الطّ بيعة ،و�أ�شرق النّور الأزليّ في باطن قلبه ،وانتقل
منه �إلى ظاهره وجوارحه ،فنوّر جميع �أفعاله و�أقواله ،وجعل ك ّل قواه وجوارحه �إله ّي ًة ونوران ّيةً،
فيكون في الوقت ذاته متوا�ضعًا للجّ ميع ،ممتنعًا عن التملّق لأحدٍ  ،فال يتط ّل ُع بعين الطّ مع �إلى
ما عند �أحد من الخلق ،وال يرجو �شيئًا ممّا في �أيديهم»(((.
((( جنود العقل والجهل� ،ص .304
((( (م.ن)� ،ص.304
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 .3ذكر اهلل

«واعل���م �أنّ ذك���ر اهلل تعالى يجعل القلب مُعرِ ً�ضا عن جميع منازل الطّ بيعة ومظاهرها ،بل
ويجع���ل العال���م كلّه بما فيه عدمً ا ال قيمة له في عينه ،فال يتعلّق ب�شيءٍ منه ،بل ينح�صر تعلّقه
بالح���قّ تعالى وح���ده ،حتّى تبلغ همّته مرتب ًة من العلّو ال يقيم معها وزنًا لجميع عوالم الوجود،
وعنده���ا ال ت�ضع���ف همّته ب�سبب ال���واردات القلبيّة مهما كانت ،فال ي�ست�شع���ر الكِ بْر في نف�سه
ب�سب���ب هذه ال���واردات .بل �إنّه ي�ست�صغر ك ّل �شيء غير الحقّ تعالى و�آثار جماله وجالله ،وهذه
الح���ال بح���دِّ ذاتها هي ال�سّ بب ف���ي تذلهلّ للهّ ع ّز وج��� ّل بالأ�صالة ،ولخلق���ه بالتّبعيّة؛ لأنّه يرى
أي�ضا ع���زّة النّف�س و�سعتها؛ لأنّ روح التملّق
الخَ لْ���قَ م���ن الحقّ تعالى .كما �أنّ هذه الحال توجِ ُد � ً
نا�شئة من حبِّ النّف�س وال�سّ عي ال�ستجالب النّفع لها ،وهذه الحالُ معدوم ٌة فيه� .إذاً ،فحبُّ اهلل
ال�صدر ،وهذه ال�سّ عة تولّد التّوا�ضع وعزّة النف�س»(((.
تعالى يثمر �سعة ّ
 .4معرفة النفس

م���ن عرف نف�سه و�أدرك فقره وعجزه ،بل ال �شيئيّته ،كيف يتكبّر على غيره؟! بل كيف يرى
لها ف�ضلاً �أو خيرًا؟!
يقول الإمام{« :فيا �أيّها الإن�سان ،الذي لم تكن �شيئًا في �أوّل �أمرك ،وكنت كامنًا دهور
الع���دم والآباد غير المتناهية ،ما هو الأق ّل من الع���دم والال�شيء على �صفحة الوجود؟ ثم لمّا
�ش���اءتْ م�شيئة اهلل �أن يظهرك� ،إلى عالم الوجود فمن ج���رّاء قلّة قابليّتك النّاق�صة وتفاهتك
و�ضعتك وعدم �أهليّتك لتقبّل الفي�ض� ،أخرجك من هيولى العالم ـ المادّة الأولى ـ التي ال تكون
أخ�س
ال�ص���رف� ،إلى �صورة الج�سميّة والعن�صريّ���ة ،التي هي � ّ
وال�ضعف ّ
�س���وى الق���وّة المح�ضة ّ
أحط الكائنات ،ومن هناك �أخرجك نطفة لو م�سّ تها يدك ال�ستقذرتها وتطهّرت
الموجودات و� ّ
رج�س هو خ�صيتي الأب ،و�أخرجك من مجرى البول في حالة
منه���ا ،وو�ضعك في منزلٍ �ضيّقٍ ٍ
مزرية قبيحة ،و�أدخلك في رحم الأم ،من مكان تنفر من ذكر ا�سمه .وحوّلك هناك �إلى علقة
وم�ضغ���ة ،وغذّاك بغذاء يزعجك �سماع ا�سمه ويخجل���ك .ولكن بما �أنّ الجميع هذا هو حالهم
وتلك هي بليّتهم ،زال الخجل «وال َب ِل َّي ُة �إِذا عَ مَّتْ طابَتْ ».
((( جنود العقل والجهل� ،ص.304
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إدراك ظاهريّ
في ك ّل هذه التطوّرات كنت �أرذل الموجودات و�أذلّها و�أحطّ ها ،عاريًا عن � ٍ
وباطن����يّ  ،بريئً����ا من ك ّل الكماالت ،ث����مّ �شملتك رحمته وجعلك قاب��ًل�اً للحياة ،فظهرت فيك
أحط من ال����دّودة في �أمور
الحي����اة رغم كون����ك في �أ�ش ّد ح����االت النّق�ص ،بحيث �إنّ����ك كنت � ّ
حياتك ،فزادت برحمته تدريجيًّا قابليّتك على �إدارة �ش�ؤون حياتك� ،إلى �أن �أ�صبحت جديرًا
بالظّ هور في محيط الدّنيا� ،أظهرك في هذه الدّنيا من خالل �أ�ش ّد المجاري �ضعةً ،وفي �أوط�أ
الح����االت ،و�أن����ت �أ�ضعف في الكماالت و�ش�����ؤون الحياة ،و�أدنى من جمي����ع مواليد الحيوانات
الأخ����رى .وبعد �أن منحك بقدرته قواك الظاهريّة والباطنيّة ،ما زلت �ضعيفًا وتافهًا ،بحيث
�إنّ �أيًّ����ا من قواك لي�ست تح����ت ت�صرّفك ،فل�ست بقادر على المحافظة على �صحّ تك ،وال على
قواك وال على حياتك ،ول�ست بقادر على االحتفاظ ب�شبابك وجمالك .و�إذا ما هاجمتك �آفة
�أو انتاب����ك مر�ض فل�ست بقاد ٍر على دفعهما عنك .وعل����ى العموم ،لي�س تحت ت�صرّفك �شيء
من ذلك؛ لو جعت يومً ا لتنازلت حتّى لأكل الجيفة ،ولو غلبك العط�ش لما امتنعت عن �شرب
�أيّ م����اءٍ �آ�س����نٍ  .وهكذا �أنت ف����ي �ش�ؤونك الأخرى ،عب ٌد ذلي ٌل م�سكي����نٌ ال قدرة لك على �شيء.
ولو قارنت حظّ ك من الوجود ومن الكماالت بما ل�سائر الموجودات ،لوجدت �أنّك وك ّل الكرة
الأر�ضيّ����ة ،ب����ل وك ّل المنظوم����ة ال�شّ م�سيّة ،ال قيمة لكم مقابل هذا العال����م الج�سميّ الذي هو
�أدنى العوال����م و�أ�صغرها ...هذه �ش�ؤون حياتك وحياتي ،وه����ذه حظوظنا ون�صيبنا من عالم
الوجود.
�أمّ���ا عال���م برزخك ،ف�إنّك �إن انتقلت من هذه الدني���ا ـ ال �سمح اهلل ـ قبل �أن ت�صلحه ،فاهلل
يعلم كيف تكون �صورتك ،وكيف تكون �أحوالك� ،إذ �إنّ قوى الإدراك في هذا العالم عاجزة عن
�أن ت�سمع �أو ترى �أو ت�شمّ �شيئًا من ذلك العالم� .إنّ ما ت�سمعه عن ظلمة القبر ووح�شته و�ضيقه
�إنّما تقي�سه على ما في هذا العالم من ظلمة ووح�شة و�ضيق ،مع �أنّ هذا القيا�س وهذه المقارنة
باطلة .ن�س�أل اهلل �أن ينجينا ممّا �أعددنا لأنف�سنا ب�أنف�سنا!
أي�ضا� .إنك ت�سمع �أخبارًا عن
� ...أمّا حال جهنّم التي تكون بعد يوم القيامة ف�أمرها معلوم � ً
جهنّ���م! �إنّ النّ���ار لي�ست وحدها ع���ذاب جهنّم .فلو �أنّ بابًا منها انفت���ح على عينيك وعلى هذا
العالم لهلك �أهلها خوفًا .وكذلك لو انفتح بابٌ �آخر على �أُذنيك ،و�آخر على خيا�شيمك ،لو �أن
�أيًّ���ا منها فتح على �أهل هذا العالم لهلكوا جميعًا م���ن �شدّة العذاب .يقول �أحد علماء الآخرة:
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مثلم���ا �أنّ حرارة جهنّم �أ�ش ّد م���ا تكون ،كذلك برودتها �أ�ش ّد ما تكون ،واهلل تعالى قادر على �أن
يجمع الحرارة والبرودة .هكذا هي نهاية حالك.
�إذاً ،فال���ذي �أوّله عدم غير متناهٍ ،وهو منذ �أن ي�ضع قدمه في الوجود تكون جميع تطوّراته
قبيحة وغير جميلة ،وك ّل حاالته مخجلة ،وك ّل من دنياه وبرزخه و�آخرته �أفجع من الأخرى ،بم
يتكبّر؟ ب�أيّ جمال �أو كمالٍ يتباهى؟»(((.
الكمل
مسك بأولياء اهلل
ّ
 .5ال ّت ّ

�إنّ �أولي���اء اهلل الذي���ن م ّثل���وا المرتبة الأعلى ف���ي االتّ�صاف ب�صفات الكم���ال ،والذين هم
المظه���ر الأتمّ الأكمل لآي���ات اهلل تعالى ،يمحقون بنور جمالهم ك ّل كم���الٍ �آخر .ولهذا ،كانت
معرفتهم �أف�ضل و�سيلة لتنزيه النّف�س عن الكبر والفخر والعجب .يقول الإمام الخميني{:
«النب���يّ الكريم  Pال���ذي كان علمه من الوحي الإلهيّ  ،وكان���ت روحه من العظمة بحيث
�إ ّنه���ا بمفردها غلب���ت نف�سيّات ك ّل الب�ش���ر� ،إنّ هذا النبيّ ق���د و�ضع جميع الع���ادات الجّ اهليّة
والأدي���ان تح���ت قدميه ،ون�سخ جميع الكتب ،واختتم دائرة النب���وّة ب�شخ�صه الكريم ،وكان هو
�سلط���ان الدّني���ا والآخرة والمت�صرّف في جميع العوالم ب����إذن اهلل ،ومع ذلك كان توا�ضعه مع
�شخ�ص �آخر .كان يكره �أن يقوم له �أ�صحابه احترامً ا ،و�إذا دخل مجل�سً ا
ٍ
عباد اهلل �أكثر من �أيّ
ل���م يت�صدّر ،ويتناول الطّ ع���ام جال�سً ا على الأر�ض ،قائلاً �« :إنّني عبدٌ� ،آكل مثل العبيد ،و�أجل�س
مجل�س العبيد»(((.
« ...في���ا �أيّها العزي���ز� ،إذا كان التكبّر بالكمال المعنويّ  ،فق���د كان الر�سول الأعظم P
والإم���ام علي � Qأرف���ع �ش�أنً���ا ،و�إذا كان بالرّئا�س���ة وال�سّ لطان ،فقد كانت لهم���ا الرّئا�سة
الحقّ���ة ،ومع ذلك كانا �أ�ش��� ّد النا�س توا�ضعًا .فاعلم� ،أنّ التّوا�ضع وليد العلم والمعرفة ،والكبر
ولي���د الجّ هل وانعدام المعرفة ،فام�سح ع���ن نف�سك عار الجّ هل واالنحطاط ،واتّ�صف ب�صفات
الأنبي���اء ،وات���رك �صفات ال�شّ يط���ان ،وال تنازع اهلل في ردائه ـ الكبري���اء ـ فمن ينازع الحقّ في
ردائه فهو مغلوبٌ ومقهو ٌر بغ�ضبه ،و ُيكَبُّ على وجهه في النار(((.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .122 - 121
((( (م.ن)� ,ص .122
((( (م.ن)� ,ص .123 - 122
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 ...لق���د ُنق���ل عن الإمام ال�صادق � Qأنّ ر�س���ول اهلل  Pكان يحبّ �أن يركب الحمار
من دون �سرج ،و�أن يتناول الطّ عام مع العبيد على الأر�ض ،وكان يعطي الفقراء بكلتا يديه .كان
ذل���ك الإن�س���ان العظيم يركب الحمار مع غالمه �أو غيره ،ويجل�س على الأر�ض مع العبيد ،وفي
�سيرته �أنّه كان ي�شترك في �أعمال المنزل ،ويحتلب الأغنام ،ويرقع ثيابه ،ويخ�صف نعله بيده،
ويطح���ن مع خادمه ويعجن ،يحمل متاعه بنف�سه ،ويجال�س الفقراء والم�ساكين ،وي�أكل معهم.
ه���ذه و�أمثالها ،نم���اذج من �سيرة ذلك الإن�س���ان العظيم وتوا�ضعه ،مع �أنّ���ه ف�ضلاً عن مقامه
المعنويّ كان في �أكمل حاالت الرّئا�سة الظّ اهريّة .وهكذا قد اقتدى به �أمير الم�ؤمنين علي بن
�أبي طالب � ،Qإذ كانت �سيرته من �سيرته .(((»P
العالج العملي للكبر
بالإ�ضافة �إلى ما مرّ ،ف�إنّ هذه المعرفة تحمل الإن�سان على ت�صرّفات و�سلوكيّات تقمع فيه
حالة التّرفّع على غيره ،بوا�سطة التوا�ضع والتذلّل:

�أ .من خالل العبادة:

و�أعظم الأعمال و�أ�شدّها ت�أثيرًا هي تلك العبادة التي بُنيت على التذلّل والخ�ضوع والخ�شوع،
كال�صالة والحجّ .
ّ
يق���ول الإمام الخمين���يّ {« :ال�صالة هي جوهر التّوا�ض���ع والخ�شوع ،ولبّها هو هجران
النّف�س ،وال�سّ فر �إلى اهلل فهي معراج الم�ؤمن»(((.

ال�سير وفق �سيرة المتوا�ضعين:
بّ .

ف���ي العالج العمليّ يتوا�ضع الإن�سان على من كان يتكبّر عليه ،يخدمه مثلاً  ...ويقدّمه على
خا�صة في غيابه ،يعترف له بالف�ضل ،وهكذا ...يلج�أ �إلى �أ�ساليب التّوا�ضع
نف�سه ،يثني عليهّ ،
الموج���ودة� ،سواء ما يتع ّل���ق بالجّ لو�س �أو الكالم �أو الح���ركات �أو ال�سّ كنات ،وك ّل ذلك من باب
تعظي���م الطّ رف الآخر .التّوا�ضع ال يعني فق���ط و�ضع النّف�س ،لكنّ الأ�سا�س هو تعظيم الطّ رف
الآخر .وبالطّ بع ينبغي �أن يكون التّعظيم بح�سب �ش�أن ك ّل �إن�سان.

((( الأربعون حديثًا� ،ص .122
((( جنود العقل والجهل� ،ص .77
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يقول الإمام {« :و�إذا عزمت على �إ�صالح نف�سك ،فطريقه العمليّ �أم ٌر ي�سير مع �شيء
من المثابرة ،و�إنّه طري ٌق لو اتّ�صفت بهمّة الرّجال وحرّية الفكر وعل ّو النّظر ،فلن ت�صادفك �أيّة
مخاطر .ف�إنّ الأ�سلوب الوحيد على النّف�س الأمّارة ،وقهر ال�شّ يطان ،والتّباع طريق النّجاة ،هو
العمل بخالف رغباتهما� .إنّه ال يوجد �سبيل �أف�ضل لقمع النّف�س من االتّ�صاف ب�صفة التّوا�ضع
وم���ن ال�سّ ير وفق �سي���رة المتوا�ضعين ،فحيثما درجة التكبّر عن���دك ،ومهما تكن طريقتك في
العل���م والعم���ل ،فاعمل قليلاً بخالف هوى نف�سك ،ف�إنّ مع االلتف���ات �إلى المالحظات العلميّة
تج���اه التّكبّ���ر ،واالنتباه �إلى النّتائج المطلوب���ة� .إذا رغبت ب�أن تت�ص���دّر المجل�س متقدّمً ا على
�أقران���ك ،فخالفها ،واعمل عك�س ما ترغب فيه .و�إذا كانت نف�سك ت�أنف من مجال�سة الفقراء
والم�ساكين ،فم���رِّغ �أنفها في التراب وجال�سهم ،و�آكلهم ،ورافقهم في ال�سّ فر ،ومازحهم ،وقد
تجادلك نف�سك ،فتقول لك� :إنّ لك مقامً ا ومنزلةً ،و�إنّ عليك �أن تحافظ على مقامك من �أجل
تروي���ج ال�شّ ريع���ة والعمل في �سبيلها ،فمجال�ست���ك الفقراء تذهب بمنزلتك م���ن القلوب ،و�إنّ
يحط من هيبتك،
الم���زاح م���ع مَ نْ هو دونك ،يقلّل م���ن عظمتك ،وجلو�سك في ذيل المجل����س ّ
ف�ل�ا تقدر �أن ت����ؤدّي واجبك ال�شرعيّ على خير وجه! اعلم� ،أنّ ه���ذه كلّها من مكائد ال�شيطان
والنّف����س الأمّارة ،لقد كان مقام ر�س���ول اهلل  Pفي الدنيا ،من حيث الرّئا�سة والمركز �أرفع
منك ،ومع ذلك كانت �سيرته هي التي قر�أت عنها و�سمعت بها»(((.
وهك���ذا ق���د ي�ضبط الإن�سان �سلوكيّات���ه بالكامل في مرحلة المعالج���ة بحيث ال ي�صدر منه
�أيّ عم���ل في���ه تكبّر ،بل قد يُ�شتهر بالتّوا�ضع بين النّا����س ،بالرّغم من بقاء �شيء من الكبر في
�صدره .لكن �إذا �أهمل الإن�سان ما في قلبه ،ف�إنّه �سيعود مج ّددًا للظّ هور في �سلوكيّاته .وال �شكّ
ب�أنّ ظهور المر�ض في ال�سّ لوك يدل على ا�ستفحاله وو�صوله �إلى الدّرجة الخطيرة .ولو فر�ضنا
�أنّ الإن�س���ان ا�ستط���اع �أن يت�صرّف ت�ص���رّف �أهل التوا�ضع ،و�إن بقي ف���ي قلبه كبر ،فقد يطهر
من���ه ف���ي البرزخ وعند الموت .فالمطلوب ب�شكلٍ �أ�سا�سيّ هو �أن ال ي�ستفحل المر�ض ويظهر في
ال�سّ لوكيّات� .إنّ حر�ص الإن�سان على �أن ال يظهر ما في باطنه من مر�ض ،لهو دلي ٌل على بغ�ضه
لهذا المر�ض ،وهذا البغ�ض بذاته لهو �أعظم مطهّر.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .123

136

َّ
ّ
الخميني {
أخالقية؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام
دراسات

المفاهيم الرئيسة

 .1العالج العلمي للكبر:
• معرف���ة اهلل وحبّه :عندما تجتمع طهارة ال ّنف�س مع قوّة المعرفة الحا�صلة من �صفاء
العق���ل واال ّت�ص���ال به ،لن تك���ون ال ّنتيجة �سوى ح���بّ اهلل .و�إذا ا�ستول���ى حبّ اهلل على
القلب ذهل عن ال ّنف�س والأنا والغير وكل ما �سوى.
ُعر ً�ضا عن جميع من���ازل ّ
الطبيعة ومظاهره���ا ،بل ويجعل
• ذك���ر اهلل :يجعل القل���ب م ِ
ب�شيء منه ،بل ينح�صر تع ّلقه
العالم ك ّله بما فيه عدمًا ال قيمة له في عينه ،فال يتع ّلق ٍ
بالح ّ
���ق تعالى وحده ،ح ّتى تبلغ ه ّمته مرتب ًة م���ن الع ّلو ال يقيم معها وز ًنا لجميع عوالم
الوج���ود ،وعنده���ا ال ت�ضعف ه ّمته ب�سبب الواردات القلبيّ���ة مهما كانت ،فال ي�ست�شعر
الك ْبر في نف�سه ب�سبب هذه الواردات.
ِ
• معرف���ة النف�س :من عرف نف�سه و�أدرك فقره وعجزه ،بل ال �شيئيّته ،كيف يتكبّر على
غيره؟! بل كيف يرى لها ف�ضلاً �أو خي ًرا؟!
م�س���ك ب�أولياء اهلل الك ّملّ � :إن �أولياء اهلل الذين هم المظهر الأتمّ الأكمل لآيات اهلل
•ال ّت ّ
���ال �آخر .ولهذا ،كانت معرفته���م �أف�ضل و�سيلة
تعال���ى ،يمحق���ون بنور جمالهم ك ّل كم ٍ
لتنزيه ال ّنف�س عن الكبر والفخر والعجب.
 .2العالج العملي للكبر يكون من خالل:
•العب���ادة :و�أعظ���م الأعمال و�أ�ش ّده���ا ت�أثي ًرا هي تل���ك العبادة التي بُني���ت على التذ ّلل
كال�صالة والحجّ .
والخ�ضوع والخ�شوعّ ،
ال�سي���ر وف���ق �سيرة المتوا�ضعي���ن :يتوا�ضع الإن�سان على م���ن كان يتكبّر عليه ،يخدمه
• ّ
خا�صة في غيابه ،يعترف له بالف�ضل ،وهكذا.
مثلاً  ...ويقدّمه على نف�سه ،يثني عليهّ ،
الطرف الآخرّ .
ال ّتوا�ض���ع ال يعني فقط و�ضع ال ّنف�س ،لكنّ الأ�سا�س هو تعظيم ّ
وبالطبع
ينبغي �أن يكون ال ّتعظيم بح�سب �ش�أن ك ّل �إن�سان.
ّ � .3إن حر����ص الإن�س���ان على �أن ال يظهر ما في باطنه من مر�ض ،لهو دلي ٌل على بغ�ضه لهذا
المر�ض؛ وهذا البغ�ض بذاته لهو �أعظم مطهّر.
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شواهد من وحي ّ
الدرس
دعاء:

« َو�إ َّن �أَحَ ��بَّ عِ َب ��ادِكَ �إِ َليْكَ مَنْ َت� �رَكَ االِ�سْ ِت ْكبَا َر َعلَيْكَ  ،وَجَ انَبَ الإ ِْ�ص� �رَارََ ،و َل ِز َم االِ�سْ ِت ْغفَارَ،
َو�أَنَا �أَ ْب َر�أُ �إِ َليْكَ مِ نْ أَ�نْ �أَ�سْ َت ْك ِبرََ ،و َ�أعُو ُذ بِكَ مِ نْ �أَنْ �أ ُِ�صرََّ ،و�أَ�سْ َت ْغ ِفرُكَ ِلمَا ق ََّ�صرْتُ فِيهَِ ،و�أَ�سْ َتعِينُ
بِكَ َعلَى مَا عَجَ زْتُ َع ْنهُ»(((.
اآليات الكريمة:

}ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ {(((.
الروايات الشريفة:

ال َة َت ْنزِيهاً
ال�ص َ
�ض اهلل ا ْالي َما َن َت ْطهِيراً مِ َن ِّ
 .1عن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qف َر َ
ال�ش ْركِ َ ،و َّ
ع َِن ا ْل ِك ْبرِ»(((.
 .2عن الإمام علي « :Qك ّل متك ّبر حقير»(((.
 .3عن الإمام علي « :Qال يتع ّلم من يتك ّبر»(((.
الحق ،اقبلوا ّ
 .4عن الإمام علي « :Qطلبت الخ�ضوع فما وجدته �إال بقبول ّ
الحق؛
ف� ّإن قبول ّ
الحق يبعد من الكبر»(((.
 .5عن �أمير الم�ؤمنين « :Qل ِكنَّ َ
اهلل ُ�س ْب َحا َن ُه َي ْخ َت ِب ُر عِ َبا َد ُه ِب�أَ ْن َوا ِع َّ
ال�شدَائِدِ َ ،و َي َت َع َّبدُهُ ْم
ِب�أَ ْل َوانِ ا ْلـ َم َجاهِ دِ َ ،و َي ْب َتلِي ِه ْم ِب ُ�ض ُروبِ ا ْل َم َكا ِرهِ� ،إِ ْخ َراجاً لِل َّت َك ُّب ِر مِ نْ ُق ُلو ِب ِه ْمَ ،و ِ�إ ْ�س َكاناً
لِل َّت َذ ُّللِ فِي ُن ُفو�سِ ه ْمَ ،و ِل َي ْج َع ْل ذل َِك �أَ ْب َواباً ُف ُتحاً �إِ َلى َف ْ�ض ِلهَِ ،و�أَ ْ�س َباباً ُذ ُل ً
ال ِل َع ْف ِوهِ»(((.
ال�صحيفة ال�سجّ اديّة ،دعا�ؤه Qفي االعتراف وطلب التّوبة.
((( ّ
((( �سورة الأعراف ،الآية .40
((( نهج البالغة� ،ص .512
((( غرر الحكم� ،ص .310
((( (م.ن)� ،ص .65
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،11ص .192
((( نهج البالغة� ،ص .292

الدّرس العاشر

الحسد

()1

ّ
تشكله
ماهية الحسد وكيفية

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يبيّ���ن المعن���ى الدّقي���ق للح�س���د وما يميّ���زه عن
الغبطة.
 2 .2يذكر كيف يت�شكّل هذا المر�ض في النّف�س.
 3 .3يتع���رّف �إل���ى مخاط���ر الح�س���د ودوره في تدمير
البنية المعنويّة للإن�سان والق�ضاء على الإيمان.

تمهيد
ها نحن نن�ش�أ في هذه البيئة االجتماعيّة الحافلة باالختالفات واالمتيازات .وتتفتّح �أعيننا
فاح�ش في المجتمع الواح���د بل وفي العائلة الواح���دة� ،أحيانًا.
ٍ
عل���ى وج���ود فقرٍ مدقعٍ وث���راءٍ
نالح���ظ الحرمان في ك ّل مكان ،و�إلى جانبه هن���اك من يتمتّع بلذائذ الدّنيا وخيراتها ب�صورة
مترفة ،وهناك من ت�سنح له الفر�ص وي�ستغلّها فيجني من ورائها الكثير من المكت�سبات ،بينما
نرى من ال عهد له بالنّجاح والتّوفيق!
يذهلنا الم�شهد العجيب لك ّل هذه التّناق�ضات ،ونبد�أ ونحن �أطفا ٌل �صغار بالبحث والتّ�سا�ؤل
عن �أ�سباب ذلك كلّه .وغالبًا ما يعجز مَ ن حولنا عن تقديم �إجابة تبثّ فينا الطم�أنينة وتعطي
لأنف�سنا الحائرة قرارًا ،ال بل نراهم ي�شاركون في جوقة ال�شكوى والحيرة الم�شكّكة م�ستعملين
�أمثالاً �شعبيّة كـ «اهلل ال يعطي الحالوة �إال لمن ال �ضر�س له» ،فال يزيدنا هذا �إلاّ حير ًة و�ضياعً ا.
وه���ا نحن م ّر ًة �أخرى ،وقد �شارفت حياتن���ا على عتبة جديدة من تحمّل الم�س�ؤولية ،وعلينا �أن
ن�ش���قّ طريقن���ا و�سط ه���ذا التّزاحم في الفر����ص والإمكانات .وفيما يلي نذك���ر ماهيّة الح�سد
وكيفيّة ت�شكّله في النّف�س:
اإلخفاق في تفسير االختالفات
عندم���ا نخف���ق �أو نعجز ع���ن الو�صول �إل���ى مبتغانا ،نح���زن وتنقب�ض �صدورن���ا ،وقد نلقي
بالالئمة على �أولئك الأوغاد الذين حرمونا �أو �سدّوا علينا الطّ ريق.
ويومً ���ا بعد ي���وم يت�أكّد لنا �أنّ النا�س هم م�شكلتنا .ولوال بع�ض ه����ؤالء لما كنّا نعاني ونت�ألّم!
حظ �سواء في المال �أو في العلم �أو في الدّين �أو في الدّنيا عدوًّا �أو خ�صمًا،
وي�صبح �أيّ �صاحب ّ
و�إن لم نظهر معاداته.
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تتنغّ����ص حياتن���ا بمج���رّد �أن ننظر �إلى نقائ�صن���ا ومحروميّتنا من جه���ة ،و�إلى من بلغ في
الكمال الماديّ �أو المعنويّ درجة من جه ٍة �أخرى؛ وقد يتحوّل هذا االنزعاج �إلى حالة دائمة.
يق���ول الإمام الخمين���ي {�« :إنّ الح�س���د ،حالة نف�سيّ���ة يتمنّى �صاحبه���ا �سلب الكمال
والنّعم���ة الت���ي يت�صوّرهما عن���د الآخرين� ،س���واء �أكان يملكها �أم ال ،و�س���واء �أرادها لنف�سه �أم
ل���م يردها .وهذا يختلف ع���ن الغبطة؛ لأنّ �صاحب الغبطة يريد النّعمة التي توجد لدى الغير،
�أن تك���ون لنف�س���ه ،من دون �أن يتمنّ���ى زوالها عن الغير .و�أمّ���ا قولنا« :النّعم���ة التي يت�صوّرها
عن���د الآخري���ن» فنعني ب���ه �أنّ تلك النّعمة قد ال تك���ون بذاتها نعمة حقيقيّ���ة .فطالما تبيّن �أنّ
الأمور التي تكون بح ّد ذاتها من النّقائ�ص والرذائل ،يت�صوّرها الح�سود من النّعم والكماالت،
فيتمنّ���ى زواله���ا عن الآخرين� .أو �أنّ خ�صلة تع ّد من النّقائ����ص للإن�سان ومن الكمال للحيوان
ويك���ون الحا�سد في مرتبة الحيوانيّة فيراها كمالاً  ،ويتمنّى زوالها� ...إذً ا ،فالمعيار في معرفة
ه���ذه الحالة النّف�سيّة هو توهّ م الكمال وت�صوّر وجود النّعمة ،ال النّعمة نف�سها ،فالذي يرى في
الآخرين نعمة حقيقيّة كانت� ،أو موهومة ويتمنّى زوالها ،يع ّد ح�سودًا»(((.
ه���ذا حال من �ضيّ���ق على نف�سه ،وحُ رم من لطف ربّه� .أمّا م���ن �أدرك رحمة اهلل ور�آها قد
و�سعت ك ّل �شيء ،ف�سوف يرى م�شهدً ا �آخر ،و�شتّان ما بين الم�شهدين.
عدم إدراك حقيقة الكمال
من الأمور التي ت�ستدعي ت�أمّلاً في هذه الق�ضيّة مو�ضوع عالقتنا مع الكمال؛ لأنّ الحا�سد،
وب�سب���ب عدم فهمه للكمال ،يُبتلى بالغرق في هذه الحالة المدمّرة .وال �شكّ ب�أنّ معنى الكمال
وكل م���ا يتعلّق ب���ه� ،أو بعبارة �أخرى ،ر�ؤية الإن�س���ان لحقيقة الكمال وتجلّيات���ه ،تخ�ضع بدرجة
كبيرة للتّربية والعقائد والأفكار ال�سّ ائدة في المجتمع الذي يترعرع فيه.
ت�ؤثّر الأفكار الجاهليّة في تكوين ت�صوّرات خاطئة عن الكمال ،فكم من �أمرٍ قد نح�سبه كمالاً
وه���و لي�س كذلك ،كالرّئا�سة والجاه وال�شّ ه���رة؛ فهي �أمور اعتباريّة لي�س لها �أيّة قيمة على �صعيد
كم���ال الإن�سان الحقيقيّ  .فلو عا�ش �إن�سان في هذه الدّنيا طوال حياته مغمورًا مجهولاً  ،ف�إنّ هذا
الو�ضع لن يكون له ت�أثي ٌر على مقامه عند اهلل وكرامته الحقيقيّة ،ما دام يعبد اهلل ويطيعه.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .131
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ومن الكماالت التي يتوهّ مها النّا�س ق�ضيّة الثّراء ،ف�إنّ �أكثر النّا�س يعتقدون �أنّ وجود مبالغ
كثي���رة من المال ف���ي خزانة فالن �أو علاّ ن تعطيه قدرة �أو �شرفًا ،ف���ي حين �أنّ الأمر لي�س في
الأرق���ام الم�سجّ ل���ة �إلى جانب �إ�شارة الدّوالر �أو ما �شاكل ،بل في حكمة هذا الثريّ وقدرته على
ا�ستخدامها.
�شخ�ص لما له
ٌ
يقول الإمام الخميني {�« :أمّا من حيث حال المح�سود ،فمثل �أن يُحْ �سد
ال�صالحة والعباديّة� ،أو لأمور
من كماالت عقليّة� ،أو خ�صال حميدة� ،أو لما يتمتّع به من الأعمال ّ
خارجيّ���ة �أخرى ،مثل امتالك���ه المال والجّ اه والعظمة واالحت�شام وم���ا �إلى ذلك� ،أو �أن يح�سد
على ما يقابل هذه الحاالت من حيث كونها من الكمال الموهوم الموجود في المح�سود»(((.
والأ�سو�أ من هذا �أن نعتبر القبائح والهتك ف�ضيلة وكمالاً  ،يقول الإمام {« :فهناك بين
النّا����س �أ�شخا�ص يح�سبون الفتك بالغير و�سفك الدّماء موهب��� ًة عظيمةً ،ف�إذا �شاهدوا من هو
كذل���ك ح�س���دوه� .أو قد يح�سبون �سالطة الل�سان وبذاءته من الكم���االت ،فيح�سدون �صاحبها.
�إذاً ،فالمعيار في معرفة هذه الحالة النف�سية هو توهّ م الكمال وت�صور وجود النعمة ،ال النعمة
نف�سها ،فالذي يرى في الآخرين نعمة حقيقية كان� ،أو موهومة ويتمنى زوالها ،يع ّد ح�سوداً»(((.
و�أح���د �أخطر الأف���كار و�أ�شدّها تدميرًا لبني���ة الإن�سان المعنويّة فك���رة �أنّ الكمال محدود،
�سواء من جهة القيمة �أو المقدار .وك�أنّ الكمال �إذا �أُعطي لإن�سان �سُ لب من �آخر .ويجري هذا
المعن���ى ب�صور ٍة وا�سعة في الق�ضايا الماديّة ،كالثّ���روة والمال ،حيث يعتقد �أ�صحابه �أنّ موارد
الحي���اة محدودة .ومن الطبيعيّ �أن ين�ش�أ من هذا المعتقد اعتقا ٌد �آخر حول البقاء وال�سّ عادة،
كما هي العقيدة المالتو�سيّة ،التي برّرت الكثير من جرائم اال�ستعمار ونهبه.
وف���ي المقاب���ل ،لو �آمن الإن�سان ب����أنّ الكمال غير محدود ،و�أنّ عط���اء اهلل غير محظور وال
مجذوذ} ،ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ{(((...} ،ﰌ ﰍ ﰎ{((( ،ل�صار م�ستعدًّا لفهم
م�س�أل���ة ،يُع ّد الإيمان بها �أ�سا�س ال�سّ ع���ادة والرّ�ضا والحياة الطيّبة ،وهي �أنّ الكمال مهما توزّع
((( الأربعون حديثًا� ،ص .132 - 131
((( (م.ن)� ,ص .131
((( �سورة الإ�سراء ،الآية .20
((( �سورة هود ،الآية .108
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و�أفي����ض ف�إنّه ال ينق�ص .ولع ّل قول الإمام في الدّعاء الم�شهور« :يا من ال تزيده كثرة العطاء
� اّإل ج ��ودًا وكرم ��ا»(((� ،أو الجملة الأخرى« :يا من ال تفني خزائن ��ه الم�سائل»(((� .أف�ضل �إ�شارة
لهذه الحقيقة.
ويق���دّم الإمام { تف�سيرًا دقيقًا للعوامل التي ت�ؤدّي �إلى حالة الح�سد في النّف�س .بع�ض
ه���ذه العوامل يرجع �إلى الإدراك ،ال���ذي يُع ّد الإيمان درجة مهمّة من���ه ،وبع�ضها الآخر يرجع
�إل���ى عمليّة ت�شوي���ه الفطرة والخلقة الإلهيّ���ة الرّوحانيّة للإن�سان ،وبع�ضها م���ردّه حال النّف�س
وطبيعتها ،التي هي مزيج تربية و�سلوكيّات.
عدم اإليمان بعدل الله
ال �ش���كّ ب�أنّ جم���ال �صفات الحقّ وكماالته تقوم على الع���دل ،و�إنّ الظّ لم ال يمكن �أن يعطي
لأيّ كمالٍ جمالاً  .فمن اتّهم اهلل في عدله ،حُ رم من م�شاهدة جمال �صفاته؛ ولهذا كان العدل
الإلهيّ روح نظام العالم.
فنح���ن هن���ا �أمام ق�ضيّ��� ٍة هي غاية في الأهميّ���ة ،وهي في المعرفة �سابق���ة على الكثير من
ال�صفات
ال�صف���ات ،ولعلّه لهذا ال�سّ بب كان العدل �صن���و التوحيد وتاليه ،بالرّغم من عدّه من ّ
ّ
الفعليّة.
وعل���ى ه���ذا الأ�سا�س ،نرى �أنّ م���ن ينكر عدل اهلل �أو ين�سب �إليه الظّ لم ه���و �إن�سا ٌن بعي ٌد ك ّل
البع���د ع���ن المعرفة التي ملأت �أركان ك ّل �شيء ،فهل يمك���ن �أن نجد لمثل هذه المنكر المتّهم
عذرًا؟!
وبنا ًء عليه ،لم ولن يكون الجهل الب�سيط �سببًا �أو مب ّررًا لمن �أنكر العدل و�سخط على الحقّ
تعال���ى في ق�سمته وعطائ���ه .لمثل هذا نوجّ ه ال�س�ؤال الآتي ،ونقول :ه���ل �أنّ هذا االختالف في
الق�سم���ة والعطاء من اهلل تعال���ى �أم ال؟ ف�إذا �أنكر �أنّه من اهلل ،ف�إن هذا الإنكار ي�ستلزم الكفر
بالتوحي���د ف���ي الرازقية ،و�إذا قال �أنّه من اهلل ،ن�س�أله :ه���ل تظنّ �أن اهلل يعطي جزافًا �أو يمنح
اعتباطً ا؟
((( مفاتيح الجنان ،دعاء االفتتاح.
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((( ّ
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ولو كان يملك الح ّد الأدنى من المعرفة بربّه ،لعلم �أنّ اهلل تعالى ي�ستحيل �أن يظلم ،ولأدرك
حينه���ا �أنّ هذا االنزعاج والت�ألّم الذي يجعله يتمنّى زوال تلك الق�سمة �أو ذاك الكمال �إنّما هو
مر�ض في قلبه ،وهذا المر�ض الذي يُ�سمّى بالح�سد� ،إذا لم تتم معالجته ف�سوف يحول
ب�سبب ٍ
دون تب���دّل تل���ك المعرفة �إلى �إيم���ان .وعندما يعجز الإن�سان عن تح�صي���ل الإيمان في الحياة
الدّنيا ،ويموت وهو كافرٌ ،ف�إنّ له عاقبة واحدة معروفة ،نعوذ باهلل من عذابه ونقمته.
يق���ول الإمام {« :وليعلم من يح�سد النا����س ويتمنّى زوال النّعمة عن الآخرين ،ويحقد
ال�صالح �أ�سبغ
ف���ي قلبه على �أ�صحاب ال ّنع���م� ،أنّه ال �إيمان له ب�أنّ اهلل ع ّز وج ّل من باب معرفة ّ
أي�ضا �أنّه ال ي�ؤمن بعدل اهلل تعالى وال يرى
نعمه على �أولئك ،و�أنّ �إدراكنا لذلك قا�صر .وليعلم � ً
التّق�سي���م ع���ادلاً � .إنّك ف���ي �أ�صول العقائد تق���ول �إنّ اهلل عادل ،وما ه���ذا �إ ّال مجرّد لفظة على
ل�سان���ك� .إنّ الإيم���ان بالعدل يناق�ض الح�س���د� .إنّك �إذا كنت ترى اهلل ع���ادلاً  ،لر�أيت تق�سيمه
أي�ضا ،وقد جاء ف���ي الحديث ال�شّ ريف :يقول اهلل ع ّز وج���لّ�« :إنّ الح�سود ي�شيح بوجهه
ع���ادلاً � ً
عمّا ق�سمته بين العباد ،وهو �ساخط على نعمي»(((.
ضمور الفطرة
عندم���ا ال يجعل الإن�سان حياته على �أ�سا�س الإيمان ،وعندما ير�سم طريق �سعيه بعيدً ا عن
اهلل ،وعندما ال يطابق �سلوكه مقت�ضيات ح�ضور اهلل ،وعندما تغيب ق�ضيّة معرفة اهلل كهدف،
ف����إنّ المتوقّ���ع �أن ي�ضيع في متاه���ات جزئيّات الحياة ،فت�ضيق عليه الأر����ض بما رحُ بت .وبدلاً
م���ن �أن يفتح قلبه ووجوده على الآف���اق الوا�سعة الالمتناهية للعطاء الإلهيّ  ،يقوم هذا التّعي�س
بح�صر حظوظه بما في �أيدي النّا�س ،وهناك �سي�ضيق �صدره ويتولّد مر�ض الح�سد المهلك.
�إنّ ن���ور فط���رة اهلل تعالى يهدي �إلى الكمال ويجذب �إليه .فه���ذا الحبّ والتعلّق واالنجذاب
�إل���ى الكماالت �إنّما هو من ه���ذه الوديعة الإلهيّة .بيد �أنّ التّ�شخي����ص الخاطئ للكمال والتعلّق
القلب���يّ بالكم���ال الوهميّ يعميان عي���ن الإن�سان عن الكمال الحقيقيّ  ،وي����ؤدّي هذا الحال �إلى
انطفاء ذلك النّور بالكامل.

((( الأربعون حديثًا� ،ص .139
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ولأنّ الح�س���د في �أحد �أبعاده انزعا ٌج وانزجا ٌر من الكم���ال والنّعمة ،ف�إنّ عاقبته على نف�س
الإن�س���ان �ستك���ون وخيمة حيث ي�ؤدّي �إلى دم���ار �إن�سانيّته؛ ولهذا ق���ال �أمير الم�ؤمنين :Q
«الْحَ ا�سِ ُد َي ْف َر ُح بِال�شَّ ِّر َو َي ْغتَمُّ بِال�سُّ رُور»(((.
بال�ضيق من الكمال �أو النّعمة التي يمتلكها المح�سود ،لكنّ
وتب���د�أ الم�شكلة ب�شعور الحا�سد ّ
الأم���ر �سرعان م���ا يتفاقم لي�شوّه الإدراك الفطريّ للكمال ،نظ���رًا لما يحدثه الح�سد من نفور
تجاه الخير والنّعمة.
يقول الإمام {�« :إنّ القلب يخ�ضع بالفطرة للق�سمة العادلة ،وينفر بالفطرة كذلك من
الع�سف والجور� .إنّ الفطرة الإلهيّة الكامنة في �أعماق الب�شر حبّ العدل والرّ�ضى به ،وكراهة
نق�صا .ف�إذا �سخط
الظّ ل���م وعدم االنقياد له .ف����إذا ر�أى خالف ذلك فليعلم �أنّ في المقدّمات ً
على النّعمة و�أعر�ض عن الق�سمة؛ فذلك لأنّه ال يرى ذلك عدلاً  ،بل يراه ـ والعياذ باللهّ ـ جورًا.
ولي����س معناه �أنّه ي���رى الق�سمة عادلة ثم يعر�ض عنها� ،أو �أنّه ي���رى الخطّ ة المر�سومة مطابقة
لل ّنظ���ام الأت���مّ والم�صلحة التامّة ،ثم ي�سخط عليها ،بل يرى �أنّ هذا جو ٌر ومغاي ٌر للعدل� .أ�سفًا
ناق�ص ،ولم تخرج �أدلّتن���ا العقليّة من نطاق العقل لت�صل �إلى حدود القلب.
علين���ا! �إنّ �إيماننا ٌ
لي����س الإيم���ان بالقول وال�سّ م���اع والمطالعة والمباحث���ة والنّقا�ش فح�سب ،و�إ ّنم���ا يتطلّب �أي�ض ًا
خلو����ص النيّ���ة� .إنّ الباح���ث عن اهلل يجده ال محال���ة ،والذي يطلب المع���ارف يبحث عنها} ،
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ {(((} ،ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ {(((»(((.
ّ
ّ
الشعور بحقارة النفس
� ّإن االنزعاج ال ّنا�شئ من ر�ؤية ذ ّلة ال ّنف�س مقابل ال ّنا�س  -ال مقابل اهلل لأ ّنه يكون �شر ًفا
عظيمًا  -ال يجتم���ع مع نور الإيم���ان؛ ولذلك قال ر�سول اهلل  :Pاَ«ل يَجْ َت ِم ُع ا ْلحَ �سَ ُد
َاليم ُ
َان ِفي َق ْل ِب امْ ِر ٍئ»(((.
و ْ إِ
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص  ،22باب تحريم الح�سد ووجوب اجتنابه.
((( �سورة الإ�سراء ،الآية .72
((( �سورة النور ،الآية .40
((( الأربعون حديثًا� ،ص .140 - 139
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص ،18باب تحريم الح�سد ووجوب اجتنابه.
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فم���ن كان م�ؤمنً���ا وح�سودًا ،فليعلم �أنّ الإيمان والح�سد يتنازع���ان على قلبه .وما لم يدخل
في مجاهدة نف�سه ،ف�إنّ نار الح�سد ودخانها الأ�سود �سي�ستوليان على قلبه ب�سرعة ت�شبه �سرعة
انت�شار النّار في الحطب الجّ اهز.
يقول الإمام {« :للح�سد �أ�سبابٌ كثيرة ،يرجع �أكثرها �إلى ر�ؤية الذلّة في النف�س ،تمامً ا
كما �أنّ الكبر ـ نوعً ا ـ يتمّ على عك�س ذلك .فكما �أنّ المرء عندما يجد في نف�سه كمالاً ال يجده
في غيره ،تن�ش�أ عنده حالة من التّرفّع والتّعزّز والتّعالي في نف�سه ،فيتكبّر .و�إذا الحظ الكمال
ف���ي غيره ،انتابت���ه حالة من الذلّ واالنك�س���ار .ولوال وجود عوامل خارجي���ة ولياقات نف�سانيّة،
لنت���ج من ذلك الح�سد .وقد ين�ش�أ من ت�صوّر ذلّه في ت�ساوي غيره معه ،مِ ثل �أن يح�سد �صاحب
الكمال والنّعمة مثيله �أو الذي يليه»(((.
وال �ش���كّ ب�أنّ ه���ذا العامل النف�سيّ �سيكون من�ش�أً لآثار وحاالت نف�سيّة مر�ضيّة ي�ؤدّي بع�ضها
�إلى الح�سد في النّهاية .ولهذا ،يبيّن الإمام �أنّ العامل النف�سيّ الأ�سا�س هو ما نعبّر عنه بعقدة
الحق���ارة والدّونيّ���ة .فمن ن�ش�أ في بيئة تعزّز فيه مثل ه���ذه الخ�صلة ال�سيّئة ،ولم يدرك حقيقة
العدل والحكمة في توزيع النّعم و�إفا�ضة الكمال ابتُلي بالح�سد.
يق���ول الإمام« :وقد ح�صر بع�ضهم ـ كالعلاّ مة المجل�س���يّ { ـ �أ�سباب الح�سد في �سبعة
�أمور:
الأول :العداوة.
الثاني :التعزّز� :أن يكون من حيث يعلم �أ ّنه ي�ستكبر بال ّنعمة عليه ،وهو ال يطيق احتمال
كبره وتفاخره لعزّة نف�سه.
الثالث :الكبر� :أن يكون في طبعه �أن يتك ّبر على المح�سود ،ويمتنع ذلك عليه بنعمته ،وهو
المراد بالتك ّبر.
فيتعجب من فوز مثله بمثل
التعجب� :أن تكون النعمة عظيمة والمن�صب كبير ًاّ ،
الرابعّ :
تلك ال ّنعمة كما �أخبر اهلل تعالى عن الأمم الما�ضية� ،إذ قالوا} :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
فتعجبوا من �أن
ﭪ ﭫ {((( ،و}ﮂ ﮃ ﮄ {((( ،و�أمثال ذلك كثيرة ّ
((( الأربعون حديثًا� ،ص .132
((( �سورة ي�س ،الآية .15
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآية .47
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يفوزوا برتبة ال ّر�سالة والوحي والقرب ،مع �أ ّنهم ب�شر مثلهم ،فح�سدوهم ،وهو المراد
بالتعجب.
ّ
يتو�صل بها �إلى مزاحمته
الخام�س :الخوف� :أن يخاف من فوات مقا�صده ب�سبب نعمة ،ب�أن ّ
في �أغرا�ضه.
ال�ساد� ��س :ح���بّ الرئا�سة� :أن يكون يحّ ���ب الريا�سة التي تنبني عل���ى االخت�صا�ص بنعمة ال
ي�ساوى فيها.
ال�ساب ��ع :خب���ث الطينة� :أن ال يك���ون ب�سبب من ه���ذه الأ�سباب ،بل لخب���ث النف�س و�شحّ ها
بالخير لعباد اهلل.
ولكنن���ي �أعتقد �أنّ معظ���م هذه الأ�سباب ،بل ك ّله���ا تعود �إلى ر�ؤية ذلّ النف����س ،و�إنّ ال�سّ بب
المبا�ش���ر للح�سد ح�سب التّعريف الم�شهور له ما ذكرناه ـ انبعاث الح�سد من ر�ؤية ذلّ النّف�س،
ف�ل�ا مج���ال لذكر هذه الأق�سامـ .و�أمّا بنا ًء على ما ذكرناه ف���ي معنى الح�سد من �أنّ نف�س هذه
الحالة تكون ح�سدً ا ،فال اعترا�ض على �صحّ ة ذكر هذه الأق�سام»(((.
ويُفه���م م���ن هذا �أنّ اجتماع العوامل ي�ش���كّل علّة تامّة لظهور الح�س���د و�إعماله .ونفهم منه
كي���ف �أنّ الم�ؤمن قد يُبتل���ى بالح�سد ولكنّه ال ي�ستعمله ،كما جاء ع���ن �أمير الم�ؤمنين :Q
«ا ْل ُم�ؤْمِ نَ اَل يَ�سْ َتعْمِ ُل حَ �سَ َدهُ»(((.
�إنّ الم�ؤم���ن ق���د يكون �ضعيف النّف�س ،وقد يكون بع�ض الم�ؤمني���ن قد ن�ش�ؤوا في بيئة تركت
فيهم حالة الحقارة والذلّة النف�سيّة ،وهذا ما يدفعهم �إلى الح�سد .لكنّ �إيمانهم ي�أتي لإنقاذهم
ومنعهم م���ن ا�ستعماله و�إظهاره .فالم�ؤمن ي�ست�ضيء بنور الإيمان وي�سلّطه على نف�سه ،حتّى ال
تغلبه بفعل �أحوالها الأخالقيّة الرّذيلة وطبائعها ال�سيّئة.
وم���ا لم ي�ستعم���ل الم�ؤمن �إيمانه ويق���ذف بنوره على قلبه ،ف����إنّ النّف�س �ستغل���ب في نهاية
المطاف ،و�سي�أكل الح�سد الباطنيّ ما تبقّى من �إيمانه ليتركه خالي الوفا�ض من ك ّل خير.

((( الأربعون حديثًا� ،ص .133 - 132
((( الكافي ،ج� ،8ص .108
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المفاهيم الرئيسة

 .1الح�سد حالة نف�س ّية يتم ّنى �صاحبها �سلب الكمال وال ّنعمة اللذان يت�ص ّورهما عند
الآخرين� ،سواء �أكان يملكها �أم ال ،و�سواء �أرادها لنف�سه �أم ال .وهو يختلف عن الغبطة
التي يريد �صاحبها ال ّنعمة التي توجد لدى الغير لكن دون تم ّني زوالها عنهم.
 .2يت�ش ّكل الح�سد في النف�س نتيجة:
•الإخف���اق في تف�سير االختالفات :الحا�سد ،وب�سب���ب عدم فهمه للكمال ،يُبتلى بالغرق
في هذه الحالة المدمّرة .و�أحد �أخطر الأفكار و�أ�شدّها تدمي ًرا لبنية الإن�سان المعنويّة
فك���رة � ّأن الكمال محدود� ،سواء من جهة القيمة �أو المق���دار .وك� ّأن الكمال �إذا �أُعطي
لإن�س���ان ُ�سلب من �آخر ،لو �آمن الإن�سان ب���� ّأن الكمال غير محدود ،لعلم �أ ّنه مهما تو ّزع
و�أفي�ض ف�إ ّنه ال ينق�ص.
• ع���دم الإيم���ان بعدل اهلل :فلو كان الإن�س���ان يرى اهلل عادلاً ل���ر�أى ق�سمته عادلة ولما
اعتر�ض على الق�سمة الإلهيّة.
• �ضم���ور الفطرة :نتيج���ة ال ّت�شخي�ص الخاطئ للكم���ال والتع ّلق به وم���ا ي�سبّبه الح�سد
م���ن نفور تجاه الخير وال ّنعمة ،ف� ّإن الأمر �سرعان م���ا يتفاقم لي�شوّه الإدراك الفطريّ
للكمال.
•ال�شع���ور بحقارة النف�س :فم���ن ن�ش�أ في بيئة تع ّزز فيه مثل ه���ذه الخ�صلة ال�سيّئة ،ولم
يدرك حقيقة العدل والحكمة في توزيع ال ّنعم و�إفا�ضة الكمال اب ُتلي بالح�سد.
 .3عندما تغيب ق�ض ّية معرفة اهلل كهدف ،ف�إ ّنه من المتو ّقع �أن ي�ضيع الإن�سان في متاهات
رحبت .وبدلاً من �أن يفتح قلبه ووجوده
جزئ ّيات الحياة ،فت�ضيق عليه الأر�ض بما ُ
إلهي ،يقوم بح�صر حظوظه بما في �أيدي
على الآفاق الوا�سعة الالمتناهية للعطاء ال ّ
ال ّنا�س ،وهناك �سي�ضيق �صدره ويتو ّلد مر�ض الح�سد المهلك.
 .4يمكن للم�ؤمن �أن ُيبتلى بالح�سد ولكن ال ي�ستعمله ،ولكن �إذا لم ي�ستعمل �إيمانه ويقذف
بنوره على قلبه ،ف�سي�أكل الح�سد ما تب ّقى من �إيمانه.
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شواهد من وحي ّ
الدرس

دعاء:

هلل قَ�سَ � � َم َمعَا ِي� � َ�ش عِ َب ��ا ِد ِه بِا ْل َع� �دْلِ َ ،و�أَخَ � � َذ
«الْحَ ْم� � ُد لهلِ ِ ر ًِ�ض ��ى بِحُ ْك ��مِ اهللِ� ،شَ ِه� �دْتُ �أَ َّن ا َ
َعلَ ��ى جَ مِ ي ��عِ خَ ْل ِق� � ِه بِا ْلف َْ�ضلِ ؛ الله َّم َ�ص ِّل َعلَى مُ حَ َّم ��دٍ َو�آ ِلهَِ ،و َال َت ْف ِتنِّي ِب َم ��ا �أَعْ طَ ْي َت ُهمَْ ،و َال
َت ْف ِت ْن ُه ْم ِبمَا َم َن ْع َتنِي َف�أَحْ �سُ َد خَ ْلقَكَ َ ،و�أَغْ مَطَ حُ ْكمَكَ ؛ الله َّم َ�ص ِّل َعلَى مُ حَ مَّدٍ َو�آ ِلهِ ،وَطَ يِّبْ
َ�ضاءَكَ
َ�ضا ِئ ��كَ َنفْ�سِ ��يَ ،ووَ�سِّ ْع ِب َموَاقِعِ حُ كْمِ كَ َ�ص ْدرِيَ ،وهَبْ ِل ��يَ ال ِّث َق َة لأُ ِق َّر َم َعهَا ِب�أَ َّن ق َ
ِبق َ
َل� � ْم يَجْ � � ِر �إ َّال بِالْخِ َي� � َرةِ ،وَاجْ عَلْ �شُ ْك� �رِي لَكَ َعلَى مَا َز َويْتَ َعنِّي �أَ ْو َف َر مِ ��نْ �شُ ْكرِي إِ�يَّاكَ َعلَى
َم ��ا خَ َّو ْل َت ِن ��ي وَاعْ ِ�ص ْم ِن ��ي مِ نْ �أَنْ أَ�ظُ ��نَّ بِذِ ي َع َد ٍم خَ �سَ ا�سَ � �ةً�َ ،أ ْو �أَظُ نَّ بِ�صَ احِ بِ َث� � ْر َو ٍة ف َْ�ضالً،
َف� ��إِ َّن ال�شَّ ِري ��فَ مَنْ �شَ َّر َف ْت ُه طَ ا َعتُكَ  ،وَا ْل َعزِي َز َم ��نْ �أَ َع َّز ْت ُه عِ بَا َدتُكَ ؛ فَ�صَ ِّل َعلَى مُ حَ مَّدٍ َو�آ ِلهِ،
َو َم ِّت ْع َن ��ا ِب َث� � ْر َو ٍة َال َت ْن َفدَُ ،و�أَ ِّي ْدنَا ِب ِع ٍّز الَ ُي ْف َقدُ ،وَا�سْ رَحْ نَا فِي مُ ل ِْك الأَبَدِ  ،إِ�نَّكَ ا ْلوَاحِ ُد الأَحَ ُد
ال�صَّ َمدُ ،الَّذِ ي َل ْم َت ِل ْد َو َل ْم تُو َل ْد َو َل ْم َيكُنْ لَكَ ُكفُواً �أَحَ دٌ»).(1
اآليات الكريمة:

} .1ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ {(((.
} .2ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ {(((.

((( ال�صحيفة ال�سجّ اديّة ،دعا�ؤه� Qإذا نظر �إلى �أهل الدّنيا.
((( �سورة البقرة ،الآية .109
((( �سورة الن�ساء ،الآية .54

( دسحلا

يفيكو دسحلا ةيهام  ) (1دسح

لا
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الروايات الشريفة:

 .1عن �أمير الم�ؤمنين « :Qالح�سود غ�ضبان على القدر»(((.
 .2عن الإمام ال�صادق « :Qوالح�سد �أ�صله من عمى القلب والجحود بف�ضل اهلل
تعالى وهما جناحان للكفر ،وبالح�سد وقع ابن �آدم في ح�سرة الأبد ،وهلك مهلكاً ال
ينجو منه �أبداً ،وال توبة لحا�سد؛ لأ ّنه م�صر عليه ،معتقد به ،مطبوع فيه ،يبدو بال
معار�ض وال �سبب ،والطبع ال يتغ ّير عن الأ�صل ،ولو عولج»(((.
 .3عن �أمير الم�ؤمنين « :Qهلل د ّر الح�سد ما �أعدله! بد�أ ب�صاحبه فقتله»(((.
 .4عن �أمير الم�ؤمنين �« :Qصحّ ة الج�سد من قلّة الح�سد»(((.

((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص .21
((( (م.ن)� ،ص .18
((( غرر الحكم� ،ص .301
((( نهج البالغة� ،ص .513

الدرس الحادي عشر

الحسد

()2

آثار الحسد وعالجه

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يتعرّف �إلى �أبرز عالمات الح�سد و�آثاره الوخيمة
على الإن�سان في الدنيا والآخرة.
 2 .2يتعرّف �إلى الخط���وات العلميّة والعمليّة للتخلّ�ص
من الح�سد.
 3 .3ي�شرح دور معرفة اهلل في التخلّ�ص من الح�سد.

تمهيد
ال يوج���د بالنّ�سبة للم�ؤمن ما ه���و �أهم من �إيمانه باهلل تعالى ،لأنّه زاده الأوحد في الملتقى
النّهائي .ولأنّ ك ّل خير مهما بلغ �إنّما يكون خيرًا وكمالاً �إذا نبع من الإيمان .وهنا نجد الح�سد
ال�صافية للعالم �إلى لوحة متكدّرة يكاد ال يُرى
يظهر ك�أكبر تهديد لإيماننا ،لأنّه يحيل المر�آة ّ
منها �أيّ خير.
�إنّ الح�س���ود يمتنع عليه �أن يرى وجه الجمال ف���ي الحياة وفي الكون .ولهذا �سيحرم نف�سه
من فر�صة التّكامل في ظ ّل الإيمان.
وعندم���ا يخب���و نور الإيمان في القلب تب���د�أ الرّذائل الأخالقية بالتّ�س ّل���ل �إليه ،و�أمّا ما كان
منه���ا كامنًا ،ف�إنّه �سرعان ما يجد لنف�سه متّ�سعًا لكي يظهر ويقوى .ولهذا كان ال ب ّد من العمل
�سريعً���ا الجتث���اث كل م�سبّبات الح�س���د ومقوّياته .وال يوج���د في هذا المجال م���ا هو �أهم من
النّ�صائح الأبويّة التي ت�صدر من �أولياء اهلل.
إلى أين يأخذنا الحسد؟
لقد ظهر من تحليل الح�سد ودرا�سة عوامل ن�شوئه مجموع ٌة من الآثار ،التي يكفي �أيّ واحد
منها ليكون بنف�سه �سببًا لهالك الإن�سان و�شقائه الأبديّ .
 .1سوء العالقة مع اهلل

فالح�س���د� ،إذً ا ،تعبي ٌر نف�سيّ عن �سوء �إدراك الإن�سان لعالم الكمال (معنىً وحقيق ًة وق�سم ًة
وتوزيعً���ا وجمالاً ) .والكمال �أف�ض���ل تعبير يخت�صر معنى ح�ضور اهلل في حياة الإن�سان وفي ك ّل
الوجود .ولهذا ،كان الح�سد في عمقه �سخطٌ على اهلل تعالى ،وقطيعة معه :فعن �أبي عبد اهلل
[ال�ص���ادق]  Qقال« :ق ��ا َل رَ�سُ ولُ اهلل  :Pق ��ا َل اهلل َع َّز وَج ّل ِلمَو�سَ ى ب ��نِ ُعمْراِن« :يا
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ّا�س عَلى ما ا َت ْي ُت ُه ْم مِ نْ ف َْ�ضل ��ي ،وال َت ُم َّد َّن َعيْنيكَ �إِلى ذلِكَ  ،وَال
ا ْب ��نَ ُع ْم ��رانِ  ،ال تًحْ �سُ َد َّن الن َ
ُت ْت ِب ْع ُه َنفْ�سَ كَ ؛ َف�إ َّن الحا�سِ َد �ساخِ ٌط ِل ِنعَمي� ،صا ٌد ِلقِ�سْ مِ يَ الَّذي قَ�سَ مْتُ َبيْنَ عِ باديَ ،ومَنْ يَكُ
ذلِكَ َفلَ�سْ تُ مِ ْن ُه َو َلي َْ�س مِ نّي»(((.
ف�صحي��� ٌح �أنّ الح�سد بظاهره هو م�شكلة مع الخلق ،لكنّ���ه في حقيقة �أمره م�شكلة مع اهلل؛
ولهذا جاء في الأحاديث �أنّه ي�أكل الإيمان كما ت�أكل النّار الحطب.
�أج���ل� ،إنّ ف�س���اد العالقة مع اهلل هو �أ�صل ك ّل �شقاء وخ�س���ران ،مثلما �أنّ �صالح العالقة مع
اهلل تعالى هو �أ�سا�س ك ّل �صالح.
ويق���دّم لنا الإم���ام الخميني و�صفًا دقيقًا لم���ا يحدثه الح�سد في القلب ال���ذي يُفتر�ض �أن
يكون مح ّل الإيمان باهلل وم�ستودعً ا لتجلّياته ،فيقول{« :ومعلوم �أنّ الإِيمان نور �إلهيّ يجعل
القل���ب مو�ض���ع تجلّيات الحقّ ج ّل جالله ،كما جاء في الأحادي���ث القد�سيّة« :ال يَ�سَ ُعنِي َ�أرْ�ضي
وال �سَ مائ ��ي ،ب ��ل يَ�سَ عُني َقلْبُ عبدِ ي الْم�ؤمِ نِ »((( .فهذا النّ���ور المعنويّ  ،وهذه البارقة الإلهيّة
ال�ضيق والظّ الم اللذين ت�سبّبهما
التي تجعل القلب �أو�سع من ك ّل الموجودات ،تتعار�ض مع هذا ّ
ال�صفة القبيحة ت�ضغط على القلب وت�ضيّقه فتبدو �آثارها
هذه الرّذيلة ،رذيلة الح�سد� .إنّ هذه ّ
وال�صدر باالختناق
في ك ّل كيان الإن�سان ،باطنه وظاهره� .إنّها ت�صيب القلب بالحزن والكدرّ ،
وال�ضي���ق ،والوجه بالعبو����س والغ�ضب .وهذه الحال تطفئ نور الإيم���ان ،وتميت قلب الإن�سان،
ّ
ال�صفات المعنويّة والظاهريّة للم�ؤمن ،تتنافى
وك ّلم���ا ا�شتدّت ازداد �ضعف الإيم���ان� .إنّ جميع ّ
والآثار التي يوجدها الح�سد في ظاهر الإن�سان وباطنه� .إنّ الم�ؤمن يح�سن الظنّ باللهّ تعالى،
را�ض بق�سمه الذي يق�سمه بين عباده� .أمّا الح�سود ف�ساخط على اهلل تعالى ،ي�شيح بوجهه
وهو ٍ
عن تقديراته»(((.
ويحذّرن���ا الإم���ام { من التّ�ساهل تجاه هذه الحالة ال�سلبيّ���ة تجاه ربّ العالمين ،والتي
ال�صالحة والعبادات ظ ّن ًا منّا �أنّها ت�شفع لنا مع �إهمال
قد نقوم ب�إخفاء �سوئها ببع�ض الأعمال ّ

((( الكافي ،ج ،2كتاب الإيمان والكفر ،باب الح�سد ،ح.1
((( الغزالي� ،إحياء العلوم ،ج� ،3ص.12
((( الأربعون حديثًا� ،ص .134

( دسحلا حلا راثآ  ) (2دسحلا
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مر�ض القلب� .أنّ اهلل تعالى يقول} :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ{(((.
ويقول {« :في هذا اليوم �إنّ حجب الطّ بيعة الدّكناء والحجب الحا�صلة من ان�شغالنا بهذه
الطّ بيع���ة قد حجبت جميع م�شاعرنا ،ف�أعمت �أعيننا و�أ�صمّ���ت �آذاننا ،فال ندري �إنّنا غا�ضبون
تجاه مالك الملوك ومعر�ضون عنه ،وال نعلم ما هي �صورة هذا الغ�ضب والإعرا�ض في الملكوت
حيث م�ساكننا الأ�صليّة الدّائميّة ،و�إنّما ي�صل �إلى �أ�سماعنا قول الإِمام ال�صادق « :Qومَنَ
يَكُ كَذلكَ َفلَ�سْ تُ َم ْن ُه َو َلي َْ�س مِ نّي»((( ،وال نفهم ماذا يحمل لنا تب ّر�ؤ الحقّ تعالى منّا ،و�إعرا�ضه
عنّ���ا م���ن م�صائب �إنّ من يخرج ع���ن والية اهلل ويطرد من ظ ّل راية �أرح���م الرّاحمين لن يكون
ل���ه �أمل في النجاة ،ولن ي�شفع له �أحد} :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ{((( ،من ذا الذي
يتق���دّم لي�شف���ع لمن ي�سخط عليه اهلل ويك���ون خارجً ا عن حرز واليته ،وق���د انقطع حبل المودّة
بينه وبين مالك الرّقاب؟ وا�سو�أتاه! واح�سرتاه على ما نفعله ب�أنف�سنا! لم يفت�أ الأنبياء والأولياء
ي�صرخ���ون ف���ي �آذاننا ويريدون �إيقاظنا من النوم ،ولكنّنا نزداد غفل��� ًة و�شقا ًء يومًا بعد يوم...
ويكف���ي في �شناعة هذه الرذيلة ه���و �أن الح�سد يق�ضي على الإيمان الذي يع ّد و�سيلة النّجاة في
الآخرة ،وباعثًا لحياة القلوب ،ويجعل الإن�سان مفل�سً ا وم�سكينًا»(((.
 .2منشأ للكثير من األمراض القلب ّية األخرى

لق���د تبيّن لن���ا �أنّ للح�سد ت�أثيرًا كبيرًا في مر�ض القلب وتزل���زل النّف�س .الأمر الذي يكون
بح��� ّد ذاته �سببًا لتولّد �أمرا�ض �أخالقيّة عديدة .وبدورها ،تك���ون هذه الرّذائل الأخالقيّة علّة
ل�صدور الكبائر والمعا�صي الموبقة.
يق���ول الإمام {« :اعل���م �أنّ الح�سد نف�سه �أحد الأمرا�ض القلبي���ة المهلكة ،ويتولّد منه
�أي�ض ًا �أمرا�ض قلبيّة كثيرة ،كالكبر وف�ساد الأعمال وتُع ّد ك ّل واحدة منها من الموبقات ،وت�شكّل
�سببًا م�ستقلاًّ لهالك الإن�سان»(((.
((( �سورة ال�شعراء ،الآيتان  88و .89
((( الكافي ،ج ،2كتاب الإيمان والكفر ،باب الح�سد ،ح.1
((( �سورة البقرة ،الآية .255
((( الأربعون حديثًا� ،ص .135
((( (م.ن)� ،ص .133
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ويقول {�« :إنّ الم�ؤمن ال يتمنّى ال�سّ وء للم�ؤمنين ،بل هم �أعزّاء عنده ،والح�سود بعك�س
ذل���ك .الم�ؤم���ن ال يغلبه ح���بّ الدّنيا ،والح�سود �إنّما ه���و ُم ْبتَلى ب�شدّة حبّ���ه للدنيا .والم�ؤمن ال
���وف وال حز ٌن �إ ّال من بارئ الخل���ق تعالى� ،أمّا الح�سود فخوف���ه وحزنه يدوران حول
يداخل���ه خ ٌ
المح�س���ود .والم�ؤمن طلق المحيا ،وب�شراه في وجهه ،والح�سود مقطّ ب الجبين عبو�س الوجه.
والم�ؤمن متوا�ضع ،والح�سود متكبّر في معظم الحاالت»(((.
الصدر
 .3الكدورة وضيق ّ

وال�ضغط والكدر والظّ الم الذي يح�صل في القلب ب�سبب الح�سد قلّما يوجد في
ال�ضيق ّ
«�إنّ ّ
خل���قٍ فا�سدٍ �آخر .وعل���ى �أيّ حال� ،إنّ �صاحب هذا الخُ لُق يعي�ش في الدنيا معذّب ًا مبتلًى ،ويكون
له في القبر �ضيق وظلمة ،ويُح�شر في الآخرة م�سكينًا مت�أ ّلمًا»(((.
 .4الجرائم وهتك ال ّنواميس

وق���د ا�شتُهر بي���ن النّا�س �أنّ الكثير م���ن العداوات التي تت�سبّب بالجرائ���م والفظائع وهتك
النّوامي����س و�إ�سق���اط الحرمات وال�ص��� ّد عن �سبيل اهلل وتعطي���ل الم�شاري���ع الإ�صالحيّة و�ش ّل
الحركة الإداريّة ترجع �إلى الح�سد.
يق���ول الإم���ام {« :وقلّما يتّفق �أن ال تتولّ���د عن الح�سد مفا�سد �أخرى ف����إنّ العديد من
الم�س���اوئ الأخالقي���ة والأعمال ال�سيئة تكون ولي���دة الح�سد ،كالكِ بر في بع����ض الحاالت ،كما
�سبق ،والغِيبة ،والنميمة ،وال�شتم ،والإِيذاء ،وغير ذلك مما هو من الموبقات والمهلكات»(((.
�إنّ الح�سود ي�صل به الأمر �أن يكون كتلك الع�صا التي تو�ضع في عجلة الآلة العظيمة لإدارة
وخ�صو�صا في الوقت الذي يتكالب فيه
ً
المنظّ م���ة .فكم �ستكون الآثار وخيمة والأ�ضرار كبيرة.
الأعداء الم�ستكبرون على هذه الأمّة المحرومة الم�ست�ضعفة .ولو قلنا ب�أنّ �ضرر الحا�سد على
المجتمع �أكبر من �ضرر الأعداء الخارجيّين فلن نكون مبالغين.

((( الأربعون حديثًا� ،ص.135 - 134
((( (م.ن)� ,ص.136
((( (م.ن)� ,ص .136

( دسحلا حلا راثآ  ) (2دسحلا
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 .5ضيق القبر وظلمته

�إنّ الح�س���د ،الّ���ذي يعمي قلب الإن�سان عن الكمال الواقعيّ  ،وي����ؤدّي �إلى �ضيق وعاء النّف�س
ف���ي ا�ستقبال في�ض الحقّ المطلق ،يظهر على حقيقته كلّما زالت الق�شور والأغلفة عن القلب.
وعند زوال الق�شر الأوّل الذي هو هذا البدن الملكيّ  ،يظهر ب�صورة مهولة.
يق���ول الإم���ام{« :ومن مفا�سد هذا الخلق الذميم -كما يق���ول العلماء � -ضيق القبر
وظلمت���ه� .إذ �إ ّنه���م يقولون �إنّ �صورة هذا الخلق الفا�سد ال���رّديء ،التي فيها �ضي ٌق نف�سيّ وكد ٌر
ال�صدر �أو
قلب���يّ  ،ت�شب���ه �ضيق القب���ر وظلمت���ه� ،إذ �إنّ �ضيق القب���ر �أو اتّ�ساع���ه منوط ب�ضي���ق ّ
(((
ان�شراحه».
ّ
العلمي للحسد
العالج

 .1معرفة اهلل

ال يخف���ى �أنّ فل�سف���ة الوجود ومغزى الحياة يتك�شّ فان في ظ��� ّل معرفة اهلل الخالق الموجد،

} ﰃﰄ ﰅ ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ ﰐﰑﰒ ﰓ
ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ{((( .ول���و انطلقن���ا من ه���ذا المعنى الذي يخت�صر هدف

الحياة ،ال�ستطعنا �أن نفهم ك ّل �شيء به.
�إنّ م�شيئ���ة الحقّ تعال���ى اقت�ضت �أن ال يكون في الوجود ما يح���ول دون تحقّق هذا الهدف.
ف���اهلل غال���بٌ على �أمره .ف�إذا �شاء �أن يكون الخلق لكي يُعرف ،فال يُعقل �أن ي�سمح بوجود �شيء
يمن���ع م���ن هذه المعرفة .فجميع ال�شّ ياطين من الجنّ والإن����س  ،الّذين ال همّ لهم �سوى ال�ص ّد
ع���ن �سبي���ل اهلل  ،لن يتمكّنوا من �س ّد باب معرفة اهلل �أم���ام �أيّ مخلوق يريد الو�صول �إليه ،ولو
كان بع�ضهم لبع�ض ظهيرًا.
�أجل� ،إنّ هذا ال يعني �سلب الإن�سان حريّة االختيار؛ ولهذا لم يكن الكفر وال�شّ رك والجحود
يومً ���ا �أمرًا قهريًّا .لهذا كان �سوء الكفر وقبحه �شديدً ا ،لأنّه ينبع من االختيار التا ّم والمخالفة
ال�صريحة الوا�ضحة للحقّ تعالى.
ّ
((( الأربعون حديثًا� ،ص.135
((( �سورة الطالق ،الآية .12
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ولأج���ل هذا ،جع���ل اهلل ك ّل الأ�شياء دالئل و�آي���ات على وجوده وعظمت���ه و�صفاته و�أ�سمائه.
قال اهلل تعال���ى} :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ {((( ،وفي الدّعاء« :الله ّم �إنّي �أ�س�ألك برحمتك التي
و�سع ��ت ك ّل �ش ��يء ،وبق ّوت ��ك التي قه ��رت بها ك ّل �ش ��يء ،وبجبروتك التي غلب ��ت بها ك ّل �شيء
وبع ّزت ��ك الت ��ي ال يقوم لها �شيء ،وبعظمتك التي ملأت ك ّل �شيء ،وب�سلطانك الذي عال ك ّل
�ش ��يء ،وبوجه ��ك الباقي بعد فناء ك ّل �شيء ،وب�أ�سمائك التي ملأت �أركان ك ّل �شيء ،وبعلمك
الذي �أحاط بك ّل �شيء»(((.
يقول الإمام {« :و�إنّ من معاني جامعيّة النبوّة الخاتمية ومقاماتها ،بل من دالئل
الخاتمية �أنّه في جميع المقامات النف�سية قد �أعطى جميع حقوقها وحظوظها من جميع
�ش�ؤون ال�شريعة .وكما �أنّه في معرفة �ش�ؤون الربوبية جلّت عظمته ُعرّف الحق �سبحانه في
العل ّو الأعلى والدن ّو الأدنى بمقام الجامعية ،وقال} :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ{(((،
و}ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ � ((({...إل ��ى �آخ ��ره« ،ول���و دلّيت���م بحبل م���ن الأر�ضين ال�سفلى
لهبطت���م عل���ى اهلل» }ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ{(((� ،إل ��ى غي ��ر ذلك ممّا قال ��ه ويح�صل به
للعارف بالمعارف الإلهية والمجذوب بالجذبات الرحمانية طرب ملكوتي ووجد الهوتي.
كذلك فقد �أ�سرى التوحيد العملي القلبي �إلى �آخر مراتب �أفق الطبيعة وملك البدن ،ولم
يحرم موجودًا من حظ معرفة اهلل»).(6
 .2اإليمان بعدل اهلل

ق���ال اهلل تعال���ى} :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ{(((.
ف�صلت ،الآية .53
((( �سورة ّ
((( مفاتيح الجنان ،دعاء كميل.
((( �سورة الحديد ،الآية .3
((( �سورة النور ،الآية .35
((( �سورة البقرة ،الآية .115
((( معراج ال�سالكين� ،ص .90
((( �سورة النّ�ساء ،الآية .32
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�إنّ �سع���ة رحم���ة اهلل بعباده �أن يريهم عدل ق�سمته ،ويظهر لهم جمال نظامه وروعة خلقه،
فقد ورد عن �أمير الم�ؤمنين « :Qالْحَ ْم ُد للِهَّ ِ ا ْل ُمتَجَ لِّي لِخَ ْل ِق ِه بِخَ ْلقِه»((( .الحديث �أنّ اهلل
تعال���ى ق���د تجلّى في خلقه .فهل يُعقل والحال ه���ذا �أن يكون الخلق حجاب الحقّ بحيث ال نرى
فيه���م رحم���ة اهلل؟ وهل يمكن لك ّل هذه االختالفات ـ التي يرجع �أ�صلها �إلى اهلل ،لقوله تعالى:
}ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ{(((} ،ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ{((( ـ� ،أن تحج���ب
جمال الواهب المنعم الذي �أ�سبغ علينا نعمه ظاهر ًة وباطنة؟!
يجيب الإمام الخميني { على هذه الت�سا�ؤالت ب�أبلغ بيان ،فيقول�« :إنّ من بين المعارف
الت���ي ي�صدّقها الحكماء والمتكلّمون وعامّ���ة النا�س من �أهل ال�شرائع ،وال ي�شكّون فيها �أبدً ا ،هو
�أنّ ما جرى به قلم الحكيم المطلق جلّت قدرته من الوجود والكمال ومن ب�سط النّعمة وتق�سيم
الآج���ال والأرزاق ،جاء على خي���ر تقدير و�أجمل نظام ،وهو يتطاب���ق ك ّل التّطابق مع الم�صالح
التّامّ���ة وال ّنظ���ام الكل���يّ لأتمّ نظام مت�صوّر .ولك���ن يعبّر ك ّل واحد ـ من الحكم���اء والمتكلّمين ،
يخت�ص بفنّه ال���ذي اتّخذه و�سيلة لتبيان هذه النّعمة الإلهيّة
ّ
الخا�ص وا�صطالحه الذي
ّ
بل�سان���ه
والحكم���ة الكاملة .يق���ول العارف :ظ ّل الجميل جمي��� ٌل على الإطالق .ويق���ول الحكيم :النّظام
العينيّ المطابق للنّظام العلميّ خالٍ من النّق�ص وال�شّ رور ،وال�شّ رور المتوهّ مة الجّ زئيّة هي من
�أجل �إي�صال الكائنات �إلى كماالتها التي تليق بها .ويقول المتكلّم و�أهل ال�شّ رائع� :أفعال الحكيم
وال�صالح ،و�إنّ �أيدي العقول الب�شريّة الجزئيّة المحدودة قا�صرة
تكون على �أ�سا�س من الحكمة ّ
ع���ن �إدراك الم�صالح العالية في التّقديرات الإلهيّة .ه���ذا المو�ضوع يدور على �أل�سنة الجميع،
وك ّل ما ي�ستدلّ على ذلك ب�أدلّة تتنا�سب مع مدى �سعة علمه وعقله .ولكن بما �أنّه لم يتع َّد حدود
الأق���وال �إلى حيث القلوب والأحوال ،ف�إنّ �أل�سنة االعترا�ض مطلقة ،و�إنّ من لم يكن له حظّ من
الإيمان يقوم بتفنيد برهانه وتكذيب قوله .وعلى هذا الأ�سا�س تكون المفا�سد الأخالقيّة»(((.
((( نهج البالغة� ،ص .155
((( �سورة النحل ،الآية .71
((( �سورة الن�ساء ،الآية .78
((( الأربعون حديثًا� ،ص .139
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وبال ّرغ���م م���ن �أنّ كل هذه االختالف���ات �أو جلّها يرجع �إلى ما ارتكب���ه النّا�س ب�سوء فعلهم،
ف����إنّ يد العدل الإلهيّ حا�ضرة دائمًا لإع���ادة التّوازن �إلى نظام الحياة ،بحيث ال تكون مظاهر
الف�س���اد تل���ك علّة تامّة لخفاء الحقّ وغيبته .وما �أكث���ر ال�شّ واهد التي يحملها ك ّل واحدٍ منّا في
نف�س���ه وذاكرته ،والت���ي تدلّنا على حكمة اهلل وعدله .و�إنّ من حُ ���رم ف�ضلاً  ،عوّ�ضه اهلل تعالى
عنه بف�ضلٍ �آخر ،ولكنّ �أكثر النّا�س ال يعلمون.
فالبيئ���ة االجتماعيّة التي لم تُبنَ على العدالة ،لن تك���ون مظهرًا تامًّا للجّ مال ،ولن ت�صبح
مه���دً ا منا�سبًا للتّربية الإيمانيّة والمعنويّة .و�إذا كنّا نتوقّع من مثل هذه البيئة �أن تن�شّ ئ �أجيالاً
�إيمانيّة ،ف�إنّ توقّعنا �سيكون في غير محلّه.
لك���نّ اهلل تعال���ى ،و�إبقا ًء لحجّ ت���ه ،يفي�ض ب�أنوار هدايت���ه على خلقه ،فيريه���م �أنّ الظّ لم ال
ي���دوم ،و�أنّ وراء ك ّل هذا التّفاوت والتفا�ضل م�صلح��� ًة كبرى وفتن ًة واختبارًا ،لكي يتكاملوا في
مدر�سة الحياة ،ولكي ال تكون لهم الحجّ ة على ربّهم.
 .3ال ّتفكّ ر باآلثار الوخيمة للحسد

وهك���ذا يتزاح���م النّور والظّ لم���ة ،نور هداية جم���ال اهلل وعدله ،وظلم���ة المجتمع الفا�سد
والبعيد عن قيم الإ�سالم والمحكوم للطّ اغوت .ويم ّد اهلل تعالى ك ّل �إن�سان مكلّف بعقل يميّز به
بي���ن النّور والظّ الم ،والخير وال�شرّ ،والكمال الحقيقيّ من الكمال الموهوم؛ فيبقى نور جمال
الحقّ م�شرقًا ،ولو كره الم�شركون.
يق���ول الإمام {« :عل���ى الإن�سان العاقل �أن ي�شمّر عن �ساعد الج ّد لينقذ نف�سه من هذا
ال�صعبة ،و�أن ينجو بنف�سه من �ضغط الفكر و�ضيق
العار و�إيمانه من هذه النّار المحرقة والآفة ّ
ال�ضيق
ال�ص���در ف���ي هذه الدّنيا ـ وهما نوع���ان من العذاب المرافقان للعمر كلّ���ه ـ وكذلك من ّ
ّ
والظّ لمة في القبر وفي البرزخ ،ومن غ�ضب اهلل تعالى .على الإن�سان �أن يفكّر قليلاً ليدرك �أنّ
�أم���رًا له هذا القدر من المفا�سد يجب �أن يعالج ،مع العلم �أنّ ح�سدك لن ي�ض ّر المح�سود؛ فال
ت���زول نعمت���ه بمجرّد ح�سدك له ،بل يكون له نف ٌع دنيويٌّ و�أخ���رويّ ؛ وذلك لأنّ �شقاءك وحزنك
و�أنت عدوّه وحا�سده يُع ّد نفعًا له ،فهو يرى �أنّه متن ّع ٌم و�أنت معذّبٌ بتنعّمه ،وهذه نعم ٌة له .ف�إذا
انتبه���ت لهذه النّعمة الثّانية التي تتوفّ���ر للمح�سود جلبت لنف�سك عذابًا و�ضغطً ا فكريًّا �آخ َريْن
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عذاب و�شقاءٍ وتعا�س ٍة وغمّ ،
ويعتب���ر عذاب���ك هذا نعمة له وهكذا .وعليه ،ف�إنّك تكون دائمًا في ٍ
وخ�صو�صا �إذا
ً
أي�ضا يكون ح�سدك له نفعً���ا له،
وه���و ف���ي نعم ٍة و�سرو ٍر وانب�ساط .وف���ي الآخرة � ً
كان الح�س���د ق���د دفع بك �إلى الغيبة واالفت���راء و�سائر الرّذائل ،ممّ���ا ي�ستوجب �أخذ ح�سناتك
و�إعطائها له ،فتعود �أنت مفل�سً ا ،ويزداد هو نعمة وعظمة .لو �أنّك �أمعنت الفكر في هذه الأمور
لأقدمت على تطهير نف�سك من هذه الرّذيلة ،و�أنقذت نف�سك من هذه المهلكة»(((.
ّ
العملي للحسد
العالج
الصالح
 .1العمل ّ

ال يخف���ى ب�أنّ الأ�ص���ل والأ�سا�س في تهذي���ب النّف�س و�إ�صالحها هو العم���ل وتطبيق الأفكار
الحقّ���ة ومجاهدة النّف�س .فمج���رّد العلم ال يعطي ثمرة وال ينتج �إ�صالحً ا .بيد �أنّ العمل ينبغي
�أن ينب���ع من المعرف���ة ،بل يجب �أن يكون تج ّليًا للمعرفة .والعال���م المجاهد الذي ال ي�ست�ضيء
بنور العلم ،وال ي�ستح�ضر قوّته في قلبه �سيعجز عن �إ�صالح نف�سه وتزكيتها .و�إنّ العلاّ ج العمليّ
ينبغ���ي �أن يركّ���ز على تقوية ن���ور العلم في النّف�س ب���دءًا من الت�صوّر ث���مّ التّ�صديق ،ومنه �إلى
الإيمان ،ومن الإيمان �إلى �أعلى درجات اليقين...
حظ القل���ب ،غير العلم الذي هو
يق���ول الإمام{�« :سبق القول ب����أنّ الإيمان ،الذي هو ّ
حظ العقل ،ثمّ �إنّ جميع المفا�سد الأخالقيّة والعمليّة تن�ش�أ عن كون القلب غافلاً عن الإيمان،
ّ
و�أنّ م���ا يدرك���ه العقل عن طريق البره���ان العقليّ �أو عن طريق �أخبار الأنبي���اء لم يو�صله �إلى
القلب؛ ولذلك فالقلب ال يعرف عنه �شيئًا»(((.
فلي�س العمل ال�صالح ما يقابل الإيمان ،الذي هو ر�سوخ المعرفة في القلب� ،أو يقف بعر�ضه،
بل �إنّه لي�س �سوى تجلّي الإيمان وظهوره؛ ولهذا يدعو الإمام �إلى العمل وفق ما يقت�ضيه الإيمان
على �صعيد االعتقاد بعدل اهلل وحكمته« :وال ُب َّد من تفهيم النّف�س ب�أنّ ه�ؤالء هم من عباد اهلل
المُخْ ل َِ�صي���ن الذين �شمله���م توفي ٌق منه ،ووهبهم هذه النّعم العظيمة ،وهي ِنعَم يجب �أن تبعث
ف���ي القل���وب المحبّة لهم واحترامهم والخ�ض���وع لهم .ف�إذا ر�أى �أنّ ه���ذه الأمور التي يجب �أن
((( الأربعون حديثًا� ،ص .137 - 136
((( (م.ن)� ،ص .138
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تكون دافعًا على المحبّة واالحترام توجب نقي�ض ذلك فعليه �أن يعلم �أنّ ال�شّ قاء قد اكتنفه من
ك ّل جان���ب ،و�أنّ الظّ �ل�ام قد �أحاط بباطنه ،فال ُب َّد �أن يبادر �إلى �إ�صالح نف�سه بالطّ رق العلميّة
والعمليّ���ة .وليعل���م �أنّه �إذا اتّخذ طري���ق المحبّة ف�إنّه �سرعان ما يكون مو ّفقً���ا؛ لأنّ نور المحبّة
قاه��� ٌر للظّ لمة ومزي ٌل للكدر ،ولقد وعد اهلل تعالى المجاهدي���ن �أن يهديهم و�أن يعينهم بلطفه
الخفيّ ويوفّقهم� ،إنّه وليّ التوفيق والهداية»(((.
 .2العمل بخالف الحسد واإلحسان للمحسود

«وذل���ك ب�أن تتكلّف �إظهار المحبّ���ة للمح�سود وترتّب الأمور بحيث يكون هدفك هو معالجة
مر�ض���ك الباطن���يّ � .إنّ نف�س���ك تدع���وك لإيذائ���ه واعتب���اره ع���دوًّا ،وتك�شف لك ع���ن م�ساوئه
ومفا�س���ده .ولك���ن عليك �أن تعمل خالفًا لما تريده النّف����س ،و�أن تترحّ م عليه وتحترمه وتجلّه.
ال�صالحة على نف�سك وعلى الآخرين،
واحمل ل�سانك على �أن يذكر محا�سنه ،واعر�ض �أعماله ّ
وتذكّ���ر �صفاته الجميلة� .صحيح �أنّ هذا �سوف يك���ون متك ّلفًا في بادئ الأمر ومن باب المجاز
دون الحقيق���ة ،ولكن لمّا كان الهدف هو �إ�صالح النّف����س و�إزالة هذه المنق�صة والرّذيلة ،ف�إنّ
ويخف تكلّفك �شيئًا ف�شيئًا ،وترجع نف�سك �إلى
نف�س���ك �سوف تقترب في النّهاية من الحقيق���ةّ ،
حاله���ا الطّ بيعي ،وت�صبح ذات واقعيّة .قل لنف�سك ،على الأقل� :إنّ هذا الإن�سان عب ٌد من عباد
خ�صو�صا �إذا
ً
خ�صه دون غيره بها،
اللهّ  ،ولع ّل اهلل نظر �إليه نظرة لطف ف�أنعم عليه بما �أنعمّ ،
كان المح�س���ود من رجال العل���م والدّين ،و�أنّه مح�سو ٌد على ذلك ،ف����إنّ مثل هذا الح�سد يكون
�أقبح ،ومعاداة �أمثال ه�ؤالء �أ�سو�أ عاقبةً»(((.
« ...علي���ك �إذً ا� ،أن تق���وم جاهدً ا ،بتقليم فروع الح�سد ،وال�سّ ع���ي لإ�صالح النّف�س ،وال تدع
�شيئً���ا منه يتر�شّ ح �إلى الخارج ،وعندئذٍ ت�ضع���ف جذوره ،ويقف نموّه .و�إذا وافتك المنيّة و�أنت
ما����ض في �سبيل الإ�ص�ل�اح والتّروي�ض للنّف�س ،ف�إنّ رحمة اهلل �س���وف ت�شملك ،ول�سوف ينالك
ٍ
العف���و برحم���ة اهلل الوا�سعة وببرك���ة الر�سول الأك���رم  ،Pو�إذا بقيت منه باقي���ة ف�إنّ بوارق
الرّحمة الإلهيّة �سوف تحرقها وتطهّر النف�س وتزكّيها»(((.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .140
((( (م.ن).
((( (م.ن)� ,ص 141

( دسحلا حلا راثآ  ) (2دسحلا
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المفاهيم الرئيسة

 .1للح�سد مجموع ٌة من الآثار وهي:
نف�سي عن �س���وء �إدراك الإن�سان لعالم الكمال
• �س���وء العالقة مع اهلل :فالح�سد ،تعبي ٌر ّ
(معنى وحقيق ًة وق�سم ًة وتوزيعًا وجمالاً ) .والكمال �أف�ضل تعبير يخت�صر معنى ح�ضور
ً
اهلل ف���ي حي���اة الإن�سان وفي ك ّل الوجود .ولهذا ،كان الح�سد في عمقه ٌ
�سخط على اهلل
تعالى ،وقطيعة معه .وف�ساد العالقة مع اهلل هو �أ�صل كل خ�سران.
ال�صدر.
• يت�سبّب في الكثير من الأمرا�ض القلبيّة الأخرى :كالكبر ،والكدورة و�ضيق ّ
• ارتكاب الجرائم وهتك ال ّنوامي�س.
• �ضيق القبر وظلمته.
 .2من عالمات الح�سد :غلبة حبّ الدنيا ،تم ّني ال�سوء للم�ؤمنين ،عبو�س الوجه ،التكبّر.
العلمي للح�سد :معرفة اهلل -الإيمان بعدل اهلل -التفكّر بالآثار الوخيمة للح�سد.
 .3العالج
ّ
العملي للح�سد
 .4العالج
ّ
ال�صالح :العمل وفق ما يقت�ضيه الإيمان على �صعيد االعتقاد بعدل اهلل وحكمته،
•العمل ّ
وتقوية نور العلم في ال ّنف�س بدءًا من الت�صوّر و�صولاً �إلى اليقين.
• العم���ل بخالف الح�س���د والإح�سان �إلى المح�س���ود :تفهيم ال ّنف�س ب���� ّأن ه�ؤالء هم من
عب���اد اهلل الم ُْخ َل ِ�صين الذين �شملهم توفي ٌق منه ،ووهبه���م هذه ال ّنعم العظيمة .وهي
نع���م يجب �أن تبعث في القلوب المحبّة لهم واحترامه���م والخ�ضوع لهم .ف�إذا ر�أى � ّأن
ه���ذه الأمور توج���ب نقي�ض ذلك فعليه �أن يعل���م � ّأن ّ
ال�شقاء قد اكتنف���ه من ك ّل جانب،
و� ّأن ّ
الظ�ل�ام ق���د �أحاط بباطنه ،ولكن ل���و ا ّتخذ طريق المحبّة ف�إ ّن���ه �سرعان ما يكون
مو ّف ًق���ا ،ل ّأن نور المحبّة قاه ٌر ّ
للظلمة ومزي ٌل للكدر ،ولقد وعد اهلل تعالى المجاهدين
الخفي ويو ّفقهم.
�أن يهديهم و�أن يعينهم بلطفه
ّ
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شواهد من وحي ّ
الدرس
دعاء:

«ال َّل ُه َّم اجْ عَلْ مَا ُي ْلقِي ال�شَّ يْطَ انُ فِي رَوعِ ي مِ نَ ال َّت َمنِّي وَالتَّظَ نِّي وَالْحَ �سَ دِ ِذكْراً ِلعَظَ َمتِكَ ،
َو َت َفكُّراً فِي ُق ْد َرتِكَ َ ،و َت ْدبِيراً َعلَى َع ُدوِّكَ »(((.
ال�ص ْد ِر مِ نَ الْحَ �سَ ��دِ  ،حَ تَّى َال �أَحْ �سُ َد
ال َم َة َّ
« ...الله� � َّم َ�ص� � ِّل َعلَ ��ى مُحَ مَّدٍ َو�آ ِلهِ ،وَا ْر ُز ْق ِن ��ي �سَ َ
�أَحَ داً مِ نْ خَ ْلقِكَ َعلَى �شَ يْ ٍء مِ نْ ف َْ�ضلِكَ  ،وَحَ تَّى َال �أَرَى ِن ْع َم ًة مِ نْ ِنعَمِ كَ َعلَى �أَحَ دٍ مِ نْ خَ ْلقِكَ
ْ�ض َل َذلِكَ بِكَ وَمِ نْكَ ،
فِي دِينٍ �أَ ْو ُد ْنيَا �أَ ْو عَا ِف َي ٍة َ�أ ْو َت ْقوَى َ�أ ْو �سَ َع ٍة �أَ ْو رَخَ اءٍ� ،إ َّال رَجَ وْتُ ِل َنفْ�سِ ي َ�أف َ
وَحْ دَكَ َال �شَ رِيكَ لَكَ »(((.
اآليات الكريمة:

} .1ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ{(((.
} .2ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ{(((.

الروايات الشريفة:

 .1عن الإمام ال�صادق �« :Qإ ّياكم �أن يح�سد بع�ضكم ً
بع�ضا؛ ف� ّإن الكفر �أ�صله
الح�سد»(((.
إلي المتر ّئ�سونّ ،
الم�شا�ؤون بالنمائم ،الح�سدة
 .2عن الإمام ال�صادق ّ �« :Qإن �أبغ�ضكم � ّ
لإخوانهم ،لي�سوا م ّني وال �أنا منهم»� ،إلى �أن قال« :واهلل ،لو قدِ م �أحدكم بملء الأر�ض
ذهباً على اهلل ،ث ّم ح�سد م�ؤمناً ،لكان ذلك الذهب م ّما يكوى به في النار»(((.
ال�صحيفة ال�سجّ ادية ،دعا�ؤه Qفي مكارم الأخالق.
((( ّ
Q
عند ال�شدّة والجهد وتع�سّ ر الأمور.
((( (م.ن) ،دعا�ؤه
((( �سورة �آل عمران ،الآية .118
((( �سورة المائدة ،الآية .27
((( الكافي ،ج� ،8ص .7
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص .19
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 .3عن الإمام ال�صادق « :Qقال لقمان البنه :للحا�سد ثالث عالمات :يغتاب �إذا
غاب ،ويتم ّلق �إذا �شهد ،وي�شمت بالم�صيبة»(((.
ا�سدُوا َو اَل َت َبا َغ ُ�ضوا َو اَل َي ْغ َت ْب َب ْع ُ�ض ُك ْم َب ْع�ضاً َو ُكو ُنوا عِ َبا َد
 .4عن ر�سول اهلل  :Pاَ«ل َت َح َ
هلل �إِ ْخ َواناً»(((.
ا ِ
 .5عن الإمام ال�صادق « :Qبينما مو�سى بن عمران يناجي ر ّبه ويك ّلمه� ،إذا ر�أى
رج ً
رب ،من هو الذي �أظ ّله عر�شك؟ فقال :يا
ال تحت ظ ّل عر�ش اهلل ،فقال :يا ِّ
مو�سى ،هذا م ّمن لم يح�سد النا�س على ما �أتاهم اهلل من ف�ضله»(((.

((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،2ص .442
((( (م.ن) ،ج� ،9ص .118
((( (م.ن) ،ج� ،12ص .15

الدرس الثاني عشر

النفاق

()1

ماهية النفاق ومنشؤه

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يتع���رّف �إل���ى ماهيّ���ة ال�شّ خ�صيّ���ة المدّعي���ة �أو
المنافقة.
 2 .2يتع���رّف �إلى بع�ض نم���اذج ال�شخ�صيّات المنافقة
في مجتمعنا.
 3 .3يبيّن منا�شئ وعوامل ت�شكّل ال�شخ�صيّة المنافقة.

تمهيد
�إنّ زين���ة الدّني���ا وزخارفها عندما ت�صبح بي���د ال�شّ يطان وو�ساو�سه تثير ف���ي نف�س الإن�سان
رغب��� ًة بالتّوجّ ه �إليها ب���ك ّل �أبعادها .و�إنّ فطرة اهلل تدعو الإن�سان �إل���ى الرّحيل ،بل الفرار �إليه
مناق�ض للتّوجّ ه �إلى اهلل؛ ولأنّ الأمرين ال يمكن
ٌ
}ﰃ ﰄ ﰅﰆ {(((؛ ولأنّ التوجّ ���ه �إل���ى الدّنيا
���ب واح���د} ،ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ{((( ،ين�ش�أ ب�سبب هذا
�أن يجتمع���ا في قل ٍ
التّناق�ض �صرا ٌع في النّف�س ،حيث يكون لك ّل توجّ ه جنو ٌد و�أعوان ،وال ب ّد للإن�سان من �أن يح�سم
ال�صراع الذي يتغلغل في ك ّل مراتب وجوده ،قلبًا وذهنًا وج�سدً ا.
هذا ّ
وعندم���ا يت�أخّ ر هذا الح�سم ويتراخى �صاحبه ف���ي التّعامل معه ،ف�سوف يعي�ش التّذبذب ال
�إل���ى ه����ؤالء وال �إلى ه�ؤالء ،ممّا ي�ؤدّي في القريب العاجل �إل���ى افتقاد نور الهداية وا�ضمحالل
�شخ�صا يعي�ش في داخله تر ّددًا بين
ال�صالح؛ فلنحاول �أن نت�صوّر ً
ن���ور معرفة الحقّ وعالمات ّ
كم���ال الدّنيا (الموهوم والمحدود) وبين كمال الآخ���رة وقرب الحقّ الذي هو الكمال المطلق
الدّائ���م؛ �أي بين الإيمان باهلل وال�شكّ به ،ف�أيّة حالة �سيكون عليها هذا الإن�سان؟ ما �أبعده عن
�سهولة المخرج! وهل يمكن �أن يبقى بعد ذلك في قلبه من نور يرى به الكمال؟!
مث���ل ه���ذه ال�شّ خ�صيّ���ة جديرة بالدّرا�س���ة ،وهي تحكي ع���ن حالة مر�ض ّي ٍة يمك���ن �أن تكون
موجودة فينا وال ن�شعر .كما �أنّ درا�ستها تعطينا فر�صة مهمّة لمعرفة �أنف�سنا و�أ�سرارها.

((( �سورة الذاريات ،الآية .50
((( �سورة الأحزاب ،الآية .4
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ّ
ّ
الشخصية المنافقة
ماهية
ال�شّ خ�صيّة المنافقة �أو المدّعية هي تلك ال�شّ خ�صيّة التي تعي�ش هذه الحالة من االزدواجيّة
وال ّتل���وّن والوجهي���ن .ويعبّ���ر عن هذه الحالة بالمر����ض القلبيّ  ،حيث �إنّ الأ�ص���ل في القلب هو
�شخ�ص ال يح�سم توجّ هه؛ فهو ال ي�ستق ّر على حال �أو جهة،
ٌ
التّوجّ ه �إلى مق�صدِ واحدٍ  .والمنافق
ممّ���ا يجعل���ه في حالة من التّذب���ذب والتقلّب ،حتّى ينته���ي �أمره ،وقد خ�س���ر فر�صته الوحيدة
لل�سّ فر �إلى اهلل وال�سّ ير �إلى لقائه.
يقول الإمام الخمينيّ {« :النفاق من الرذائل النف�سانية والملكات الخبيثة التي تنجم
عنها �آثار كثيرة ،منها هذان الأثران:
 .1لقاء الم�سلمين بوجهين :وهو �أن يبدي المرء ظاهر حاله و�صورته الخارج ّية لهم على
خالف ما تكون في باطنه و�سريرته .ك�أن يبدي �أ ّنه من �أهل المو ّدة والمح ّبة لهم ،و�أ ّنه
بال�صدق والمح ّبة
ٌ
مخل�ص حمي ٌم ،بينما يكون في الباطن على خالف ذلك فيعاملهم ّ
في ح�ضورهم ،وال يكون كذلك لدى غيابهم.
 .2ذو الل�سانين :وهو �أن يثني على ك ّل من يلقاه منهم ويمتدحه ويتم ّلق له ويظهر المح ّبة
له ،ولك ّنه في غيابه يعمد �إلى تكذيبه و�إلى ا�ستغابته .فبنا ًء على هذا التّف�سير ،تكون
العملي» والحالة ال ّثانية هي« :ال ّنفاق
الحالة الأولى هي« :ال ّنفاق
القولي».
ّ
ّ
ويق���ول الإم���ام { في مكان �آخ���ر�« :إنّ كل طائفة منّا تدّعي بل�سانه���ا وظاهر حالها �أنّ
له���ا مرتبتها وتتظاهر بحقيق���ة من الحقائق ال�شّ ائعة .ف�إذا كان هذا الظّ اهر مطابقًا للباطن،
واتّفق العلن مع ال�سرِّ ،وكان �صادقًا م�ص ّدقًا ،فهنيئًا لأرباب النّعيم نعيمهم� .أمّا �إذا كان ،مثل
كات���ب هذه ال�سّ طور ،الأ�سود الوجه ،القبيح ،الم�ش���وّه الخلقة ،فليُعلم �أنّه من المنافقين وذوي
الوجهين والل�سانين»(((.

((( الأربعون حديثًا� ،ص .189

( قافنلااافنلا ةيهام ) (1قافنلا
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ّ
نماذج من االزدواجية والنفاق
}ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ{(((.

بدايً���ة ،فلن�ستعر����ض مجموعة من الحاالت المتع ّلق���ة باالزدواجيّة في �ساحتنا وبيئتنا الم�سلم���ة المتديّنة ،بح�سب ما ذكره
الإمام الخميني{ في الأربعون حديثًا:

مدعو ال ّتوحيد
ّ .1

«�إنّ �صف���ة التل���وّن هذه تكون بحيث �إنّنا ـ �أنا و�أن���ت ـ نق�ضي ك ّل عمرنا ونحن نظهر التم�سّ ك
بكلمة التوحي���د ،وندّعي الإِ�سالم والإِيمان ،بل المحبّة والمحبوبية ،وغير ذلك من االدّعاءات
على قدر ما ن�شتهي ونحبّ »(((.
«ي���ا من تدّعي الإِيم���ان وخ�ضوع القلب في ح�ضرة اهلل ذي الج�ل�ال� ،إذا كنت ت�ؤمن بكلمة
التوحي���د ،وال يعب���د قلبك غير الواح���د ،وال يطلب غيره ،وال ت���رى الألوهية ت�ستح���ق �إِ ّال لذاته
المقد�س���ة ،و�إذا كان ظاه���رك وباطنك يتّفق���ان فيما تدّعي ،فلماذا نج���دك وقد خ�ضع قلبك
لأهل الدنيا كل هذا الخ�ضوع؟ لماذا تعبدهم؟»(((.
عامة ال ّناس
ّ .2

«ف�إذا كنّا من عامّة النا�س وعوامهم ادّعينا الإِ�سالم والإِيمان والزّهد والخلو�ص»(((.
«�أ ّيه���ا العزيز المدّعي للإ�سالم :قد ورد ف���ي «الكافي» حديث �شريف عن ر�سول اهلل P
�أنّ���ه ق���ال« :المُ�سْ ِل ُم مَنْ �سَ ِل َم المُ�سْ ِلمُو َن مِ نْ يَدِ ِه َولِ�سَ ا ِنهِ» ،فلماذا نقوم �أنا و�أنت وعلى قدر ما
ن�ستطي���ع ونتمكّ���ن ،على �إي�صال الأذى �إلى من هم �أق ّل منّ���ا ،وال نمتنع عن ظلمهم والإِجحاف
بحقّهم؟ و�إذا لم ت�صل �أيدينا �إليهم فلن نتوقّف عن تجريحهم بح ّد الل�سان في ح�ضورهم� ،أو
حت���ى في غيابهم ،فنعمد �إلى هت���ك �أ�سرارهم ،والك�شف عن مكنوناتهم ،واغتيابهم ،و�إل�صاق
التّهم بهم� .إذاً ،فادّعا�ؤنا نحن الذين ال ي�سلم الم�سلمون من �أيدينا و�أل�سنتنا ،للإِ�سالم مخالف
((( �سورة التوبة ،الآية .54
((( الأربعون حديثًا� ،ص .188
((( (م.ن)� ,ص .190 - 189
((( (م.ن)� ,ص .188
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للحقيقة ،وباطننا يخالف ظاهرنا ،و�إنّنا من زمرة المنافقين ،ومن ذوي الوجهين»(((.
«و�أن���ت ي���ا من تدّعي الزهد والإِخال�ص� ،إذا كنت مخل�ص ًا حقاً ،و�إنّك لأجل اهلل ولأجل دار
كرامت���ه تزهد عن م�شتهيات الدنيا ،فما ال���ذي يحملك على �أن تفرح بمدح النا�س لك والثناء
علي���ك بقولهم �إنك من �أهل ال�ص�ل�اح وال�سداد؟ فيملأ ال�سرور قلب���ك ،ولماذا ال تبخل ب�شيء
ف���ي �سبيل مجال�سة �أهل الدنيا وفي �سبيل زخارفه���ا ،وتف ّر من الفقراء والم�ساكين؟ فاعلم �أنّ
زهدك و�إخال�صك لي�سا حقيقيين ،بل �إنّ زهدك في الدنيا هو من �أجل الدنيا ،و�إن قلبك لي�س
خال�ص ًا لوجه اهلل ،و�إنّك كاذب في دعواك ،و�إنّك من المتلوّنين المنافقين»(((.
«وكم���ا �أنّ ادّعاء «ر�ضيت بالإ�سالم دينًا ،وبمحمّد Pنبيًّا ور�سولاً  ،وبالقر�آن كتابًا ،وبعليّ
�أمي���ر الم�ؤمني���ن و�أوالده المع�صومين� Qأئمّة» ،يُعتب���ر ـ �إذا لم يكن مقرونًا ،ال �سمح اهلل،
بحقيق���ة الرّ�ضا ـ من النّفاق والكذب؛ ف�ل�ا يمكن �أن يدّعي هذا الرّ�ضا من لم يخ�ضع للقواعد
الدّينيّ���ة الإ�سالميّة وير�ض���ى بها ،ويفرح بالأحكام الإ�سالميّة حتى لو �أ�ضرّت به �أو بعائلته ،بل
وال يمكن �أن يدّعي هذا الرّ�ضا ،من يعتر�ض ـ في قلبه ـ على �أحد الأحكام الإ�سالميّة� ،أو يت�أذّى
قلبيًّ���ا منه� ،أو يتمنّى قلبيًّا تغييره �إلى حك���مٍ �آخر� ،أو ي�صرّح بذلك؛ فهذا لي�س را�ضيًا عن دين
الإ�سالم �أ�سا�سً ا ،وال عن �سائر الأمور الأُخر»(((.
 .3أهل العلم والفقه

و�إِذا كنّا من �أهل العلم والفقه ،ادّعينا كمال الإِخال�ص والوالية وخالفة الرّ�سول ،مت�شبّثين
بما نُقل عن ر�سول اهلل � Pأنّه قال« :اللهمَّ ارْحَ مْ خُ َلفَائِي» ،وبقول الإِمام �صاحب الزّمان -
روح���ي له الفداء �« :-إنّهم حجّ تي» ،وغير ذلك م���ن الأقوال المنقولة عن �أئمّة الهدى R
في �ش�أن العلماء والفقهاء»(((.

((( الأربعون حديثًا� ،ص.189
((( (م.ن)� ,ص .190
((( معراج ال�سالكين� ،ص .163
((( الأربعون حديثًا� ،ص .188

( قافنلااافنلا ةيهام ) (1قافنلا

175

«�أن���ت يا من ت ّدع���ي الوالية من جانب وليّ اهلل ،والخالفة م���ن جانب ر�سول اهلل  Pف�إن
كان واقع���ك مطابقًا للحديث المرويّ ف���ي كتاب «االحتجاج»�« :صَ ا ِئ َناً ِل َنفْ�سِ � �هِ ،حَ افِظاً لِدِ ي ِنهِ،
مُخَ الِفاً ِلهَواهُ ،مُطِ يعاً لأَمْ ِر َموْاله»((( .و�إذا كنت ورقة على غ�صن الوالية والرّ�سالة ،وال تميل
�إل���ى الدّنيا ،وال تحبّ التّقرّب �إلى ال�سّ الطين والأ�ش���راف ،وال تنفر من مجال�سة الفقراء ،ف�إنّ
ا�سم���ك يطابق م�سمّاه ،و�إنّك من الحجج الإِلهيّة بين النّا�س ،و�إ ّال ف�إنّك من علماء ال�سّ وء ،وفي
زمرة المنافقين ،وحالك �أ�سو�أ من الطّ وائف التي ذكرناها ،وعملك �أقبح ،ويومك �أ�ش ّد �سوادًا؛
لأنّ الحجّ ة على العلماء �أتم»(((.
 .4الحكماء

«و�إذا كنّ���ا من �أهل العلوم العقليّة ،ادّعينا الإِيمان الحقيق���يّ المبرهن ،وزعمنا �أنّنا نملك
عل���م اليقي���ن ،وعين اليقين ،وحقّ اليقي���ن ،معتقدين �أنّ �سائر خل���ق اهلل ناق�صو علم و�إيمان،
ون�ست�شهد بالآيات القر�آنية والأحاديث ال�شّ ريفة الواردة بحقّنا»(((.
«�أن���ت يا من تدّعي امتالك الحكمة الإِلهيّة والعلم بحقائق المبد�أ والمعاد� ،إذا كنتَ عالمًا
بال�ص���ور البرزخيّة و�أحوال الجنّة
بالحقائ���ق في الأ�سباب والم�س ّبب���ات ،و�إذا كنت حقًّا عالمًا ّ
والنّ���ار ،ف�ل�ا بُ��� ّد �أن ال يق��� ّر لك قرار ،وعلي���ك �أن ت�ص���رف ك ّل وقتك في �إعمار عال���م البقاء،
و�أن ته���رب من ه���ذه الدّنيا ومغرياتها ،ف�أن���ت عالم بما هنالك من م�صائ���ب وظالم وعذاب
ال يط���اق� .إذً ا ،لم���اذا ال تتقدّم ولو خطوة واحدة خارج حجب الكلم���ات والألفاظ والمفاهيم،
ول���م ت�ؤثّ���ر في قلبك البراهين الفل�سفيّة قدر جناح ذبابة؟ �إذً ا� ،أنت خارج عن زمرة الم�ؤمنين
والحكم���اء ،ومح�شور ف���ي زمرة المنافقين ،وويل للذي يق�ضي عم���ره و�سعيه في علوم ما وراء
الطبيع���ة ،دون �أن ي�سم���ح له انت�ش���ا�ؤه بخمر الطبيعة ،ولو بدخول حقيقة واح���دة �إلى قلبه»(((.

((( الطبر�سي ،االحتجاج ،ج ،2احتجاجات الإمام ح�سن الع�سكري� ،Qص.458
((( الأربعون حديثًا� ،ص .190
((( (م.ن)� ,ص .189
((( (م.ن)� ،ص .191
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 .5أهل العرفان والتصوّف

«و�إذا كنّا من �أهل العرفان والت�صوّف ،ادّعينا المعارف الإلهيّة واالنجذاب الرّوحيّ والفناء
ف���ي اهلل ،والبق���اء باهلل ،ووالية الأمر ،وما �إلى ذلك من الأقوال مما يخطر بالبال من الألفاظ
الجذّابة»(((.
«و�أن���ت يا من تدّعي المعرفة واالنجذاب وال�سّ لوك والمحبّة والفناء� ،إذا كنت حقًّا من �أهل
اهلل وم���ن �أ�صحاب القلوب ،ومن ذوي ال�سّ ابقة الح�سنة ،فهنيئًا لك .ولكن ك ّل هذه ال�شّ طحات
وه���ذا التّلوّن وتل���ك االدّعاءات الالم�س�ؤول���ة التي تك�شف عن حبّ ال���ذّات وو�سو�سة ال�شّ يطان،
تتعار����ض مع المحبّ���ة واالنجذاب «�إ َّن �أَ ْو ِليَائِي تَحْ ��تَ ِقبَابِي الَ َي ْع ِر ُف ُه ْم َغ ْي� �رِي»(((  ...ف�إذا لم
تكن �صادقًا في دعواك ،ف�أنت في زمرة �أهل النّفاق ،ومن ذوي الوجهين»(((.
ّ
من أين ينشأ النفاق؟
الدنيا
حب ّ
ّ .1

بال ّت�أمّ���ل والتّحليل ل�شخ�صيّة المنافقين المعلنين والذين ا�ستفحل فيهم المر�ض وانك�شفوا
�أم���ام الم�سلمي���ن ،نجد �أنّ العامل الأ�سا�س���يّ الذي جعلهم يعي�شون ه���ذه االزدواجيّة ،ف�أعلنوا
ال�صالح ،لكنّهم �أخفوا في �أنف�سهم حاالت ال�شكّ والكفر
الإ�س�ل�ام وتظاهروا بالإيمان والعمل ّ
و�س���وء الظّ نّ باهلل تعالى ،هو الم�صلحة ال�شّ خ�صيّة المتمثّلة بحبّ الدّنيا والطّ مع بمكت�سباتها.
�إنّ ه�ؤالء كانوا يرون فر�ص ًة في البقاء بين الم�سلمين لتح�صيل بع�ض المكت�سبات ،ولم ي�ؤمنوا
قط .لق���د �أعمت قلوبهم حال���ة الطّ مع و�سلبتهم الق���درة على التّفكير
بم���ا �آمن ب���ه الم�سلمون ّ
ال�صحي���ح ،فتر�سّ ���خ الكفر في قلوبهم لأنّهم لم ي�أبهوا به .وهكذا نرى مرّة �أخرى كيف �أنّ حبّ
ّ
نف�س �ضعيفة
خ�صو�صا �إذا ا�ستق ّر في قلب ٍ
ً
الدّني���ا من�ش�أ جميع المفا�س���د والرّذائل الأخالقيّة،
وبالعقد والو�ساو�س ممتزجة.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .189
((( الغزالي� ،إحياء العلوم ،ج� ,4ص .256
((( الأربعون حديثًا� ،ص .191

( قافنلااافنلا ةيهام ) (1قافنلا

177

يق���ول الإم���ام {« :اعلم �أ ّيه���ا العزيز� ،أ ّنن���ا ما دمنا في ه���ذه الحج���ب الغليظة لعالم
الطّ بيع���ة ،ون�صرف الوقت في تعمير الدّني���ا ولذائذها ،ونحن عن الحقّ تعالى وذكره والتّفكّر
في���ه غافلي���ن ،فجميع عباداتن���ا و�أذكارنا وقراءاتن���ا عارية عن الحقيقة ،ف�ل�ا في الحمد هلل
نتمكّن من ح�ص���ر المحامد بالحقّ  ،وال في }ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ{((( ن�سلك طريقًا من
الحقيقة ،بل نحن مع هذه الدّعاوى الفارغة مخزيّون وناك�سو ال ّر�ؤو�س في مح�ضر الحقّ تعالى
والمالئكة المقرّبين والأنبياء والمر�سلين والأولياء المع�صومين.
ف�إنّ من كان ل�سان حاله ومقاله م�شحونًا بمدح �أهل الدّنيا ،كيف يقول الحمد هلل؟ و�إنّ من
كانت وجهة قلبه �إلى الطّ بيعة ولم ي�شمّ رائحة الألوهيّة وكان اعتماده واتّكاله على الخلق ،فب�أيّ
ل�سان يقول}:ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ{؟ ف�إذا كنت من رجال هذا الميدان ف�شمّر ذيل الهمّة،
و�أو�صل �إلى قلبك هذه الحقائق واللطائف في �أوائل االمر ب�شدّة التّذكّر والتّفكّر في عظمة الحقّ
وف���ي ذلّة المخل���وق وعجزه وفقره ،و�أحيي قلبك بذكر الحقّ تعالى كي ت�صل رائحة من التّوحيد
�إل���ى �شامّة قلبك وتجد طريقًا �إلى �صالة �أهل المعرف���ة بالإمداد الغيبيّ  .و�إن لم تكن من رجال
هذا الميدان فال �أقل اجعل نق�صك ن�صب عينيك وتوجّ ه �إلى ذلّتك وعجزك وقم بالأمر بالخجل
واال�ستحياء ،واحذر من دعوى العبوديّة ،واقر أ� هذه الآيات ال�شّ ريفة التي ل�ست متحققًّا بلطائفها
�إمّ���ا بل�سان الكمّ���ل ،و�إمّا �أن يكون في نيّتك قراءة �سورة القر�آن �صرفًا؛ حتّى ال تدّعي باطلاً  ،وال
يكون ادّعا�ؤك كاذبًا على الأقلّ»(((.
 .2االعتقاد بوجود مؤثّر غير اهلل

«ي���ا من تدّعي الإِيم���ان وخ�ضوع القلب في ح�ضرة اهلل ذي الج�ل�ال� ،إذا كنت ت�ؤمن بكلمة
التّوحي���د ،وال يعب���د قلبك غير الواح���د ،وال يطلب غيره ،وال ت���رى الألوهيّة ت�ستح���ق ِ�إ ّال لذاته
المقدّ�س���ة ،و�إذا كان ظاه���رك وباطنك يتّفق���ان فيما تدّعي ،فلماذا نج���دك وقد خ�ضع قلبك
لأه���ل الدّني���ا ك ّل ه���ذا الخ�ضوع؟ لم���اذا تعبدهم؟ �ألي�س ذل���ك لأنّك ترى له���م ت�أثيرًا في هذا
العال���م ،وترى �أنّ �إرادتهم ه���ي النّافذة ،وترى �أنّ المال والقوّة هما الطّ اقة الم�ؤثّرة والفاعلة؟
((( �سورة الفاتحة ،الآية .5
((( معراج ال�سالكين� ،ص .286
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و�إنّ ما ال تراه فاعلاً في هذا العالم هو �إرادة الحقّ تعالى ،فتخ�ضع لجميع الأ�سباب الظاهريّة،
وتغف���ل عن الم�ؤثّر الحقيقيّ وع���ن م�سبّب جميع الأ�سباب ،ومع ك ّل ذل���ك تدّعي الإِيمان بكلمة
أي�ضا خارج عن زم���رة الم�ؤمنين ،وداخل في زمرة المنافقين ،ومح�شور
التوحي���د� .إذً ا ،ف�أنت � ً
مع �أ�صحاب الل�سانين(((.
 .3الغفلة عن إصالح ال ّنفس

ومث���ل هذه الحال���ة �إذا �أُهملت ،ت�شت ّد وت�ستحكم مع مرور ال ّزم���ن .فقد يكون النّفاق �شعبة
دقيق���ة في القلب ،و�صاحبه ال ي�شعر .وب�سبب الغفلة وترك المجاهدة والمراقبة ،تمت ّد جذوره
وتت�شعّب فروعه حتّى تغطّ ي القلب كلّه.
ال�صفة ولم يردعها ،وترك
يقول الإمام الخميني{« :ف�إذا لم يقف الإِن�سان بوجه هذه ّ
نف�س���ه و�ش�أنه���ا ،فلن يم�ض���ي وقتٌ طويل حتى يفل���ت الزّمام منه ،وي�صب���ح ك ّل همّه واهتمامه
�شخ�صا �إ ّال وعامله معامل���ة ذي الوجهين وذي
من�صبًّ���ا على تل���ك الرّذيلة ،حتّى �أنّه ال يلتق���ي ً
ال�صفة من التل���وّن والنّفاق ،دون �أن
الل�ساني���ن ،وال يعا�ش���ر �أحدً ا �إ ّال وخالطت معا�شرت���ه تلك ّ
ال�صداقة
الخا�صة و�أنانيّته وعبادته ولذّاته ،وا�ضعًا تحت قدميه ّ
ّ
يخط���ر له �شيء �سوى منافعه
والحميّ���ة والهمّ���ة والفتوّة .ومتّ�سمًا ف���ي ك ّل حركاته و�سكناته بالتل���وّن ،وال يمتنع عن �أيّ ف�ساد
وقبح ووقاحة»(((.
االدعائية
ّ .4

�إنّ االدّعائيّ���ة تبد�أ �صغي���رة �أو محدودة ،وت�صبح مع مرور الوقت حالة را�سخة �إلى الدّرجة
الت���ي ال ي�شعر معها �صاحبها �أ ّنه���ا موجودة في ك ّل �شيء .فيدّعي الإيمان ومقامات القرب ،وال
يكترث �إذا كان ادّعا�ؤه كاذبًا ،وال يلتفت �إلى قبح ذلك ،فيما �إذا كان بين يديّ اهلل تعالى.
كما �أنّ �أكثر النّا�س يبد�ؤون مع االدّعاء ،وتكون عباداتهم مح�ض ادّعاء دون ق�صد معانيها،
ال�صالة التي تحتوي على �أعظم المعاني والأ�سرار الغيبيّة والحقائق العرفانيّة.
كما يح�صل في ّ
و�إنّما كان برنامج الدّين على هذا المنوال من �أجل �أن يتمرّن النّا�س على �إدخال هذه المعاني
((( الأربعون حديثًا� ،ص
((( (م.ن)� ,ص .184
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م���ن خ�ل�ال التّوجّ ه �إلي���ه �أثناء عباداته���م �شيئًا ف�شيئًا .ف����إذا �أهملوا ذلك ،ول���م يكترثوا لتلك
الأ�س���رار والحقائق ،لم يبقَ من عباداتهم �س���وى تلك الحالة التي ي�صبحون معها �سود الوجوه
في المح�ضر الإلهيّ .
ويذك���ر الإمام{ هذه الحقيق���ة قائلاً « :و�إذا كان في القلب �شائب���ة في هذه الدّعاوى ـ
ال�صالتيّة �إ�شارة �إليها ـ فهو نفاق عند �أرباب المعرفة ،وحيث �إنّ خطر هذا
التي تكون الأو�ضاع ّ
المقام �أعظم الأخطار ،فيلزم لل�سّ الك �إلى اهلل �أن يتم�سّ ك بذيل عناية الحقّ ج ّل وعال ،بجبلّته
الذّاتيّ���ة وفطرت���ه القلبيّة ،وي�س�أله العفو ع���ن التّق�صيرات بالذلّة والم�سكن���ة؛ لأنّ هذا المقام
مقا ٌم خطي ٌر خارج عن عهدة �أمثالنا»(((.
ويق���ول {« :ال�شّ هادة القوليّة وهي معلومة .وهذه ال�شّ هادة القوليّة اذا لم تكن م�شفوعة
بال�شّ هادة القلبيّة ،ولو ببع�ض مراتبها النّازلة ،ال تكون �شهادة ،بل تكون خدع ًة ونفاقًا ...فعلى
ال�صوريّة بق�ص���ر المعبوديّة للحقّ تعالى جلّ���ت عظمته منطبقة
ال�سّ ال���ك �أن يجع���ل ال�شّ ه���ادة ّ
عل���ى ال�شّ ه���ادة القلبيّة الباطنيّة ،ويعلم �أنّه �إن كان في القل���ب معبو ٌد �سواه فهو منافق في هذه
ال�شّ هادة»(((.

((( معراج ال�سالكين� ،ص .354
((( (م.ن)� ،ص .145
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المفاهيم الرئيسة

توجهه؛
واحد .والمنافق
ّوجه �إلى
مق�صد ٍ
ِ
ٌ
�شخ�ص لم يح�سم ّ
 .1الأ�صل في القلب هو الت ّ
فهو ال ي�ستق ّر على حال �أو جهة؛ م ّما يجعله في حالة من التّذبذب والتق ّلب واالزدواج ّية
وال�سير �إلى لقائه.
لل�سفر �إلى اهلل ّ
والتل ّون ،حتّى ينتهي �أمره وقد خ�سر فر�صته الوحيدة ّ
 .2النفاق العملي هو لقاء الم�سلمين بوجهين فيبدي المرء ظاهر حاله و�صورته الخارج ّية
لهم على خالف ما تكون في باطنه و�سريرته ،والنفاق القولي هو ال ّثناء على ك ّل من
يلقاه من الم�سلمين وامتداحه والتم ّلق له ،ولك ّنه في غيابه يعمد �إلى تكذيبه و�إلى
ا�ستغابته.
 .3في �ساحتنا وبيئتنا الم�سلمة المتد ّينة نماذج وحاالت متعلقة باالزدواجية ،منها:
• ادّعاء ال ّتوحيد وخ�ضوع القلب لأهل الدنيا.
• ادّعاء الإِ�سالم والإِيمان مع عدم االمتناع عن �إلحاق الظلم والإِجحاف ّ
بحق الآخرين.
• ادّعاء �أهل العلم كمال ا ِلإخال�ص والوالية وخالفة ال ّر�سول مع الميل الى الدنيا.
الحقيقي المبره���ن ،دون التقدّم ولو خط���وة خارج حجب
• ا ّدع���اء الحكم���اء ا ِلإيم���ان
ّ
الألفاظ.
 .4ين�ش�أ النّفاق من:
• حبّ الدّنيا.
• االعتقاد بوجود م�ؤ ّثر غير اهلل.
• الغفلة عن �إ�صالح ال ّنف�س :قد يكون النفاق �شعبة في القلب ويعود ّ
ليغطيه ب�أكلمه.
ال�صالة.
• االدّعائية :ك�أداء العبادة دون ق�صد المعاني كما يح�صل في ّ

( قافنلااافنلا ةيهام ) (1قافنلا
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شواهد من وحي ّ
الدرس
دعاء:

�وط �أَ ْو َف َر ٍح َ�أ ْو َب� � َذ ٍخ َ�أ ْو بَطَ رٍ �أَ ْو
«ال ّل ُه� � َّم م ��اكا َن ِف ��ي َق ْل ِب ��ي مِ نْ �شَ ��كٍّ �أَ ْو ِر ْي َب ٍة �أَ ْو جُ حُ و ٍد َ�أ ْو ُق ُن � ٍ
خُ َي�ل�اَ ء �أَ ْو ِري ��ا ٍء �أَ ْو �سُ ْم َع� � ٍة أَ� ْو �شِ ق ��اقٍ �أَ ْو ِنف ��اقٍ �أَ ْو ُك ْف� � ٍر �أَ ْو فُ�سُ ��وقٍ �أَ ْو عِ ْ�صي ��انٍ �أَ ْو عَظَ َم� � ٍة �أَ ْو �شَ يْ ء
ال تُحِ ��بُّ ف�أَ�سْ �أَ ُل ��كَ ي ��ارَبِّ �أَنْ ُت َب ِّد َلنِي مَكا َن ُه �إِيمان� �اً ِبوَعْ دِ كَ َ ،ووَفا ًء ِب َع ْه ��دِ كَ َ ،ورِ�ضاً ِبقَ�ضائِكَ ،
َوزُهْ ��داً ِف ��ي الدُّ نْياَ ،ورَغْ َب ًه فِيما عِ ْن� �دَكَ َ ،و�أَ َث َر ًة وَط ْم َ�أنِي َن ًة َو َت ْو َب ًة ن َُ�صوح� �اً� ،أَ�سْ َ�ألُكَ ذلِكَ يارَبَّ
العالَمِ ينَ »).(1
اآليات الكريمة:

} .1ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ{(((.
} .2ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ{(((.
الروايات الشريفة:

 .1عن الإمام زين العابدين « :Qالمنافق ينهى وال ينتهي ،وي�أمر بما ال ي�أتي� ،إذا
قام في ال�صالة اعتر�ض ،و�إذا ركع رب�ض ،و�إذا �سجد نقر ،و�إذا جل�س �شغر ،يم�سي
وهمه ّ
الطعام وهو مفطر ،وي�صبح وه ّمه ال ّنوم ولم ي�سهر� ،إن حدّثك ك ّذبك ،و�إن
وعدك �أخلفك ،و�إن ائتمنته خانك ،و�إن خالفته اغتابك»(((.
 .2عن الإمام علي « :Qالمنافق �إذا نظر لها ،و�إذا �سكت �سها ،و�إذا تكلم لغا ،و�إذا
ا�ستغنى طغا ،و�إذا �أ�صابته �شدة �ضغا ،فهو قريب ال�سخط بعيد الر�ضا ،ي�سخطه على
((( مفاتيح الجنان ،دعاء �أول ليلة من �شهر رم�ضان.
((( �سورة الن�ساء ،الآية .142
((( �سورة التوبة ،الآية .67
((( بحار الأنوار ،ج� ،64ص .291
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اهلل الي�سير ،وال ير�ضيه الكثير ،ينوي كثيرا من ال�شر ويعمل بطائفة منه ،ويتلهّف
على ما فاته من ال�ش ّر ،كيف لم يعمل به»(((.
 .3عن الإمام ال�صادق �« :Qأرب ٌع من عالمات النفاق :ق�ساوة القلب ،وجمود العين،
والإ�صرار على الذنب ،والحر�ص على الدنيا»(((.
 .4عن ال ّر�سول الأكرم �« :Pأرب ٌع من كنّ فيه فهو منافق ،و�إن كانت فيه واحدة منهن
كانت فيه خ�صلة من ال ّنفاق ح ّتى يدعها :من �إذا حدّث كذب ،و�إذا وعد �أخلف ،و�إذا
عاهد غدر ،و�إذا خا�صم فجر»(((.
 .5عن الإمام علي « :Qلو �ضربت خي�شوم الم�ؤمن ب�سيفي هذا على �أن يبغ�ضني
ما �أبغ�ضني ،ولو �صببت الدنيا بجماتها على المنافق على �أن يح ّبني ما �أح ّبني؛
أمي � ،Pأ ّنه قال :يا علي ،ال يبغ�ضك
النبي ال ّ
وذلك �أ ّنه ق�ضي ،فانق�ضى على ل�سان ّ
(((
م�ؤمن ،وال يح ّبك منافق»

((( بحار الأنوار ،ج� ،75ص .50
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،11ص .367
((( بحار الأنوار ،ج� ،69ص .261
((( نهج البالغة� ،ص .477

الدرس الثالث عشر

النفاق

()2

آثار النفاق وعالجه

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يبيّ���ن الآث���ار الوخيم���ة لل ّنف���اق وكيف ي����ؤدّي �إلى
ن�سيان النّف�س والغفلة عن عيوبها.
 2 .2يتع���رّف �إلى الم�س���اوئ الأخالقيّ���ة الأخرى التي
يوقعنا فيها النّفاق.
 3 .3يبيّن دور االعت���راف بالعجز ومراقبة النف�س في
الخروج من النّفاق.

تمهيد
غالبًا ما ت�أخذنا الدّرا�سات الأخالقيّة �إلى فهم �أعمق لأو�ضاع المجتمعات الب�شريّة؛ فنفهم
معها الكثير من الوقائع والأحداث التي جرت و�أدّت �إلى تحوّالت كبيرة ر�سمت م�صيرها .لقد
كان لتيّ���ار ال ّنف���اق في المجتمع الم�سلم ف���ي بداية عهده الأثر الكبير لم���ا جرى على الإ�سالم
والم�سلمي���ن فيما بع���د .ويمكن القول �أنّ ما �شهدناه من �أو�ض���اع محوريّة في هذا المجال �إنّما
كانت ب�سبب هذه الموبقة.
وبالإ�ضافة �إلى الآثار الإجتماعية ،ف�إنّ �أكثر الكتابات الأخالقيّة التي تعرّ�ضت لهذا المر�ض
المهلك تناولت الآثار الفرديّة على م�ستوى النّف�س وحاالتها� .إلاّ �أنّ �أ�سا�س النّهو�ض للإ�صالح
يكم���ن في النّظر �إلى ه���ذا المر�ض كحالة نف�سيّ���ة ت�ستفحل من جرّاء ع���دم االهتمام الكافي
بمراقبة النّف�س .فهو مر�ض خفيّ له �شعب كثيرة ال تنح�صر بعدد قليل من النا�س!
ما هي اآلثار التي تنجم عن االزدواجية؟
 .1نسيان ال ّنفس

ق���د علمنا ممّا ذُ كر بع�ض الآثار الوخيمة ل�صفة ال ّنف���اق واالزدواجيّة .ولع ّل �أخطر ما فيها
عل���ى م�ستوى المري����ض نف�سه هو �أنّه لن يتمكّ���ن بعد ا�ستفحالها من معرف���ة نف�سه �أو عيوبها؛
فمثل���ه كمثل الذي ا�ستم��� ّر في الكذب حتّى �ص���دّق كذبته؛ ولهذا قد ترج���و ل�شخ�ص توغّ ل في
ال�صعب �أن ت�أمل خيرًا فيمن يدّعي �أنّه
المعا�صي والموبقات وهو يعترف ب�سوء حاله ،لكن من ّ
على خير لكنّه لي�س كذلك في الحقيقة.
يق���ول الإمام الخمين���ي {« :اعلم �أيّها العزي���ز� ،أنّ من مراتب النف���اق وذي الل�سانين
والوجهي���ن ،النفاق مع اهلل تعال���ى والتوجّ ه �إلى مالك الملوك ووليّ النِعم بوجهين ،حيث نكون
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المبتلي���ن به ف���ي هذا العالمُ ونح���ن غافلون عن���ه؛ لأنّ �أ�ستار الجهل الكثيف���ة وحجب الأنانية
المظلم���ة وحبّ الدنيا وحبّ الذات م�سدولة عليه ومختفية عنّا ،ومن ال�صعب جد ًا �أن ننتبه له
قبل انك�شاف ال�سرائر ،ورفع الحجب ،والظعن عن دنيا الطبيعة ،و�ش ّد الرحال عن دار الغرور
ودار الجهل والغفلة.
�إ ّنن���ا الآن غارقون في نوم الغفلة ،محكومون ل�سكر الطّ بيعة ،والميول والرّغبات التي تزيّن
لن���ا ك ّل قبائح الأخالق وف�ساد الأعمال ،و�إذا م���ا ا�ستيقظنا و�صحونا من هذه ال�سّ كرة العميقة
يك���ون قد فات الأوان� ،إذ نجد �أنف�سنا قد �صرنا في زمرة المنافقين وذي الوجهين والل�سانين
وحُ �شرن���ا بل�ساني���ن من نار� ،أو بوجهي���ن م�شوّهين ب�شعين! وعندئذٍ ل���ن تنفعنا نداءاتنا }ﮮ
ﮯ {� ،إنّنا نجاب بـ كالّ»(((.
الدنيا
 .2الذّ لّ والفضيحة في ّ

ال ينبغي �أن يغيب عن بالنا �أنّ �أ�سا�س االزدواجيّة واالدّعائيّة يرجع �إلى �أنّ المدّعي يجد في
تعار�ضا مع م�صلحته ودوافعه الباطنيّ���ة .فالذين ح�سموا �أمرهم
�إظه���ار حقيقة ما ف���ي نف�سه ً
ل�صالح الدّنيا ين�سجمون في ك ّل مراتب وجودهم معها ،فهم عا�شقون للدّنيا قلبًا وقولاً وعملاً ،
لكنّ المذبذب المنافق يخ�شى �إن �أظهر ما في دخيلة نف�سه �أن يُحرم من الو�صول �إليها .وخطر
مث���ل هذه ال�شخ�صيّة �أ�ش ّد و�أقب���ح؛ لأنّ �صاحبها يقدّم �أنموذجً ا �س ّيئً���ا للدّين والإيمان ،فيكون
ال�صادقة .وللمنافق في الدّنيا عاقبة �سيّئة ،و�إن كانت
بذلك قاطع طريق المعنويّات والرّوحيّة ّ
ال تُقارن بعقوبة الآخرة.
يق���ول الإم���ام{�« :إنّ النف���اق واالتّ�صاف بذي الوجهي���ن  ،و�إن كانا ف���ي �أنف�سهما من
ال�صف���ات القبيح���ة التي ال يتّ�ص���ف بها الإن�سان ال�شّ ري���ف ،ويُعتبر المتّ�ص���ف بها خارجً ا عن
المجتم���ع الإِن�سان���يّ  ،بل ال يك���ون �شبيهًا ب�أيّ حي���وان ،ويبعثان على الف�ضيح���ة والذلّ في هذه
الدّنيا �أمام الأ�صحاب والأقران»(((.

((( الأربعون حديثًا� ،ص .188
((( (م.ن)� ،ص .185

( قافنلا نلا راثآ  ) (2قافنلا
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وال يق���ف الأم���ر عند هذا الحدّ ،بل ي�ضيف الإمام ويق���ول�« :إنّ الإِن�سان في هذه الدّنيا �إذا
الخا�ص���ة والعامّة ،وفقد
ّ
ال�صفة بي���ن النا�س �سقط من �أنظاره���م ،وافتُ�ضح بين
عُ ���رف بهذه ّ
كرامت���ه بين �أ�صحاب���ه ،فيطردونه من مجال�سهم ،ويتخلّف عن محاف���ل �أن�سهم ،ويقت�صر عن
اكت�ساب الكماالت وبلوغ المقا�صد»(((.
 .3العذاب واالفتضاح في اآلخرة

هلل ال�صادق  ،Qقالَ « :مَنْ َلقِيَ المُ�سْ لِمِ ين ِبوَجْ َهيْنِ َولِ�سَ ا َنيْنِ  ،جَ ا َء َي ْو َم
عَ نْ �أَبِي عَ بْدِ ا ِ
ال ِقيَا َم ِة َو َل ُه لِ�سَ انَانِ مِ نْ نَارٍ»(((.
يق���ول الإمام {�« :إنّ النف���اق واالتّ�صاف بذي الوجهين يوجبان ال���ذلّ والعذاب الأليم
ف���ي الآخرة ،فقد جاء و�صفه في الحديث ال�شّ ريف و�صف المنافق ب�أنّ �صورته في ذلك العالم
«�أَ َّن� � ُه يَحْ �شَ � � ُر ِبلِ�سَ ا َنيْنِ مِ نْ نَارٍ» وي�سبّبان ط�أط�أة الر�أ�س والف�ضيحة �أمام خلق اهلل وفي ح�ضرة
الأنبي���اء المر�سلي���ن والمالئكة المقرّبي���ن .كما يتّ�ضح من هذا الحديث �ش���دّة عذاب المنافق
وذي الوجهي���ن؛ لأنّه �إذا �أ�صبح جوهر الج�سم جوه���ر النّار ،كان الإح�سا�س �أقوى والألم �أ�ش ّد ـ
�أع���وذ ب���اهلل من �شدّته ـ .عن علي  Qقال« :قال ر�سول اهلل  :Pيَجِ ��ي ُء َي ْو َم ال ِقيَا َم ِة ذُو
الوَجْ َهيْنِ دَا ِلعًا لِ�سَ ا َن ُه فِي َقفَاهَُ ،و�آخَ ُر مِ نْ ُقدّامِ ِه َي ْل َت ِهبَانِ نَارًا حَ تَّى َي ْل َهبَا جَ �سَ َدهُُ ،ث َّم ُيقَالُ :
ه� �ذَا ال� �ذَّي كَا َن فِي الدُّ ْنيَا ذَا وَجْ َه ْي ��نِ َولِ�سَ ا َنيْنِ ُي ْعرَفُ ِب َذلِكَ َي ْو َم ال ِقيَا َمةِ»(((َ .و َيكُونُ مَ �شْ ُمولاً
بِالآ َي ِة ال�شرِ يفَة} :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ {(((»(((.

((( الأربعون حديثًا� ،ص
((( الكافي ،ج� ،2ص .343
((( و�سائل ال�شيعة ،ج ،8الباب  ،143من �أبواب احكام الع�شرة ،ح.5
((( �سورة الرعد ،الآية .25
((( الأربعون حديثًا� ،ص .185
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 .4منشأ آلفات ورذائل أخرى

ي�ضيف الإمام {�« :إنّ النّفاق وذا الوجهين ،م�ضافًا �إلى ما تقدّم ،يكونان م�صدر كثير من
المفا�س���د والمهال���ك ،مثل «الفتنة» ...ومثل «النّميمة» ...ومثل «الغيب���ة»  ...ومثل «�إيذاء الم�ؤمن
و�سبّه وك�شف ال�سّ تر عنه و�إف�شاء �سرّه ،وغيرها ممّا يُع ّد ك ّل واحدٍ منها �سببًا لهالك الإن�سان»(((.
«واعل���م �أنّ���ه تندرج في ال ّنف���اق وذي الوجهين جمل���ة �أمور ،هي :الغمز واللم���ز والكنايات
وال�صداقة
الت���ي يطلقه���ا بع�ض النا�س على بع�ضه���م الآخر ،على ال ّرغ���م من �إظهار المحبّ���ة ّ
الحميمة»(((.
ّ
كيف نتعامل مع هذا المرض ونتخلص منه؟
االدعاء واالعتراف بالعجز
 .1ترك ّ

م���ن المهمّ �أن نلتفت �إلى �أنّ الق�سم الأكبر من برنامج الإ�سالم في تربية الإن�سان و�إعداده
يعتمد على �إدخال المعاني المقدّ�سة �إلى الباطن والقلب من خالل الل�سان والظّ اهر؛ وذلك من
خ�ل�ال المجاهدة القلبيّة التي تعني التّوجّ ه �إلى هذه المعاني �صدقًا وطلبها حقًّا .ففي البداية
يكون الإن�سان خاليًا تمامً ا من جميع هذه المعاني ،فيبد�أ بذكرها على ل�سانه مع التّوجّ ه �إليها
بقلبه ،من �أجل �أن تتحوّل �إلى حالة ثابتة في قلبه.
فم���ا ال���ذي يقف �أمام ه���ذه العمليّة التربويّ���ة ،ويمنع من تحقي���ق �أهدافها؟ �إنّ���ه االدّعاء.
اال ّدع���اء ب�أنّنا نقول تل���ك المعاني حقًّا و�صدقًا ،بينما نحن ل�سنا كذلك .ولو �أنّنا تركنا االدّعاء
واعترفن���ا بعجزنا وق�صورنا عن الو�صول �إلى تلك الأح���وال والمقامات والحقائق لأدركتنا يد
العناية الإلهيّة.
يق���ول الإمام {« :واعلم �أنّ ال�شّ هادة بالوحدانيّ���ة والرّ�سالة ـ في الأذان والإقامة وهما
ال�صالة ومهيّئات الورود فيها ،وفي التّ�شهّ���د وهو الخروج من الفناء �إلى البقاء
م���ن متعلّقات ّ
ال�صالة ح�صول
ال�صالة ـ تذكّر العبد ال�سّ ال���ك �أنّ حقيقة ّ
وم���ن الوحدة �إل���ى الكثرة وفي �آخر ّ
التّوحيد الحقيقيّ  ،وال�شّ هادة بالوحدانيّة من مقاماتها ال�شّ املة التي تكون مع ال�سّ الك من �أوّل
((( الأربعون حديثًا� ،ص.186 - 185
((( (م.ن).186 ,
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أي�ضا �س ٌّر عظيم
ال�ص�ل�اة �إلى �آخرها ،وفيها �أي�ضا �س ّر �أوّليّة الحقّ ج ّل وع�ل�ا و�آخريّته ،وفيها � ً
ّ
وه���و �أنّ �سفر ال�سّ الك من اهلل و�إل���ى اهلل} :ﯴ ﯵ ﯶ  ((({ ...فلل�سّ الك �أن يتوجّ ه في
جمي���ع المقامات �إلى هذا المق�ص���د ويو�صل �إلى القلب حقيقة وحدانيّة الحقّ و�ألوهيّته ويجعل
القلب �إلهيًّا في هذا ال�سّ فر المعراجيّ لتكون �شهادته حقيقيّة وتتنزّه من النّفاق وال�شّ رك»(((.
وف���ي مق���ام الرّكوع ،حيث �إنّ لل�سّ الك دعوى �أنّه لي�س في دار الوجود علم وال قدرة وال حياة
وال �إرادة �إلاّ م���ن الح���قّ تعالى ،وه���ذا االدّعاء عظي���م والمقام دقيق للغاي���ة وال ينبغي �صدور
ه���ذه الدّعاوى من �أمثالنا؛ فال ب��� ّد �أن نتوجّ ه بباطن ذاتنا �إلى جناب الحقّ المقدّ�س بالت�ضرّع
والم�سكن���ة والذلّ���ة ،ونعت���ذر عن الق�ص���ور والتّق�صي���ر ونجد نق�صانن���ا بعين العي���ان و�شهود
الوج���دان ،فلعلّه ي�صدر عن هذا المقام المق ّد����س توجّ ه وعناية وي�صير حال اال�ضطرار �سببًا
للإجابة من الذّات المقدّ�سة} :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ{(((»(((.
 .2ال ّنهوض إلصالح ال ّنفس

�إنّ المب���د�أ الأ�سا�سيّ في جهاد النّف�س هو االلتفات �إلى معنى «�أعدى �أعدائك نف�سك التي
بي ��ن جنبي ��ك»(((؛ ولعلّه له���ذا ال�سّ بب ا�ستُعمل الجّ ه���اد الأكبر معها ،والفر�ص���ة الوحيدة لهذا
الجّ ه���اد هي ه���ذه الحياة الدّنيا ،و�أثمن مرحلة فيها هي مرحلة ال�شّ باب حيث القوى المختلفة
في �أوجها.
وله���ذا قال الإمام الخميني{�« :إنّ كل رذيلة لم يت�ص��� َّد لها المرء بالعالج النّاجع ،بل
خ�ض���ع لها وتبعه���ا ،مالت �إلى اال�شت���داد ،و�إنّ درجات ا�شتداد الرّذائل ،مث���ل درجات ا�شتداد
الف�ضائل ،غير متناهية وال تقف عند حدّ»(((.
كم���ا �أنّ «التجربة والبراهين تدلّ على �أنّه ما دام���ت النّف�س في هذه الدّنيا ،كانت منفعلة
ال�صالحة منها والطّ الحة ،ويكون لك ّل ذلك �أثر فيها .ف�إذا
بما ي�صدر عنها من �أفعال و�أقوالّ ،
((( �سورة الأعراف ،الآية .29
((( معراج ال�سالكين� ،ص .360
((( �سورة النمل ،الآية .62
((( (م.ن)� ,ص .348
((( بحار الأنوار ،ج� ،67ص ،36باب القلب �صالحه وف�ساده.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .184
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كان العمل �صالحً ا ،كان �أثره نورانيًّا كماليًّا ،و�إذا كان خالف ذلك ،كان �أثره مظلمًا انتقا�صيًّا،
حتّى ي�صبح القلب كلّه ن ّيرًا �أو مظلمًا ،منخرطً ا في �سلك ال�سّ عداء �أو الأ�شقياء� .إذً ا ،فما دمنا
في دار العمل وفي هذه المزرعة ،ف�إنّنا ن�ستطيع ب�إرادتنا �أن ندفع بقلوبنا �إمّا �إلى ال�سّ عادة و�إمّا
�إل���ى ال�شّ قاء؛ لأنّ المرء رهينٌ بعمله وفعل���ه} :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ{(((»(((.
 .3التفكّ ر بمفاسد هذه الموبقة

ولأنّ �أ�سا����س ك ّل خل���ق �صالح �أو فا�سد عقيدة �أو علم ،ف�إنّ الع�ل�اج ينبغي �أن يبد�أ دومً ا من
�إ�صالح العلم.
يقول الإمام الخميني{« :اعلم �أنّ لعالج هذه الخطيئة الكبيرة طريقين� :أحدهما :هو
ال�صفة
التّفكي���ر في المفا�سد التي تنتج عنها؛ ذلك �أنّ الإِن�سان في هذه الدّنيا �إذا عُ رف بهذه ّ
الخا�صة والعامّة ،وفقد كرامته بين �أ�صحابه،
ّ
بي���ن النّا�س �سقط من �أنظارهم ،وافتُ�ضح بي���ن
فيطردون���ه من مجال�سهم ،ويتخلّف عن محافل �أن�سهم ،ويقت�صر عن اكت�ساب الكماالت وبلوغ
وال�ضمير �أن يطهّر نف�سه من هذا العار الملطّ خ لل�شّ رف،
المقا�صد ،فعلى الإِن�سان ذي ال�شّ رف ّ
وال�ضعة .كذلك الأمر في عالم الآخرة ،عالم ك�شف
لكيال يبتلى ب�أمثال هذه الحاالت من الذلّ ّ
الأ�سرار� ،إذ ك ّل ما هو م�ستور في هذه الدّنيا عن �أنظار النا�س ال يمكن �ستره في عالم الآخرة.
فهن���اك يح�شر وه���و م�شوّه الخلقة بل�سانين م���ن نار ،ويعذّب مع المنافقي���ن وال�شياطين� .إذً ا،
فالإِن�سان العاقل �إذا ما ر�أى هذه المفا�سد ،ولم يجد لذلك الخلق نتيجة غير القبح والرّذيلة،
ال�صفة وال�سّ لوك للمعالجة»(((.
وجب عليه �أن يتجنّب االتّ�صاف بهذه ّ
 .4المراقبة والمحاسبة والعمل بالخالف

«الطّ ري���ق الآخ���ر :وهو الأ�سل���وب العمليّ لع�ل�اج النّف�س وه���و �أن يراقب الإِن�س���ان حركاته
و�سكناته بك ّل دقّة وتمحي�ص لفترة من الوقت ،و�أن يعمد �إلى العمل بما يخالف رغبات النّف�س
وتمنّياته���ا ،و�أن يجاه���د في جعل �أعمال���ه و�أقواله في الظّ اهر والباطن واح���دة و�أن يبتعد عن
((( �سورة الزلزلة ،الآيتان  7و .8
((( الأربعون حديثًا� ،ص .187
((( (م.ن)� ,ص .187 - 186
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التّظاهر والتدلي�س في حياته العمليّة ،و�أن يطلب من اهلل تعالى ،خالل ذلك ،التّوفيق والنّجاح
ف���ي التّغ ّل���ب على النّف����س الأمّارة و�أهوائها ،ويعين���ه في محاوالته العالجيّ���ة؛ �إذ �إنّ ف�ضل اهلل
تعالى على النّا�س ورحمته بهم ال نهاية لها ،وهو ي�شمل بعونه ك ّل من خطا نحو �إ�صالح نف�سه،
ال�صفاء
ويم��� ّد يد الرّحمة النت�شاله .ف�إذا ثابر على ذلك بع�ض الوقت ،كان له �أن يرجو لنف�سه ّ
واالنعتاق من النّفاق ذي الوجهينيّة ،و�أن ي�صل �إلى حيث يتطهّر قلبه من هذه الرّذيلة ،لي�صبح
مو�ضع �ألطاف اهلل ورحمة وليّ نعمته الحقيقي»(((.
 .5إدخال حقيقة أن «ال مؤثّر في الوجود إلّا اهلل» إلى القلب

«تذكّر �أيّها العزيز� ،أنّ من �آمن بالتّوحيد حقًّا وعلم �أنّه ال م�ؤثّر في الوجود �إلاّ اهلل ،وتوجّ ه
�إلي���ه بقلبه ،ف�إنّه تعال���ى �سي�أخذ بيده .وكما �أنّه تعالى �سيك�شف له �س���وء عاقبة النّفاق ،كذلك
�سيم���دّه بتوفيق المجاه���دة وين�صره على ع���دوّه اللئيم الذي يتربّ�ص ب���ه ليجعله مثيلاً له في
الدّنيا وقرينًا له في الآخرة.
وم���ا لم يمنع القلب عن ت�ص���رّف �سائر الخلق ،ولم يغم�ض عين الطّ مع عن الموجودات ،ال
يل���وذ باهلل على الحقيقة ،وتك���ون دعواه كاذبة ،وين�سلك بح�سب م�سلك �أهل المعرفة في زمرة
المنافقين ويُن�سب �إلى الخدعة والخديعة»(((.

((( الأربعون حديثًا� ،ص .187
((( معراج ال�سالكين� ،ص .234
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المفاهيم الرئيسة

� .1آثار ال ّنفاق:
•ن�سي���ان ال ّنف�س والغفلة عن عيوبها :قد يُرجى ل�شخ�ص ّ
توغل في المعا�صي والموبقات
ال�صعب الت�أمل خي ًرا فيمن يدّعي �أ ّنه على خير لك ّنه
وهو يعترف ب�سوء حاله ،لكن من ّ
لي�س كذلك في الحقيقة.
•قط���ع طري���ق المعنويّات عل���ى الآخرين :لأ ّنه يق���دّم نموذجً ا �س ّي ًئا للدي���ن ب�أ ّنه ال ينتج
ال�صالح وال�سعادة.
•ال ّذ ّل والف�ضيحة في الدّنيا.
•العذاب واالفت�ضاح في الآخرة.
•من�ش�أ لآفات �أخرى مثل الغيبة والنميمة والفتنة.
العلمي للنفاق يكون:
 .2العالج
ّ
•بالتف ّكر بمفا�سد هذه الموبقة :ل ّأن �أ�سا�س ك ّل خلق �صالح �أو فا�سد عقيدة �أو علم ،ف� ّإن
العالج ينبغي �أن يبد�أ دومً ا من �إ�صالح العلم.
العملي لل ّنفاق:
 .3العالج
ّ
•ت���رك االدّعاء واالعتراف بالعجز :فلو �أ ّنن���ا تركنا االدّعاء واعترفنا بعجزنا وق�صورنا
عن الو�صول �إلى تلك الأحوال والمقامات والحقائق لأدركتنا يد العناية الإلهيّة.
•ال ّنهو�ض لإ�صالح ال ّنف�س.
•المراقبة والمحا�سبة والعمل بالخالف.
•�إدخال حقيقة �أن «ال م�ؤ ّثر في الوجود � اّإل اهلل» �إلى القلب.
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شواهد من وحي ّ
الدرس

دعاء:

«ال َّل ُه َّم َ�ص ِّل َعلَى مُحَ مَّدٍ َو�آ ِلهِ ،وَاجْ ُب ْر بِا ْل ُق ْر�آنِ خَ َّل َتنَا مِ نْ َع َد ِم الإِمْ الَقِ  ،وَ�سُ قْ �إِ َل ْينَا ِب ِه َر َغ َد
ال�ضرَائِبَ ا ْل َم ْذمُو َم َة َو َمدَانِيَ الأَخْ الَقِ  ،وَاعْ ِ�ص ْمنَا
ا ْل َع ْي� � ِ�ش وَخِ ْ�صبَ �سَ َع ِة ا َلأ ْرزَاقِ  ،وَجَ ِّن ْبنَا ِب ِه َّ
ِب ِه مِ نْ هُ َّو ِة ا ْل ُك ْف ِر َو َدوَاعِ ي ال ِّنفَاقِ  ،حَ تَّى َيكُو َن َلنَا فِي ا ْل ِقيَا َم ِة �إِلَى ر ِْ�ضوَانِكَ وَجِ نَانِكَ قَائِداً،
َو َلنَا فِي الدُّ ْنيَا عَنْ �سُ خْ طِ كَ َو َت َعدِّي حُ دُودِكَ ذَائِداً»(((.
اآليات الكريمة:

} .1ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ{(((.

الروايات الشريفة:

 .1عن ر�سول اهلل �« :Pإ ّني ال �أتخ ّوف على �أ ّمتي م�ؤم ًنا وال م�شر ًكاّ � ،أما الم�ؤمن
فيحجره �إيمانه ،و� ّأما الم�شرك فيقمعه كفره ،ولكن �أتخ ّوف عليكم مناف ًقا عليم
الل�سان ،يقول ما تعرفون ،ويعمل ما تنكرون»(((.
 .2عن الإمام علي « :Qنفاق المرء من ٍّ
ذل يجده في نف�سه»(((.
 .3عن الإمام علي « :Qالكذب ي�ؤ ّدي �إلى ال ّنفاق»(((.
 .4عن �أبي عبد اهلل « :Qالغناء يورث النفاق ويعقب الفقر»(((.
((( ال�صحيفة ال�سجّ ادية ،دعا�ؤه Qعند ختم القر�آن.
((( �سورة الن�ساء ،الآية .140
((( بحار الأنوار ،ج� ،2ص.110 .
((( غرر الحكم� ،ص .458
((( (م.ن)� ,ص .220
((( و�سائل ال�شيعة،ج� ،17ص .309
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علي؛ ف�إ ّنها تذهب بال ّنفاق»(((.
 .5عن ر�سول اهلل « :Pارفعوا �أ�صواتكم بال�صالة ّ
 .6عن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qو ْاعلَ ُموا �أَ َّن ُه َل ْي َ�س َعلَى �أَ َحد َب ْع َد ا ْل ُق ْر�آنِ مِ نْ َفا َقةَ ،و َال
ا�س َت ْ�ش ُفو ُه مِ نْ �أَ ْد َوا ِئ ُك ْمَ ،و ْا�س َتعِي ُنوا ِب ِه َعلَى لأ َوا ِئ ُك ْم،
نى؛ َف ْ
ل َأحد َق ْب َل ا ْل ُق ْر�آنِ مِ نْ غِ ً
ا�س�أَ ُلوا َ
ال�ض َ
َف�إ َّن فِي ِه �شِ َفا ًء مِ نْ �أَ ْك َب ِر الدَّاءَِ ،وهُ َو ا ْل ُك ْف ُر َوال ِّن َف ُاقَ ،وا ْل َغ ُّي َو َّ
اهلل
ال ُلَ ،ف ْ
هلل بِمِ ْث ِلهِ»(((.
ِبهَِ ،و َت َو َّجهُوا ِ�إ َل ْي ِه ِب ُح ِّبهَِ ،و َال َت ْ�س�أَ ُلوا ِب ِه َخ ْل َق ُه� ،إ َّن ُه َما َت َو َّج َه ا ْل ِع َبا ُد �إ َلى ا ِ
وف،
 .7عن الإمام علي َ « :Qوا ْلجِ هَا ُد مِ ْنهَا َعلَى �أَ ْر َب ِع ُ�ش َعبَ :علَى ال ْأم ِر با ْل َم ْع ُر ِ
وف
ال�صدْقِ فِي ا ْل َموَاطِ ِنَ ،و َ�ش َن�آنِ ا ْل َفا�سِ قي َِن؛ َف َمنْ َ�أ َم َر ِبا ْل َم ْع ُر ِ
َوال َّن ْهي ع َِن ا ْل ُمن َكرَِ ،و ِّ
ِينَ ،و َمنْ َنهَى ع َِن ا ْل ُم ْن َك ِر �أَ ْر َغ َم ُ�أ ُن َ
وف ا ْل ُم َنا ِفق َ
َ�ش َّد ُظهُو َر ا ْل ُم�ؤمِ ن َ
ِين»(((.

((( الكافي ،ج� ،2ص .493
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،4ص .239
((( نهج البالغة� ،ص .473

الدّرس الرابع عشر

اتباع الهوى

()1

ّ
وتشكله في
معنى اتباع الهوى
النفس

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يبيّن معنى اتّباع الهوى و�أين تكمن خطورته.
 2 .2ي�شرح كيف تت�شكّل ال�شخ�صيّة الأهوائيّة.
 3 .3يتع���رّف �إلى العالمات الت���ي ن�ستطيع من خاللها
اكت�شاف هذه الرذيلة في �أنف�سنا.

تمهيد
}ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ {(((.
ال�شّ خ�صيّ���ة الت���ي �سندر�سها في ه���ذا المجال �شخ�صيّ���ة تجعل رغبات النّف����س وما تهواه
�أ�سا�سً ���ا التّخاذ القرارات ومن�ش�أ للتح���رّكات والأفعال .وقد اعتُبرت هذه الحالة من الأمرا�ض
الت���ي ت�ؤدّي �إلى الكثير من الموبقات والمهل���كات ،و�سببًا ل�شقاء الإن�سان الأبديّ ! ولنا �أن ن�س�أل
خ�صو�صا �أنّ العديد من رغبات النّف�س لي�ست متعلّقة ب�أمو ٍر قبيحة �أو �شرّيرة.
ً
عن ال�سّ بب
فل���و تعلّق الهوى بالمعا�صي والقبائح لربّما كان وا�ضحً ���ا� ،أمّا �أن تهوى النّف�س �أمرًا ح�سنًا،
فلماذا �سيقودها هذا الهوى في النّهاية �إلى عاقبة �سيّئة ووخيمة؟!
ه���ذا م���ا يجعلنا نطرح �س�ؤالاً كبي���رًا حول طبيعة النّف����س الب�شريّة في ال ّر�ؤي���ة الإ�سالميّة،
فه���ل هي �شرّيرة بطبيعتها؟ وهل �أ ّنه���ا تميل دومً ا �إلى ا�ستغالل ك ّل توجّ هٍ خيّرٍ من �أجل الف�ساد
والرّذيلة؟ �أم �أنّه يوجد في البين �س ٌّر ال نعرفه؟
ّ
ّ
األساسية في اتباع الهوى
المشكلة
باالطّ �ل�اع على مجموعة مهمّة من الآيات الكريم���ة والأحاديث ال�شّ ريفة حول اتّباع الهوى،
يمكن �أن يتك�شّ ف لنا بع ٌد مه ٌّم من ال ّر�ؤية الإ�سالميّة حول العالم المعنويّ والباطنيّ للإن�سان.
لقد عرفنا �سابقًا �أنّ المعيار الجوهريّ لك ّل خيرٍ �أو �ش ّر هو م�ستوى وطبيعة عالقة الإن�سان
م���ع اهلل .ف�إذا كانت العالقة ح�سنة وعامرة ،فال �ش ّر �أو �ضير �أ�صلاً  .و�إذا كانت �سيّئة وخرابًا،
فال ينفع �أيّ خير.
((( �سورة النازعات ،الآيتان  40و.41
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يق���ول الإم���ام {�« :إنّ مب���ادىء جميع الكم���االت ترجع �إل���ى معرف���ة اهلل والتحرّر من
�أ�س���ر النف�س ،في حين �أنّ ح���بَّ النف�س والنّظر لها هو من�ش����أ ك ّل النقائ�ص وال�سيئ�آت ،كما �أنّ
التوجّ ه �إلى الحقّ تعالى والإقبال عليه والإعرا�ض عن الأهواء النف�سيّة هو �سبيل �إ�صالح جميع
المفا�سد} :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ{(((»(((.
و�أجمل ما قيل في هذا المجال ما ورد في دعاء الإمام الح�سين  Qيوم عرفة�« :إلهي
ماذا وجد من فقدك ،وما الذي فقد من وجدك»(((.
�أو ما جاء على ل�سان �أحد ال�شّ عراء:
ف��ي��ا ل��ي��ت ال�����ذي ب��ي��ن��ي وب��ي��ن��ك ع��ام��ر وب���ي���ن���ي وب����ي����ن ال���ع���ال���م���ي���ن خ�����راب
وك�أنّ ال�شّ اع���ر هنا يريد �أن يقول� :إنّني ال �أبالي �إن كانت عالقتي بك ّل العالم خرابًا ،طالما
�أنّ عالقت���ي ب���ك عامرة وجيّ���دة .وبال ّت�أكي���د ،عندما ت�صلح عالقتن���ا مع اهلل ،ف����إنّ ك ّل �شيء
�سي�صل���ح عل���ى قاعدة الحديث الم�شهور « َم ��نْ �أ َْ�صلَ َح َم ��ا َب ْي َن ُه َو َب ْي ��نَ اهللِ� ،أ َْ�صلَ� � َح اهلل مَا َب ْي َن ُه
َّا�س»(((.
َو َبيْنَ الن ِ
ال ي�ش���كّ من �آمن بوحدانيّ���ة اهلل بهذا المبد�أ؛ لأنّه يعتقد ب�أنّ اهلل هو الم�صدر الوحيد لك ّل
خير� .أجل ،تقت�ضي �إرادة اهلل تعالى �أن يجري الخير على �أيدي النّا�س �أحيانًا .فمن كان م�ؤمنًا
به���ذه الحقيقة ويعي�شها في قلبه ووجدانه ي�ستحيل �أن يعلّق �إرادته وقلبه بغير اهلل ،مهما كان!
وكي���ف ي ّتب���ع من ال حول وال قوّة له بذات���ه� ،أو يجري وراء من كان محتاجً ���ا بذاته؟ وهل يمكن
للفقير القائم بغيره �أن يغني من كان مثله؟!
�إنّ اتبّاع الهوى يعبّر عن ت�أزّم العالقة بين الإن�سان وربّه �إلى الح ّد الذي ي�صدّه عن الو�صول
�إلي���ه ،كما جاء ف���ي الحديث عن �أمير الم�ؤمني���ن �« :Qإِنَّما �أخَ ��افُ َعلَ ْي ُك ُم ا ْث َن َت ْي ��نِ  :ا ِّتبَاع
ال َه ��وى وَطُ ��و َل الأمَلِ � ،أمّا �إتِّبا ُع ال َه ��وى َف�إِ َّن ُه ي َُ�صدُّ عَنِ الحَ ِّق َو�أمّا طُ ��ولُ الأَمَل؛ َف إِ� َّن ُه يُن�سِ ي

((( �سورة الن�ساء ،الآية .79
((( جنود العقل والجهل� ،ص 305
((( مفاتيح الجنان ،دعاء يوم عرفة.
((( نهج البالغة� ،ص483
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ال�صدود عن الحقّ  ،تعالى ،فهل يبقى فيه من الخير
الآخ ��رة»((( .و�إذا كان���ت العاقبة والنّتيجة ّ
�شيء؟
ه���ذا م���ا ينبغي �أن ندر�سه ف���ي بحثنا حول ال�شّ خ�صيّ���ة التي تكون �أه���واء النّف�س الم�صدر
الأ�سا�سيّ لتوجّ هاتها وميولها وتحرّكاتها.
ّ
ّ
ّ
األهوائية؟
خصية
ما هي الش
بداي ًة يجب �أن نتعرّف على معنى «الهوى» الوارد في الحديث عن هذه ال�شّ خ�صيّة.
يق���ول الإم���ام الخمينيّ « :الهوى» في اللغ���ة «حبّ ال�شّ يء» و«ا�شتها�ؤه» م���ن دون فرق في �أن
يكون المتعلّق �أمرًا ح�سنًا ممدوحً ا� ،أو قبيحً ا مذمومً ا ،وبمعزل عن �أنّ النف�س بمقت�ضى الطّ بيعة
تميل �إلى ال�شّ هوات الباطلة والأهواء النّف�سيّة ،لوال العقل وال�شّ رع اللذان يكبحانها»(((.
ويُعل���م من هذا التّعري���ف �أنّ الم�شكلة �أو الم�صيب���ة التي �أ�شارت �إليه���ا النّ�صو�ص الدّينيّة
ال تكم���ن ف���ي اتّباع الف�س���اد �أو الرّذيلة فح�سب ،بل ف���ي كون النّف�س في مق���ام ال�سّ لطان الآمر
النّاه���ي ،بحي���ث لو فر�ضنا �أنَّ �إن�سانًا ل���م يفعل القبيح في حياته ك ّله���ا ،ال ل�شيء �سوى �إر�ضا ًء
لنف�سه �أو �إطاع ًة لهواه لكان مع ذلك من الهالكين ما لم تدركه يد الرحمة فيهتدي ويتوب!
وبالطّ بع� ،إنّ فر�ض المحال لي�س محالاً ؛ لأنّ من كان مطيعًا لهواه� ،سوف يجنح �إلى ال�سّ وء
والف�ساد ،ولو بعد حين ،و�أ�سباب هذه الم�س�ألة �سوف تتّ�ضح عمّا قريب.
�إلاّ �أنّ �أف�سد ما في الق�ضيّة لي�س الف�ساد الذي نت�صوّره ،من ارتكاب المعا�صي والفواح�ش،
بل في الجنوح واالنحراف عن هدف الخلقة و�س ّر الوجود؛ �أال وهو العبوديّة هلل تعالى ،كما �أراد
اهلل عز وجلّ} :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ{((( .ولو علم �إبلي�س اللعين �أنّه ي�ستطيع
�أن يمنع الإن�سان من الو�صول �إلى هذا المقام ال�سّ امي مع فعل الخيرات ،لكان يحثّه وي�شجّ عه
عليه���ا ،فم���ا من �شيء �أحبّ �إلى عد ّو اهلل والإن�سانيّة ه���ذا� ،أكثر من عدم تحقّق �إرادة اهلل من
خلق الإن�سان في هذا العالم!
((( نهج البالغة� ،ص.83
((( الأربعون حديثًا� ،ص .195
((( �سورة الذّاريات ،الآية .56
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ل���ن نتمكّن من فهم حقيقة ق�ضيّة ا ّتب���اع الهوى (والتي تُعتبر من مميّزات الفكر الإ�سالميّ
البارزة) �إلاّ �إذا �أدركنا ب�أنّ طاعة اهلل والخ�ضوع المطلق له هما نقي�ضان لطاعة غيره واتّباعه.
وال نق�ص���د بالغير من كان عبدً ا فانيًا في اهلل ،وقد �ص���ارت �شخ�صيّته و�إرادته ذائب ًة في ذات
الحقّ المتعال و�إرادته} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ{(((.
�إنّ الهوى النّا�شئ من النّف�س يتعار�ض مع الهوى النّا�شئ من اهلل؛ ولهذا جُ عال كالمتقابلين
المت�ضادّين.
كم���ا ف���ي قول الإمام الخمين���يّ {�« :إنّ كل خط���وة يخطوها[الإن�سان] ف���ي اتّباع هوى
النّف����س ،يك���ون بالمق���دار نف�سه ق���د منع الح���قّ  ،وحجب الحقيق���ة ،وابتعد عن �أن���وار الكمال
الإن�سانيّ و�أ�سرار وجوده .وبعك�س ذلك ،كلّما خطا خطوة مخالفة لهوى النّف�س ورغبتها ،يكون
بالمقدار نف�سه قد �أزاح الحجاب وتجلّى نور الحقّ في المملكة»(((.
وكم����ا في الحدي����ث ال�شّ ريف الوارد ف����ي الكافي عن الإمام الباق����ر  Qقال« :قال
ر�س ��ول اهلل َ :Pي ُق ��ولُ اهلل َع� � َّز وجَ � �لَّ :وَعِ َّز ِت ��ي وَجَ اللِي َوعَظَ َم ِت ��ي َو ِك ْبرِيا ِئ ��ي َونُورِي
َوعُلوّي وَا ْر ِتفَا ِع َمكَانِي ،ال ُي�ؤْ ِث ُر َع ْب ٌد هَوا ُه على هَوايَ �إ ّال �شَ تَّتُّ عَلي ِه �أَمْ َرهَُ ،و َلبَّ�سْ تُ َعلَ ْي ِه
ال ِل ��ي َوعَظَ َمتِي
ُد ْن َي ��اهُ ،وَ�شَ َغ ْل ��تُ َق ْل َب� � ُه ِب َه ��اَ ،و َل ْم �أو ِت ِه مِ ْنه ��ا �إ ّال ما ق َّدرْتُ َل� �هُ؛ وَعِ َّزتِي وَجَ َ
َو ُن ��ورِي َو ُع ُل� �وّي وَا ْر ِتفَاع َمكَانِي ،ال ُي�ؤْ ِث ُر َع ْب ٌد هَوايَ َعلَى هَوا ُه �إ ّال ا�سْ تَحْ فَظَ ْت ُه مَال ِئ َكتِي،
َو َك َّفلْتُ ال�سَّ مَاواتِ والأَرْ�ضَ ينَ ِر ْز َق ُة َو ُكنْتُ َل ُه مِ ن َورَا ِء تِجار ِة ُك ِّل تَاجِ رٍ َ ،و�أ َت ْت ُه الدُّ ْنيَا وَهِ يَ
راغِ َمةٌ»(((.
هذا هو حال جميع النّا�س� ،إلاّ من �أيّده اهلل تعالى ،فجعل له حافظً ا قد�سيًّا .ولهذا ال�شّ خ�ص
عالمات يُعرف بها؛ ولأجلها �صار من زمرة المع�صومين الذين وجبت طاعتهم ومواالتهم في
ال�صورة ،ف�إنّ م���ن لم ي�ستق ّر �أمره في حظي���رة القد�س ،كيف ي�أمن
ك ّل �ش���يء .وف���ي غير هذه ّ
لنف� ٍ���س بال�سّ وء �أمّارة و�إلى ال�ش ّر مب���ادرة؟! وقد م ّر معنا كيف �أظهر الإمام { من بواطننا
حديث طويلٍ وعميقٍ  ،يجدر �أن نجريه مع �أنف�سنا في خلواتنا .هناك،
م���ا ق���د يخفى علينا ،في ٍ
((( �سورة النّ�ساء ،الآية .80
((( الأربعون حديثًا� ،ص .197
((( الكافي ،ج� ،2ص .335
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ال يمكن لأحد �إذا كان فيه بقيّة عقل ودين �أن يبرّئ نف�سه �أبدً ا.
وهكذا ،يتّ�ضح لنا �أنّ م�شكلة ال�شخ�صيّة الأهوائيّة ترجع �إلى �أمرين �أ�سا�سيّين:
الأوّلّ � :أن ا ّتب���اع اله���وى �سي�ص ّد الإن�س���ان ويمنعه من تحقيق حال���ة العبوديّة ،التي هي في
جوهرها عبارة عن اال ّت�صال المطلق بم�صدر الخير والكمال الأوحد.
يق���ول الإم���ام الخمينيّ {« :فمن �سع���ى بخطوة العبودي���ة وو�سم نا�صيت���ه ب�سمة ذلّها
�سيج���د �سبيل الو�صول �إلى ع ّز الربوبية ،وطري���ق الو�صول �إلى الحقائق الربّوبيّة هو ال�سّ ير في
م���دارج العبوديّة؛ فما فقد من الإ ّنيّ���ة والأنانية في عبوديّته يجده في ظّ ل حمى الرّبوبيّة ،حتّى
ي�صل �إلى مقام يكون الحقّ تعالى �سمعه وب�صره ويده ورجله ،كما ورد في الحديث((( ال�صحيح
الم�شه���ور عن���د الفريقين .ف����إذا �أ�سقط العبد ت�صرّفات���ه و�سلّم مملكة وج���وده كلّها �إلى الحقّ
وخلّى بين البيت و�صاحبه وفني في ع ّز الربوبية ،فحينئذٍ يكون المت�صرّف في الدّار �صاحبها
فت�صير تدبيراته تدبيرات �إلهيّة ،فيكون ب�صره ب�صرًا �إلهيًّا وينظر بب�صر الحقّ  ،ويكون �سمعه
�سمعًا �إلهيًّا في�سمع ب�سمع الحقّ  .وبمقدار ما تزداد ربوبيّة النّف�س ويكون عزّها غاية في نظره،
ينق�ص من ع ّز الرّبوبيّة؛ لأنّ هذين متقابالن «الدنيا والآخرة �ضرتان»(((»(((.
ال ّثانيّ � :إن ال ّنف�س بطبيعتها الملكية المادية ت ّتجه �إلى الف�ساد وال�ش ّر والهالك والخ�سران.
و� ّإن اال�ستثن���اء يكون باالعت�صام باهلل وترك الهوى ،ولع ّل الع�صر المباركة �إ�شارة قويّة
�إلى هذه الق�ضيّة.
ّ
ّ
ّ
ّ
األهوائية؟
خصية
كيف تتشكل الش
بداي��� ًة نتوقّ���ف عند بيان الإمام الخميني{ لن�شوء النّف����س وكيفيّة تكوّنها ،حيث يقول:
«اعلم �أنّ النّف�س الإن�سانيّة ،على الرّغم من كونها ـ في معنًى من المعاني الخارجة عن نطاق
بحثنا  -مفطورة على التّوحيد ،بل هي مفطورة على جميع العقائد الحقّة ،ولكنّها منذ والدتها
((( «مَا َت َقرَّبَ �إِلَيَّ َع ْب ٌد بِ�شَ يْ ٍء �أَحَ بَّ �إِلَيَّ مِ مَّا ا ْف َتر َْ�ضتُ َعلَ ْي ِه َو �إِ َّن ُه َل َي َت َقرَّبُ �إِلَيَّ بِالنَّا ِفلَ ِة حَ تَّى �أُحِ َّب ُه َف�إِذَا �أَحْ َب ْب ُت ُه ُكنْتُ �سَ ْم َع ُه
الَّذِ ي يَ�سْ َم ُع ِب ِه َو بَ�صَ َر ُه الَّذِ ي ُيب ِْ�ص ُر ِب ِه َو لِ�سَ ا َن ُه الَّذِ ي َينْطِ قُ ِب ِه َو َي َد ُه ا َّلتِي َيبْطِ ُ�ش ِبهَا �إِنْ َدعَانِي �أَجَ ْب ُت ُه َو �إِنْ �سَ أَ� َلنِي
�أَعْ طَ يْتُ ».الكافي ،ج� ،2ص  ،352باب من �آذى الم�سلمين واحتقرهم.
((( بحار الأنوار ،ج� ،70ص ،50باب حبّ الدّنيا وذمّها.
((( معراج ال�سالكين� ،ص .23
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وخروجه���ا �إلى ه���ذا العالم تنمو معها الميول النّف�سيّة وال�شّ ه���وات الحيوانيّة� ،إ ّال من �أيّده اهلل
وكان ل���ه حافظً ا قد�سيًّا .ولمّا كان هذا اال�ستثناء من النّ���وادر ف�إنّه ال يدخل في ح�سابنا؛ لأنّنا
نتناول نوع الإن�سان عمومً ا.
لق���د ثبت في مح ّل���ه بالبراهين �أنّ الإن�سان منذ �أوّل ظه���وره ،وبعد مروره بمراحل عدّة ،ال
يع���دو �أن يكون حيوانًا �ضعيفً���ا ال يمتاز عن �سائر الحيوانات �إ ّال بقابليّات���ه الإن�سانيّة ،و�أنّ تلك
القابليّات لي�ست بمقيا�س �إن�سانيّته الفعليّة»(((.
بال ّنظ���ر �إلى وج���ود الكثير م���ن ال�شّ بهات في هذا المج���ال من جهة ،و�إل���ى خطورة الأمر
وح�سا�سيّته من جهة �أخرى ،فمن المهمّ �أن نتعامل مع كلمات الإمام الخمينيّ بح�سب االجتهاد
العرفيّ  ،الذي يدرك �أنّ لل�شّ خ�ص الحكيم في بيانه ما هو محكم ومت�شابه .والعرف يرجع ك ّل
مت�شابهٍ �إلى المحكم ليفهم المق�صود منه.
وحدي���ث الإم���ام عن النّف�س و�أ�صله���ا ومعدنها هو من هذا القبي���ل .وال يمكن �إدراج كل ما
ال�صفح���ات المخت�صرة .لكنّ الت�أمّل في
ذك���ره ه���ذا العالِم الفقيه حول هذه الق�ضيّة في هذه ّ
بع�ض ن�صو�صه ال يبقي مجالاً للتردّد والحيرة ب�أنّ :
 .1ال ّنف�س في الأ�صل ت ّتجه نحو الباطل .وهذا �إ ّنما يح�صل لو تركها �صاحبها دون تهذيب،
ولم يو�صلها ب�أنوار الهداية الإلهيّة ،وهي نور العقل ونور الفطرة.
يق���ول الإمام {« :الإن�سان حي���وان بالفعل عند دخوله هذا العال���م ،وال معيار له �سوى
�شريعة الحيوانات التي تديرها ال�شهوة والغ�ضب .ولكن لمّا كان �أعجوبة الدهر هذا ـ الإن�سان
ـ ذات جامعة� ،أو قابلة على الجمع ،ف�إنّه لكي يدبّر هاتين القوّتين ،تجده يلتجئ �إلى ا�ستعمال
ال�صف���ات ال�شّ يطانيّة
ال�صف���ات ال�شّ يطانيّ���ة ،مثل الكذب والخديع���ة والنّفاق والنّميمة و�سائر ّ
ّ
الأخ���رى .وه���و بهذه القوى الثّ�ل�اث ـ ال�شّ ه���وة ،والغ�ضب ،وه���وى النّف�س ـ التي ه���ي �أ�صل ك ّل
المفا�س���د المهلك���ة ،يخطو نحو ال ّتق���دّم ،فتنمو فيه كذلك هذه القوى وتتق���دّم وتتعاظم .و�إذا
ل���م تقع تحت ت�أثير مربّ �أو معلّم ،ف�إنّه ي�صبح عند الرّ�شد والبلوغ حيوانًا عجيبًا يفوز بق�صب
ال�سّ ب���ق ف���ي تلك الأمور المذكورة على �سائ���ر الحيوانات وال�شّ ياطين ،ويك���ون �أقوى و�أكمل في
وال�صفات ال�شيطانية من الجميع»(((.
مقام الحيوانية ّ
((( الأربعون حديثًا� ،ص
((( (م.ن)� ،ص .196
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كويني ،فما لم يختر الإن�سان
 .2الخي���ر من اهلل وباهلل .وهو ال يح�صل على �سبيل القهر ال ّت ّ
ال�صراط ،ف�إ ّن���ه لن يتح ّرك نحوه .يق���ول الإمام{« :وكم���ال الإخال�ص ترك
ه���ذا ّ
الغي���ر مطل ًقا وجعل الإ ّنيّة والأنانية والغي���ر والغيريّة تحت القدمين ،قال تعالى } :ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ{(((؛ �أي � ّإن اهلل تعال���ى ق���د اختار لنف�سه ال ّدي���ن الخال�ص ،ف�إذا كان
ل�ش���يء من الحظوظ ال ّنف�سيّ���ة ّ
خال�صا ،وما لي�س
وال�شيطانيّة دخل في الدّين فال يكون ً
ٍ
بخال����ص ف� ّإن اهلل ل���م يختره .وما كانت في���ه �شائبة الغيريّة وال ّنف�سيّ���ة فهو خارج عن
ح���دود دي���ن ّ
الحق ،ق���ال تعال���ى} :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ{((( ..وقال
تعالى} :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ{(((»).(4
 .3تماي���ز الإن�سان في �أ�صل الخلقة عن �سائ���ر الحيوانات هو بالقابليّات الإن�سانيّة .بمعنى
�أ ّن���ه يمتلك ا�ستعدادًا مم ّي ًزا ليكون في �أعلى مراتب الكمال والكرامة .لكنّ الميزان هو
ف���ي الفعليّ���ة والتح ّقق ،ال في القابليّ���ة واال�ستعداد ،بل من لم ي�ستثم���ر هذا اال�ستعداد
�سيكون � ّ
أحط من الأنعام و�أ�ض ّل �سبيلاً  .ولن ت�شفع له تلك القابليّات ،بل لن تزيده �سوى
�ألمًا وعذابًا.
وباخت�صار ،ين�ش�أ اتّباع الهوى من ترك النّف�س على طبيعتها و�إهمال تزكيتها وتهذيبها .وال
تح�صل التّزكية �إلاّ بقوّة االعت�صام باهلل والرّجوع �إليه .يقول الإمام{:
«ما لم يتّبع في هذه ال�شّ �ؤون الثّالثة [قوى ال�شهوة ،والغ�ضب ،وهوى النّف�س] �سوى �أهوائه
ال�صالحة ،بل
النّف�سيّة ،فلن يبرز فيه �شيء من المعارف الإلهيّة والأخالق الفا�ضلة والأعمال ّ
تنطفئ فيه جميع الأنوار الفطريّة.
فتق���ع جميع مراتب الح���قّ التي ال تعدو هذه المقامات الثّالثة التي ذكرناها ـ �أي المعارف
ال�صالحة ـ تح���ت �أقدام الأه���واء النف�سية .وعندئذٍ
الإلهيّ���ة ،والأخ�ل�اق الفا�ضلة ،والأعم���ال ّ
ي�صب���ح اتّباع الأهواء النّف�سيّة والرّغب���ات الحيوانيّة حائلاً دون �أن يتجلّى فيه الحقّ من خالل
((( �سورة ال ّزمّر ،الآية .3
((( �سورة البيّنة ،الآية .5
((( �سورة ال�شّ ورى ،الآية .20
((( معراج ال�سالكين� ،ص .172 - 171

204

َّ
ّ
الخميني {
أخالقية؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام
دراسات

�أيّة واحدة من تلك المراتب ،ويطفئ ظالم النّف�س و�أهوا�ؤها ك ّل �أنوار العقل والإيمان ،ولن تتاح
ل���ه والدة ثاني���ة� ،أي الوالدة الإن�سانيّة ،بل يمكث على تلك الحال ويكون ممنوعً ا وم�صدودًا عن
الحقّ والحقيقة �إلى �أن يرحل عن هذا العالم� .إنّ مثل هذا ال�شّ خ�ص �إذا رحل عن هذا العالم
بتل���ك الحالة ،فلن ي���رى نف�سه في ذلك العالم ،عالم ك�شف ال�سرائر� ،إ ّال حيوانًا �أو �شيطانًا .ال
تُ�شمّ منه رائحة الإن�سان والإن�سانيّة �أبدً ا ،فيبقى في تلك الحال من الظّ الم والعذاب والخوف
ال���ذي ال ينتهي حتّى يق�ض���ي اهلل �أمرًا كان مفعوال� .إذاً ،هذه هي ح���ال التبعية الكاملة لأهواء
النف�س والتي تُبعد الإن�سان نهائيًّا عن الحقّ »(((.
ويُعل���م من هذا الأ�صل �أنّ ت�ش���كّل ال�شّ خ�صيّة الأهوائيّة ال يحتاج �إل���ى بيئة فا�سدة �أو وجود
�أخ�ل�اق رذيل���ة �أو طبائ���ع �سيّئة �أو عالقة حبّ له���ذه الدّنيا الدّنيّة؛ بل يكفي ت���رك النّف�س على
طبيعتها .هذا� ،إذا لم نقل ب�أنّ ال�شّ خ�صيّة الأهوائيّة يمكن �أن تولّد ك ّل تلك القبائح والمهلكات!
ال�صالح���ة فقط� ،أو على المنبت الح�سن
أي�ض���ا �أنّ التّعويل على التّواجد في البيئة ّ
ويُفه���م � ً
فح�س���ب ،ال ينفع ما لم ينظ���ر الإن�سان �إلى نف�سه بمنظار �سوء الظ���نّ من جهة ،ويتعامل معها
على هذا الأ�سا�س معاملة المجاهدة والمخالفة والنّهي.
ّ
ّ
ّ
األهوائية في أنفسنا؟
خصية
كيف نكتشف الش
يق���ول الإمام الخميني{« :ال بُ��� َّد �أن نعرف �أنّ �أهواء النّف�س متعدّدة ومتنوّعة من حيث
المرات���ب والمتعلّقات؛ وقد تكون �أحيانًا من ال ّدقّة بحيث �أنّ الإن�سان نف�سه يغفل عن مالحظة
�أنّها من مكائد ال�شّ يطان ومن �أهواء النّف�س ،ما لم ُي َنبّه على ذلك ،ويوقظ من غفلته� .إ ّال �أنّها
جميعها ت�شترك في كونها تمنع الحقّ وت�ص ّد عن طريقه ،رغم اختالف مراتبها ودرجاتها»(((.
ويق���دّم لن���ا الإمام بع�ض النّماذج الت���ي ت�ساعدنا على التعرّف على ه���ذه الحالة �إذا كانت
خافي���ة علين���ا .وتذهلنا بع�ض هذه المراتب؛ لأنّنا ال نتوقّع �أن ي�ص���ل �أمر اتّباع الهوى �إلى هذه
الدّرج���ة� .أج���ل ،من كان له من اهلل هذا الواعظ الدّاخليّ والنّور الإلهيّ لم يطل به الأمر حتّى
يكت�شف تلوينات النّف�س وحبائلها.

((( الأربعون حديثًا� ،ص.197 - 196
((( (م.ن)� ،ص .201
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 .1أتباع اآللهة األخرى غير اهلل

«�إنّ �أ�صح���اب الأه���واء الباطلة من الذين يتّخذون الآلهة م���ن الذّهب وغيرهم ـ كما يخبر
اهلل �سبحان���ه عنه���م في قوله }ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ {((( وغيره���ا من الآيات ال�شّ ريفة ـ
ينقطعون عن اهلل ،ب�صورة معيّنة»).(2
ويو�ض���ح الإم���ام {« :وما دمنا ن���رى لأحد في عالم الوجود الع���زّة والكبرياء والعظمة
والج�ل�ال ونح���ن في حجاب �أ�صنام التعينّ���ات الخلقية ،فلن يتجلّى �سلط���ان كبرياء الحقّ ج ّل
وعال في قلوبنا»(((.
 .2أتباع العقائد الباطلة واألخالق الفاسدة

«و�إن �أ ْتبَاع الأهواء النّف�سيّة والأباطيل ال�شّ يطانيّة في عقائدهم الباطلة و�أخالقهم الفا�سدة
يحتجبون عنه �سبحانه ب�صورة �أخرى»(((.
«ف����إنّ �أعظ���م القذارات المعنويّة الت���ي ال يمكن تطهيرها ب�سبعة �أبح���ر ،و�أعجزت الأنبياء
العظام هي قذارة الجهل المركّب ،الذي هو من�ش�أ ذاك الدّاء الع�ضال� ،أال وهو �إنكار مقامات
�أه���ل اهلل و�أرب���اب المعرفة ومبد�أ �س���وء الظنّ ب�أ�صحاب القلوب .وم���ا دام الإن�سان مل ّوثًا بهذه
الق���ذارة ،ال يتقدّم خطوة �إل���ى المعارف ،بل ربّما تطفىء هذه الك���دورة نور الفطرة الذي هو
م�صب���اح طري���ق الهداية ،وتنطفئ بها نار الع�شق التي هي ب���راق العروج �إلى المقامات وتخلّد
االن�سان في �أر�ض الطبيعة»(((.
و«م���ا دام الخلق الباطني للنف����س فا�سدً ا والقذارات المعنوية محيط���ة بها ،ال تليق بمقام
القد�س وخلوة الأن�س ،بل مبد�أ ف�ساد المملكة الظاهريّة للنّف�س هو الأخالق الفا�سدة والملكات
الخبيثة .وما دام ال�سّ الك لم يبدّل الملكات ال�سّ يّئة بالملكات الح�سنة فلي�س م�أمونا عن �شرور
الأعمال .واذا ُوفّق للتوبة ،ف�إنّ اال�ستقامة عليها ـ التي هي من المهمات ـ ال تتي�سّ ر له .فتطهير
((( �سورة الجاثية ،الآية .23
((( الأربعون حديثًا� ،ص .201
((( معراج ال�سالكين� ،ص.141
((( الأربعون حديثًا� ،ص .201
((( معراج ال�سالكين� ،ص.67
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أي�ضا متوقّف على تطهير الباطن ،م�ضافًا �إلى �أنّ القذارات الباطنية موجبة للحرمان
الظً اهر � ً
م���ن ال�سّ عادة ومن�ش����أ لجهنّم الأخالق التي هي كما يقول «�أهل المعرف���ة» �أ�ش ّد حرًّا من جهنّم
الأعمال»(((.
 .3أهل المعصية

وال�صغي���رة والموبق���ات والمهل���كات ك ٌّل ح�سب درجة
«و�إنّ �أ�صح���اب المعا�ص���ي الكبي���رة ّ
المع�صية ومرتبتها يبتعدون عن �سبيل الحقّ ب�صورة ثالثة»(((.
«ف����أوّل مرتب���ة من مرات���ب الق���ذارات هي تل���وّث الآالت والق���وى الظاهري���ة للنف�س بلوث
ال�صوري الظاهري لإبلي�س.
المعا�صي ،وتقذّرها بقذارة التمرّد على وليّ النعم .وهذا هو الفخّ ّ
وم���ا دام الإن�سان �أ�سير هذا الفخ فهو من في�ض المح�ضر وح�صول القرب الإلهي محروم .وال
يظنّ���ن �أح���د �أنّه يمكن �أن يرقى �إل���ى مقام حقيقة الإن�سانية� ،أو ي�ستطي���ع �أن يطهّر باطن قلبه
م���ن دون تطهير ظاهر مملكة الإن�سانية .فهذا غ���رور ال�شيطان ومن مكائده العظيمة؛ وذلك
لأنّ الكدورات والظلمات القلبية تزداد بالمعا�صي التي هي غلبة الطبيعة على الروحانية .وما
دام ال�سال���ك لم يفتت���ح المملكة الظاهرية فهو محروم بالكامل م���ن الفتوحات الباطنية التي
هي المق�صد الأعلى ،وال ينفتح له طريق �إلى ال�سعادة .ف�أحد الموانع الكبيرة لهذا ال�سلوك هو
قذارات المعا�صي التي الب ّد �أن تطهّر بماء التوبة الن�صوح الطاهر الطهور»(((.
 .4أتباع المباحات

«و�إنّ �أهل الأهواء في الرّغبات النّف�سيّة المباحة مع االن�شغال واالنهماك فيها يتخلّفون عن
�سبيل الحقّ ب�صورة رابعة»(((.
والطاعات
 .5أهل المناسك
ّ

«�إنّ �أه���ل المنا�س���ك والطّ اعات الظّ اهريّة الذي���ن يعبدون من �أجل عم���ران الآخرة وتلبية
ال�شّ هوات النّف�سيّة ،ومن �أجل البلوغ �إلى الدّرجات العلى �أو الخ�شية من العذاب الأليم والنّجاة
((( معراج ال�سالكين� ،ص.69
((( الأربعون حديثًا� ،ص .201
((( معراج ال�سالكين ،ب�ص.67 - 66
((( الأربعون حديثًا� ،ص .201

( ىوهلا عابتااشتو ىوهلا عابتا ىنعم  ) (1ىوهلا عابتا
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من الدّركات ال�سّ فلى يحتجبون عن الحقّ و�سبيله ب�صورة خام�سة»(((.
«�إن المعي���ار في تمييز الرّيا�ض���ات الحقّة عن الرّيا�ضات الباطلة ه���و معرفة الدّافع �إليها
 بمعنً���ى عرفانيّ دقيق ـ هل هو اال�ستجابة لطل���ب النف�س حبّالها؟ �أم اال�ستجابة للحقّ تعالىفال�صالة التي تُقام من �أج���ل الح�صول على �شهوات الدّني���ا �أو الآخرة ،لي�ست هي
وحبًّ���ا ل���ه؟ ّ
ال�ص�ل�اة التي تكون معراجً ا للم�ؤمن وقربانًا للمتّقين ،بل هي �صالة تقرّب الإن�سان �إلى الحور
ّ
العين ،وتبعده عن �ساحة القرب الإلهي»(((.
 .6أصحاب تزكية ال ّنفس

ال�صفات،
«و�إنّ �أ�صح���اب تهذي���ب النّف�س وتروي�ضها ،لإظه���ار قدرتها والو�صول �إل���ى جنّة ّ
محجوبون عن الحقّ ولقائه بنح ٍو �آخر»(((.
«فعل���ي بن �أبي طالب  -وهو رائد ع�شّ ���اق اهلل  -ال يطلب الجنّة لنف�سه ،بل لأنّها دار كرامة
اهلل� .أمّ���ا  ،نح���ن الم�ساكين  ،ف���ك ّل ما نطلبه ونحبّه �إ ّنم���ا نريده لأنف�سنا ،حت���ى «اهلل» تبارك
وتعال���ى نطلبه لأنف�سنا ،في حي���ن �أنّ ك ّل ما يطلبه ويحبّه ع�شّ اق الجم���ال الأزلي �إنّما يطلبونه
ويحبّون���ه م���ن �أجل الحبيب ،حت���ى الجنّة يحبونها لأنه���ا دار كرامته ج َّل وع�ل�ا ،ال لأنّها مح ّل
كمعلف نرتع فيه  -ولي�س لنا فيها مقام �أعلى
ٍ
للأكل الحيواني .نحن -الحيوانات ـ نطلب الجنّة
م���ن هذا� ،أمّا �أولئك الع�شّ اق لجمال الأزل ،فهم يطلب���ون الجنّة وك ّل ما فيها من �أجل الحبيب
ج َّل وعال -ويتو�سّ لون بك ّل و�سيلة من �أجل الحبيب ومعرفته واالنقطاع لح�ضرته القد�سية»(((.السلوك والمقامات
 .7أصحاب ّ

«و�إنّ �أه���ل العرف���ان وال�سّ لوك واالنج���ذاب ومقامات العارفين الذي���ن ال يهمّهم �سوى لقاء
الخا�صة بنوع �سابع؛ لأنّ التلوّن
ّ
الحقّ والو�صول �إلى مقام القرب ،يحتجبون عن الحقّ وتجليّاته
و�آثار وجوده الخا�ص ال يزال عندهم موجودًا»(((.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .201
((( جنود العقل والجهل� ،ص .108 - 107
((( الأربعون حديثًا�،ص .201
((( جنود العقل والجهل� ،ص .328
((( الأربعون حديثًا� ،ص .201
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لحظ من الحظوظ النّف�سيّة ،ولو كان الو�صول
«�إذا كان ال�سّ الك في �سلوكه �إلى اهلل طالبًا ّ
�إل���ى المقامات ،بل ول���و كان الو�صول �إلى قرب الحقّ  ،بمعنى و�ص���ول نف�سه �إلى الحقّ  ،فلي�س
ه���ذا ال�سلوك �سلوكًا �إلى الحقّ  ،بل ال�سّ الك لم يخرج بعد من البيت ،بل هو م�سافر في جوف
البي���ت من ركنٍ �إلى ركن ومن زاوية �إلى زاوية .فال�سفر اذا كان في مراتب النف�س وللو�صول
�إل���ى الكماالت النف�سانيّة فلي�س ب�سفر �إلى اهلل ،ب���ل هو �سف���ر م���ن النّف����س �إل���ى النّف����س»(((.
فطالم���ا كان الدّاف���ع لأيّ عمل عبارة عن �إر�ض���اء النّف�س (ولو ح�صل ذل���ك في الآخرة)،
فالمعب���ود في الحقيقة هو النّف�س ،ولي�س اهلل .فانظ���ر �إلى دقّة الأمر وتدبّر ،ينفتح على قلبك
بابٌ عظي ٌم من �أبواب المعارف الإلهيّة.

((( معراج ال�سالكين� ،ص .173 - 172
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209

المفاهيم الرئيسة

ّ .1
أ�سا�سا التّخاذ
ال�شخ�ص ّية الأهوائ ّية هي �شخ�ص ّية تجعل رغبات ال ّنف�س وما تهواه � ً
القرارات ومن�ش�أ للتح ّركات والأفعال.
� .2إنّ اتّباع الهوى يع ّبر عن ت�أ ّزم العالقة بين الإن�سان ور ّبه �إلى الح ّد الذي ي�ص ّده عن
الجوهري لك ّل خير �أو �ش ّر هو
الو�صول �إليه ،وهذا هو الخطر الأكبر ،لأنّ المعيار
ّ
م�ستوى وطبيعة العالقة مع اهلل.
«حب ّ
ال�شيء» و«ا�شتها�ؤه» من دون فرق في �أن يكون المتع ّلق �أم ًرا
« .3الهوى» في اللغة ّ
مذموما.
قبيحا
ح�س ًنا
ً
ممدوحا� ،أو ً
ً
� .4إنّ �أف�سد ما في اتّباع الهوى لي�س الف�ساد من ارتكاب المعا�صي والفواح�ش ،بل في
الجنوح واالنحراف عن هدف الخلقة و�س ّر الوجود:العبود ّية هلل تعالى ،التي هي في
ّ
جوهرها عبارة عن االتّ�صال المطلق بم�صدر الخير والكمال الأوحد.
� .5إنّ ال ّنف�س بطبيعتها تتّجه �إلى الف�ساد والخ�سران .واال�ستثناء يكون باالعت�صام باهلل
وترك الهوى.
 .6ين�ش�أ اتّباع الهوى من ترك ال ّنف�س على طبيعتها و�إهمال تزكيتها وتهذيبها .وال تح�صل
التّزكية �إلاّ بق ّوة االعت�صام باهلل وال ّرجوع �إليه.
 .7لن نتم ّكن من فهم حقيقة ق�ض ّية اتّباع الهوى �إلاّ �إذا �أدركنا ب�أنّ طاعة اهلل والخ�ضوع
المطلق له هما نقي�ضان لطاعة غيره واتّباعه �إلاّ �إذا كان هذا الغير فان ًيا في اهلل.
� .8إنّ كل خطوة يخطوها الإن�سان في ا ّتباع هوى ال ّنف�س ،يكون بالمقدار نف�سه قد منع الحقّ ،
إن�ساني و�أ�سرار وجوده .والعك�س �صحيح.
وحجب الحقيقة ،وابتعد عن �أنوار الكمال ال ّ
� .9أهواء ال ّنف�س و�إنّ كانت متع ّددة ومتن ّوعة من حيث المراتب والمتع ّلقات� ،إ ّال �أ ّنها جميعها
ت�شترك في كونها تمنع الحقّ وت�ص ّد عن طريقه.
 .10بع�ض نماذج ّ
ال�شخ�ص ّيات الأهوائية� :أتباع الآلهة الأخرى غير اهلل� ،أتباع العقائد
الباطلة والأخالق الفا�سدة� ،أهل المع�صية� ،أهل المنا�سك ّ
والطاعات� ،أ�صحاب تزكية
ال ّنف�س الذين يطلبون الجنة لأنف�سهم ،وغيرهم...
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شواهد من وحي ّ
الدرس
دعاء:

«الَ َتمْحَ ْق ِن ��ي فِي َم ��ن َتمْحَ ��قُ مِ ��نَ ا ْلمُ�سْ تَخِ ِّفي ��نَ ِب َم ��ا َ�أ ْو َع� �دْتَ َوالَ ُت ْه ِل ْك ِن ��ي َم� � َع َم ��نْ ُت ْه ِل ��كُ مِ ��نَ
ا ْل ُم َت َعر ِِّ�ضي ��نَ ِل َم ْق ِت ��كَ َوالَ ُت َت ِّب ْر ِن ��ي فِي َم ��نْ ُت َت ِّب� � ُر مِ ��نَ ا ْل ُمنْحَ ِرفِينَ َع ��نْ �سُ ُبلِكَ َونَجِّ نِي مِ ��نْ َغ َمرَاتِ
ال ِء وَحُ لْ َب ْي ِن ��ي َو َبيْنَ َع ُد ٍّو ي ُِ�ض ُّلنِي،
ا ْل ِف ْت َن� �ةِ ،وَخَ ل ِّْ�ص ِن ��ي مِ ��نْ َل َهوَاتِ ا ْل َب ْلوَىَ ،و�أَجِ ْر ِن ��ي مِ نْ �أَخْ ذِ ا إِلمْ َ
َا�ض مَنْ َال َترْ�ضَ ى َع ْن ُه َب ْع َد غ ََ�ضبِكَ »).(1
ِ�ض َعنِّي �إِعْ ر َ
َو َهوًى يُو ِب ُقنِيَ ،و َم ْنقَ�صَ ٍة َت ْر َه ُقنِي َو َال ُت ْعر ْ
اآليات الكريمة:

}ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ {(((.
الروايات الشريفة:

وحانَ َق َال َلهُ�َ :أ ُّي ُ�س ْل َط ٍان �أَ ْغ َل ُب
َ .1عنْ �أَ ِم ِير ا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ ِ :Qفي َح ِد ٍ
يث َ�أنَّ َز ْي َد ْبنَ ُ�ص َ
َو�أَ ْق َوى؟ َق َال« :ا ْل َه َوى»(((.
ال�صا ِد ِق َ « :Qوا ْل َه َوى َع ُد ُّو ا ْل َع ْقلِ َ ،و ُم َخال ُِف ا ْل َح ِّقَ ،و َقر ُ
ِين ا ْل َباطِ لِ ،
 .2عن الإمام َّ
َو ُق َّو ُة ا ْل َه َوى مِ َن َّ
ال�ش َهوَاتِ َ ،و�أَ ْ�ص ُل ع اََلمَاتِ ا ْل َه َوى مِ نْ �أَ ْكلِ ا ْل َح َرا ِم َوا ْل َغ ْفلَ ِة ع َِن
ال�س َن ِن َوا ْل َخ ْو ِ�ض فِي ا ْل َم اَلهِ ي»(((.
ا ْل َف َرائ ِ
ِ�ض َو اِال ْ�س ِتهَا َن ِة ِب ُّ
 .3عن �أمير الم�ؤمنين « :Qا ْل َع ْق ُل َ�صاحِ ُب َج ْي ِ�ش ال َّر ْح َم ِنَ ،وا ْل َه َوى َقا ِئ ُد َج ْي ِ�ش
َّ
ال�ش ْي َطانِ َ ،وال َّن ْف ُ�س ُم َت َجا ِذ َب ٌة َب ْي َن ُه َماَ ،ف�أَ ُّي ُه َما َغلَ َب َكا َنتْ فِي َح ِّي ِزهِ»(((.
ِّين ُم َخا َل َف ُة ا ْل َه َوى»(((.
 .4عن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qر�أْ ُ�س الد ِ
الي َمانِ ِب َك ْث َر ِة ال ُّت َقىَ ،و ُم ْلكِ َّ
ال�ش ْه َوةَِ ،و َغلَ َب ِة ا ْل َهوَى»(((.
 .5عن الإمام علي « :Qي ُْ�س َتد َُّل َعلَى ْ إِ
َاب ا ْل َع ْقلِ َب ْي َن ا ْل َه َوى َو َّ
ال�ش ْه َوةِ»(((.
 .7عن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qذه ُ

((( ال�صحيفة ال�سجّ اديّة ،دعا�ؤه Qيوم عرفة.
((( �سورة �ص ،الآية .26
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص .381
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،11ص .212
((( (م.ن) ،ج� ،12ص .113
((( (م.ن) ،ج� ،12ص .114
((( (م.ن) ،ج� ،11ص .345
((( (م.ن) ،ج� ،11ص .211

الدرس الخامس عشر

اتباع الهوى

()2

آثار اتباع الهوى وعالجه

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يتعرّف �إل���ى الآثار الفرديّة واالجتماعيّة الوخيمة
لل�شخ�صيّة الأهوائيّة.
 2 .2يبيّن ت�أثير ا ّتب���اع الهوى على العالقة باهلل تعالى
والم�صير الأخرويّ .
 3 .3يتع���رّف �إل���ى المراح���ل الت���ي يقطعه���ا الإن�سان
للتخلّ�ص من الهوى.

تمهيد
هناك �أنواع عديدة من الأهواء النف�سية ،وهي جميعًا واقعة في خانة واحدة ومع�سكر واحد
هو مع�سكر العداء للعقل .وعندما تتفلت النف�س من �سلطة العقل بالكامل فتزدريه ،ت�صبح في
زمرة الفراعنة والنماريد.
كثي���رة هي ح���االت التفلت التي تن�ش�أ م���ن احتقار العقل وقوانينه وقواع���ده .وللأ�سف ف�إن
مجتمعن���ا لم يتمكن لحد اليوم من الو�ص���ول �إلى عن�صر محورية العقل واعتباره �أ�سا�س جميع
التحركات المطلوبة .هذا بالرغم من �أنه مجتمع يرفع �شعار احترام العقل وتقديره.
وبمعزل عن الأ�سباب التي �أدت �إلى هذه الحالة ،ف�إن جانبا مهما من �أعمال الهوى ما زال
يت�صدر الكثير من الفعاليات والأن�شطة الإن�سانية الح�سا�سة .وما لم تتمكن م�ؤ�س�سات المجتمع
الكبرى من اكت�شاف قواعد العقل في عملها ،ف�إن الهوى �سيكون �سيد المواقف قاطبة؟
ّ
اآلثار التي تنجم عن اتباع الهوى
لق���د م���رّت الإ�شارة �إلى �أنّ التّباع الهوى �أثرًا �سلبيًّا كبيرًا على م�ستوى عالقة الإن�سان بربّه
وهذا هو الخطر الأكبر.
الحق والخلود في جه ّنم
 .1بغض
ّ

«�إذا غفل [الإن�سان] عن نف�سه ،ولم ي�س َع في �إ�صالحها وتزكيتها ،وربّاها على اتّباع هواها،
ف����إنّ حجبه���ا �ستزداد ك ّل �ساع���ة ،ويظهر له خل���ف ك ّل حجاب حجاب �آخر ،ب���ل حجب �أخرى
حت���ى ينطف���ئ نور الفطرة بالكامل وال يبقى فيها �أثر من المحبّ���ة الإلهية ،بل وت�صبح مبغ�ض ًة
للح���ق تعالى ،ولك ّل ما يرتبط به ،من القر�آن ال�شري���ف ومالئكة اهلل و�أنبيائه العظام و�أوليائه
الكرام  ،Rوالدين الحقّ  ،بل وك ّل ف�ضيلة ،فتقوى جذور العداوة للحقّ ج ّل وعال ،ومقرّبي
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ح�ضرت���ه المقدّ�س���ة في قلب �صاحب هذه الفطرة ،و�س ّد علي���ه بالكامل �أبواب ال�سعادة وطريق
ال�صلح مع الحقّ تعالى وال�شّ فعاء  ،Rفيخلد �إلى �أر�ض الطبيعة ،وهو الإخالد الذي يظهر
باطنه [حقيقته] في عالم الآخرة بالخلود في عذاب جهنّم»(((.
 .2اإلمعان في ال ّتسافل

وعلى م�ستوى عالقته بنف�سه حيث تزداد انحطاطً ا وت�سافلاً مع ك ّل تبعيّة.
كم���ا يقول الإمام الخميني{« :اعل���م� ،أيّها العزيز� ،أنّ رغبات النّف�س و�آمالها ال تنتهي
وال ت�صل �إلى ح ّد �أو غاية .ف�إذا اتّبعها الإن�سان ولو بخطوة واحدة ،ف�سوف ي�ضط ّر �إلى �أن يتبع
تل���ك الخطوة خط���وات ،و�إذا ر�ضي بهوًى واحدٍ من �أهوائها� ،أُجب���ر على الرّ�ضا بالكثير منها.
ولئن فتحت بابًا واحدً ا لهوى نف�سك ،ف�إنّ عليك �أن تفتح �أبوابًا عديدة له»(((.
ويقول في مكانٍ �آخ����ر« :ي�صبح اتّباع الأهواء النف�سيّة والرّغبات الحيوانيّة حائلاً دون
�أن يتجلّى فيه الحقّ من خالل �أيّة واحدة من تلك المراتب ،ويطفئ ظالم النّف�س و�أهوا�ؤها
كلّ �أنوار العقل والإيمان ،ولن تُتاح له والدة ثانية� ،أي الوالدة الإن�سانيّة ،بل يمكث على تلك
الح����ال ويكون ممنوعً ا وم�ص����دودًا عن الحقّ والحقيقة �إلى �أن يرح����ل عن هذا العالم� .إنّ
مثل هذا ال�شّ خ�ص �إذا رحل عن هذا العالم بتلك الحالة ،فلن يرى نف�سه في ذلك العالم،
عال����م ك�شف ال�سّ رائر� ،إ ّال حيوانًا �أو �شيطانًا .ال تُ�شمّ منه رائحة الإن�سان والإن�سانيّة �أبدً ا،
فيبقى في تلك الحال من الظّ الم والعذاب والخوف الذي ال ينتهي ،حتى يق�ضي اهلل �أمرًا
كان مفعوال»(((.
السكينة
ّ .3
الضالل وفقدان ّ

«الإن�سان المتّبع لهواه �أ�ض ّل و�أ�ش ّد و�ضاعة من جميع الحيوانات والبهائم ،فلهذه هدف من
الجم���ع� ،أمّ���ا هو فال هدف له م���ن ذلك ،بل هو �ضيّع هدفه وغايت���ه� .إنّ الكعبة المق�صودة هو
الح���قّ تبارك وتعالى ،والإن�س���ان طالب له ،ولي�س لطلبه ـ المندفع بن���ور فطرة اهلل ـ من غاية
�س���وى غاي���ة الغايات ،ولكن هذا اليائ����س ال�شقيّ قد �أ�ض ّل طريقه؛ فه���و يتراك�ض بهذا االتّجاه
((( جنود العقل والجهل� ،ص.89 - 88
((( الأربعون حديثًا� ،ص .199 - 198
((( (م.ن)� ،ص .197 - 196
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�أو ب���ذاك كالمجنون �ساعيًا نحو الغايات الباطل���ة دون �أن ت�سكن فيه نار الطّ لب ويطمئّن قلبه،
غاف ًال عن حقيقة} :ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ{(((»).(2
 .3انحطاط المجتمعات

�أمّا على م�ستوى المجتمع ،فكفى بكالم �أمير الم�ؤمنين  ،Qالذي ي�صف فيه �أ�سباب ما
لحق بالمجتمع الإ�سالميّ  ،دليلاً على هذا الأمر ،حيث يقول�« :إنّما بدء الفتن �أهوا ٌء ُتتّبع»(((،
وم���ا �أو�صل الأمّة الإ�سالميّة �إلى ه���ذه الدّرجة من االنحطاط �إلاّ تلك الفتن التي ع�صفت بها،
ف�أفقدتها عزّتها وجعلتها كالق�صعة التي تنته�شها الأمم من ك ّل جانب.
يق���ول الإم���ام الخميني {« :الإن�س���ان �إذا تمرّد عل���ى الأوامر الرّحماني���ة والعقالئية،
ال�صفات الحيوانيّة تظهر في���ه �أ�ش ّد ممّا هي عليه في
وخ�ض���ع ل�سلطة ال�شّ يط���ان والجهل ،ف�إنّ ّ
جمي���ع الحيوانات ،فقوّة غ�ضبه و�شهواته تحرق العالم برمّته ،وته ّد �أركانه ،وتفني موجوداته،
وتهدم �أ�سا�س الح�ضارة والتديّن»(((.
 .4الوقوع في مفاسد أخرى

«�إنّ���ك بمتابعت���ك ه���وًى واحدً ا م���ن �أه���واء النّف����س توقعها في ع���دد م���ن المفا�سد ،ومن
ث���مّ �س���وف تُبتل���ى ب�آالف المهال���ك ،حتى تنغلق ـ ال �سم���ح اهلل ـ جميع طرق الح���قّ بوجهك في
ن�ص كتابه الكريم ،وكان ه���ذا هو �أخ�شى ما
�آخ���ر لحظ���ات حياتك ،كما �أخبر اهلل بذل���ك في ّ
يخ�ش���اه �أمي���ر الم�ؤمني���ن ووليّ الأم���ر ،والمولى ،والمر�ش���د والكفيل للهداي���ة والموجِّ ه للعائلة
الب�شريّة .(((»Q
الحظ كيف �أنّ هوى النّف�س يُع ّد من الأ�صول التي ت�ؤدّي �إلى ك ّل المفا�سد المهلكة ،وكيف �أنّ
الميزان الذي يدلّنا على مدى ابتعادنا عن الحقّ هو اتّباع هوى النّف�س.

((( �سورة الرّعد ،الآية .28
((( جنود العقل والجهل� ،ص .114
((( نهج البالغة� ،ص ،88من كالمٍ له في بيان لما يخرب العالم به من الفتن.
((( جنود العقل والجهل� ،ص .113
((( الأربعون حديثًا� ،ص .199
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ّ
ّ
كيف يتخلص اإلنسان من اتباع الهوى؟
 .1الخوف من اهلل ونهي النفس عن الهوى

�إنّ و�ص���ول الإن�سان �إلى مقام ع�صمة الحقّ المتعال ـ والذي ح�صل لأولياء اهلل الكمّل في هذه
الدّنيا ،ويح�صل لأهل الجنّة في الآخرة ـ مبنيٌّ على �أمرين �أ�سا�سيّين ،كما قال اهلل تعالى ،وهما:
 خوف مقام الرّبّ المتعال. نهي ال ّنف�س عن الهوى.ولأج���ل ذلك ،جعل اهلل تعالى للإن�س���ان طريقًا ،وجب عليه �أن ي�سلكه بكدحٍ تام حتّى ي�صل
ال�صالح والعبادة ال�شّ رعيّة ،وباطنه عبارة عن
�إل���ى المطلوب .وظاهر هذا الطّ ريق ه���و العمل ّ
مخالفة النّف�س ،وباطن باطنه هو العمل وفق المحبّة الإلهيّة} :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ {((( .يقول الإمام الخميني{:
محط
«وق���د ثب���ت ف���ي محلّه �أنّ ن�ش����آت النّف�س الثّ�ل�اث ،وهي ن�ش����أة الملك والدّني���ا وهي ّ
العبادات القالبيّة ،ون�ش�أة الملكوت والبرزخ وهي مح ّل العبادات القلبية والتهذيبات الباطنية،
ون�ش�أة الجبروت والآخرة ،وه���ي مظهر العبادات الرّوحية والتجريد والتفريد والتوحيد ،وهي
تجلّيات لحقيقة قد�سيّة واحدة ومراتب لبارقة �إلهيّة واحدة ،فن�سبة غيب النف�س �إلى �شهادتها
أي�ضا ،بل ن�سبة ظهور ،وبطون ال�شّ يء الواحد� .إذاً،
وبرزخه���ا لي�ست ن�سبة الظاهرية والمظهر � ً
ف���ك ّل حكم من �أحكام الن�ش�آت الثالث ي�سري �إلى الأخرى بما ينا�سب ن�ش�أتها مثالً :العبادات
القالبي���ة ال�شرعي���ة ت�ؤدّي �إلى تهذيب الباطن ،بل وبذر ب���ذور التوحيد والتجريد في الرّوح �إذا
�أقيم���ت على وفق الآداب ال�صوري���ة والباطنية ،مثلما �أنّ تهذيب الباط���ن يقوّي قوّة التعبّد في
الإن�س���ان ويو�صل���ه �إلى حقائق التوحي���د والتجريد ،ويه���ذّب �س ّر التّوحيد باطن���ه ويكمل جنبة
العبودية فيه؛ لذا يجب على ال�سّ الك �أن يكون ثابت القدم في ن�ش�آت النف�س الثالث ،فال يغفل
عن �أيّ منها في �أي وقت»(((.
وف���ي هذا الطّ ريق يم ّر الإن�س���ان بالمراحل الآتية ،التي يجب �أن يعبره���ا بوعيٍ تام و�إرادة
قويّة:
((( �سورة �آل عمران ،الآية .31
((( جنود العقل والجهل� ،ص .75
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�أ� .ضبط القوى الم�ش ّتتة لل ّنف�س:

�ضبط القِوى الم�شتّتة للنّف�س في عالمي الملك والملكوت .كما يفعل القائد مع عنا�صره �إذا
عمّ���ت الفو�ضى؛ ف�إنّه �إن لم ي�ضبطهم ،ا�ضط ّر �إل���ى اتّباعهم ،فيتحكّمون به بدل �أن يحكمهم،
وي�سوقونه بدل �أن ي�سوقهم ،وفي هذا ف�سا ٌد عظيم .وفي هذه المرحلة ت�صبح النّف�س من القوّة
بحي���ث ال تكون القِوى المبثوثة فيها هي التي تج ّره���ا وتحدّد لها طريقها ،بل يح�صل العك�س.
ومن عالمات النّجاح هنا على �سبيل المثال �أنّ المرء �إذا جاع ال يندفع مبا�شر ًة �إلى الأكل ،بل
يفكّر فيما �إذا كان الأكل مفيدً ا له �أو �صحيحً ا �أو الزمً ا.

ب .طاعة ال ّنف�س للقوى ال ّروحان ّية:

انتق���ال النّف�س بعد ان�ضباط قواها �إلى طاعة القوى الرّوحانيّة الإلهيّة .وعلى ر�أ�سها العقل
الذي يُع ّد �أعظم خليفة للهّ في عالم الأر�ض ،فبه عُ بد اهلل ،وبه اكتُ�سب جنانه.

ج .الفناء في الإرادة الإله ّية:

�صي���رورة المملك���ة الإن�سانيّة بعد روحنيّتها مظهرًا تامًّا للإرادة الإلهيّة ،حيث تكون جميع
�أفعالها ظهورًا لفعل اهلل ،كما جاء في حديث قرب النّوافل(((.
وم���ا لم يعبر ال�سّ الك هذه المراحل ،ف�إنّه لن ي�ص���ل �إلى منزل المق�صود ،و�إذا توقّف عند
مرحل��� ٍة ما ،ف�إنّ���ه �سيقع في �إح���دى مراتب هوى النّف����س ،كما �أ�شار الإم���ام{« :ف�إنّ على
�أ�صحاب هذه المراتب �أن يراقبوا بدقّة حالهم ،و�أن يطهّروا �أنف�سهم من الأهواء لئلاّ يتخلّفوا
عن طريق اهلل وال ي�ضلّوا عن م�سالك الحقيقة ،حتى تظ ّل �أبواب الرّحمة مفتوحة عليهم ،مهما
تكن مقاماتهم ومنازلهم ،واللهّ ُ وَليُّ الهِ دَ ا َيةِ»(((.
يبيّن الإمام الخمينيّ { هذه المراحل ،فيقول:
« ...ذكرنا �أنّ العبادات والمنا�سك والأذكار والأوراد �إنّما تنتج نتيج ًة كامل ًة �إذا �صارت �صورة
باطنيّة للقلب ،وتخمّر باطن ذات الإن�سان بها ،وت�صوّر قلب الإن�سان ب�صورة العبوديّة وخرج عن
هلل َ « :Pق ��ا َل اهلل َع َّز وَجَ لَّ :مَنْ َ�أهَا َن لِي َو ِل ّي� �اً َف َق ْد �أَرْ�صَ َد ِلمُحَ ا َر َبتِي َومَا َت َق� �رَّبَ �إِلَيَّ َع ْب ٌد بِ�شَ يْ ٍء �أَحَ بَّ
((( قَ���الَ رَ�سُ ���ولُ ا ِ
�إِ َل ��يَّ مِ َّم ��ا ا ْف َتر َْ�ضتُ َعلَ ْي ِه َو ِ�إ َّن ُه َل َي َت َق� �رَّبُ �إِلَيَّ بِالنَّا ِفلَ ِة حَ تَّى �أُحِ َّب ُه َف ِ�إذَا �أَحْ َب ْب ُت ُه ُكنْتُ �سَ ْم َع ُه الَّذِ ي يَ�سْ َم ُع ِب ِه َوبَ�صَ َر ُه الَّذِ ي
ُيب ِْ�ص ُر ِب ِه َولِ�سَ ا َن ُه الَّذِ ي َينْطِ قُ ِب ِه َو َي َد ُه ا َّلتِي َيبْطِ ُ�ش ِبهَا» .الكافي ،ج� ،2ص ،352باب من �آذى الم�سلمين واحتقرهم.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .202

218

َّ
ّ
الخميني {
أخالقية؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام
دراسات

أي�ضا �أنّ من �أ�سرار العبادات وفوائدها �أن تتقوّى �إرادة النّف�س وتتغلّب
الهوى والع�صيان ،وذكرنا � ً
النّف�س على الطّ بيعة ،وتكون القوى الطّ بيعية م�سخّ رة تحت قدرة النّف�س و�سلطنتها ،وتكون �إرادة
النّف����س الملكوتيّة نافذة في مل���ك البدن ،بحيث تكون القوى بالنّ�سب���ة �إلى النّف�س كمالئكة اهلل
بالن�سبة �إلى الحقّ تعالى} :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ{(((.
 ...ونق���ول الآن� :إنّ من �أ�سرار العب���ادات وفوائدها المهمّة التي تكون بقيّة الفوائد مقدّمة
له���ا� ،أن تكون مملكة الب���دن بجميعها ،ظاهرها وباطنها ،م�سخّ رة تح���ت �إرادة اهلل ومتحركة
بتحري���ك اهلل تعال���ى ،وتك���ون القوى الملكوتيّ���ة والملكيّة للنّف����س من جن���ود اهلل ،وتكون كلّها
كمالئكة اهلل ،وهذه من المراتب النّازلة لفناء القوى والإرادات في �إرادة الحقّ  .ويترتّب على
هذا بالتّدريج النّتائج العظيمة وي�صبح الإن�سان الطّ بيعيّ �إلهيًّا ،وتكون النّف�س مرتا�ضة بعبادة
اهلل ،وتنه���زم جنود ابلي�س ب�شكلٍ نهائيّ وتنقر�ض ،ويكون القل���ب مع قواه م�سلّم ًا للحقّ  ،ويبرز
الإ�سالم ببع�ض مراتبه الباطنيّة في القلب ،وتكون نتيجة هذا التّ�سليم لإرادة الحقّ في الآخرة
�أنّ الح���قّ تعالى ينفذ �إرادة �صاحب هذا القلب في العوالم الغيبيّة ،ويجعله مثلاً �أعلى لنف�سه.
أي�ضا كذلك؛
فكما �أنّه تعالى وتقدّ�س يوجد ك ّل ما �أراد بمجرّد الإرادة ،يجعل �إرادة هذا العبد � ً
كم���ا روى بع����ض �أهل المعرفة عن النّبيّ  Pفي و�صف �أهل الجنّة� ،أنّه ي�أتيهم ملك في�ست�أذن
للدخول عليهم ،وبعد اال�ستئذان يدخل فيبلّغ ال�سّ الم من اهلل تعالى عليهم ،ويعطي كلاًّ منهم
ر�سال���ة مكتوبً���ا فيها :من الحيّ القيّوم الذي ال يم���وت �إلى الحيّ القيّوم الذي ال يموت� ،أمّا بعد،
ف�إنّي �أقول لل�شّ يء كن فيكون وقد جعلتك تقول لل�شّ يء كن فيكون ،فقال  :Pفال يقول �أحد من
�أهل الجنّة لل�شّ يء كن� ،إلاّ ويكون.
وه���ذه هي ال�سلطنة الإلهية التي تعطى للعبد لأجل تركه �إرادة نف�سه وترك �سلطنة الأهواء
النف�سيّة و�إطاعة ابلي�س وجنوده»(((.
ه���ذه هي المراحل ،والعبادة فيها هي اللبّ والأ�صل ،لكنَّ هذه العبادة ينبغي �أن تكون على
نه���ج الإن�س���ان الكامل الذي ه���و وليّ اهلل وخليفت���ه ،وال يمكن طيّ ذلك الطّ ري���ق �إلاّ بالتم�سّ ك
بمقام روحانيّته.
((( �سورة التحريم ،الآية .6
((( معراج ال�سالكين� ،ص.46 - 45
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 .2ا ّتباع أولياء اهلل

«ل���و �أنّ هذا الإن�سان ،ا�ستطاع �أن يجعل مملكة �إن�سانيّة هذا الإن�سان الذي اقترن منذ والدته
أي�ضا مع نم ّو الإن�س���ان وتكامله ،لو ا�ستطاع �أن
بالقِ���وى الثّ�ل�اث وترعرعت وتكاملت تل���ك القِوى � ً
يجع���ل هذه المملكة مت�أثّرة بتربية تعالي���م الأنبياء والعلماء والمر�شدي���ن ال�ست�سلم �شيئًا ف�شيئًا
ل�سلطة تربية الأنبياء والأولياء  ،Rفقد ال يم�ضي عليه وقتٌ طوي ٌل حتّى ت�صبح القوّة الكاملة
الإن�سانيّة ،التي �أودعت فيه على �أ�سا�س القابليّة ،فعليّة تظهر للعيان ،وترجع جميع �ش�ؤون مملكته
وقواها �إلى �ش�أن الإن�سانيّة بحيث يجعل �شيطان نف�سه ي�ؤمن على يديه ،كما قال ر�سول اهلل :P
«�إ َّن �شَ يْطَ انِي �آمَنَ ِبيَدي» ،فت�ست�سلم حيوانيّته لإن�سانيّته ،حتّى ت�صبح مطيّة مروّ�ضة على طريق
عال���م الكمال والرقي ،وبراقًا يرتاد ال�سّ ماء نحو الآخرة ،ويمتنع عن ك ّل معاندة وتمرّد .وبعد �أن
ت�ست�سل���م ال�شّ هوة والغ�ضب �إلى مقام العدل وال�شّ رع تنت�شر العدالة في المملكة ،وتت�شكّل حكومة
عادلة حقّة يكون فيها العمل وال�سّ يادة للحقّ وللقوانين الحقّة ،بحيث ال تتّخذ فيها خطوة واحدة
�ض��� ّد الح���قّ  ،وتكون خالية من ك ّل باط���لٍ وجور .وعليه ،فكما �أنّ ميزان من���ع الحقّ وال�ص ّد عنها
اتّباع الهوى ،فكذلك ميزان اجتذاب الحقّ و�سيادته هو متابعة ال�شّ رع والعقل»(((.
ويقول{ في مكانٍ �آخر« :اعلم �أنّه ال يمكن طيّ هذا ال�سّ فر الرّوحيّ والمعراج الإيمانيّ
بهذه الرّجل المك�سورة والعنان المرخيّ والعين العمياء والقلب الذي هو بال نور}،ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ {((( ...فم���ن المحت���وم والالزم ل�سلوك هذا الطّ ريق الروحيّ  ،وعروج
هذا المعراج العرفاني ،التم�سّ ك بمقام روحيّة هداة طرق المعرفة و�أنوار �سبل الهداية الذين
ه���م الوا�صلون �إلى اهلل والعاكفون على اهلل ،ول���و �أراد �أحد �أن يطوي هذا الطريق بقدم �أنانية
نف�سه من دون التم�سّ ك بواليتهم ف�سلوكه �إلى ال�شيطان والهاوية ...وبالجملة ،التم�سّ ك ب�أولياء
النع���م الذي���ن اهتدوا �إلى طريق العروج �إلى المعارج ،و�أتمّ���وا ال�سير �إلى اهلل من لوازم ال�سير
�إل���ى اهلل؛ كم���ا �أ�شير كثي���را �إلى ذلك في الأحادي���ث ال�شّ ريفة ،وقد عقد ف���ي الو�سائل بابًا في
بطالن العبادة بدون والية الأئمّة واالعتقاد ب�إمامتهم»(((.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .197
((( �سورة النور ،الآية .40
((( معراج ال�سالكين� ،ص.149 - 148

220

َّ
ّ
الخميني {
أخالقية؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام
دراسات

موعظة للقلب
«�إنّ روح ال ّنب����يّ  Pو�أرواح الأئمّة  Qتكون جميعً����ا في قلقٍ وا�ضطراب لئلاّ ت�سقط
�أوراق �شج����رة النب����وّة والوالي����ة وت����ذوي ،ق����ال « :Pتَناكح ��وا َتنَا�سل ��وا َف�إ ّن ��ي �أُبَاه ��ي ِب ُك� � ُم
الأُ َم� � َم َو َل� � ْو بِال�سِّ ْق � ِ�ط»((( .ال �ش����كّ في �أنّه لو �س����ار الإن�سان في مثل ه����ذه الطّ ريق المحفوفة
بالمخاط����ر ممّ����ا قد يلقي به �إلى ه����وّة الفناء ويجعله مو�ضع عقوق �أبي����ه الحقيقيّ � ،أي النبيّ
الكري����م  ،Pذلك العظيم الذي هو رحمة للعالمين .فما �أ�ش ّد تعا�سته ،وما �أكثر الم�صائب
والبالي����ا التي يخبّئها له الغيب! ف�إذا كنت على �صل ٍة بر�سول اهلل  ،Pو�إذا كنت تحبّ �أمير
الم�ؤمني����ن  Qو�إذا كن����ت من محبّي �أوالدهما الطّ اهرين ،فا�سْ ���� َع لكي تزيل عن قلوبهم
المباركة القلق واال�ضطراب .لقد جاء في القر�آن الكريم في �سورة هود...} :ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ  ،((({...وج����اء ف����ي الحدي����ث ال�شّ ريف �أنّ النبيّ  Pق����ال�« :شَ َّي َب ْتنِي
�سُ و َر ُة هُ ودِ ،ل َمكَانِ هذِ ِه الآيةِ»(((.
يق���ول ال�شيخ الع���ارف الكامل ال�شّ اه �آبادي  -روحي فداه « -ه���ذا ،على الرغم من �أنّ هذه
خ�ص
أي�ضا ،ولكن من دون }ﮌ ﮍ ﮎ {� ،إ ّال �أنّ النبيّ ّ
الآية قد جاءت في �سورة ال�شّ ورى � ً
أي�ضا ،فكان يخ�شى �أن ال
�س���ورة هود بالذّكر ،وال�سّ بب �أنّ اهلل تعالى طل���ب منه ا�ستقامة الأمّة � ً
يتحقّق ذلك الطلب ،و�إ ّال ف�إنّه بذاته كان �أ�ش ّد ما يكون ا�ستقامة ،بل لقد كان  Pمثال العدل
واال�ستقامة».
� ...إذاً ،يا �أخي� ،إذا كنتَ تعرف �أنّك من �أتباع النبيّ  ،Pوتريد �أن تحقّق هدفه ،فاعمل
عل���ى �أن ال تخجله بقبيح عملك و�سوء فعلك� .أال ت���رى �أنّه �إذا كان �أح ٌد من �أوالدك والمقرّبين
�إليك يعمل القبيح وغير المنا�سب من الأعمال التي تتعار�ض و�ش�أنك ،فكم �سيكون ذلك مدعاة
لخجل���ك م���ن النّا����س و�سببًا في ط�أط�أة ر�أ�س���ك �أمامهم؟ وال ب ّد �أن تعل���م �أن ر�سول اهلل ،P
بن�ص ما قاله النبيّ الكري���م �« :Pأنا َو َع ِل ��يُّ �أَبَوا هذِ ِه
وعل���يّ  ،Qهم���ا �أبوا هذه الأمّ���ة ّ
((( و�سائل ال�شيعة ،كتاب النّكاح ،الباب الأول من �أبواب مقدّمات النّكاح ،ح.17
((( �سورة هود ،الآية .112
((( الطبر�سي ،تف�سير مجمع البيان ،ج� ،5ص.140
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الأُ َّم ��ة»((( .فل���و �أُح�ضرنا في ح�ضرة ربّ العالمين يوم الح�س���اب و�أمام نبيّنا و�أئمّتنا ،ولم يكن
ف���ي كتاب �أعمالنا �سوى القبي���ح من الأعمال ،ف�إنّ ذلك �سوف ي�صعب عليهم ول�سوف ي�شعرون
بالخج���ل في ح�ضرة اهلل والمالئكة والأنبياء .وهذا هو الظّ لم العظيم الذي نكون قد ارتكبناه
بحقّهم ،و�إنّها لم�صيبة عظمى نُبتلى بها ،وال نعلم ما الذي �سيفعله اهلل بنا.
في���ا �أيّها الإن�سان الظّ لوم الجهول ،ي���ا من تظلم نف�سك ،كيف تكافئ �أولياءك الذين بذلوا
�أمواله���م و�أرواحهم في �سبيل هدايتك ،وتحمّلوا �أ�ش ّد الم�صائب ،و�أفظع القتل ،و�أق�سى ال�سّ بي
لن�سائه���م و�أطفالهم من �أجل �إر�شادك ونجاتك؟ فبدلاً من �أن ت�شكرهم على ما فعلوا وتحفظ
له���م �أياديهم البي�ض نحوك ،تقوم بظلمهم ظنًّا منك �أنّك �إنّما تظلم نف�سك وحدها! ا�ستيقظ
من نوم الغفلة ،واخجل من نف�سك ،واتركهم يعانون من الظّ لم الذي تحمّلوه من �أعداء الدّين
م���ن دون �أن ت�ضي���ف على ظالمته���م ظالمة �أخرى؛ لأنّ الظّ ل���م من المحبّ �أ�ش��� ّد �ألمًا ،و�أكثر
قبحً ا!»(((.

((( بحار الأنوار ج  ،36ح � ،12ص .11
((( الأربعون حديثًا� ،ص .201 - 199
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المفاهيم الرئيسة

 .1من �آثار ا ّتباع الهوى:
• بغ�ض ّ
الحق والخلود في جه ّنم :فا ّتباع الهوى ي�ؤدّي �إلى انطفاء نور الفطرة بالكامل وال
يبقى فيها �أثر من المحبّة الإلهية ،بل وت�صبح مبغ�ض ًة للحق تعالى ،ولك ّل ما يرتبط به.
• الإمع���ان في ال ّت�سافل :ي�صبح ا ّتباع الأه���واء النف�سيّة وال ّرغبات الحيوانيّة حائلاً دون
�أن يتج ّل���ى في���ه ّ
الحق من خالل �أيّة واح���دة من تلك المراتب ،ويطف���ئ ظالم ال ّنف�س
و�أهوا�ؤه���ا ك ّل �أنوار العقل والإيمان ،ولن ُتتاح له والدة ثانية� ،أي الوالدة الإن�سانيّة ،بل
يمك���ث على تلك الحال ويك���ون ممنوعً ا وم�صدودًا عن الح ّ
���ق والحقيقة �إلى �أن يرحل
عن هذا العالم.
• ّ
ال�ض�ل�ال وفقدان ال�سّ كين���ة :الإن�سان الم ّتبع لهواه �أ�ض ّل و�أ�ش��� ّد و�ضاعة من جميع الحيوانات
والبهائم ،فلهذه هدف من الجمع� ،أمّا هو فال هدف له من ذلك ،بل هو �ضيّع هدفه وغايته.
• انحطاط المجتمعات.
 .2يتخ ّل�ص الإن�سان من ا ّتباع الهوى:
مبني على �أمرين �أ�سا�س ّيين
�أ� .إنّ و�صول الإن�سان �إلى مقام ع�صمة الحقّ المتعال ٌّ
هما:
•خوف مقام ال ّر ّب المتعال.
•ونهي ال ّنف�س عن الهوى.
ب .التم�سك بمقام روحانية هداة طرق المعرفة و�أنوار �سبل الهداية ،ولو �أراد �أحد
�أن يطوي هذا الطريق بقدم �أنانية نف�سه من دون التم�سك بواليتهم ف�سلوكه �إلى
ال�شيطان والهاوية.
ج .قطع المراحل التالية� :ضبط القوى الم�شتّتة لل ّنف�س في عالمي الملك والملكوت،
طاعة ال ّنف�س للقوى ال ّروحان ّية ،الفناء في الإرادة الإله ّية.
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شواهد من وحي ّ
الدرس
دعاء:

« َف�أَ�سْ �أَ ُل ��كَ َي ��ا َم ْوالَيَ �سُ �ؤَا َل َم ��نْ َنفْ�سُ ُه الَهِ َي ٌة لِطُ ��ولِ �أَ َم ِلهَِ ،و َب َد ُن ُه غَا ِف ��لٌ لِ�سُ كُونِ ُعرُو ِقهِ،
َو َق ْل ُب� � ُه َم ْف ُت ��ونٌ ِب َك ْث� � َر ِة ال ِّنعَمِ َعلَ ْيهَِ ،و ِف ْك ُر ُه َقلِيلٌ ِلمَا هُ َو َ�صا ِئ� � ٌر �إِ َل ْيهِ� ،سُ �ؤَا َل مَنْ َق ْد َغلَبَ َعلَ ْي ِه
الأَ َم� �لَُ ،و َف َت َن� � ُه ا ْل َه� �وَى ،وَا�سْ َت ْم َك َن ��تْ مِ ْن� � ُه الدُّ ْن َي ��اَ ،و�أَظَ َّل ُه الأَجَ � �لُ� ،سُ ؤَ�ا َل َم ��نِ ا�سْ َت ْك َث� � َر ُذنُو َبهُ،
وَاعْ َت� �رَفَ بِخَ طِ ي َئ ِت� �هِ� ،سُ � ��ؤَا َل مَنْ الَ رَبَّ َل� � ُه َغ ْيرُكَ َ ،والَ َولِيَّ َل ُه دُو َن ��كَ َ ،والَ ُم ْن ِق َذ َل ُه مِ نْكَ َ ،و َال
َملْجَ �أَ َل ُه مِ نْكَ � ،إ َّال �إِ َليْكَ »(((.
الروايات الشريفة:

 .1عن َر ُ�س ُ
هلل َ « :Pمنْ َ�س ِل َم مِ نْ �أُ َّمتِي مِ نْ �أَ ْر َب ِع خِ َ�صالٍ َفلَ ُه ا ْل َج َّن ُة :مِ َن الدُّ ُخولِ
ول ا ِ
فِي الدُّ ْن َياَ ،وا ِّت َبا ِع ا ْل َه َوىَ ،و َ�ش ْه َو ِة ا ْل َب ْط ِنَ ،و َ�ش ْه َو ِة ا ْل َف ْرج»(((.
 .2عن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qك ْي َف يَجِ ُد َل َّذ َة ا ْل ِع َبا َد ِة َمنْ اَل َي ُ�صو ُم ع َِن ا ْل َه َوى»(((.
الَ ْ�ش ِقيَا ِء ِ�إ َلى ال َّنارِ»(((.
 .3عن الر�سول الأكرم  Pفي و�صيته لمعاذ« :و َْاح َذ ِر ا ْل َهوَى؛ َف ِ�إ َّن ُه َقا ِئ ُد ْ أ
�ص مِ نْ َن ْف�سِ ِه َغلَ َب َعلَ ْي ِه ا ْل َه َوى،
 .4عن الإمام �أبي جعفر َ « :Qمنْ َل ْم َي َت َعاهَدِ ال َّن ْق َ
َو َمنْ َكا َن فِي َن ْق ٍ�ص َفا ْل َم ْو ُت َخ ْي ٌر َله»(((.
ا�س
ا�س� ،أَ َنا ُ�أ ْخ ِب ُر ُك ْم َعنْ َ�أ ٍخ لِيَ ،كا َن مِ نْ �أَ ْع َظ ِم ال َّن ِ
 .5عن �أمير الم�ؤمنين �« :Qأَ ُّيهَا ال َّن ُ
فِي َع ْينِيَ ،و َكا َن َر�أْ ُ�س َما ع َُظ َم ِب ِه فِي َع ْينِي ِ�ص َغ َر الدُّ ْن َيا فِي َع ْي ِنهَِ ،كا َن َخارِجاً مِ نْ
ُ�س ْل َطانِ َب ْط ِنهَِ ...كا َن �إِ َذا ا ْب َت َّز ُه �أَ ْم َرانِ اَل َي ْدرِي �أَ ُّي ُه َما �أَ ْف َ�ض ُلَ ،ن َظ َر �إِ َلى �أَ ْق َر ِب ِه َما ِ�إ َلى
ا ْل َه َوى َف َخا َل َفه»(((.
ال�صا ِد ِق ِ « :Qذ ْك ُر ا ْل َم ْوتِ ُيمِ يتُ َّ
ال�ش َهوَاتِ فِي ال َّن ْف ِ�سَ ،و َي ْق َط ُع َم َنا ِبتَ
 .6عن الإمام َّ
ا ْل َغ ْفلَةَِ ،و ُي َق ِّوي ال َّن ْف َ�س ِب َموَاعِ دِ اللهَّ َِ ،و ُير ُِّق َّ
الط ْب َعَ ،و َي ْك�سِ ُر �أَ ْع اَل َم ا ْل َه َوى»(((.

ال�صحيفة ال�سّ جّ اديّة ،دعا�ؤه Qفي الإلحاح على اهلل تعالى.
((( ّ
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص .110
((( (م.ن) ,ج� ،12ص .115
((( بحار الأنوار ،ج� ،21ص .407
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص .381
((( الكافي ،ج� ،2ص .237
((( م�صباح ال�شريعة� ،ص .171

الدرس السادس عشر

الجزع

ماهيته  ،منشؤه وعالجه

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يبيّ���ن منا�شئ الج���زع وكيفيّة ت�ش���كّل ال�شّ خ�صية
الجزوعة.
 2 .2ي�شرح العالقة بين �ضعف الإيمان والجزع ،وكيف
ي�ؤدّي الجزع �إلى بغ�ض الحقّ .
 3 .3يتع���رّف �إل���ى الخط���وات الت���ي ت�ساعدن���ا عل���ى
التخلّ�ص من الجزع.

تمهيد
قال اهلل تعالى} :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ{(((.
ا�ضطِ رَابُ ا ْل َقلْبِ َوتَحَ زُّنُ ال�شَّ خْ ِ�ص َو َت َغ ُّي ُر ال�سُّ كُونِ
ال�صادقَ « :Qتفْ�سِ ي ُر الْجَ َز ِع ْ
وع���ن ّ
هلل َع َّز وَجَ َّل
َالنَا َب ِة وَالت ََّ�ض� � ُّر ِع �إِلَى ا ِ
الِخْ بَاتِ و ْ إِ
َو َت ْغ ِيي� � ُر الْحَ ��الِ ؛ َوكُلُّ نَا ِز َل� � ٍة خَ لَتْ �أَوَا ِئ ُلهَا َع ��نِ ْ إ
َال�ص ْب ُر مَا �أَ َّو ُل ُه ُم ٌّر َو�آخِ ُر ُه حُ ْل ٌو ِل َق ْومٍَ ،و ِل َق ْو ٍم ُم ٌّر �أَ َّو ُل ُه َو�آخِ ُرهُ،
فَ�صَ احِ ُبهَا جَ زُو ٌع َغ ْي ُر َ�صا ِبرٍ؛ و َّ
ال�ص ْب ِر
َف َم ��نْ دَخَ لَ� � ُه مِ نْ �أَوَاخِ � � ِر ِه َف َق ْد دَخَ لََ ،ومَنْ دَخَ لَ ُه مِ نْ �أَوَا ِئ ِل ِه َف َق ْد خَ َرجََ ،ومَنْ َعرَفَ َق ْد َر َّ
ِ�ص ِة مُو�سَ ى وَالْخَ ِ�ض ِر }:Qﮟ
ال�ص ْبرُ ،قَا َل اهلل َع َّز مِ نْ قَائِلٍ فِي ق َّ
اَل ي َْ�ص ِب ُر َعمَّا مِ ْن ُه َّ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ {((( َف َم ��نْ �صَ َب� � َر ُك ْره� �اً َو َل� � ْم يَ�شْ ��كُ �إِلَى الْخَ لْقِ َو َل� � ْم يَجْ َز ْع ِب َهت ِْك
�سِ ْت� � ِرهَِ ،ف ُه� � َو مِ ��نَ ا ْل َع ��امَِّ ،ون َِ�صي ُب� � ُه مَا َق ��ا َل اهلل َع� � َّز وَجَ � �لَّ}:ﭫ ﭬ{(((؛ �أَيْ بِالْجَ َّن ِة
وَا ْل َم ْغ ِف َرةِ»(((.
ال�صبر الّ���ذي هو ف�ضيلة
حفل���ت الأحادي���ث والرّواي���ات بذكر الجّ ���زع وعدّته من �أ�ض���داد ّ
عظيمة .فالجزع رذيلة نف�سيّة ،و�إن كان له بع�ض موارد الح�سن كما �سيظهر.
بال�صعاب والم�صائب؛
�إنّ حياة الإن�سان في الدّنياـ وفي ظ ّل غيبة الإمام المهديّ | ـ مليئة ّ
وذل���ك لأنّ النّا�س تحت حكومات الطّ واغيت لن ت�صلح �أمورهم .وما داموا كذلك ،ف�إنّ الكثير
م���ن الأ�ض���رار �سي�صيبهم نتيجة تخري���ب الأر�ض .وها هو �أمي���ر الم�ؤمنين Qي�شرح هذه
الق�ضيّة ويبيّن �سببها الواقعيّ في عهده ال�شّ ريف لمالك الأ�شتر حين ولاّ ه م�صراَ « :و�إِ َّنمَا ُي�ؤْتَى
((( �سورة المعارج ،الآيتان  19و .20
((( �سورة الكهف ،الآية .68
((( �سورة البقرة ،الآية .155
ال�صبر على البالء.
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،2ص ،427باب ا�ستحباب ّ
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َاف َ�أ ْنف ُِ�س ا ْل� � ُوالَ ِة َعلَى الْجَ ْمعِ ،وَ�سُ و ِء
خَ � �رَابُ الأ ْر� � ِ�ض مِ نِْ �إعْ وَا ِز �أَهْ ِلهَا� ،إِ َّنمَا ي ْع� � ِو ُز �أَهْ ُلهَا لإ�شْ ر ِ
ظَ ِّن ِه� � ْم بِا ْل َب َق ��اءَِ ،و ِق َّل� � ِة ا ْن ِتفَاعِ ِه� � ْم بِا ْل ِع َب� �رِ»((( ،وهو معنى قوله تعال���ى} :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ {((( .فالدّنيا في غيبة الإمام دا ٌر بالبالء محفوفة ،وبظهوره
المبارك �ست�شرق بنور ربّها وتتبدّل غير الأر�ض.
وب�سبب هذا الطّ غيان وما ينجم عنه من ف�ساد وتخريب ،يقع النّا�س في الم�ضائق وال�شّ دائد،
وتن���زل بهم الم�صائب .فمن ل���م ي�ستع ّد لمثل هذه الباليا ي�سقط وينه���ار ،ويفقد القدرة على
المقاوم���ة من �أج���ل ال�سّ ير نحو ذلك العه���د الميمون .وعندها �ست���زداد الم�صائب وتكثر ،بل
هلل  Qقَالَ :مَا مِ نْ ُم�ؤْمِ نٍ
ال�صادق « :Qعَنْ أَ�بِي َعبْدِ ا ِ
و�ستعظم وتكبر .فعن الإمام ّ
�إ اَِّل وَهُ � � َو ُم ْب َت ًل ��ى ِب َب�َل�ااَ ٍء ُم ْنتَظِ ٌر ِب ِه مَا هُ َو �أَ�شَ دُّ مِ ْنهَُ ،ف�إِنْ �صَ َب َر َعلَى ا ْل َب ِل َّي ِة ا َّلتِي هُ َو فِيهَا عَافَا ُه
اهلل مِ ��نَ ا ْل َب�َل�اَ ِء الَّذِ ي َي ْنتَظِ ُر ِبهَِ ،و�إِنْ َل ْم ي َْ�ص ِب ْر وَجَ ِز َع َن َز َل ِب ِه مِ نَ ا ْلب اََل ِء ا ْل ُم ْنتَظِ ُر �أَبَداً حَ تَّى
يُحْ �سِ نَ �صَ ْب َر ُه َو َعزَا َءهُ»(((.
ال�صمود
فال�صب���ر ،ال���ذي ين�ش�أ من ق���وّة �إلهيّة تنزل على قلب الم�ؤمن ،يمن���ح القدرة على ّ
ّ
والمواجهة ،وبهذه المقاومة التي تتّطلع �إلى عهد �إمام الزّمان| تق ّل الم�صائب وتهون.
ّ
ّ
خصية الجزوعة؟
ما هي الش
الم�صاعب والم�صائب درجات ،ومع ك ّل درجة منها نحتاج �إلى درجة تقابلها من حيث قوّة
وال�صب���ر .ولكن ،هل يوجد م�صيبة في الحياة الدّنيا ال تقابلها قوّة �أو يحتملها �صبر؟
التحمّ���ل ّ
وبذلك يكون الجّ زع عندها مقبولاً !
�إنّ ما يظهر من بع�ض الأحاديث الم�ؤيّدة بالوجدان �أنّ م�صائب �أهل البيت  Rـ �أي م�صائب
فقدانهم وفقدان هدايتهم الظاهرة في هذا العالم ـ ال يمكن لأيّة نف�س �أن تتحمّلها .وكيف تتحمّل
ال�صادق �« :Qإِ َّن ا ْل ُب� �كَا َء وَالْجَ َز َع َم ْكرُو ٌه
النّف����س فقدان �أمرٍ ُيع��� ّد �أ�سا�س قوّتها؟! فعن الإمام ّ
ِل ْل َعبْدِ فِي ُك ِّل مَا جَ ِزعَ ،مَا خَ اَل ا ْل ُبكَا َء َعلَى الْحُ �سَ يْنِ بْنِ َعلِيٍّ َ ،Qف�إِ َّن ُه فِي ِه َم�أْجُ ورٌ»(((.
كتاب له لمالك الأ�شتر.
((( نهج البالغة� ،ص  ،436خ ،53من ٍ
((( �سورة الروم ،الآية .41
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،2ص ،422باب ا�ستحباب ال�صبر على البالء.
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،14ص ،506باب ا�ستحباب البكاء لقتل الح�سين.
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يث�« :أَ َم ��ا َت ْذ ُك ُر مَا
هلل  Qفِي حَ دِ ٍ
وعَ ���نْ مِ �سْ َم��� ِع بْنِ عَ بْ���دِ ا ْل َمل ِِك قَالَ  :قَالَ لِي �أَبُو عَ بْ���دِ ا ِ
ُ�ص ِن� � َع ِبهَِ ،ي ْع ِن ��ي بِالْحُ �سَ يْنِ ُ ،Qقلْتُ َ :بلَى؛ قَالَ� :أَتَجْ َزعُ؟ ُقلْتُ � :إِي َواللهَّ َِ ،و�أَ�سْ َت ْع ِب ُر ِب َذلِكَ
حَ َّت ��ى َي� �رَى �أَهْ لِي �أَ َث َر َذ ِل ��كَ َعلَيَّ َف�أَمْ َت ِن ُع مِ نَ الطَّ َع ��ا ِم حَ تَّى يَ�سْ َتبِينَ َذلِكَ ِف ��ي وَجْ هِي؛ َفقَالَ:
رَحِ � � َم اهلل دَمْ َع َت ��كَ � ،أَمَا �إِنَّكَ مِ نَ الَّذِ ينَ ُيعَدُّ و َن مِ نْ �أَهْ ��لِ الْجَ َز ِع َلنَا وَالَّذِ ينَ َي ْفرَحُ و َن ِل َفرَحِ نَا
وَيحْ َزنُو َن لِحُ ْز ِننَا� ،أَمَا �إِنَّكَ �سَ َترَى عِ ْن َد َم ْوتِكَ حُ ُ�ضو َر �آبَائِي لَكَ َ ،وو َِ�ص َّي َت ُه ْم َملَكَ ا ْل َموْتِ بِكَ ،
ْ�ضل»(((.
َومَا َي ْل َق ْونَكَ ِب ِه مِ نَ ا ْلبِ�شَ ا َر ِة �أَف َ
وعن �أمير الم�ؤمنين � Qأنّه قال على قبر ر�سول اهلل � Pساعة ُدفِنَ �« :إِ َّن ال�صَّ ْب َر لَجَ مِيلٌ
�إِ َّال َعنْكَ َ ،و�إِ َّن الْجَ َز َع َل َقبِي ٌح �إِ َّال َعلَيْكَ َ ،و�إِ َّن ا ْلمُ�صَ ابَ بِكَ لَجَ لِيلٌ َ ،و�إِ َّن ُه َق ْبلَكَ َو َب ْعدَكَ لَجَ لَلٌ »(((.
ال�ص���ادق �« :Qإِ َّن ��ا �أَهْ ُل َب ْي ��تٍ نَجْ َز ُع مَا َل� � ْم َت ْنزِلِ
ولع ّل���ه �إلى هذا الج���زع �أ�شار الإمام ّ
ا ْلم ُِ�صي َبةَُ ،و ِ�إذَا َن َزلَتْ َ�ص َب ْرنَا»(((.
اال�ضطراب ،دون �أن يظهر في الأع�ضاء والجوارح؛
والجزع� ،إمّا �أن يبقى في القلب كحالة من ّ
و�إمّا �أن يظهر عليها �أو ي�سري �إليها ،في�ؤدّي �إلى حاالت �سلبيّة كثيرة�( ،سن�شير �إليها الحقًا).
ف�إذا ا�ستفحل الجزع وزاد عن الح ّد الّذي قد يُعفى عنه ،يظهر في �سلوك الإن�سان ب�صورة
ال�شّ كوى الع�شوائيّة واالنهيار الع�صبيّ والإحباط والك�سل والفتور.
وكم���ا نعلم ،ف�إنّ تزلزل القلب غالبًا ما ي����ؤدّي �إلى تزلزل البدن وخروجه عن االعتدال في
الق���ول والفع���ل والحركات .ولهذا ،كان ال ب ّد من معالجة هذه الم�شكلة واقتالعها من جذورها
بعد معرفة �أ�سبابها.
موح�ش،
ٌ
ال�صابر ،قلبه م�ضطربٌ  ،وباطنه
ويقول الإمام الخمينيّ {« :ف�إنّ الإن�سان غير ّ
ال�صابر ،ي�شكو عند من هو �أهل لل�شّ كاية ،ومن هو لي�س
ونف�سه قلق ٌة ومهزوزة ...والإن�سان غير ّ
ال�ضعف في النّف�س،
�أه���ل لل�شّ كاية ...و�أمّ���ا الفزع والجزع فم�ضاف ًا �إلى �أنّه عيبٌ وكا�ش���فٌ عن ّ
يجعل الإن�سان م�ضطربًا ،والإرادة �ضعيفة والعقل موهوناً»(((.
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،14ص ،507باب ا�ستحباب البكاء لقتل الح�سين.
((( نهج البالغة� ،ص.527
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،2ص ،276باب جواز �إظهار الت�أثر قبل الم�صيبة.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .297
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ً
جزوعا؟
كيف يصبح اإلنسان
للطبيعة البشر ّية
 .1االستسالم ّ

لأنّ الإن�س���ان خُ ل���ق �ضعيفً���ا ،وخُ لق من �ضعف ـ كما ت�ص���رّح �آيات القر�آن الحكي���م((( ـ ف�إنّ
الأ�ص���ل في���ه هو الجزع .وقد عرّفت الآي���ات ال�سّ ابقة هذا الإن�سان بمثل ه���ذه الخ�صلة؛ وذلك
لأنّ الج���زع ين�ش�أ من �ضعف النّف�س ،وع���دم قدرتها على الثّبات؛ ولهذا فمن الطّ بيعيّ �أن يكون
جزوعً ا.
ويُعلم من هذا الأ�صل �أنّ الإن�سان� ،إذا لم يربِّ نف�سه على التّحمّل ،ولم يح�صل على القوّة
ال�صعبة.
الحقيقيّة من �أ�سبابها ،بل من �سببها الواقعيّ  ،ف�سوف يجزع وينهار في اللحظات ّ
وال �ش���كّ ب����أنّ �أكثر النّا����س لي�سوا محرومين من الق���وّة بالكامل .ف����إنّ اهلل تعالى يمنحهم
م���ن الق���وّة ما يقيمون ب���ه معا�شهم ،ولك���ي يعرفوا بذلك ر ّبه���م ،فيبتغون عنده الع���زّة والقوّة
الالمتناهية.
ال�صعاب والبالءات
والمطل���وب �أن يع��� ّد ك ّل واحد منّا من القوّة ما يتنا�سب �أو يتف���وّق على ّ
الت���ي �سيواجهه���ا في الحي���اة .وحيث �إنّنا في كثيرٍ م���ن الحاالت ال نعرف حج���م الم�صيبة �إلاّ
بع���د نزوله���ا ،فالأف�ضل �أن نكل الأمر �إلى اهلل ونعتمد عليه ،ونفوّ�ض �إليه جميع �أمورنا ،ونطلب
من���ه المدد والع���ون دومً ا ،وال نرى �أنف�سنا �أه�ًل اً لتلك المواجهة ،فلع��� ّل اهلل تعالى بهذا يجبر
نق�صاننا.
يق���ول الإمام الخميني{�« :إنّ الرجل الرّوحي الحافظ ل�سالمة فطرته الإلهيّة الأ�صلية
ي�صب��� ُر على ك ّل حالٍ  ،وال يفقد ال�سيطرة على نف�سه ،فتتغلّب قو ُة روحه على ما تطلبه طبيعته،
وال ينه���ار ف���ي الحوادث ،وال يهت ّز لفق���دان الدّنيا والطّ موحات النّف�سيّ���ة؛ لأنّه متحر ٌر من حبّ
الدنيا والنّف�س ،وهذا الحبّ هو من�ش�أ ك ّل انحراف وخطيئة»(((.

((( }ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ { �سورة الن�ساء ،الآية .28
((( معراج ال�سالكين� ،ص .374
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 .2احتجاب الفطرة

ف�إهمال تقوية النّف�س ي�ؤدّي ب�صورة تلقائيّة �إلى الجزع .فكيف �إذا امتزج مع احتجاب
الفط���رة؛ وذلك لأنّ الفط���رة الإن�سانية الأ�صليّ���ة ـ كما يقول الإم���ام الخميني« :مجبولة
عل���ى حبّ الكمال والجم���ال وطلب الحقّ ور�ؤية الحقّ ؛ ف����إنّ الإن�سان (الفطريّ ) ال يظهر
الجزع ممّا يرد عليه من جانب الحقّ  .و�إن كان ما يرد بح�سب الطّ بيعة وعالمها مكروهً ا،
والفطرة تعدّ الجزع من واردات الحقّ عيبًا ولأنّ هذا الإن�سان احتجب بالحجب النّف�سيّة
الطّ بيعيّ���ة وتلوثّت مر�آة قلب���ه ب�صد�أ ر�ؤية النّف�س والعجب ،ف�إنّ���ه يجزع مقابل الواردات،
ويظه���ر ال�شكوى م���ن فقدان ال���واردات الطّ بيعيّة»((( .و�إنّما تحتج���ب الفطرة ب�سبب حبّ
النّف�س و�شدّ ة التوجّ ه �إليها و�إلى حاجاتها .وهكذا ،لن ترى الجمال الكامن في الم�صائب
«ال�ص ْب ُر يُظْ ِه ُر مَا
ال�صادق َّ :Q
فت�ستغ���رق في ظلمة ال�شّ رور والأعدام .وع���ن الإمام ّ
َال�ص َف ��اءِ ،وَالْجَ َز ُع يُظْ ِه ُر َم ��ا فِي َبوَاطِ ِن ِه ْم مِ ��نَ الظُّ ْل َم ِة
ِف ��ي َبوَاطِ ��نِ ا ْل ِع َب ��ا ِد مِ نَ ال ُّن ��و ِر و َّ
وَا ْلوَحْ �شَ ةِ»(((.
ويق���ول {�« :إذا احتجبت الفطرة المجبولة عل���ى حبِّ الكمال المطلق بحجب الطّ بيعة
والنّف����س ،توهّ م���ت �أنّ الكم���ال في م���ا تطلبه الطّ بيع���ة والنّف����س؛ ولذلك فهي تج���زع لفقدان
المطلوب���ات الطّ بيعيّ���ة والنّف�سيّ���ة .ف����إذا خرجت من هذه الح���ال من االحتجاب ،ل���م تت�أذَّ �إلاّ
ال�صبر
لفقدانه���ا وِ�صال محبوبها الأ�صليّ  ،فال تجزع �إلاّ على ف���راق حبيبها الحقيقيّ  ،فيكون ّ
عن اهلل �أ�صعب الأمور عليها ،واهلل الهادي»(((.
 .3نقصان المعرفة

فم���ا يعين الإن�س���ان على تحمّل المكاره هو �أن ي���رى فيها الخير ،ويعلم �أنّ���ه ب�سببها �سيبلغ
المقام���ات عند اهلل ،لقول���ه تعالى} :ﭫ ﭬ{((( .وب�سبب تك���دّر الفطرة واحتجابها
((( معراج ال�سالكين� ،ص.373
ال�صبر على البالء.
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،2ص ،427باب ا�ستحباب ّ
((( معراج ال�سالكين� ،ص .374
((( �سورة البقرة ،الآية .155
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يمتن���ع �صاحبها ع���ن ر�ؤية ما �أخفى اهلل له في المكاره؛ و�إنّما «حُ ّف ��ت الجنّة بالمكاره»((( ،كما
ورد عن ر�سول اهلل.P
يقول الإمام الخميني {« :نف�س الإن�سان ما دامت تكره ما يَرِ دُها من الحقّ تعالى ،وما
دام الإن�سان يجد في باطنه جزعً ا من تلك الواردات ،ف�إنّ مقام معارفه وكماالته ناق�ص»(((.
أي�ضا« :اعلم �أنّ ال�صبر يعتبر من مقامات المتو�سّ طين؛ لأنّ النّف�س ما دامت
ويقول{ � ً
ناق�صا»(((.
تكره الم�صائب والبليّات ،وتجزع منها ،يكون مقام معرفته ً
ال�شخ�صيّ���ة الجزوع���ة هي �شخ�صيّ���ة بعمقها الفك���ري ال تفهم وال تُدرك معن���ى ال�ش ّر في
ملحوظ ،فترى ما ي�صيبها م���ن �ش ّر �أو �ضرر
ٍ
أي�ض���ا تُبتلى بق�صر النّظر ب�ش���كلٍ
حياته���ا ،وهي � ً
لل�صب���ر والثّبات ،وال يرى
كخ�س���ارة نهائيّة ...الج���زوع ال يرى الأفق البعي���د �أو الثّواب الإلهيّ ّ
العاقبة الح�سنة.
 .4ضعف اإليمان

يقول الإمام {�« :إنّ العبد الذي ال يتحمّل م�صيبة واحدة نازلة عليه من الحقّ المتعال
والحبي���ب المطل���ق ،وال���ذي �إذا واج���ه بليّة واحدة رف���ع �صوت���ه بال�شّ كوى من ول���يّ نعمه �أمام
المخل���وق ،رغ���م نزول البركات عليه وتل ّقي���ه �آالف �آالف النّعم ،مثل هذا العب���د �أيّ �إيمانٍ له؟
و�أيّ ت�سليمٍ له �أمام المقام القد�سيّ للحقّ ؟ في�صحّ �أن يُقال �أنّ « :من ال �صبر له ال �إيمان له»(((.
ويقول في مو�ضعٍ �آخر« :لو كنت م�ؤمنًا بالح�ضرة الرّبوبيّة ،ور�أيت مجاري الأمور بيد قدرته
الكامل���ة ،وال يكون لأحدٍ ي��� ٌد في الحوادث والأم���ور ،لما ا�شتكيت من ح���وادث الأيّام والبليّات
�أم���ام غير الحقّ تعالى ،بل ال�ستقبلتها بك ّل حفاوة وتكري���م ،و�شكرت نعم الحقّ �سبحانه .فك ّل
اال�ضطرابات النّف�سيّة وال�شّ ���كاوى الل�سانيّة والحركات غير الالئقة وغير المعتادة للأع�ضاء،
ت�شه���د ب�أنّنا ل�سنا م���ن ذوي الإيمان .فما دامت النّعمة موفورة� ،شكرن���ا ربّنا �شكرًا ظاهريًّا ال
ل���بّ له ،بل يكون لأجل طمع ال ّزي���ادة ،وحينما تواجهنا م�صيبة واحدة �أو يح ّل بنا �أل ٌم ومر�ض،
((( بحار الأنوار ،ج� ،67ص ،78ترك ال�شّ هوات والأهواء.
((( معراج ال�سالكين� ،ص.364
((( الأربعون حديثًا� ،ص .294
((( (م.ن)� ,ص .298 - 297
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ن�شتكي من الحقّ المتعالي لدى النّا�س ونغمز فيه ،ونعتر�ض عليه ،ونبدي ال�شّ كوى �أمام ك ّل من
هو �أهل ،ومن هو لي�س ب�أهل»(((.
 .5فتور الق ّوة الغضب ّية

�إنّ الطّ بيع���ة الب�شريّ���ة �إذا خرجت عن ح ّد االعتدال ـ �سواء من جه���ة الإفراط �أو التّفريط
ـ ف�س���وف ت�س���وق �صاحبها �إل���ى الكثير ممّا ال تحمد عواقب���ه .وال �شكّ ب�أنّ الق���وّة الغ�ضبيّة تُع ّد
م���ن قوى النّف�س الطّ بيعيّة .فلو فترت ه���ذه القوّة واتّجهت نحو التّفريط ف�سوف يُبتلى الإن�سان
عندها بالجزع؛ ولهذا قال الإمام الخميني {�« :إنّ فتور وخمود هذه القوّة [الغ�ضبيّة] يولّد
ال�ضعف والتّهاون والك�سل والطّ مع والجزع»(((؛ وذلك لأنّ الإن�سان ي�ستم ّد من
عيوبًا كبيرة ،مثل ّ
هذه القوّة لأجل المقاومة والتجلّد ،وبفتورها وخمودها يفقد تلك القدرة ويتّجه نحو الجزع.
اآلثار المهلكة للجزع
الحق تعالى
 .1بغض
ّ

«وتتحوّل ال�شّ كاوى والجزع والفزع في النّف�س �إلى بذور البغ�ض تجاه الحقّ والق�ضاء الإلهيّ ،
ال�صورة الدّاخليّة
ثمّ ينمو �شيئًا ف�شيئًا وي�شتدّ ،حتّى يتحوّل �إلى ملكة ،بل ـ ال �سمح اهلل ـ تتحوّل ّ
للذّات �صورة البغ�ض لق�ضاء الحقّ  ،والعداء للذّات �إلى المقدّ�س ،وحين ذلك يفلت الزّمام من
اليد ،ويزول االختيار عن الإن�سان ،وال ي�ستطيع �أن يفعل �شيئًا لتح�سين الو�ضع و�ضبط الأوهام،
ويتل���وّن الظاهر والباطن بلون العداء للحقّ �سبحانه تعالى ،وينتقل من هذا العالم ،وهو قطعة
من البغ�ض والعداء لمالك النّعم؛ ف ُيبْتلى بال�شّ قاء الأبديّ والظّ الم الدّائم»(((.
الطمأنينة
 .2سلب ّ

ال�صابر ،قلبه م�ضط���رب ،وباطنه موح�ش ،ونف�سه قلقة ومهزوزة .وهذا
«�إنّ الإن�س���ان غير ّ
بنف�سه بليّة فوق جميع الباليا ،وم�صيبة من �أعظم الم�صائب التي تح ّل بالإن�سان ،وت�سلب منه
الرّاحة والقرار»(((.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .298
((( جنود العقل والجهل� ،ص .331
((( الأربعون حديثًا� ،ص .298
((( (م.ن)� ،ص .297
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ما هي األفكار التي تعيننا على اقتالع الجزع؟
عندم���ا ي�شك���و الإن�س���ان ،وال يجد �ص���دىً ل�شكواه �أو جوابً���ا ،ف�سوف ي���رى م�صيبته �أكبر.
ال�شّ كاي���ة هي ف���ي جوهرها من �أهمّ �آثار الجزع ،ومن عالماته .ال�شّ كاية قد تحمل معها تهمة
هلل �سبحان���ه وتعالى بالظّ لم! فلماذا ورد في الحديث (ف���ي و�سائل ال�شّ يعة) �أنّ «مَنْ �شَ كَا إِ� َلى
هلل َع� � َّز وَجَ لَّ»(((؟
هلل َع َّز وَجَ � �لََّ ،ومَنْ �شَ � �كَا �إِلَى مُخَ ال ٍِفَ ،ف َق� � ْد �شَ كَا ا َ
ُم�ؤْمِ ��نٍَ ،ف َق� � ْد �شَ � �كَا �إِ َل ��ى ا ِ
ويو�ضحها ،وهو يداف���ع عن �ساحة العزّة الإلهيّة لربّ
لأنّ الم�ؤم���ن �سوف يجيب هذه ال�شّ كاية ّ
العالمي���ن .فال���ذي ي�شكو ،ي�شك���و اهلل ع ّز وج ّل بطريق���ة غير مبا�ش���رة؛ لأنّ ك ّل ما يحدث في
العال���م يرج���ع �إلى اهلل} ،ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ{((( .لماذا ي�شكو الإن�سان �أمر ًا نزل به؟ لأنّه يراه
خط�أً؛ الإن�سان ال ي�شكو �شيئًا جميلاً �أو مفيدً ا ...فال�شّ كاية بالنّ�سبة له هي ت�سا�ؤل مت�ألّم «لماذا
اعترا�ضا على حكمة الباري وتدبي���ره ور�أفته ورحمته بعبده،
ً
يح�ص���ل هذا ب���ي؟» .فهي تخفي
ومن المفتر�ض �أنّ الم�ؤمن الحقيقيّ يدافع عن اهلل ،بينما الكافر �أو غير الم�ؤمن يثبّت له هذه
ال�شّ كاية وم�ضمونها.
فم�صيب���ة الجزع الكبرى ه���ي �أنّ �صاحبها يتوقّف ويجمد ،بالإ�ضافة �إل���ى �أنّه �سوف ين�شر
ر�سالة �سلبيّة في المجتمع حول تدبير اهلل �سبحانه وتعالى؛ لأنّه �سوف ي�شير �إلى الربّ المتعال
ال�صبور �إن�سان
بالظّ ل���م� .إنّ الج���زوع غالبًا ما ين�شر ر�سال���ة �سلبيّة تجاه ربّ العالمين ،بينم���ا ّ
ين�شر ر�سالة �إيجابيّة متفائلة ،ويعزّز هذه الحالة الإيجابيّة تجاه ربّ العالمين.
�إذاً ،فالعالج يكمن في ت�صحيح نظرة الإن�سان للحياة والوجود والم�صير ،وت�صحيح فهمه
لل�ش���رّ .وبمق���دار ما يتعمّق الإن�سان في ه���ذا المجال ي�صبح �صافيًا ،ويهيّ���ئ مقدّمات التّحوّل
النّوع���يّ  ،وعلي���ه �أن يعمل على تقوي���ة نف�سه من خالل العبادة ،وال �شكّ ب����أنّ الجهاد في �سبيل
اهلل وتحمّ���ل الم�س�ؤولي���ات االجتماعيّة ي�ساعدان الإن�سان كثير ًا في ه���ذا المجال .ومن الأمور
المفيدة التي تعين على التخلّ�ص من الجزع:

((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،2ص  ،412باب جواز ال�شّ كوى �إلى الم�ؤمن دون غيره.
((( �سورة النّ�ساء ،الآية .78
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 .1التفكّ ر في عاقبة الجزع وآثاره

كاف لم���ن �أراد �أن يزكّي
ولمّ���ا عرفن���ا �أ�سباب الجزع وتعرّفنا على بع����ض �آثاره ،ف�إنّ ذلك ٍ
نف�س���ه وي�صلحه���ا .وما �أجمل ما قال���ه الإمام الخميني {« :و�أعوذ ب���اهلل من �سوء العاقبة
والإيم���ان الم�ستعار الم�ستودع ،فيكون كالم المع�ص���وم � Qصحيحً ا ،حيث يقول« :عندما
محفوف
ٌ
ال�صب���ر يذهب الإيم���ان» .فيا �أ ّيه���ا العزي���ز� ،إنّ المو�ضوع خطي���رٌ ،والطّ ريق
يذه���ب ّ
ال�صبر والثّبات من طبيعتك �أمام حوادث
بالمخاط���ر؛ فابذل من ك ّل وجودك الجهد ،واجع���ل ّ
الأيّ���ام ،وانه����ض �أمام النّكبات والرّزاي���ا ،ولقّن النّف�س ب�أنّ الجزع والف���زع ،م�ضافًا �إلى �أنّهما
عيبان فادحان ،ال جدوى من ورائهما للق�ضاء على الم�صائب والبليّات ،وال فائدة من ال�شّ كوى
ال�ضعيف الذي ال حول له وال قوّة،
على الق�ضاء الإلهيّ وعلى �إرادة الحقّ ع ّز وجل �أمام المخلوق ّ
كما �أ�شير �إلى ذلك في الحديث ال�شّ ريف المنقول في الكافي :مُحَ مَّد بْنُ َي ْعقُوبَ ِ ،ب�إِ�سْ نَا ِد ِه عَ نْ
�سَ مَاعَ َة بْنَ مِ ْهرَانَ  ،عَ نْ �أَبِي الحَ �سَ نِ  Qقالَ  :قَالَ لِي« :مَا حَ بَ�سَ كَ عَنِ الحَ جِّ؟ قَالَُ :قلْتُ :
جْ ِعلْتُ ِفدَاكَ ! َو َق َع َعلَيَّ َديْنٌ َكثِي ٌر َو َذهَبَ مَالِيَ ،و َد ْينِي الَّذي َق ّد َل ِز َمنِي هُ َو �أَعْ ظَ ُم مِ نْ َذهَابِ
ال مِ نْ �أ َْ�صحَ ا ِبنَا �أَخْ رَجَ نِي مَا َق َدرْتُ �أَنْ أَ�خْ ُرجََ ،فقَا َل لِي� :إِنْ ت َْ�ص ِب ْر ُت ْغ َتب َْط،
مَالِيَ ،فلَ ْو َال �أَ َّن رَجُ ً
َا�ضيًا ُكنْتَ �أَ ْم كَا ِرهًا»((( .فاعلم ب�أنّ الجزع والفزع ال يجديان،
و�أ ّال ت َْ�ص ِب ْر ُي ْنفِذِ اهلل َمقَادِي َرهُ ،ر ِ
ال�صبر والجالدة فلهما الثّواب الجزيل
ب���ل لهما �أ�ضرا ٌر مخيف ٌة ومهال���ك تن�سف الإيمان .و�أمّا ّ
وال�صورة البهيّة البرزخيّة ال�شّ ريفة ،كما ورد في ذيلَ الحديث ال�شّ ريف الذي
والأج���ر الجميل ّ
َا�ص ِبرُوا َووَطِّ ُن ��وا َ�أ ْنفُ�سَ ُك ْم
ال�ص ْب ُر ُي َع ِّق ��بُ خَ يْراً ،ف ْ
نح���ن ب�صدد �شرحه ،حيث يق���ولَ « :وكَذلِكَ َّ
ال�ص ْب ِر ُت�ؤجَ رُوا»(((.
َعلَى َّ
الصبر وثماره
 .2التفكّ ر في عاقبة ّ

ال�صبر �إلى الخير في هذه الدّنيا ،كم���ا ي�ستفاد من التّمثيل بالنّبيّ
فعاقب���ة ّ
في الحديث المذكور  ،يبعث على الأجر والثّواب في يوم الآخرة.

ال�صبر ،ح.1
((( الكافي ،ج ،2كتاب الإيمان والكفر ،باب ّ
((( الأربعون حديثًا� ،ص .299 - 298
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وف���ي الحدي���ث ال�شّ ري���ف ،المنقول ف���ي ال�شي���خ الكليني ،الكاف���ي ،ب�سنده �إل���ى �أبي حمزة
الثّمال���يّ  Mقال« :مَنِ ا ْب ُتلِيَ مِ ��نَ ال ُم ؤْ�مِ نِينَ ِببَالءٍ ،فَ�صَ َب َر َعلَ ْي� �هِ ،كَا َن َل ُه مِ ْث ُل �أَجْ ِر �أَلْفِ
لل�صبر �صورة بهيّة برزخيّة،
�شَ هي ��دٍ »((( .ووردت �أحادي���ث كثيرة في هذا الم�ضمار ...و�أمّ���ا �أنّ ّ
أي�ضا تتحدّث عنها ،كما
فم�ضافً���ا �إلى �أنّها تتطابق مع بع�ض الأدلّة ،نجد الأحادي���ث ال�شّ ريفة � ً
ال�صادق  ،Qق���ال�« :إِذَا دَخَ َل ال ُم�ؤْمِ نُ ِف ��ي َق ْب ِرهِ ،كَانَتِ
ف���ي الكاف���ي ال�شّ ريف ،عن الإمام ّ
ال�ص ْب ُر نَاحِ يةًَ ،ف�إِذَا دَخَ َل
ال ُة عَنْ يَمِ ي ِنهِ ،وَال َّزكَا ُة عَنْ يَ�سَ ا ِرهِ ،وال ِب ُّر مُطلٌّ َعلَ ْيهَِ ،و َي َتنَحَّ ى َّ
ال�ص َ
َّ
ِل�صال ِة وَال َّزكَا ِة وَال ِبرِّ :دُو َن ُك ْم((( �صَ احِ َب ُكمْ،
ال�ص ْب ُر ل َّ
َعلَ ْي ِه ال َملَكَا َن ال َّلذَانِ َي ِليَانِ مُ�سَ ا َء َل َتهُ ،قَا َل َّ
َف�إِنْ عَجَ ْز ُت ْم مِ ْنهَُ ،ف َ�أنَا دُو َنهُ»(((.

((( الكافي ،ج ،2كتاب الإيمان والكفر ،باب ال�صبر ،ح.17
((( دونكم :الزموا.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .299
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المفاهيم الرئيسة

 .1الجزع هو رذيلة نف�س ّية كا�شفة عن ّ
ال�صبر ا ّلذي
ال�ضعف في ال ّنف�س ،وهو من �أ�ضداد ّ
هو ف�ضيلة عظيمة.
 .2الجزع �إ ّما �أن يبقى في القلب كحالة من اال�ضطراب ،دون �أن يظهر في الأع�ضاء
والجوارح؛ و�إ ّما �أن يظهر عليها و ي�سري �إليها ،و�إذا ا�ستفحل الجزع وزاد عن الح ّد
ا ّلذي قد ُيعفى عنه ،ف�إ ّنه يظهر في �سلوك الإن�سان ب�صورة ّ
ال�شكوى الع�شوائ ّية واالنهيار
الع�صبي والإحباط والك�سل والفتور.
ّ
 .3الإن�سان ال ي�شكو �شي ًئا جميلاً �أو مفيدً اّ .
فال�شكاية بال ّن�سبة له هي ت�سا�ؤل مت�أ ّلم «لماذا
ً
اعترا�ضا على حكمة الباري وتدبيره.
يح�صل هذا بي؟» .فهي تخفي
 .4من�ش�أ الجزع -1 :اال�ست�سالم ّ
للطبيعة الب�شر ّية-2 ،احتجاب الفطرة -3 .نق�صان
المعرفة� -4 .ضعف الإيمان -5 .فتور الق ّوة الغ�ضب ّية� -6 .ضعف ال ّنف�س وعدم قدرتها
على ال ّثبات.
يرب االن�سان نف�سه على التّح ّمل ولم يح�صل على الق ّوة الحقيق ّية من �سببها
� .5إذا لم ِّ
ال�صعبة.
الواقعي ،ف�سوف يجزع وينهار في اللحظات ّ
ّ
 .6من الآثار المهلكة للجزع :بغ�ض الحقّ تعالى(تتحول ال�شكاوى �إلى بغ�ض للحقّ والق�ضاء
إلهي) ،والعداء لل ّذات المق ّد�س ،و�سلب ّ
الطم�أنينة.
ال ّ
 .7م�صيبة الجزع الكبرى هي �أنّ �صاحبها يتو ّقف ويجمد بالإ�ضافة �إلى �أ ّنه �سوف ين�شر
ر�سالة �سلب ّية في المجتمع حول تدبير اهلل �سبحانه وتعالى.
ال�صبر
 .8من المعينات لإقتالع الجزع :التف ّكر في عاقبة الجزع و�آثاره والتف ّكر في عاقبة ّ
وثماره.
 .9يكمن العالج في ت�صحيح نظرة الإن�سان للحياة والوجود والم�صير ،وت�صحيح فهمه
لل�ش ّر .وعليه �أن يعمل على تقوية نف�سه من خالل العبادة ،وال ّ
�شك ب�أنّ الجهاد في �سبيل
اهلل وتح ّمل الم�س�ؤوليات االجتماع ّية ي�ساعدان الإن�سان كثير ًا في هذا المجال.
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شواهد من وحي ّ
الدرس

دعاء:

َا�صي ��كَ ُم ْو َل َعةً،
«�إِ َل ِه ��ي� ،إِ َل ْي ��كَ �أَ�شْ ُك ��و َنفْ�ساً بِال�سُّ ��و ِء �أَمَّا َرةًَ ،و�إِ َل ��ى الْخَ طِ ي َئ ِة ُم َب ��ا ِد َرةًَ ،و ِب َمع ِ
َولِ�سَ خَ طِ ��كَ ُم َت َعرِّ�ضَ � �ةً ،تَ�سْ ُل ��كُ بِي مَ�سَ ا ِل ��كَ ا ْل َمهَال ِِكَ ،وتَجْ َع ُل ِن ��ي عِ ْندَكَ �أَهْ َو َن هَا ِل � ٍ�كَ ،كثِي َر َة
ا ْل ِعلَلِ  ،طَ وِيلَ َة الأَمَلِ � ،إِنْ مَ�سَّ هَا ال�شَّ ُّر تَجْ َزعَُ ،و�إِنْ مَ�سَّ هَا الْخَ ْي ُر َت ْم َنعَُ ،ميَّا َل ًة �إِلَى ال َّلعِبِ وَال َّل ْهوِ،
َم ْم ُل َّو ًة بِا ْل َغ ْفلَ ِة وَال�سَّ ْهوِ ،تُ�سْ ِر ُع بِي �إِلَى الْحَ ْو َبةَِ ،وتُ�سَ ِّو ُفنِي بِال َّت ْو َبةِ»(((.
الروايات الشريفة:

هلل « :Qا ْل ُم�ؤْمِ ُن ...اَل َي ْر َغ ُب فِي عِ ِّز الدُّ ْن َياَ ،و اَل َي ْج َز ُع مِ نْ ُذ ِّلها»(((.
 .1عن �أَ ِبي َع ْب ِد ا ِ
 .2عن �أمير الم�ؤمنين « :Qمن جزع ،فنف�سه ع ّذب ،و�أمر اهلل �سبحانه �أ�ضاع ،وثوابه
باع»(((.
َ .3ع ِن الر�سول الأكرم ُ « :Pي ْك َت ُب �أَن ُ
ِي�ض َح َ�س َناتٍ َما َ�ص َب َرَ ،ف ِ�إ ْن َج َزعَُ ،كت َِب
ِين ا ْل َمر ِ
َه ُلوعاً ،اَل �أَ ْج َر َل ُه»(((.
هلل َ « :Qما مِ نْ ُم�ؤْمِ ٍن �إِ اَّل َوهُ َو ُم ْب َت ًلى ِب َب اَل ٍء ُم ْن َتظِ رٍ ِب ِه َما هُ َو �أَ َ�شدُّ
َ .4عنْ �أَ ِبي َع ْب ِد ا ِ
مِ ْن ُهَ ،ف�إِ ْن َ�ص َب َر َعلَى ا ْل َب ِل َّي ِة ا َّلتِي هُ َو فِيهَا ،عَا َفا ُه اهلل مِ َن ا ْل َب اَل ِء ا َّلذِ ي َي ْن َتظِ ُر ِبهَِ ،و�إِ ْن
َل ْم َي ْ�ص ِب ْر َو َج ِزعََ ،ن َز َل ِب ِه مِ َن ا ْل َب اَل ِء ا ْل ُم ْن َتظِ ِر �أَ َبداًَ ،ح َّتى ُي ْح�سِ َن َ�ص ْب َر ُه َو َع َزا َءهُ»(((.
 .5عن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qيا �أَ ْ�ش َع ُث� ،إِ ْن َ�ص َب ْر َت َج َرى َعلَ ْي َك ا ْل َق َد ُر َو َ�أنْتَ َم�أْ ُجو ٌر،
َو�إِ ْن َجز ِْعتَ َج َرى َعلَ ْي َك ا ْل َق َد ُر َو َ�أنْتَ َم�أْ ُزو ٌر»(((.

((( ال�صحيفة ال�سجّ اديّة ،مناجاة ال�شّ اكين.
((( الكافي ،ج� ،2ص .231
((( غرر الحكم� ،ص .262
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،2ص .52
((( (م.ن) ,ج� ،2ص .422
((( نهج البالغة� ،ص .527

هجالعو هؤشنم   ،هتيهام ؛ عزجلا

239

هلل َ « :Pقا َل اهلل َع َّز َو َج َّلَ :ل ْو اَل �أَ ِّني �أَ ْ�س َت ْحيِي مِ نْ َع ْبدِ يَ ا ْل ُم�ؤْمِ ِنَ ،ما
 .6عن َر ُ�س ِول ا ِ
الي َم ُان ،ا ْب َتلَ ْي ُت ُه ِب َ�ض ْع ٍف فِي ُق َّو ِتهَِ ،و ِق َّل ٍة
َت َر ْكتُ َعلَ ْي ِه خِ ْر َق ًة َي َت َوا َرى ِبهَاَ ،و�إِ َذا َك ُملَتْ َل ُه ِْ إ
[ج ِز َع ] �أَ َعد ُْت َعلَ ْيهَِ ،ف�إِ ْن َ�ص َب َر َبا َه ْيتُ ِب ِه َم اَل ِئ َكتِي»(((.
فِي ِر ْز ِقهَِ ،ف�إِ ْن هُ َو حرج َ
هلل مِ نْ ُج ْر َع َت ْي ِنُ ،ج ْر َع ِة َغ ْي ٍظ َي ُر ُّدهَا
هلل َ « :Pما مِ نْ ُج ْر َع ٍة �أَ َح ُّب �إِ َلى ا ِ
 .7عن َر ُ�س ِول ا ِ
ُم�ؤْمِ ٌن بِحِ ْل ٍمَ ،و ُج ْر َع ِة َج َز ٍع َي ُر ُّدهَا ُم�ؤْمِ ٌن ِب َ�ص ْبرٍ »(((.
ِي�سَ :خ ْم َ�س ُة َ�أ ْ�ش َيا َء َل ْي َ�س لِي فِيهِنَّ حِ يلَ ٌة،
� .8أَ ِبي َع ْب ِد ا ِ
هلل � ،Qأَ َّن ُه َق َالَ « :قا َل �إِ ْبل ُ
ا�س فِي َق ْب َ�ضتِيَ :م ِن ْاع َت َ�ص َم ِباللهَّ ِ َعنْ ِن َّي ٍة َ�صا ِد َقةٍَ ،وا َّت َك َل َعلَ ْي ِه فِي َجمِ ي ِع
َو َ�سا ِئ ُر ال َّن ِ
يح ُه فِي َل ْي ِل ِه َو َنهَا ِرهَِ ،و َمنْ َر ِ�ض َي ِ ألَخِ ي ِه ا ْل ُم ْ�ؤمِ ِن َما َي ْر َ�ضا ُه
�أُ ُمو ِرهَِ ،و َمنْ َك ُث َر َت ْ�س ِب ُ
ِل َن ْف�سِ هَِ ،و َمنْ َل ْم َي ْج َز ْع َعلَى ا ْل ُم ِ�صي َب ِة حِ َ
ين ُت ِ�صي ُب ُهَ ،و َمنْ َر ِ�ض َي ِب َما َق َ�س َم اهلل َل ُه َو َل ْم
َي ْه َت َّم ِل ِر ْز ِقهِ»(((.
ِ�س
 .9عن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qمنْ َزهِ َد فِي الدُّ ْن َياَ ،و َل ْم َي ْج َز ْع مِ نْ ُذ ِّلهَاَ ،و َل ْم ُي َناف ْ
ِيمَ ،و�أَ ْث َبتَ الحِ ْك َم َة فِي
فِي عِ ِّزهَاَ ،هدَا ُه اهلل ِب َغ ْي ِر هِ دَا َي ٍة مِ نْ َم ْخ ُلوقٍ َ ،و َع َّل َم ُه ِب َغ ْي ِر َت ْعل ٍ
َ�ص ْد ِرهَِ ،و َ�أ ْج َراهَا َعلَى ل َِ�سا ِنهِ»(((.
هلل �« :Qشِ ي َع ُت َنا َمنْ اَل َي ِه ُّر َهرِي َر ا ْل َك ْلبِ َ ،و اَل َي ْط َم ُع َط َم َع ا ْل ُغ َرابِ ،
 .10عن �أَبي َع ْب ِد ا ِ
ات ُجوعاً»ُ ،ق ْلتُ ُ :ج ِع ْلتُ ِف َد َ
َو اَل َي ْ�س�أَ ُل َع ُد َّو َنا َو�إِ ْن َم َ
اكَ ،ف َ�أ ْينَ َ�أ ْط ُل ُب َه�ؤُلاَ ءِ؟ َق َال« :فِي
ال ْر ِ�ض� ،أُو َلئ َِك ا ْل َخف ُ
ِي�ض َع ْي ُ�ش ُه ْم ،ا ْل ُم ْن َت ِقلَ ُة ِد َيا ُرهُ ْم�ِ ،إ ْن ُ�ش ِهدُوا َل ْم ُي ْع َر ُفوا،
اف َْ أ
�أَ ْط َر ِ
َو�إِ ْن َغا ُبوا َل ْم ُي ْف َت َقدُواَ ،ومِ َن ا ْل َم ْوتِ اَل َي ْج َزعُو َنَ ،وفِي ا ْل ُق ُبو ِر َي َت َزا َو ُرون»(((.

((( بحار الأنوار ،ج� ،39ص .253
((( و�سائل ال�شيعة ج� ،7ص .75
((( بحار الأنوار ،ج� ،60ص .248
((( (م.ن) ،ج� ،75ص .63
((( الكافي ،ج� ،2ص .238

الدّرس السابع عشر

السخط
ّ
تشكله ،آثاره وطرق معالجته

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يبيّن معن���ى ال�سّ خط وكي���ف تت�ش���كّل ال�شّ خ�صيّة
ال�سّ اخطة.
 2 .2ي�ش���رح كي���ف ي�ؤثّر ال�سّ خ���ط عل���ى عالقتنا باهلل
وبالم�ؤمنين.
 3 .3يتع���رّف �إل���ى كيفية التخلّ�ص م���ن ال�سّ خط علميًّا
وعمليًّا.

تمهيد
يق���ول الإمام الخمين���ي {�« :إنّ ال�سّ خط والغ�ضب على الحقّ تعال���ى و�أفعاله من جنود
�إبلي�س والجهل ،ومقت�ضى الفطرة المحجوبة� ،أعاذنا اهلل منه»(((.
يمثّل الواقع الخارجيّ ب�سمائه و�أر�ضه ومخلوقاته وحوادثه وتحوّالته �ساحة عظيمة لتكامل
الإن�س���ان من خالل معرف���ة �آيات اهلل المبثوثة فيه .فما من �شيء ي���دور حولنا� ،إلاّ وهو مظهر
لإرادة اهلل وتدبيره المحكم ،وهذا التّدبير يحكي عن جمال اهلل المطلق و�صفاته الح�سنى.
عندم���ا يتفاعل الإن�سان م���ع ك ّل هذا الواقع ب�صورة �إيجابيّة ،وي�ستفي���د من �آياته ،ف�إنّه لن
يرى �سوى الجمال؛ وذلك لأنّ العالم بك ّل ما فيه هو ظ ّل اهلل و�أثر فعله ،وظ ّل الجميل جميل.
وم���ن الطّ بيع���يّ عندئذٍ �أن يكون حا�ص���ل التّفاعل الإيجابيّ مع الجمال عب���ارة عن ال�سّ رور
والفرح والرّ�ضا وال�شّ كر و�أمثالها .ف�إذا كان الإن�سان في هذا العالم ،وكان ال�سّ خط غالبًا عليه،
فال �شكّ ب�أنّ هناك م�شكلة حقيقيّة .فهو �صاحب �شخ�صيّة �ساخطة ...فما هي هذه الم�شكلة؟
وكيف تن�ش�أ؟ و�إلى �أين ت�ؤدّي؟
من هي الشخصية الساخطة؟
ال�سّ خ���ط عبارة ع���ن حالة من االنزعاج والنّفور الّذي قد ي�صبح غ�ضبًا فيما �إذا اجتمع مع
الكب���ر .والم�شكل���ة التي ي�شير �إليها الإمام الخميني { في ه���ذا المجال ،وباال�ستفادة من
الأحادي���ث ال�شّ ريف���ة ،هي ال�سّ خط على اهلل تعالى ،ال مطلق ال�سّ خ���ط .فلو كان ال�سّ خط رذيلة
�أخالقيّة لما اتّ�صفت به بع�ض �أفعال الحقّ المتعال عزّت �أ�سما�ؤه.
((( جنود العقل والجهل� ،ص .162
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�إنّ ه���ذه الحالة التي تتر�سّ خ في النّف�س ،فت�صبح م���ن �سمات �شخ�صيّتها� ،إنّما تكون رذيلة
مهلك���ة ف���ي حال توجّ هت �إلى الكم���ال الحقيقيّ  .وبدلاً من �أن تكون را�ضي���ة عنه ،فرحة مقبلة
علي���ه ،تراها مدب���رة �ساخطة .وال �شكّ ب�أنّ النّفور من الكم���ال الواقعيّ لهو من �أعظم �أ�سباب
ال�شّ ق���اء؛ لأنّ���ه ي�ؤدّي �إلى قطع االرتباط به والتوجّ ه �إلي���ه .و�إذا ح�صل هذا الأمر ،لم يكن �أمام
الإن�سان �سوى ال�سّ قوط في �أودية التّ�سافل والنّق�صان.
قد يتعجّ ب بع�ضهم ويت�ساءل« :هل يمكن �أن ي�سخط الإن�سان على الكمال الواقعيّ ؟!» وهذا
التّعجّ ب في محلّه.
ينبغ���ي �أن نعل���م �أوّلاً �أنّ ال�سّ خ���ط يتولّد من مالحظ���ة النّق�ص وتوابعه ،ث���مّ االنزجار منه
وال ّنف���ور .وه���ذا النّفور �أم��� ٌر فطريّ ؛ لأنّ فطرة الإن�س���ان ،كما �أنّها تع�شق الكم���ال وتميل �إليه،
ف�إنّها تنفر من النّق�ص وتبغ�ضه وتهرب منه .يقول الإمام الخميني {« :اعلم �أيّها ال�سّ الك
�إل���ى اهلل� ،أنّك �إذا �صرفت وجهك الظّ اهر عن الجّ هات المت�شتّتة لعالم الطّ بيعة ،وتوجّ هت �إلى
نقط���ة واحدة ،فقد ادّعي���ت فطرتين من الفط���ر الإلهيّة ،التي �أودعت بي���د الغيب في خميرة
ذات���ك ،وقد خمّر الحقّ تعالى طينتك بها بيد الجالل والجمال ،وقد �أظهرت هاتين الحالتين
الفطريّتين ب�صورة ظاهرة دنيويّة ،و�أ�شهدتهما بها ،و�أقمت البيّنة على عدم احتجابك عن نور
هاتين الفطرتين الإلهيّتين ،ب�صرف الظّ اهر عن الغير والتّوجّ ه �إلى القبلة التي هي مح ّل ظهور
ي���د اهلل وق���درة اهلل .وهاتان الفطرتان الإله ّيت���ان� ،إحداهما :التنفّر ع���ن النّق�ص والنّاق�ص،
والثّاني���ة :هي الع�شق للكمال والكامل .والأوّل �أ�صليّ ذاتيّ  ،والثّاني تبعيّ ظلّيّ  ،من الفطر التي
عجن���ت به���ا جميع عائلة الب�ش���ر ومن دون ا�ستثناء .فف���ي جميع �سل�سلة الب�ش���ر مع اختالفهم
ف���ي العقائد والأخالق والطّ بائع والأمزجة والأمكنة والع���ادات ،في البدويّ منهم والح�ضريّ ،
والبدائ���يّ والمتمدّن ،والعالم والجاهل ،والإلهيّ والطّ بيع���يّ  ،هاتان الفطرتان مخمّرتان ،و�إن
كان���وا محجوبين عنهما ،ويختلفون في ت�شخي�ص الكم���ال والنّق�ص والكامل والنّاق�ص .فذاك
المتوحّ ����ش ال�سّ فّاك الفتّاك ،يرى الكمال في اال�ستي�ل�اء على نفو�س النّا�س و�أعرا�ضهم ،ويرى
ال�سّ فك والقتل كمالاً  ،في�صرف عمره لأجله .وذاك الطّ الب للدّنيا والطّ الب للجاه والمال ،يرى
الكم���ال بالمال والجاه ويع�شقهما .وبالجملة ،ف�صاحب ك ّل ق�صد يرى مق�صده كمالاً و�صاحبه
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كاملاً ويع�شقه ،ويتنفّر من غيره»(((.
ال�صافي���ة �إذً ا� ،أن ينزعج الإن�س���ان من النّق����ص ،ويتنفّر منه،
فم���ن مقت�ضي���ات الفط���رة ّ
وتح�صل له حالة من الرّف�ض وال�سّ خط عليه ،بل �إنّ من لم يكن كذلك ،فهو محجوبٌ عن هذه
�شخ�ص يعاني من خللٍ في �شخ�صيّته و�إيمانه.
ٌ
الخلقة الأ�صليّة ،وهو
ف�إذا �شاهدنا في �أنف�سنا حالة ال�سّ خط الدّائم ،فهذا يعني �أنّ مالحظة النّق�ص ومواجهته
تغل���ب علينا .وهل هذا الأم���ر مقبو ٌل �أو طبيعيٌّ في هذه الحي���اة؟ �أم �أنّنا نعاني من م�شكلة في
فهم الواقع الذي نحن فيه؟
لكنّنا لو دقّقنا قليلاً  ،لوجدنا �أنّ هذا ال�سّ خط يعود �إلى �أمرين �أ�سا�سيّين� ،أو �أنّه يظهر في حالين:
ال�سخ���ط عل���ى الكمال الواقعي ،ظ ًّن���ا ب�أ ّنه نق�ص .ويح�صل ه���ذا الأمر عند الذين
الأوّلّ :
فقدوا نور العقل المميّز بين الح�سن والقبح.
الواقعي تم ّردًا وكب ًرا وعنادًا؛ �أي مع علمهم ب�أ ّنه كمال لك ّنهم
ال�سخط على الكمال
الثانيّ :
ّ
ي�سخطون عليه .وهو موجود عند �أعداء اهلل الذين فقدوا نور الفطرة بالكامل ،و�صاروا
في زمرة الأبال�سة الذين لي�س فيهم �سوى جب ّلة ال�ش ّر والقذارة والقبح.
هذا ،ومن المتوقّع لمن فقد نور العقل �أن ي�صل به الأمر �إلى �أن تنطفئ فيه �أنوار الفطرة.
و�إنّما يطفئ نور العقل �أمور ،وقد اتّ�ضح الكثير منها �إلى الآن� .إلاّ �أنّ ما يجمعها �أم ٌر واحدٌ ،هو
عدم اتّباع العقل وطاعته.
وهكذا يُعلم �أنّ ال�سّ خط على الكمال الواقعيّ ـ �سواء كان من �سوء التّقدير (�ضعف العقل)،
�أو التّعمّد (انطفاء نور الفطرة) ـ هو الذي يكون رذيلة �أخالقيّة و�صفة مهلكة.
ال�شّ خ�صيّة ال�سّ اخطة هي التي ت�سخط في الظّ اهر على هذه الأمور ،و�إن كانت في الباطن
�ساخط���ة عل���ى اهلل تعالى؛ لأنّ تلك الأمور لي�س���ت �سوى مظاهر الكمال المطل���ق وتجلّياته في
الحي���اة� ،سواء التفتَ الإن�سان �أم ال .وعندما يرتفع حج���اب الطّ بيعة ويخرج الإن�سان من هذه
الدّنيا ،وي�صبح الب�صر حديدً ا ،فكثيرًا ما تظهر العداوة والحقد على الم�ؤمنين ب�صورة الحقد
على اهلل تعالى ،وال�سّ خط على ذاته المقدّ�سة .نعوذ باهلل تعالى من �سوء العاقبة!
((( معراج ال�سالكين� ،ص.130-129
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من أين ينشأ ّ
السخط؟
 .1احتجاب الفطرة

�إنّ �أكث���ر ح���االت ال�سّ خ���ط تن�ش����أ من ع���دم ت�شخي�ص الكمال ف���ي ال�شّ ���يء .وعندما يعجز
الإن�س���ان عن �إدراك الكمال الواقعيّ  ،ف�سوف ي�ؤدّي هذا الأمر �إلى �إلقاء الحجب على الفطرة؛
لأنّ الفط���رة ،التي هي عب���ارة عن �شدّة االنجذاب والتعلّق بالكمال ،م���ا لم تتوجّ ه �إلى الكمال
الواقعيّ � ،سواء من جهة التّوجّ ه �إلى الكمال الموهوم �أو من جهة عدم ر�ؤية الكمال في ال�شّ يء،
ف�سوف ت�ضعف ،وي�ضعف في �صاحبها ندا�ؤها ودورها.
ر�ضى بالكمال ،مع بقاء �شيء من نور الفطرة فينا ،فهذا
وعندما ال نجد في �أنف�سنا حبًّا �أو ً
يعن���ي �أ ّنن���ا ال نراه كمالاً ؛ لأنّنا ل���و ر�أيناه كمالاً و�سخطنا عليه ،ف�إ ّنن���ا �أ�صبحنا من زمرة العتاة
المردة المعاندين ،الذين لي�س لهم �سوى جهنّم الخلد.
يق���ول الإم���ام الخمين���يّ {�« :إنّ ال�سّ خ���ط من جنود الجه���ل و�إبلي�س ،وم���ن مقت�ضيات
الفط���رة المحجوبة الجاهلة ،نتيجة لنق�صان المعرف���ة بمقام الرّبوبيّة ،والجهل بعزّة ال�شّ امخ
ج ّل وعال»(((.
فال�سّ خ���ط عل���ى �أيّ كامل� ،أو ما يغلب عليه جهة الكمال ،ه���و من احتجاب الفطرة ،ب�سبب
�أغلفة الجهل بجهة الكمال.
ف����إذا تكرّر هذا الأمر ،و�صار حالة را�سخة في النّف����س ،ينطفئ نور الفطرة ب�صورة تامّة،
وال يبق���ى في ه���ذا الإن�سان �أي تعلّق �أو رغب���ة بالكمال حتّى لو �أدركه كمالاً  ،ب���ل يف ّر منه ،لأنّه
كم���ال وح�سن ،كما ح�صل مع قوم لوط ،حيث قالوا} :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ{((( .وق���د �شاهدنا ف���ي حياتنا جماعة كانت تعذّب الم�ؤمني���ن المجاهدين ،لأنّهم
م�ؤمنون} :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ{(((.

((( جنود العقل والجهل� ،ص.168
((( �سورة النمل ،الآية .56
((( �سورة البروج ،الآية .8
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 .2الجهل باهلل

«اعل���م �أنّ الإن�سان الذي يعتقد بالحقّ وتقديره اعتقادًا يقينيًّا ،ويعتمد على الرّكن الرّكين
الذي يتمتّع بالقدرة المطلقة ،والذي يقرّر الأمور ب�أ�سرها على �ضوء الم�صالح الغيبيّة ،والذي
ال�صعاب
له الرّحمة الكاملة المطلقة والجود المطلق ،من المعلوم �أنّ مثل هذا اليقين ،تتذلّل ّ
عنده ،وته���ون �أمامه الم�صائب ،ويختلف كثيرًا في طلبه لمعي�شته عن �أهل الدّنيا و�أهل ال�شكّ
وال�شّ رك.
�إنّ الذي���ن يعتم���دون عل���ى الأ�سباب الظّ اهريّ���ة ،يعي�شون دائمًا عند طلب ال���رّزق في حالة
م���ن القلق واال�ضطراب ،ولو ا�صطدموا بم�شكلة ،لعظمت عندهم و�ضاقت الحياة في �أعينهم؛
لأنّهم ال يجدونها محفوفة بالم�صالح الغيبيّة التي يعلمها اهلل ويجهلها الإن�سان.
وخال�صة الكالم� :إنّ من يرى �سعادته في تح�صيل هذه الدّنيا ،يواجه في طلبه هذا الآالم
وال َعن���اء ،وتُ�سلب عنه الرّاحة والبهجة ،وتُ�ستنزف ق���واه وطاقاته في هذا الطلب .كما نرى �أنّ
تعب ون�صب ،و�أنّهم لم يتمتّعوا باطمئنان في الرّوح وا�ستقرار في الج�سم،
�أهل الدّنيا دائمًا في ٍ
و�إذا حلّ���ت بهم م�صيبة ،خارت قواهم وحيويّتهم ،وزال جَ لَدهم و�صبرهم �أمام الحوادث التي
تداهمه���م .وهذا ال يكون �إ ّال نتيج���ة �شكّهم وعدم �إيمانهم بالق�ضاء الإلهيّ وعدله ،فتكون هذه
الأمور من الحزن والهمّ والتعب ،نتيج ًة لهذا التّزلزل»(((.
�إنّ ظاه���رة الجهل باهلل جديرة بالدّرا�سة والت�أمّل؛ لأنّ ظاهر الق�ضيّة قد يختلط مع �أنواع
الجه���ل الأخرى والتي يُعذر النّا�س معها ،لكنّ الجاهل ال يك���ون معذورًا دائمًا ،ويكون مذمومً ا
وقبيحً ا في حالتين:
وق�صر.
الأولى� :إذا كان �صاحبه قادرًا على تح�صيل العلم ،لك ّنه �أهمل ّ
ال ّثاني���ة� :إذا كان العل���م ّ
بال�شيء بديهيًّا ووجدانيًّا وتلقائيًّ���ا وحتميًّا ،وهذا هو حالنا مع ربّ
العالمين الذي ملأت �أ�سما�ؤه �أركان ك ّل �شيء .وهو معنى ما قاله �أمير الم�ؤمنين :Q
«عليكم بطاعة من ال ُتعذرون بجهالته»(((.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .595 - 594
((( نهج البالغة� ،ص.499
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وهذا يعني �أنّ الجهل باهلل ـ الذي هو الجهل بالكمال الواقعي ومظاهره ـ لي�س �سوى مر�ض
نف�سيّ يحكي عن �شخ�صيّة مت�أزّمة .وال يمكن �أن نعذر مثل هذا ال�شّ خ�ص ،وهو قاد ٌر حتمًا على
ح ّل م�شكلته دون بذل �أيّ جهد �أو مجاهدة.
الدنيا
حب ّ
ُّ .3

والمن�ش����أ الآخر لل�سّ خط هو حبّ الدّنيا .وقد ذكرنا م���رارًا �أنّ حبّ الدّنيا ـ الذي هو عبارة
ع���ن التعلّق بالأمور الزّائلة الفانية الموهومة ،كالرّئا�سة والج���اه واالعتبار ـ �إنّما يغذّي الجهل
وال�ضعف والخلل الأخالقيّ في ال�شّ خ�صيّة؛ في�ؤدّي �إلى بروز حاالت �أ�ش ّد وخامة .يقول الإمام:
ّ
«و�إنّ م���ن المفا�سد الكبيرة لحبّ الدّنيا ـ كما كان يقول �شيخنا العارف (روحي فداه) ـ هو �أنّه
�إذا انطب���ع ح���بّ الدّنيا على �صفحة قلب الإن�سان ،وا�شت ّد الأن�س بها ،انك�شف له عند الموت �أنّ
الح���قّ المتع���ال يف�صل بينه وبين محبوب���ه ،ويفرّق بينه وبين مطلوبه ،فيغ���ادر الدّنيا �ساخطً ا
مغتاظً ���ا على وليّ نعمته� .إنّ ه���ذا القول القا�صم للظّ هر يجب �أن يوق���ظ الإن�سان �أيّما �إيقاظ،
للحف���اظ على قلبه .فالعياذ باللهّ من �إن�س���ان ي�سخط على وليّ نعمته ،مالك الملوك الحقّ ؛ �إذ
لي�س �أحد يعرف �صورة هذا ال�سّ خط والعداء ،غير اهلل تعالى»(((.
 .4الحسد

وي�أتي الح�سد ليعزّز حال���ة العمى والنّفور من النّعم والكماالت ومظاهر الجمال .و�صحيح
و�ساخط للنّعمة
ٍ
�أنّ الح�س���ود يتمنّ���ى زوال النّعمة عن غيره ،لكنّه يتحوّل �شيئً���ا ف�شيئًا �إلى كار ٍه
خ�صو�صا �إذا الحظ عدم زوالها عن المح�سود على م ّر الأيّام.
ً
ب�شكلٍ مطلق،
ال�صفات المعنويّ���ة والظاهريّة للم�ؤمن ،تتنافى
يق���ول الإمام الخمين���يّ {�« :إن ّجميع ّ
والآثار التي يوجدها الح�سد في ظاهر الإن�سان وباطنه� ،إنّ الم�ؤمن يح�سن الظنّ باللهّ تعالى،
را�ض بق�سمه الذي يق�سمه بين عباده؛ �أمّا الح�سود ف�ساخطٌ على اهلل تعالى ،ي�شيح بوجهه
وهو ٍ
ع���ن تقديرات���ه ...و�إنّ من المفا�سد الكبي���رة التي ال تنفكّ عن الح�س���د� ،سخط الح�سود على
الخالق ووليّ نعمته ،و�إعرا�ضه عن تقديراته تعالى»(((.

((( الأربعون حديثًا� ،ص .150
((( (م.ن)� ,ص .135 - 134
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كيف نتعامل مع حالة ّ
السخط في أنفسنا؟
الصالح
 .1العلم ال ّنافع والعمل ّ

ق���د اتّ�ض���ح ممّا �سبق عالج ه���ذه الموبقة العظيمة ،ف����إنّ �أ�صل ك ّل خير و�ص�ل�اح هو العلم
النّاف���ع والعم���ل وفقه .والعلم النّافع هنا ،هو معرفة �أ�سرار هذا العالم و�سننه الإلهيّة .فما من
�ش���يء يجري فيه �إلاّ وهو بتدبير المتعال الذي ال يريد �س���وى الخير لعباده الم�ؤمنين ،عن �أبي
عب���د اهلل « :Qعَجِ ْب ��تُ ِل ْل َم ْر ِء ا ْلمُ�سْ لِمِ اَل َيق ِْ�ضي اهلل َع َّز وَجَ َّل َل ُه ق ََ�ضا ًء �إ اَِّل كَا َن خَ يْراً َلهُ،
ْ�ض َو َمغَا ِر َبهَا كَا َن خَ يْراً َلهُ»(((.
الر ِ
ِي�ض كَا َن خَ يْراً َلهَُ ،و�إِنْ َملَكَ مَ�شَ ا ِر َق ْ أَ
ِّ�ض بِا ْل َمقَار ِ
َو�إِنْ ُقر َ
ولو �أدرك الم�ؤمن هذه الحقيقة ،والحق تجلّياتها في حياته ،المتلأت جعبة معرفته ب�آالف
ال�شّ واهد الدالّة على ح�سن التّدبير وجماله ،ولأ�شرق قلبه بحبّ اهلل ور�ضوانه ،وتوجّ هت نف�سه
�شغفًا �إليه� ،إن كان فيه �شيء من الفطرة.
 .2الذّ كر

و�إذا �شاه���د في نف�سه قبحً ا �أو �ضعفًا ،فليعلم �أنّ الأمر يحتاج �إلى مجاهدة ،و�إنّ من �أ�سمى
ح���االت المجاه���دة :ال ّذك���ر؛ وهو عبارة ع���ن تلقين القلب تل���ك الحقائق المتع ّلق���ة بالوجود،
ال�صالة ،قال اهلل تعالى:
وخ�صو�صا في الخلوات .و�أف�ضل و�سيلة للذّكر هي العبادة ،و�أعالها ّ
ً
}ﭟ ﭠ ﭡ {((( ،وق���ال ع ّز من قائل} :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ{((( .ولي�ستع���ذ باهلل من ال�شّ يطان الرّجيم ،الذي ال
همّ له وال �شغل �سوى �إلقاء الو�ساو�س والأباطيل ،التي هي عبارة عن �إظهار العالم والحياة على
غير ما هما عليه في الواقع.

((( الكافي ،ج� ،2ص.62
((( �سورة طه ،الآية .14
((( �سورة الأعراف ،الآية .201
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المفاهيم الرئيسة

ال�سخط عبارة عن حالة من االنزعاج وال ّنفور ا ّلذي قد ي�صبح غ�ض ًبا فيما �إذا اجتمع
ّ .1
مع الكبر.
ال�سخط من مالحظة ال ّنق�ص وتوابعهّ ،ثم االنزجار منه وال ّنفور .لأنّ فطرة
 .2يتو ّلد ّ
الإن�سان كما �أ ّنها تع�شق الكمال وتميل �إليه ،ف�إ ّنها تنفر من ال ّنق�ص وتبغ�ضه وتهرب منه.
ال�سخط حالة دائمة في ال ّنف�س ،فهذا يعني �أنّ مالحظته
 .3الم�شكلة هي عندما ي�صبح ّ
لل ّنق�ص ومواجهته تغلب عليه .فما من �شيء يدور حولنا �إلاّ وهو مظهر لإرادة اهلل
وتدبيره المحكم .وهذا التّدبير يحكي عن جمال اهلل المطلق و�صفاته الح�سنى.
وعندما يتفاعل الإن�سان مع ك ّل هذا الواقع ب�صورة �إيجاب ّية ،وي�ستفيد من �آياته ،ف�إ ّنه
لن يرى �سوى الجمال.
الحقيقي(الحق تعالى) .وبدلاً
توجهت �إلى الكمال
 .4يكون ال�سخط رذيلة مهلكة في حال ّ
ّ
من �أن تكون را�ضية عنه ،فرحة مقبلة عليه ،تراها مد ّبرة �ساخطة .وال ّ
�شك ب�أنّ ال ّنفور
الواقعي لهو من �أعظم �أ�سباب ّ
ال�شقاء ،لأ ّنه ي�ؤ ّدي �إلى قطع االرتباط به
من الكمال
ّ
ال�سقوط في �أودية
ّ
والتوجه �إليه .و�إذا ح�صل هذا الأمر ،لم يكن �أمام الإن�سان �سوى ّ
التّ�سافل وال ّنق�صان.
ال�سخط على الكمال الواقعي ظ ًّنا ب�أ ّنه
ال�سخط يعود �إلى �أمرين �أ�سا�س ّيين :الأ ّولّ :
ّ .5
نق�ص .ويح�صل هذا الأمر عند الذين فقدوا نور العقل المم ّيز بين الح�سن والقبح.
الواقعي تم ّردًا وكب ًرا وعنادًا (�أي مع علمهم ب�أ ّنه كمال
ال�سخط على الكمال
الثانيّ :
ّ
لك ّنهم ي�سخطون عليه) .وهو موجود عند �أعداء اهلل الذين فقدوا نور الفطرة بالكامل،
و�صاروا في زمرة الأبال�سة الذين لي�س فيهم �سوى جب ّلة ال�ش ّر والقذارة والقبح .كما
حب ال ّدنيا والح�سد.
ين�ش�أ من الجهل باهللّ ،
 .6عالج هذه الموبقة العظيمة يكون من خالل العلم ال ّنافع(معرفة �أ�سرار العالم و�سننه
الإله ّية) ،الذكر الذي هو عبارة عن تلقين القلب تلك الحقائق المتع ّلقة بالوجود
ال�صالة.
و�أف�ضل و�سيلة لل ّذكر هي العبادة ،و�أعالها ّ
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شواهد من وحي ّ
الدرس
دعاء:

«ال َّل ُه� � َّم �صَ � � ِّل َعلَ ��ى مُحَ مَّدٍ َو�آلِ مُحَ َّم ��دٍ  ،وَا ْر ُز ْقنِي الْحَ َّق عِ ْن َد َتق ِْ�صيرِي ِف ��ي ال�شُّ ْك ِر لَكَ ِبمَا
�أَ ْن َع ْم ��تَ َعلَ ��يَّ ِف ��ي ا ْليُ�سْ � � ِر وَا ْلعُ�سْ � � ِر وَال�صِّ حَّ � � ِة وَال�سَّ َق ��مِ  ،حَ َّت ��ى َ�أ َت َعرَّفَ مِ ��نْ َنفْ�سِ ��ي َر ْو َح الرِّ�ضَ ا
وَطُ َم�أْنِي َن َة ال َّنف ِْ�س مِ نِّي ِبمَا يَجِ بُ لَكَ فِيمَا يَحْ دُثُ فِي حَ الِ الْخَ و ِْف وَالأَمْ نِ وَالرِّ�ضَ ا وَال�سُّ خْ ِط
َال�ض ِّر وَال َّن ْفعِ»(((.
و َّ
اآليات الكريمة:

}ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ{(((.
الروايات الشريفة:

 .1عن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qال َي ُقو َل َّن �أَ َح ُد ُك ْم :الله َّم ِ�إ ِّني �أَعُو ُذ َ
بك مِ َن ا ْل ِف ْت َنةِ؛ لأ َّن ُه
َل ْي َ�س �أَ َح ٌد ِ�إ َّال َو ُه َو م ُْ�ش َتم ٌِل َعلَى ِف ْت َنةَ ،ولك ِْن م َِن ْا�س َت َعا َذ َف ْل َي ْ�س َت ِع ْذ مِ ْن م ُِ�ض َّ
التِ ا ْل ِف َت ِن،
َف ِ�إ َّن َ
اهلل ُ�س ْب َحا َن ُه َي ُق ُ
ول} :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ{(((؛ َو َم ْع َنى ذل َِك
ا�ضي ِبق ِْ�س ِمهِ»(((.
ال�ساخِ ط ِل ِر ْز ِق ِه َوال َّر ِ
�أَ َّن ُه ُ�س ْب َحا َن ُه ي َْخ َت ِب ُر ُه ْم ِبال ْأموَالِ َوالأ ْو َال ِد ِل َي َت َب َّي َن َّ
هلل»(((.
َقين ا ْل َم ْر ِء ا ْلم ُْ�س ِل ِم �أ ْن ال ُي ْر ِ�ض َي ال ّنا�سَ ِب�سَ َخ ِط ا ِ
 .2عن �أبي عبد اهلل «ِ :Qم ْن ِ�صحَّ ِة ي ِ
 .3عن �أبي عبد اهلل « :Qلقي الح�سن بن علي عبد اهلل بن جعفر  Lفقال« :يا
عبداهلل ،كيف يكون الم�ؤمن م�ؤم ًنا وهو ي�سخط ق�سمه ،ويح ّقر منزلته ،والحاكم عليه
اهلل؟ ف�أنا ّ
ال�ضامن لمن ال يهج�س في قلبه �إال ال ّر�ضا �أن يدعو اهلل في�ستجاب له»(((.

((( ال�صحيفة ال�سجّ اديّة ،دعا�ؤه Qفي ال�شدّة وعند تع�سر الأمور.
((( �سورة التوبة ،الآيتان  58و .59
((( �سورة الأنفال ،الآية .28
((( نهج البالغة.483 ،
((( الكافي ،ج� ،2ص .57
((( (م.ن)� ،ص .62
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ا�س ِب َ�س َخ ِط
َ .4عنْ �أَ ِبي َع ْب ِد ا ِ
هلل « :Qمِ نْ ِ�ص َّح ِة َيق ِ
ِين ا ْل َم ْر ِء ا ْل ُم ْ�سل ِِم �أَ ْن اَل ُي ْر ِ�ض َي ال َّن َ
ِي�صَ ،و اَل
�ص َحر ٍ
اللهَّ َِ ،و اَل َي ُلو َم ُه ْم َعلَى َما َل ْم ُي�ؤْ ِت ِه اهلل؛ َف�إِ َّن ال ِّر ْز َق اَل َي ُ�سو ُق ُه حِ ْر ُ
َي ُر ُّد ُه َك َراهِ َي ُة َكا ِرهٍَ ،و َل ْو �أَ َّن �أَ َح َد ُك ْم َف َّر مِ نْ ِر ْز ِق ِه َك َما َي ِف ُّر مِ َن ا ْل َم ْوتِ  َ ،ألَ ْد َر َك ُه ِر ْز ُق ُه
َك َما ُي ْد ِر ُك ُه ا ْل َم ْو ُتُ ،ث َّم َقا َل� :إِ َّن َ
ِين
اح َة فِي ا ْل َيق ِ
اهلل ِب َع ْد ِل ِه َوق ِْ�سطِ ِه َج َع َل ال َّر ْو َح َوال َّر َ
َوال ِّر َ�ضاَ ،و َج َع َل ا ْل َه َّم َوا ْل َح َز َن فِي َّ
ال�س َخط»(((.
ال�ش ِّك َو َّ
ظيم ال َبالءَِ ،ف َمن َر ِ�ض َي َفلَ ُه عِ ن َد
 .5عن ر�سول اهلل �« :Pإذا � َأح َّب اهلل عَبداً اِب َتال ُه ِب َع ِ
ال�س َخ ُط»(((.
هلل ال ِّر�ضى ،و َمن َ�س َخ َط ال َبال َء َفلَ ُه عِ ن َد ا ِ
ا ِ
هلل َّ
هلل
 .6عن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qمنْ َ�أ ْ�ص َب َح َعلَى الدُّ ْن َيا َحزِيناً َف َق ْد �أَ ْ�ص َب َح ِل َق َ�ضا ِء ا ِ
َ�ساخِ طاً»(((.
هلل َ « :Pمنْ �أَ ْر َ�ضى ُ�س ْل َطاناً ِب َما �أَ ْ�س َخ َط َ
ِين اهللِ»(((.
 .7عن َر ُ�س ِول ا ِ
اهلل َخ َر َج مِ نْ د ِ
 .8عن �أمير الم�ؤمنين �ِ « :Qإ َّن ا ْل ُم�ؤْمِ َن ِ�إ َذا َن َظ َر ا ْع َت َب َرَ ،و ِ�إ َذا َ�س َك َت َت َف َّك َرَ ،و ِ�إ َذا َت َك َّل َم َذ َك َر،
ال�س َخ ِطُ ،ي ْر ِ�ضي ِه ع َِن
َو�إِ َذا ْا�س َت ْغ َنى َ�ش َك َرَ ،و�إِ َذا �أَ�صَ ا َب ْت ُه �شِ َّد ٌة �صَ َب َرَ ،ف ُه َو َق ِر ُ
يب ال ِّر َ�ضا َبعِي ُد َّ
هلل ا ْليَ�سِ ي ُر ،و اََل ي ُْ�سخِ ُط ُه ا ْل َكثِي ُر ،و اََل َي ْب ُل ُغ ِب ِن َّي ِت ِه ِ�إ َرا َد ُت ُه فِي ا ْل َخ ْي ِرَ ،ي ْن ِوي َكثِيراً مِ َن ا ْل َخ ْي ِر،
ا ِ
َو َي ْع َم ُل ِب َطا ِئ َف ٍة مِ ْن ُهَ ،و َي َتلَه َُّف َعلَى مَا َفا َت ُه مِ َن ا ْل َخ ْي ِر َك ْي َف َل ْم َي ْع َم ْل ِبهِ ،وَا ْل ُم َنا ِف ُق �إِ َذا َن َظ َر
يب
َلهَاَ ،و ِ�إ َذا َ�س َك َت َ�سهَاَ ،و ِ�إ َذا َت َك َّل َم َل َغاَ ،و ِ�إ َذا ْا�س َت ْغ َنى َط َغاَ ،و ِ�إ َذا �أَ�صَ ا َب ْت ُه �شِ َّد ٌة َ�ض َغاَ ،ف ُه َو َق ِر ُ
هلل ا ْليَ�سِ ي ُر ،و اََل ُي ْر ِ�ضي ِه ا ْل َكثِي ُرَ ،ي ْن ِوي َكثِيراً مِ َن
ال�س َخ ِط َبعِي ُد ال ِّر َ�ضى ،ي ُْ�سخِ ُط َعلَى ا ِ
َّ
ال�ش ّر َِ ،و َي ْع َم ُل ِب َطا ِئ َف ٍة مِ ْن ُهَ ،و َي َتلَه َُّف َعلَى مَا َفا َت ُه مِ َن َّ
َّ
ال�ش ِّر َك ْي َف َل ْم َي ْع َم ْل ِبهِ»(((.

((( الكافي ،ج� ،2ص .57
((( (م.ن)� ،ص .253
((( نهج البالغة� ،ص .508
((( الكافي ،ج� ،2ص .373
((( بحار الأنوار ،ج� ،75ص .50

الدّرس الثامن عشر

العدوان
ّ
تشكله ،وطرق معالجته
ماهيته،

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يبيّن المعنى الدّقيق للجور ودرجاته.
 2 .2يذك���ر �أب���رز الأ�سب���اب الت���ي ت����ؤدّي �إل���ى ت�ش���كّل
ال�شّ خ�صيّة العدوانيّة و�أهم �آثارها.
 3 .3ي�ش���رح كي���ف نح���ول دون ت�ش���كّل ال�شخ�صي���ة
العدوانيّة.

تمهيد
قال �أمير الم�ؤمنين ِ « :Qبئْ�سَ الزَّا ُد ِ�إلَى ا ْل َمعَا ِد ا ْل ُع ْدوَانُ َعلَى ا ْل ِعبَاد»(((.
�إنّ انتظ����ام الحي����اة الب�شريّ����ة واعتدالها يُع ّد مق ّدم����ة �أ�سا�سيّة ل�سي����ر المجتمعات نحو
كماله����ا المن�شود ،ولتحقّق البيئة ال�سّ ليمة التي تنبعث منها الف�ضائل والتّوجّ هات المعنويّة
ال�سّ امية.
وال يتحقّ���ق ه���ذا االنتظام �إلاّ �إذا �ص���ارت رعاية الحقوق قيم ًة را�سخ ًة ف���ي المجتمع ،ونبذ
ّا�س الجو َر والعدوان ،وجعلوا مواجهتهما والق�ضاء عليهما مهمّة �أ�سا�سيّة لهم.
الن ُ
ما هو الجور؟
ي�ض���جّ المجتمع بح���االت الجور واالعتداء على الحقوق ،فال تنظ���ر �إلى جهة �إلاّ وترى حقًّا
الخا�صة،
ّ
م�سلوبً���ا �أو م�ض ّيعًا� ،سواء في البيئة والطّ بيعة التي ت�شت���رك فيها الحقوق العامّة مع
كالكثي���ر من االنتفاع���ات في المياه والتّراب واله���واء والموارد� ،أو في ال ّنظ���ام العام الذي به
�ص�ل�اح �أمر المعا�ش والبق���اء� ،أو داخل العائلة الواحدة ،حيث الأخ يعتدي على �أخيه ،ويح�صل
ال ّتن���ازع على الأم�ل�اك والمواريث .وت���رى الظّ لم ف���ي الم�ؤ�سّ �سات وفي المعاه���د والمنظّ مات
والحكومات .وكلّما �صرت �أكثر �إدراكًا لنظام الحقوق �أدركت حجم الجور ومدى تف�شّ يه ،حتى
ق���د ي�صيبك الي�أ�س من الإ�صالح! �إلاّ �إذا �سمعت عن �آخر الزّمان ،حيث «تُملأ الأر�ض ق�سطً ا
وعدل كما مُلئت ظلمًا وجوراً»(((.
اً

((( نهج البالغة� ،ص
((( الكافي ،ج� ،1ص.341
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فال�شّ واه���د الكثي���رة ال نحتاج معها �إل���ى كثير ت�أمّل لمعرفة معنى الج���ور ،لكنّنا نحتاج �إلى
درا�سة عمق الق�ضيّة لنعرف �إذا كنّا مبتلين ببع�ض درجات الجور� ،أو �إذا كنّا ن�سير على طريقٍ
�سن�صبح معه يومً ا ما من �أئمّة الجور �أو �أتباعهم ،ال �سمح اهلل.
ال ت�ستبع���دنّ يا عزيزي ،فلو اطّ لعت عل���ى �أحوال الكثير من ه�ؤالء لوجدت �أنّهم لم يختلفوا
في �سوابقهم عن الكثير منّا ،فعندما يُبتلى الإن�سان ويُختبر ،ال يُعلم �أيّ �شيءٍ �سيخرج منه!
وه���ا هو الإمام الخمينيّ { بقوله« :وال يتي�سّ ر االعت���دال الحقيقيّ �إلاّ للإن�سان الكامل
ال�صراط الم�ستقيم من���ذ بداية ال�سّ ير و�إل���ى منتهى نهاية
ال���ذي ل���م ينحرف ولم يخرج ع���ن ّ
والخط المحمّديّ  ،وبقيّة ال�سّ ائرين ي�سيرون فيه
ّ
الخط الأحمديّ
الو�ص���ول ،وهو بتمام المعنى ّ
على نحو التّبعيّة ال على نحو الأ�صالة»(((.
يري���د �أن يلف���ت �أنظارنا �إل���ى هذه الق�ضيّ���ة ،ويرفع من م�ست���وى ح�سا�سيّتنا تج���اه الجور؛
وخ�صو�صا �إذا
ً
فاجتن���اب الجور والنّجاة م���ن ارتكابه لي�س موج���ودًا فينا على نحو الأ�صال���ة،
علمن���ا �أنّ �أ�ص���ل الجور يرجع �إلى م���ا يح�صل داخل النّف�س ،حين تتغ ّل���ب �إحدى القوى الثّالث
(ال�شّ هويّ���ة والغ�ضبيّ���ة وال�شّ يطانيّة)� ،أو كلّها على مملكة الإن�س���ان .وكذلك� ،إذا علمنا �أنّ حبّ
الدّنيا( ،الذي هو كثير االنت�شار بيننا)� ،سي�ؤدّي �إلى الجور والعدوان ال محالة.
يق���ول الإمام {« :فالعدالة ،بما تعنيه من الح ّد الو�سط بين الإفراط والتّفريط والغل ّو
والتّق�صير ،هي من الف�ضائل الإن�سانيّة العظمى ،بل يُنقل عن الفيل�سوف العظيم �أر�سطوطالي�س
قول���ه�« :إنّ العدال���ة لي�ست من الف�ضائ���ل بل هي ك ّل الف�ضائل ،والجور ،وه���و �ضدّها ،لي�س من
الرّذائل ،بل هو ك ّل الرذائل»(((.
«ويُطلق ا�سم العدالة على معنًى �آخر ،هو تعديل جميع القِوى الباطنيّة والظّ اهريّة والرّوحيّة
والنّف�سيّ���ة ،وا�ستن���ادًا �إلى هذا المعنى ،ق���ال الفيل�سوف المتقدّم ذك���ره :العدالة ك ّل الف�ضائل
ال �أحده���ا .وبن���ا ًء على هذا ،يكون للج���ور معني���ان :الأوّل :مقابل العدال���ة بالمعنى الخا�ص،
والثّان ��ي :مقاب���ل العدالة بالمعنى العام ،وهذا هو المق�صود ف���ي قول الفيل�سوف المذكور� :إنّ
((( جنود العقل والجهل� ،ص .149
((( (م.ن)� ،ص .147
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الجور هو جميع الرذائل»(((.
ويذك���ر الإمام بع�ض درجات اال�ستقامة والعدالة ،كالعدالة في تجلّيات المعارف والتّوحيد
�أو ف���ي العقائد الحقّة �أو في الأخالق النّف�سيّ���ة ،من �أجل �أن ينبّهنا �إلى �إمكانيّة ح�صول الجور
في هذه المراتب ،و�إلى معنى �أعمق يرتبط بالجور ،قد ال يخطر على بالنا ،فيقول:
«فلو كانت اال�ستقامة في تجلّيات المعارف الإلهيّة وجلوات التّوحيد في قلوب �أهل المعرفة،
فتكون العدالة هنا بمعنى عدم االحتجاب بالخلق عن الحقّ تعالى ،وبالحقّ عن الخلق .وبعبار ٍة
مخت�ص بالكمّل من �أهل
ّ
�أخرى :ر�ؤية الوحدة في الكثرة ور�ؤية الكثرة في الوحدة ،وهذا المعنى
اهلل ،والتّفريط والإفراط ـ في هذا المقام ـ هو االحتجاب عن الحقّ �أو الخلق بالخلق �أو الحقّ ،
ويُحتمل �أن يكون ح�صول هذا المعنى للعدالة هو مطلوب �أهل اهلل في تلك الآية ال�شّ ريفة.
� ...أو كان���ت اال�ستقامة ف���ي العقائد الحقّة والحقائق الإيمانيّ���ة ،والعدالة فيها عبارة عن
�إدراك الحقائق الوجوديّة على ما هي عليه ،من الغاية الق�صوى للكمال الأ�سمائيّ � ،إلى منتهى
نهاية رجوع المظاهر �إلى الظّ واهر ،وهي حقيقة المعاد».
� ...أو كانت اال�ستقامة في الأخالق النّف�سيّة؛ �أي اعتدال القوى الثّالث :ال�شّ هويّة والغ�ضبيّة
وال�شّ يطانيّ���ة؛ ولأنّ المق�ص���ود في الحديث ال�شّ ريف ـ ح�سب الظّ اه���ر ـ هو هذا الق�سم الأخير،
فقد عُ ّد العدل من جنود العقل»(((.
ّ
ّ
ّ
ّ
العدوانية؟
خصية
كيف تتشكل الش
 .1خروج قوى ال ّنفس عن االعتدال

وخ�صو�صا في
ً
�إذاً ،تب���د�أ الق�ضيّ���ة بخ���روج القِوى الأ�سا�سيّ���ة للنّف�س عن جادّة االعت���دال،
المراحل الأولى من حياة الإن�سان ،حيث يفتقد �إلى التّربية ال�سّ ليمة.
الدنيا
حب ّ
ّ .2

ث���مّ ي�أتي حبّ الدّنيا لي�شعل نيران الع���دوان ،حينما يرى �أنّ هناك من يريد �سلبه ما يحبّ
�أو منعه من الو�صول �إليه.
((( جنود العقل والجهل� ،ص .148
((( (م.ن)� ،ص.145 - 144
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يق���ول الإمام{« :و�إنّ العطف والرّحمة والتّوا�ص���ل والمودّة والمحبّة متعار�ضة مع حبّ
الدّني���ا؛ و�إنّ البغ�ض والحقد والجور وقطع الرّحم وال ّنف���اق و�سائر الأخالق الفا�سدة وليدة �أ ّم
االمرا�ض هذه»(((.
الطبيعة البشر ّية
ّ .3

�إنّ الطّ بيعة الب�شريّة التي تتمثّل في النّف�س قبل تكاملها وتبدّلها �إلى مقام العقل والرّوح ،ذات
ا�ستع���دادٍ دائمٍ لالنح���راف عن جادّة االعتدال �إلى الإفراط والتّفري���ط .وما لم يتمّ تهذيب هذه
النّف�س وتزكيتها ،ف�إنّ جنوحها �إلى الجور ي�صبح �أمرًا حتميًّا� ،سواء ظهر هذا الجور �أو لم يظهر.
 .4اإلعراض عن نداء الفطرة

�أمّ���ا الطّ بيعة الغيبيّة الإلهيّ���ة ،المعبّر عنها بالفطرة ،والتي يو�ص���ل نورها �إلى ك ّل مخلوق،
فهي التي تنفر من الظّ لم والجور ،كما يقول الإمام{�« :إنّ القلب يخ�ضع بالفطرة للق�سمة
العادل���ة ،وينفر بالفط���رة كذلك من الع�سف والج���ور� .إنّ الفطرة الإلهيّ���ة الكامنة في �أعماق
الب�شر حبّ العدل والرّ�ضى به ،وكراهة الظّ لم وعدم االنقياد له»(((.
فمن ترك نور الفطرة و�أعر�ض عن ندائها ،فقد ذاك الوازع الإلهيّ  ،و�صار �أمره �إلى حيث
يرى الكمال في االعتداء على النّا�س وظلمهم.
يق���ول الإم���ام الخمين���يّ {« :ففي جمي���ع �سل�سلة الب�ش���ر ،مع اختالفهم ف���ي العقائد
والأخ�ل�اق والطّ بائ���ع والأمزجة والأمكنة والع���ادات ،في البدويّ منهم والح�ض���ريّ  ،والبدائيّ
والمتم���دّن ،والعال���م والجاهل ،والإله���يّ والطبيعيّ  ،هات���ان الفطرتان مخمّرت���ان ،و�إن كانوا
محجوبي���ن عنهم���ا ،ويختلف���ون ف���ي ت�شخي�ص الكم���ال والنّق����ص والكامل والنّاق����ص .فذاك
المتوحّ ����ش ال�سّ فّاك الفتّاك ،يرى الكمال في اال�ستي�ل�اء على نفو�س النّا�س و�أعرا�ضهم ،ويرى
ال�سّ فك والقتل كمالاً  ،في�صرف عمره لأجله .وذاك الطّ الب للدّنيا والطّ الب للجاه والمال ،يرى
الكمال بالمال والجاه ويع�شقهما .وبالجملة ،ف�صاحب ك ّل مق�صد يرى مق�صده كمالاً و�صاحبه
كاملاً ويع�شقه ،ويتنفّر من غيره»(((.
((( معراج ال�سالكين� ،ص .62
((( الأربعون حديثًا� ،ص .139
((( معراج ال�سالكين� ،ص .130-129
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 .5البيئة االجتماع ّية

�إنّ البيئ���ة االجتماعيّ���ة تلع���ب دورًا �أ�سا�سيًّا في توجي���ه وجهة الإن�سان نحو ه���ذه الخ�صلة
المهلك���ة .ه���ذه البيئة هي الت���ي ت�صنع تلك الأنظم���ة والقوانين والتي تُ�سمّ���ى ب�شريعة الغاب،
وعنده���ا �سين�ش����أ �أبنا�ؤها على قاعدة «�إن لم تك ��ن ذئبًا �أكلتك ال ّذئ ��اب»؛ فيتحوّل الجميع ،ولو
باال�ستعداد� ،إلى الحالة الذّئبيّة التي هي روح الجور والعدوان.
الرجل المناسب في المكان المناسب
 .6عدم وضع ّ

وف���ي الم�ؤ�سّ �س���ات� ،إذا �أردنا �أن ن�ضع �أيدين���ا على �أهمّ عامل ي�ؤدّي �إلى تج��� ّر�ؤ العاملين �أو
الم�س�ؤولي���ن على الظّ ل���م واالعتداء ،فلن�ستمع �إل���ى ما ذكره �أمي���ر الم�ؤمنين Qفي عهده
ال�شّ ريف لمالك الأ�شتر حين ولاّ ه م�صر ،حيث يقولُ « :ث َّم انْظُ ْر فِي �أُمُو ِر ُعمَّالِكَ  ،فَا�سْ َتعْمِ ْل ُه ُم
اخْ ِتبَاراًَ ،والَ ُت َو ِّل ِه ْم مُحَ ابَا ًة و�أَ َث َرةً؛ َف�إِ َّن ُهمَا جِ مَا ٌع مِ نْ �شُ عَبِ الْجَ ْو ِر وَالْخِ يَا َنةِ»(((.
�شخ�صا على نحو المحاباة والت���ودّد �إليه� ،أو تف�ضيلاً له على غيره
فعندم���ا يوظّ ف المدير ً
ممّ���ن هو �أكف�أ منه ،يكون بذلك قد بذر فيه ب���ذرة الجور ،ولن ينق�ضي الزّمن حتّى ي�أتي اليوم
الذي يعتدي فيه على العاملين �أو على النّا�س من حوله.
ما هي عاقبة الجور في ّ
الدنيا واآلخرة؟
الدنيا واآلخرة
 .1الخسران العظيم في ّ

يقول الإمام الخمينيّ {« :اعلم �أنّ تعديل القوى النّف�سيّة ـ الذي يرتهن به تحقّق غاية
الكم���ال الإن�سانيّ ومنتهى ال�سّ ير الكماليّ  ،بل هو تحقّق هذا الكمال بعينه في �أحد معانيه ـ هو
م���ن مهمّات الأمور التي ت�ؤدّي الغفلة عنها �إلى خ�سرانٍ عظيم ،و�ضر ٍر ج�سيم ،و�شقاءٍ ال يمكن
جبره»(((.
الملف���ت في مو�ضوع الج���ور� ،أنّ �صاحبه �سرعان م���ا ينال عقابه� ،أو ي���رى عاقبة عدوانه،
ول���و كان في���ه ذرّة عقل لأدرك قبحه وخ�سرانه .لك���ن الم�شكلة �أنّ �أكثر �أئمّ���ة الجور و�أتباعهم
يفق���دون �شيئًا ف�شيئً���ا القدرة على ر�ؤية المخرج .فهم خا�س���رون ،لكنّهم ال ي�ؤمنون ب�أنّ طريق
كتاب له للأ�شتر النخعي.
((( نهج البالغة� ،ص  ،433من ٍ
((( جنود العقل والجهل� ،ص.149
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ال�صالح والإ�صالح مي�سّ ر لهم ،وفي الحديث المروي في الكافي ال�شّ ريف ب�إ�سناده عن محمّد
ّ
بن م�سلم ،قال� :سمعت باقر العلوم  Qيقول« :واعلم يا محمّد� ،أنّ �أئمّة الجور و�أتباعهم
لمعزولون عن دين اهلل ،قد �ضلّوا و�أ�ضلّوا .ف�أعمالهم التي يعملونها كرما ٍد ا�شتدّت به الرّيح
في يو ٍم عا�صف ،ال يقدرون ممّا ك�سبوا على �شيء ،ذلك هو ال�ضالل البعيد»(((.
ولهذا ،ف�إنّ م�صير ه�ؤالء في الآخرة يكون �شديد القبح والوخامة.
وي�ش���رح الإمام الخميني{ هذا الأمر قائلاً �« :إذا غلب���ت النّف�س البهيميّة فتت�صوّر بها
�ص���ورة باط���ن نف�س الإن�سان ،فيك���ون في �صورته الملكوتيّ���ة الغيبيّة الأخرويّ���ة على هيئة �أحد
البهائ���م المنا�سب���ة لحاله ،مثل �صورة الثّ���ور �أو الحمار ونظائرهما� .أمّ���ا �إذا كانت عاقبة �أمر
الإن�س���ان ظه���ور فعليّة الحال ال�سّ بعيّة ـ بمعنى �أنّ النّف�س ال�سّ بعيّ���ة تكون هي الغالبة على قواه ـ
ف�إنّ �صورته الغيبيّة الملكوتيّة ت�صير على هيئة �أحد ال�سّ باع ،مثل النّمر �أو الذّئب ونظائرهما.
�أمّ���ا �إذا تغلّبت قوّة ال�شّ يطنة على قواه الأخرى ،وكانت الفعليّة ال�شّ يطانيّة �آخر فعليّاته ،حينئذٍ
ي�صير باطنه الملكوتيّ على �صورة �أحد ال�شّ ياطين ،وهذا �أ�صل �أ�صول الم�سخ الملكوتيّ  .وتظهر
م���ن تزاوج اثنين م���ن تلك القوى الثّالث ،ثالث �صور :ثور نمر ،وث���ور �شيطان ،ونمر �شيطان.
وتظه���ر من التّزاوج بين هذه القوى الثّالث �صورة هجينة خليطة مزدوجة ،مثل« :ثور �شيطان
نم���ر» .وعل���ى هذا المعنى يُحمل الحديث المرويّ عن الرّ�س���ول الأكرم � ،Pأنّه قال« :يُح�شر
بع����ض النّا�س على �صورة ،تح�سن عندها القردة والخنازي���ر»((( .واعلم� ،أنّ مثلما �أنّ الإفراط
ف���ي هذه القوى الثّالث مف�س ٌد لمق���ام الإن�سانيّة ،ويخرج الإن�سان تارة ع���ن حقيقة الإن�سانيّة،
أي�ضا يُعتبر من
وت���ارة عن ف�ضيلة الإن�سانيّ���ة ،كذلك الحال مع التّفريط والق�صور فيه���ا ،فهو � ً
مف�سدات مقام الإن�سانيّة ،ومن رذائل الملكات»(((.
 .2نشر الظلم في المجتمعات

وال تنح�ص���ر الم�صيبة بال�شّ خ�ص الجائر نف�سه ففي معظ���م الحاالت ي�صبح الظّ الم �سببًا
للمزي���د من الظّ لم يرتكبه غيره .وهك���ذا ،تنت�شر عدوى الظّ لم لتتحوّل �إلى منظومة اجتماعيّة
((( الكافي ،ج� ،1ص  ،183باب معرفة الإمام والر ّد عليه.
((( الفي�ض الكا�شاني ،علم اليقين ،ج� ،2ص .901
((( جنود العقل والجهل� ،ص .147 - 146
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ي�ستح�سنها �أهلها ،ويرون ما �سواها �ضعفًا �أو خط�أً �أو خ�سارةً!
يقول الإمام {�« :إنّ نورانيّة �شخ�ص واحد ،مثل الفيل�سوف الإ�سالميّ العظيم الخواجة
ن�صي���ر الملّة وال ّدي���ن((( ـ ر�ضوان اهلل عليه ـ �أو العلاّ مة الجليل الحلّي((( ـ قدّ�س اهلل نف�سه ـ ،قد
نوّرت ملّة ومملكة كاملة ،بحيث �إنّ النّورانيّة باقية فيها �إلى الأبد ،في حين �أنّ ظلمات و�شقاوة
�شخ����ص واح���دٍ  ،مثل معاوية بن �أبي �سفيان �أو �أيّ من نظائ���ره من �أئمّة الجور ،قد بذرت ـ كما
ٍ
نرى ـ بذور ال�شّ قاوة والخ�سران لأممٍ وممالك على مدى �آالف ال�سّ نين»(((.
ّ
ّ
ّ
خصية الجائرة؟
كيف نحول دون تشكل الش
 .1تعديل القوى الباطن ّية

ق���د علمت �أنّ الخط���وة الأولى تبد�أ من ذاتك ،ومن ا�ستط���اع �أن يحفظ نف�سه ويزعها عند
الجمح���ات ،ف�سوف ي�ض���يء م�صباحً ا ينير درب الكثيري���ن .وهو بهذه الطّ ريق���ة يقدّم �أف�ضل
خدم���ة للمجتمع الب�ش���ريّ في الق�ضاء على هذه الحال���ة المدمّرة .وبعبار ٍة ثاني���ة� :إنّ العدالة
النّف�سيّة ،التي هي عبارة عن اعتدال القِوى المختلفة للنّف�س ،تكون مقدّمة للعدالة الخارجيّة
واجتناب الجور.
له���ذا ،يق���ول الإمام {« :اعل���م �أنّ تعديل القوى النّف�سيّة ـ ال���ذي يرتهن به تحقّق غاية
الكم���ال الإن�سانيّ ومنتهى ال�سّ ير الكماليّ  ،بل هو تحقّق هذا الكمال بعينه في �أحد معانيه ـ هو
م���ن مهمّات الأمور التي ت�ؤدّي الغفلة عنها �إلى خ�سرانٍ عظيم ،و�ضر ٍر ج�سيم ،و�شقاءٍ ال يمكن
جبره .وما دام الإن�سان في عالم الطّ بيعة ،ف�إنّه قاد ٌر على �أن يعدّل قواه الجانحة �إلى الإفراط
والتّفريط ،و�أن يُخ�ضع النّف�س ال�شّ مو�س العا�صية ل�سيطرة العقل وال�شّ رع ،وهذا الأمر في غاية
الي�سر وال�سّ هولة في �أوّل ال�شّ باب؛ لأنّ نور الفطرة لم يُغلب بعد ،و�صفاء النّف�س لم يذهب بعد،
وال�صفات القبيحة لم تتر�سّ خ في النّف�س بعد»(((.
والأخالق الفا�سدة ّ
((( ن�صير الديّن الطّ و�سيّ .
((( جمال الدين الح�سن بن يو�سف بن علي بن المطهر الحلّيّ � ،أحد كبار فقهاء ومتكلّمي ال�شيعة الإماميّة في القرن ال�سّ ابع
الهجريّ .
((( جنود العقل والجهل� ،ص .148
((( (م.ن)� ،ص .150 - 149
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وق���د علمت �أنّ اعت���دال القوى وثبات النّف�س في مقام العدال���ة ال يتحقّق �إال بعد �أن ي�صبح
العقل �سلطان مملكة الإن�سان كلّها.
الرجيم
 .2االستعاذة من ّ
الشيطان ّ

أي�ضا �أنّ الجور من �أهمّ خ�صال �إبلي�س ،الذي يريد �أن يجعل الإن�سان على �شاكلته.
وعلمت � ً
وقلّما نجد �شيئًا كالجور والعدوان يعبّر عن هذه ال�شّ اكلة.
ّ
سجية إبليس
الجور
يق���ول الإمام {�« :إنّ ابلي����س اللعين هو عدّو اهلل ،وت�صرّفات���ه وك ّل ت�صرّف �إبلي�سيّ في
عال���م الطّ بيعة ج���ور وغ�صب؛ فال�سّ الك �إلى اهلل� ،إن �أخرج نف�س���ه من ت�صرّفات ذلك الخبيث،
يك���ون ت�ص ّرف���ه ت�ص ّرفًا رحمانيًّا ،و ُيب���اح ويطهر مكانه وملب�سه ومطعم���ه ومنكحه .وبمقدار ما
يقع تحت ت�صرّف �إبلي����س ،يخرج عن الح ّليّة ،ويكون فيه �شرك ال�شّ يطان .ف�إذا وقعت الأع�ضاء
الظّ اه���رة للإن�سان في ت�صرّف �إبلي�س ،تكون �أع�ضا�ؤه �إبلي�سيّة ويكون غا�صبًا لمملكة الحقّ  ،كما
�أنّ عك���وف الق���وى الملكوتيّة في م�سج���د البدن يكون مباحً ا وع���دلاً �إذا كانت القوى من الجنود
الرّحمانيّة ،و�إلاّ فجنود �إبلي�س لي�س لها الحقّ ب�أن تت�صرّف في مملكة البدن الإن�سانيّ  ،التي هي
ملك للحقّ تعالى»(((.
والطّ ري���ق الوحيد للخروج من تحت �سلطنة �إبلي����س والدّخول في ح�صن اال�ستعاذة الآمن،
هو ب�أن ي�صبح الإن�سان من �أهل ال�سّ ير وال�سّ لوك.
كيفية ّ
ّ
الدخول في حصن االستعاذة
حيث يقول الإمام {« :وبالجملة ،الإن�سان قبل �شروعه في ال�سّ لوك وال�سّ ير �إلى اهلل لي�س
م�ستعيذًا»(((.
وال ب�أ����س �أن نت�أمّ���ل قليلاً في هذا الكالم النّورانيّ  ،ال���ذي �أورده الإمام عند الحديث على
�ش���روط ومهمّات اال�ستعاذة من ال�شّ يط���ان الرّجيم« :فمن مهمّات �آداب اال�ستعاذة الخلو�ص،
كم���ا نقل �سبحان���ه عن ال�شّ يطان� ،أنّه ق���ال} :ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ
((( معراج ال�سالكين� ،ص.118-117
((( (م.ن)� ،ص.238
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ﰝ ﰞ{((( ،وهذا الإخال�ص كما يظهر من الكريمة ال�شّ ريفة �أعلى من الإخال�ص
العمليّ � ،سواء في العمل الجوانحيّ �أو الجوارحيّ ؛ لأنّ المخلَ�ص جاء ب�صيغة المفعول ،ولو كان
المنظ���ور هو الإخال�ص العمليّ لكان التّعبير ب�صيغ���ة الفاعل .فالمق�صود من هذا الإخال�ص
ه���و خلو�ص الهويّة الإن�سانيّة بجميع ال�شّ �ؤون الغيبيّ���ة والظّ اهريّة ،حيث الإخال�ص العمليّ من
ر�شحات���ه ،وه���ذه الحقيقة واللطيف���ة الإلهيّة ،و�إن كانت ال تح�صل للعامّة ف���ي ابتداء ال�سّ لوك
وخ�صو�صا الرّيا�ضات القلبيّة التي ه���ي �أ�صلها ،كما �أ�شير �إليه
ً
�إلاّ ب�ش���دّة الرّيا�ض���ات العمليّة
ف���ي الحديث الم�شهور« :م���ن �أخل�ص هلل �أربعين �صباحً ا ،جرت ينابي���ع الحكمة من قلبه على
ل�سان���ه»((( ،فم���ن �أخل�ص �أربعين �صباحً ا (بمق���دار تخمير طين���ة �آدم ،وكان �أربعين �صباحً ا،
وال ّرب���ط بينهم���ا معل���وم عند �أهل المعرف���ة و�أ�صحاب القل���وب) نف�سه هلل ،و�أخل����ص �أعماله
القلبيّ���ة والقالبيّ���ة للحقّ تعال���ى ،ي�صبح قلبه �إلهيًّ���ا وال ينفجر من القلب الإله���يّ �سوى عيون
الحكم���ة ،فيكون ل�سان���ه الذي هو �أكبر ترجمان للقلب ناطقًا بالحكم���ة .ففي �أوّل الأمر يكون
خال�صا تظهر على مر�آة القلب �أنوار
�إخال����ص العمل موجبًا لخلو�ص القلب ،ف�إذا �صار القلب ً
الجالل والجمال التي �أودعت بالتّخمير الإلهيّ في الطّ ينة الآدمية ،وتتجلّى وت�سري من باطن
القلب �إلى ظاهر ملك البدن.
وبالجمل���ة ،ذاك الخلو�ص الذي يوجب الخ���روج من تحت ال�سّ لطنة ال�شّ يطانيّة ،هو خلو�ص
هويّ���ة ال���رّوح وباطن القلب هلل تعال���ى ،و�إلى ه���ذا الخَ لو�ص ي�شير �أمي���ر الم�ؤمنين Qفي
المناجاة ال�شّ عبانية�« :إلهي هب لي كمال االنقطاع �إليك» ،ف�إذا و�صل القلب �إلى هذه المرتبة
م���ن الإخال�ص ،وانقطع بالكامل عمّا �سوى اهلل ،ولم يتطرّق في مملكة وجوده غير الحقّ  ،ف�إنّ
ال�شّ يط���ان ـ الذي يجد طريقه �إلى الإن�سان م���ن غير طريق الحقّ ـ لن يجد طريقًا �إليه؛ ويقبله
الحقّ تعالى في معاذه ،ويقع في الح�صن الح�صين للألوهيّة ،كما قال تعالى« :كلمة ال �إله �إال
اهلل ح�صني ،فمن دخل في ح�صني �أمن من عذابي.»...

((( �سورة �ص ،الآيتان  82و .83
((( بحار الأنوار ،ج� ،67ص .242
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أي�ضا مراتب ،فمن
وللدّخول في ح�صن «ال �إله �إلاّ اهلل» مراتب ،كما �أنّ للأمن من العذاب � ً
دخ���ل بباطن���ه وظاهره وقلبه وقالبه في ح�ص���ن الحقّ  ،و�صار في معاذه ،فق���د �أمِ ن من جميع
مراتب العذاب ،و�أعلى مراتبها عذاب االحتجاب عن جمال الحقّ والفراق عن و�صال المحبوب
ج��� ّل وعال .فالمولى �أمير الم�ؤمنين يقول في دعاء كميل« :فهبني �صبرت على عذابك ،فكيف
�أ�صب ��ر عل ��ى فراقك؟» ،ويدنا عن الو�صول �إليه قا�ص���رة .فمن ح�صل له هذا المقام ،فهو عبد
اهلل على الحقيقة ،ويقع تحت قباب الرّبوبيّة ،ويكون الحقّ تعالى مت�ص ّرفًا في مملكته ،ويخرج
من والية الطّ اغوت(((.

((( معراج ال�سالكين� ،ص.232-231
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المفاهيم الرئيسة

� .1إنّ �أ�صل الجور يرجع �إلى ما يح�صل داخل ال ّنف�س ،حين تتغ ّلب �إحدى القوى ال ّثالث
(ال�شهو ّية والغ�ضب ّية ّ
ّ
وال�شيطان ّية) �أو ك ّلها على مملكة الإن�سان.
ُ .2يطلق ا�سم العدالة على مع ًنى �آخر هو تعديل جميع ال ِقوى الباطن ّية ّ
والظاهر ّية وال ّروح ّية
وال ّنف�س ّية .وبنا ًء على هذا ،يكون للجور معنيان :الأ ّول ،مقابل العدالة بالمعنى الخا�ص؛
وال ّثاني ،مقابل العدالة بالمعنى العام.
 .3كما يوجد درجات لال�ستقامة والعدالة ،كالعدالة في تج ّليات المعارف والتّوحيد �أو في
العقائد الح ّقة �أو في الأخالق ال ّنف�سان ّية ،ف�إ ّنه يوجد مراتب للجور في مقابلها.
 .4من�ش�أ ال�شخ�ص ّية العدوان ّية:
• ّ
الطبيع���ة الب�شريّة الت���ي ،قبل تكاملها وتبدّله���ا �إلى مقام العقل وال��� ّروح ،تكون دائما
م�ستعدّة لالنحراف عن جادة االعتدال �إلى الإفراط وال ّتفريط.
•الإعرا�ض عن نداء الفطرة التي بحقيقتها تحب العدل وتنفر من ّ
الظلم والجور.
•البيئة االجتماعيّة التي ت�صنع تلك الأنظمة والقوانين والتي ُت�س ّمى ب�شريعة الغاب.
� .5آثار الجور:
•الخ�سران العظيم في الدّنيا والآخرة.
•ن�شر ّ
الظلم في المجتمعات.
الب�شري في الق�ضاء على هذه الحالة المد ّمرة هي بتحقيق
� .6أف�ضل خدمة للمجتمع
ّ
العدالة ال ّنف�س ّية التي هي عبارة عن اعتدال ال ِقوى المختلفة لل ّنف�س والتي تكون مق ّدمة
للعدالة الخارج ّية واجتناب الجور .وال يتح ّقق هذا االعتدال �إال �إذا �أ�صبح العقل
�سلطان مملكة ال ّنف�س ك ّلها.
ال�شيطان ال ّرجي���مّ ،
 .7اال�ستع���اذة ب���اهلل م���ن ّ
والطريق الوحيد للخروج م���ن تحت �سلطنة
ال�سير
�إبلي����س والدّخول في ح�صن اال�ستع���اذة الآمن هو ب�أن ي�صبح الإن�س���ان من �أهل ّ
وال�سلوك.
ّ
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شواهد من وحي ّ
الدرس
دعاء:

َا�س مِ نَ ال َّزلَلِ
ُّظ مِ نَ الْخَ طَ ا َي ��ا ،وَاالِحْ ِتر َ
«ال َّل ُه� � َّم َ�ص� � ِّل َعلَى مُحَ مَّدٍ َو�آ ِلهِ ،وَا ْر ُز ْق ِن ��ي التَّحَ ف َ
فِي الدُّ ْنيَا و َْالآخِ َر ِة فِي حَ الِ الرِّ�ضَ ا وَا ْلغ ََ�ضبِ  ،حَ تَّى �أَكُو َن ِبمَا َي ِر ُد َعلَيَّ مِ ْن ُهمَا ِب َم ْن ِز َل ٍة �سَ وَاءٍ،
عَامِ �ل�اً بِطَ ا َعتِكَ ُ ،م�ؤْثِراً ِلرِ�ضَ اكَ َعلَى َم ��ا �سِ وَاهُ مَا فِي الأَ ْو ِليَا ِء وَالأَعْ دَاءِ ،حَ تَّى َي أْ�مَنَ َع ُدوِّي
�اط َه� �وَايَ  ،وَاجْ َع ْلنِي مِ َّم ��نْ َي ْدعُوكَ
مِ ��نْ ظُ لْمِ ��ي وَجَ � � ْورِيَ ،و َي ْي�أَ� � َ�س َو ِل ِّي ��ي مِ ��نْ َم ْيلِي وَانْحِ طَ � ِ
مُخْ لِ�صاً فِي الرَّخَ ا ِء ُدعَا َء ا ْلمُخْ ل ِِ�صينَ ا ْلم ُْ�ضطَ رِّينَ لَكَ فِي الدُّ عَاءِ� ،إِنَّكَ حَ مِ ي ٌد مَجِ يدٌ»(((.
الروايات الشريفة:

َ .1عن َر ُ�س ُ
�ص �أَ ْ�س َعارِهِ ْم،
هلل « :Pع اََل َم ُة ر َِ�ضا ا ِ
هلل فِي َخ ْل ِق ِه َعد ُْل ُ�س ْل َطا ِن ِه ْم َو ُر ْخ ُ
ول ا ِ
هلل َعلَى َخ ْل ِق ِه َج ْو ُر ُ�س ْل َطا ِن ِه ْم َو َغ اَل ُء �أَ ْ�س َعارِهِ ْم»(((.
َوع اََل َم ُة َغ َ�ضبِ ا ِ
 .2عن الإمام علي َ « :Qي ْو ُم ا ْل َعدْلِ َعلَى َّ
الظال ِِم �أَ َ�شدُّ مِ نْ َيو ِم ا ْل َج ْو ِر َعلَى ا ْل َم ْظ ُلو ِم»(((.
 .3عن الإمام علي َ « :Qو�إِ َذا َغلَ َبتِ ال َّرعِ َّي ُة َوا ِل َيهَا� ،أَ ْو �أَ ْج َح َف ا ْل َوالِي ِب َرعِ َّي ِتهِْ ،اخ َتلَ َفتْ
ال�س َن ِن،
هُ َنال َِك ا ْل َك ِل َم ُةَ ،و َظ َه َرتْ َم َعا ِل ُم ا ْل َج ْورَِ ،و َك ُث َر الإِ ْد َغ ُال فِي الد ِ
ِّينَ ،و ُت ِر َكتْ َم َحا ُّج ُّ
و�سَ ،ف َ
يم َح ٍّق
َف ُعمِ َل ِبا ْل َه َوىَ ،وع ُِّطلَتِ الأَ ْح َكا ُمَ ،و َك ُث َرتْ عِ لَ ُل ال ُّن ُف ِ
ال ُي ْ�س َت ْو َح ُ�ش ِل َعظِ ِ
يم َباطِ ل ُف ِع َل! َف ُه َنال َِك َتذِ ُّل الأَ ْب َرا ُرَ ،و َت ِع ُّز الأَ ْ�ش َرا ُرَ ،و َت ْع ُظ ُم َت ِب َع ُ
هلل
ات ا ِ
ع ُِّط َلَ ،و َال ِل َعظِ ِ
عِ ْن َد ا ْل ِع َبادِ»(((.
 .4عن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qرحِ َم اهلل َر ُج ً
ال َر�أَى َح ّقاً َف�أَعَا َن َعلَ ْيهِ� ،أَ ْو َر�أَى َج ْوراً َف َر َّدهُ،
َو َكا َن َع ْوناً ِبا ْل َح ِّق َعلَى َ�صاحِ ِبهِ»(((.
 .5عن الإمام زين العابدين ُّ :Q
ال�س َما ِء َج ْو ُر ا ْل ُح َّكا ِم
«الذ ُن ُ
وب ا َّلتِي َت ْح ِب ُ�س َغ ْي َث َّ
فِي ا ْل َق َ�ضاءَِ ،و َ�شهَا َد ُة ال ُّزورَِ ،و ِك ْت َم ُان َّ
ال�شهَا َدةَِ ،و َم ْن ُع ال َّز َكا ِة َوا ْل َق ْر ِ�ض َوا ْل َماعُونِ ،

((( ال�صحيفة ال�سجّ اديّة ،دعا�ؤه Qعند ال�شدّة والجهد وتع�سر الأمور.
((( الكافي ،ج� ،5ص .162
((( نهج البالغة� ،ص .534
((( (م.ن)� ,ص .333
((( (م.ن)� ,ص .322
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ال�سائِلِ ،
ِيم َو ْ أ
الَ ْر َملَةَِ ،وا ْن ِتهَا ُر َّ
َو َق َ�سا َو ُة ا ْل َق ْلبِ َعلَى �أَهْ لِ ا ْل َف ْق ِر َوا ْل َفا َقةَِ ،و ُظ ْل ُم ا ْل َيت ِ
و َر ُّد ُه ِبال َّل ْيلِ »(((.
ال�س َخ ُطَ ،و�إِ َّن َما َع َق َر ال َّنا َق َة َر ُج ٌل َواحِ ٌد
 .6عن الإمام َع ِل ٌّي �« :Qإِ َّن َما هُ َو ال ِّر َ�ضا َو َّ
َف�أَ َ�صا َب ُه ُم ا ْل َع َذ ُاب؛ َف ِ�إ َذا َظ َه َر ِ�إ َما ُم َعدْلٍ َ ،ف َمنْ َر ِ�ض َي ِب ُح ْكمِ ِه َو�أَعَا َن ُه َعلَى َع ْد ِلهَِ ،ف ُه َو
َو ِل ُّي ُهَ ،و�إِ َذا َظ َه َر �إِ َما ُم َج ْورٍَ ،ف َمنْ َر ِ�ض َي ِب ُح ْكمِ ِه َو�أَعَا َن ُه َعلَى َج ْو ِرهَِ ،ف ُه َو َو ِل ُّي ُه»(((.
 .7عن الإمام �أبي َج ْع َف ٍر َ « :Qمنْ َ�سنَّ ُ�س َّن َة َعدْلٍ َفا ُّت ِب َع َكا َن َل ُه مِ ْث ُل �أَ ْج ِر َمنْ عَمِ َل
�ص مِ نْ ُ�أ ُجورِهِ ْم َ�ش ْيءٌَ ،و َم ِن ْا�س َتنَّ ِب ُ�س َّن ِة َج ْو ٍر َفا ُّت ِب َعَ ،كا َن َل ُه مِ ْث ُل
ِبهَا مِ نْ َغ ْي ِر �أَ ْن َي ْن ُق َ
�ص مِ نْ َ�أ ْو َزارِهِ ْم َ�ش ْيءٌ»(((.
ِو ْز ِر َمنْ عَمِ َل ِبهَا مِ نْ َغ ْي ِر �أَ ْن َي ْن ُق َ
 .8عن �أبي عبد اهلل « :Qا ْل َعامِ ُل ِب ُّ
الظ ْل ِم َوا ْل ُمع ُ
ا�ضي ِب ِه ُ�ش َر َكا ُء
ِين َل ُه َو ال َّر ِ
َث اَل َث ُت ُه ْم»(((.
ا�س َزم ٌ
َان ،ب ُُطو ُن ُه ْم �آ ِل َه ُت ُه ْمَ ،ون َِ�سا ُ�ؤ ُه ْم ِق ْبلَ ُت ُه ْمَ ،و َد َنانِي ُر ُه ْم
هلل َ « :Pي�أْتِي َعلَى ال َّن ِ
 .9عن َر ُ�س ِول ا ِ
ال ْ�س اَل ِم ِ�إ اَّل َر ْ�س ُم ُه ،و اََل
الي َمانِ ِ�إ اَّل ْا�س ُم ُه ،و اََل مِ َن ْ ِإ
دِي ُن ُه ْم ،و ََ�ش َر ُف ُه ْم َم َتا ُع ُه ْم ،اَل َي ْب َقى مِ َن ْ ِإ
مِ َن ا ْل ُق ْر�آنِ �إِ اَّل َد ْر ُ�س ُه ،م ََ�ساجِ ُد ُه ْم َم ْع ُمو َر ٌة مِ َن ا ْل ِب َناءَِ ،و ُق ُلو ُب ُه ْم َخرَابٌ ع َِن ا ْل ُهدَىُ ،علَ َما ُ�ؤ ُه ْم
الَ ْر ِ�ض ،حِ ي َنئِذٍ ا ْب َت اَل ُه ُم اهلل فِي َه َذا ال َّزمَانِ ِب�أَ ْر َب ِع خِ �صَ الٍ  :جَ ْو ٍر
هلل َعلَى و َْج ِه ْ أ
َ�ش ُّر َخ ْل ِق ا ِ
ال�س ْل َطانِ َ ،و َق ْح ٍط مِ َن ال َّزمَانِ  ،و َُظ ْل ٍم مِ َن ا ْلو اَُل ِة وَا ْلحُ َّكا ِمَ ،ف َت َع َّجبَتِ ال�صَّ حَ ا َب ُةَ ،ف َقا ُلوا
مِ َن ُّ
الَ ْ�ص َنامَ؟ َقا َلَ :ن َع ْمُ ،ك ُّل ِد ْره ٍَم عِ ْن َد ُه ْم �صَ َن ٌم»(((.
يَا َر ُ�سو َل اللهَّ ِ� ،أَ َي ْع ُبدُو َن ْ أ
 .10عن �أمير الم�ؤمنين « :Qال يكون العمران حيث يجور ال�سلطان»(((.
 .11عن الإمام �أبي جعفر َ « :Qو ْاعلَ ْم َيا ُم َح َّمدُ� ،أَ َّن �أَ ِئ َّم َة ا ْل َج ْو ِر َو�أَ ْت َبا َع ُه ْم َل َم ْع ُزو ُلو َن
ِين اللهَّ َِ ،ق ْد َ�ض ُّلوا َو�أَ َ�ض ُّلوا؛ َف�أَ ْع َما ُل ُه ُم ا َّلتِي َي ْع َم ُلو َنهَا َك َر َما ٍد ْا�ش َت َّدتْ ِب ِه ال ِّري ُح
َعنْ د ِ
َا�ص ٍف ،اَل َي ْقدِ ُرو َن مِ َّما َك َ�س ُبوا َعلَى َ�ش ْي ٍء َذل َِك هُ َو َّ
ال�ض اَل ُل ا ْل َبعِيدُ»(((.
فِي َي ْو ٍم ع ِ
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،16ص .281
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص .108
((( و�سائل ال�شيعة ج� ،16ص .173
((( الكافي ،ج� ،2ص .333
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،11ص .376
((( غرر الحكم� ،ص .348
((( الكافي ،ج� ،1ص .183

الدّرس التاسع عشر

الغضب

()1

ماهيته وآثاره

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يع���رّف ماهيّ���ة الغ�ض���ب ويميّ���ز الق���وّة الغ�ضبيّة
الممدوحة عن الغ�ضب المذموم.
2 .2يتع���رّف �إلى نتائ���ج الغ�ض���ب ومفا�س���ده الدني ّويّة
والأخرويّة.
3 .3يبيّ���ن كيف ي����ؤدّي الغ�ضب �إلى مخالف���ة الم�شروع
الإلهيّ .

تمهيد
عندم���ا نت�أمّل ف���ي حقيقة الإن�سان وماهيّته ،ونتفكّر في �أ�سب���اب �سعادته و�شقائه ،ال يطول
بن���ا الأمر كثيرًا لن���درك الموقعيّة المحوريّة للعق���ل في الق�ضيّة كلّها؛ ف���ك ّل الم�آ�سي والرّذائل
والمهل���كات تح�ص���ل ب�سبب ع���دم التم�سّ ك بنور العقل .كم���ا �أنّ جميع المنجي���ات والمقامات
والف�ضائل والخيرات تقوم على وجود هذا النّور في قلب الإن�سان.
هك���ذا هو العقل :ن���و ٌر �إلهيّ يه���دي �إلى ك ّل خير .وعل���ى الإن�سان ال�سّ ال���ك �أن ي�سعى جهده
لزيادة هذا النّور في قلبه ،حتّى ي�صبح منارة دربه �أينما �سلك ،مثلما �أنّ من المهمّات الأكيدة
في هذا المجال �أن يتعرّف �إلى ما ي�ؤدّي �إلى خمود �شعلة العقل وانطفاء نوره.
و�إحدى الحاالت النّف�سيّة التي ت�سلب الإن�سان هذا الخير المحوريّ هي الغ�ضب.
ماهو الغضب؟
ي�صل الأمر �إلى الدّرجة التي نرى فيها كلاًّ من العقل والغ�ضب بمنزلة نقي�ضين ال يجتمعان
نف�س واحدة؛ «�إذ �إنّ للم�ؤمن ن�صيبًا م���ن نورانيّة العقل ،وبمقدار ن�صيبه منها يتغلّب على
ف���ي ٍ
لهيب النّار الذي يكون في الدّنيا ب�صورة نار ال�شّ هوة والغ�ضب»(((.
وبال ّت�أكي���د ،ف����إنّ الغ�ضب «الذي عُ ّد �ضدًّا للرّحمة ومن جي����ش وجنود الجهل و�إبلي�س ،لي�س
ه���و ح���ال االعتدال في القوّة الغ�ضبيّ���ة ،ولي�س هو الغ�ضب الخا�ضع لقي���ادة العقل واهلل تعالى
وال�شّ ريعة ال�سّ ماويّة المقدّ�سة ،بل المق�صود هو حال الإفراط»(((.

((( جنود العقل والجهل� ،ص.56 - 55
((( (م.ن)� ،ص .227 - 226
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َّ
ّ
الخميني {
أخالقية؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام
دراسات

ويعني ذلك �أنّ للغ�ضب مفهومين:
الأول :القوّة الغ�ضبية المنقادة ل�سلطان العقل ،فتكون من�ش�أ خيرٍ عظيم ،كما يقول الإمام
الخمين���يّ {« :اعل���م� ،أنّ غريزة الغ�ضب م���ن النّعم الإلهيّة التي يمكن به���ا عمارة الدّنيا
والآخرة ،وبها يتمّ الحفاظ على بقاء الفرد والجن�س الب�شريّ والنّظام العائليّ  ،ولها ت�أثي ٌر كبي ٌر
ف���ي �إيجاد المدينة الفا�ضلة ونظ���ام المجتمع .فلوال وجود هذه الغريزة ال�شّ ريفة في الحيوان،
لم���ا قام بال ّدف���اع عن نف�سه �ض ّد هجمات الطّ بيعة ،ولآل �أمره �إل���ى الفناء واال�ضمحالل .ولوال
وجوده���ا في الإن�سان ،لما ا�ستطاع �أن ي�صل �إلى كثيرٍ من مراتب تطوّره ،وكماالته ،زائدً ا على
تحقّق ما تقدّم ،بل �إنّ التفريط والنّق�ص من حال االعتدال يُع ّد من مثالب الأخالق المذمومة،
وال�ضعف،
ومن نقائ����ص الملكات التي يترتّب عليها الكثير من المفا�سد والمعايب ،كالخوفّ ،
ال�صب���ر ،وعدم الثّبات في المواقف التي تتطلّب الثّبات،
والتّراخ���ي ،والتّكا�سل ،والطّ مع ،وقلّة ّ
والخم���ود ،والخنوع ،وتحمّل الظّ لم ،وقبول الرّذائل واال�ست�سالم لما ي�صيبه �أو ي�صيب عائلته،
وانعدام الغيرة ،وخور العزيم���ة� ...إنّ اهلل �سبحانه ي�صف الم�ؤمنين بقوله}:ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ{(((.
�إنّ القي���ام بالأم���ر بالمع���روف والنّهي ع���ن المنكر ،وتنفي���ذ الحدود والتّعزي���رات و�سائر
التّعالي���م ال�سيا�سيّة الدينيّة والعقليّة ،ال يكون �إ ّال في ظ ّل القوّة الغ�ضبيّة ال�شّ ريفة .وعلى ذلك،
ف�إنّ الذين يظنّون �أنّ قتل غريزة الغ�ضب بالكامل و�إخماد �أنفا�سها يُع ّد من الكماالت والمعارج
النّف�سيّ���ة� ،إ ّنم���ا يرتكبون خطيئة عظيم���ة ،ويغفلون عن ح��� ّد الكمال ومقام االعت���دال .ه�ؤالء
الم�ساكي���ن ال يعلم���ون �أنّ اهلل تبارك وتعالى لم يخلق هذه الغريزة ال�شّ ريفة في جميع �أ�صناف
الحيوان���ات عبثً���ا ،و�أنّه جعل ه���ذه الغريزة في بن���ي �آدم ر�أ�سمال الحياة المُلكيّ���ة والملكوتيّة،
ومفت���اح الخيرات والبركات� .إنّ الجهاد �ض ّد �أعداء ال ّدي���ن ،وحفظ النّظام العائليّ للإن�سان،
وال ّدف���اع عن النّف�س والمال والعِر�ض ،وعن �سائ���ر القوانين الإِلهيّة ،والجّ هاد مع النّف�س ،وهي
�أل��� ّد �أعداء الإِن�س���ان ،ال يكون ك ّل ذلك �إ ّال بهذه الغريزة ال�شّ ريف���ة� .إنّ منع االعتداءات والذبّ
عن الحدود وال ّثغ���ور ،ودفع الم�ؤذيات والم�ضرّات عن الفرد والمجتمع ،يجري تحت لواء هذه
((( �سورة الفتح ،الآية .29
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الغريزة؛ لذلك �سعى الحكماء �إلى معالجة خمود هذه الغريزة وركودها»(((.
والثّاني :الرذيلة الأخالقية الناتجة عن القوة الغ�ضبية عندما ال تكون تحت �سلطة العقل،
قيادت���ه ،فيك���ون الغ�ض���ب «حركة وح���ال نف�سيّة ،تظهر نتيج���ة لغليان ف���ي دم القلب ،وهدفها
االنتقام ،ف�إذا ا�شتدّت هذه الحركة �أجّ جت الغ�ضب وامتلأت ال�شرايين والدّماغ بدخانٍ مظلمٍ
م�ضطرب ي�ؤدّي �إلى انحراف العقل وحجبه عن الإدراك والرّويّة ،فال ت�ؤثّر فيه حينئذٍ الموعظة
ٍ
كهف
والنّ�صيحة ،بل �إنّها تزيد نار غ�ضبه ا�شتعالاً  ،في�صير حاله على ما حكته الحكماء« :مثل ٍ
وال�صوت الم�سّ مى وحي
ُملِ���ئ حريقًا و�أُ�ضرِ م نارًا ،فاختنق فيه الله���ب والدّخان ،وعال الت�أجّ ج ّ
الن���ار ،في�صعب عالج���ه ويتعذّر �إطفا�ؤه ،وي�صي���ر ك ّل ما يدنيه للإطفاء �سببً���ا لزيادته ومادّة
لق ّوت���ه؛ لذلك يعم���ى الإن�سان عن الرّ�شد وي�ص���مّ عن الموعظة ،بل ت�صي���ر المواعظ في تلك
الحال �سببًا للزّيادة في الغ�ضب ومادّة اللّهب والت�أجّ ج ،ال يُرجى له في تلك الحال حيلة»(((.
وهك���ذا يكون الغا�ضب ،وهو «في حال ث���ورة غ�ضبه ،يكون �أ�شبه بالمجنون الذي فقد عنان
عقله ،وي�صبح مثل الحيوان المفتر�س الذي ال تهمّه عواقب الأمور ،فيهجم دون تر ّو �أو احتكامٍ
�إل���ى العقل ،في�سلك �سل���وكًا قبيحً ا ،يفقد �سيطرت���ه على ل�سانه ويده و�سائ���ر �أع�ضائه ،وتلتوي
�شفتاه في هيئ ٍة قبيحةٍ ،بحيث �إنّه لو �أُعطي مر�آة ،لخجل من �صورته التي يراها فيها»(((.
وتجد «بع�ض �أ�صحاب هذه الرّذيلة يغ�ضبون لأتفه الأمور ،بل يغ�ضبون حتّى على الحيوانات
والجّ م���ادات ،ويلعنون حتّى الرّيح والأر�ض والبرد والمطر و�سائر الظّ واهر الطّ بيعيّة �إذا كانت
خالف رغباتهم .ويغ�ضبون �أحيانًا على القلم والكتاب والأواني ،فيمزّقونها �أو يحطّ مونها»(((.
ولمّ���ا كان العقل نورًا �إلهيًّا هاديًا �إل���ى ك ّل خير ،عُ ّد النّوع الأوّل غ�ضبًا هلل؛ �أمّا النّوع الثّاني
المذموم ـ والذي يدور حوله البحث الأخالقي ،فهو الغ�ضب للنّف�س .ف�إذا كانت النّف�س متحرّكة
ب���دون هداية العقل ،ف�سوف تتحرّك على طري���ق التّ�سافل واالنحطاط ،وعندما ت�سرّع حركتها
بفعل القوّة الغ�ضبية في هذه الحالة ،ف�سوف يتزايد ت�سافلها ب�صورة كبيرة.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .161 - 160
((( جنود العقل والجهل� ،ص .221
((( الأربعون حديثًا� ،ص .168
((( (م.ن)� ،ص .169 - 168
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ونظ���رًا لوق���وع الكثيرين في اال�شتباه بين الغ�ضب للهّ والغ�ض���ب للنّف�س ،كان ال ب ّد من بيان
ح���دود الغ�ضب المذم���وم ،لع ّل النّوع الأوّل من الغ�ضب يتّ�ضح �أكثر .ون�شاهد الكثير من حاالت
الغ�ض���ب التي يبرّر فيها �أ�صحابها غ�ضبهم ،وال يعدّون���ه قبيحً ا .و�أ�شهر هذه المبرّرات الدّفاع
عن الحقّ ال�شخ�صيّ � ،سواء كان ما ّديًّا �أو معنويًّا ،حيث يرى ه�ؤالء �أنّ غ�ضبهم و�سيلة ال�سترداد
ه���ذا الح���قّ �أو منع االعت���داء والتعرّ�ض له .ومع ه���ذا المبرّر ،ربّما ال يبق���ى �شي ٌء من الغ�ضب
مذمومً ا.
�إنّ خط���ر الغ�ضب يكمن في عدّة �أ�شياء  ،يكفي ك ّل واحدٍ منها لكي يتوقّف الإن�سان ويراجع
نف�س���ه ،وه���ي تبرّر له ه���ذه الحالة .و�أحد هذه الأ�شي���اء هو �أنّ الغ�ضب غالبً���ا ما تكون نتيجته
ال�ضرر ،فبدلاً م���ن �أن ي�سترجع هذا الغ�ضب���ان حقّه ،يدخل في �شج���ا ٍر �أو نزاعٍ ،
المزي���د م���ن ّ
ي�ضط��� ّر معه لخ�سارة الكثير من الحقوق الأخرى! ول���و فكّر الإن�سان في الآثار ال�سّ لبيّة الكثيرة
يكف عن ا�صطناع منطق التّبرير الذي ي�س ّد طريق مجاهدة النّف�س وتزكيتها.
للغ�ضب ،فقد ّ
نتائج الغضب ومفاسده
يذك���ر الإمام العديد من الآثار والنّتائج الوخيمة للغ�ضب ،وهي معروفة عند �أغلب النّا�س؛
لأنّ الغ�ض���ب �سجيّة ظاهرة كثي���رة االنت�شار ،وقد خلّفت ب�صمات وا�ضح���ة على حياة الإن�سان
الفرديّ���ة واالجتماعيّة .وال ب�أ�س بقراءة هذه النّ�صو�ص التّو�صيفيّة ،لما فيها من تنبيه للقلوب
وتقوية لح�ضور المعرفة والوجدان .و�سوف نالحظ كيف �أنّ الغ�ضب ي�ؤدّي �إلى ن�شوء جملة من
الرّذائل الأخالقيّة �أو ا�ستحكامها في النّف�س ،كما يقول الإمام{ ...« :فمث ًال من الأخالق
الذّميم���ة التي ت�سبّب هالك الإن�سان ،وتوجب �ضغطة القبر ،وتعذّب الإن�سان في كال الدّارين،
�س���وء الخُ لُق مع �أهل الدّار والجّ يران �أو الزّمالء ف���ي العمل� ،أو �أهل ال�سّ وق والمحلّة ،وهو وليد
الغ�ضب وال�شّ هوة»(((.
 .1العار في اآلخرة

وي�سرّع من حركة التّ�سافل ب�صور ٍة ملحوظ ٍة جدًّا؛ �أمّا �آثاره الأخرويّة فهي التي تك�شف عن
م���دى قبحه و�شناعته�« :إذا كانت خلقة الإن�س���ان في الباطن وال َملَكة وال�سّ ريرة �إن�سانيّة ،تكون
(((

الأربعون حديثًا� ،ص .49
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أي�ضا؛ و�أمّا �إذا لم تكن ملكاته ملكات �إن�سانيّة ،ف�صورته
ال�ص���ورة الملكوتيّة له �صورة �إن�سانيّة � ً
ّ
أي�ضا ،وهي تابعة لتلك ال�سّ ريرة والملكة ...و�إذا
 في عالم ما بعد الموت  -تكون غير �إن�سانيّة � ًغلبت على باطنه و�سريرته ملكة الغ�ضب وال�سّ بعيّة ،وكان حكم مملكة الباطن وال�سّ ريرة حكمًا
�سبعيًّا ،كانت �صورته الغيبيّة الملكوتيّة �صورة �أحد ال�سّ باع والبهائم»(((.
 .2زوال اإليمان

لك���نّ الأ�سو�أ من الجّ ميع ،هو مدى ت�أثيره ال�سّ لب���يّ على عالقة الإن�سان بربّه ،ففي الحديث
ال�شّ ري���ف :عن �أبي عبد اهلل � Qأنّه قال« :قال ر�س ��ول اهلل« :Pالغ ََ�ضبُ ُيفْ�سِ ُد الإِيما َن
كما ُيفْ�سِ ُد الخَ لُّ العَ�سَ لَ»((( .يقول الإمام الخميني{:
«وينبغ���ي �أن نعرف نحن الم�ساكين المبتلين بغ�ل�اف الطّ بيعة وبالحجب الظّ الميّة للحياة
الدّنيويّ���ة الو�ضيع���ة ،المحجوبين والجّ اهلين بالغيب ،وبملكوت النّف����س وما ي�ضرّها ويف�سدها
وما ي�صلحها وما يهلكها� ،إنّنا ال ندرك كيف يزيل الغ�ضب نور الإيمان ويف�سد حقيقته ،وال نرى
بن���ور الب�صيرة هذا الت�ضا ّد بي���ن حقيقة الإيمان والغ�ضب في غير موارده المطلوبة ،وقد بعث
الحقّ تعالى �أطبّاء النّفو�س والقلوب ،العارفين بالعلم الإلهيّ المحيط ،وبنور الب�صيرة النّافذة
في بواطن الملك والملكوت بالأمرا�ض القلبيّة و�أدويتها وم�صلحات القلوب ومف�سداتها ،بعثهم
م���ن �أجل �إيقاظنا بك�ش���ف الحقائق و�إظهار البواط���ن ،فهم يخبروننا بما ف���ي بواطن قلوبنا،
ويك�شف���ون لنا ملكوت نفو�سنا ،وهم يعرفون �أنّ نار الغ�ضب وثائرته تطفئ نور الإيمان وتف�سده
مثلم���ا يف�س���د الخ ّل وال�صبر الع�سل ب�سرع���ة ،وتحوّل حالوته اللطيفة �إل���ى مرارة وحمو�ضة ال
تُ�ست�ساغ.
ويكف���ي ف���ي الغ�ضب �ش ّر ًا �أنّه ي�سلب الإن�س���ان ر�أ�سمال حياته الملكوتيّ���ة؛ لأنّه يف�سد �إيمانه
ويبطله ،في�سلبه �س ّر �سعادته ،وينقله �إلى العالم الآخر �صفر اليدين ،فكيف الحال وهو ـ �إ�ضافة
أي�ضا ف���ي المخاطر ،ويورده المهالك ،وي�سوقه
لذل���ك ـ كثي���رًا ما يوقع الإن�سان في هذا العالم � ً
�إلى ال�شّ قاء والب�ؤ�س في الدّارين»(((.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .38
((( الكافي ،ج� ،2ص.302
((( جنود العقل والجهل� ،ص .230 - 229
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و«�إنّ الغ�ض���ب �أ�شب���ه بـ «النّار ،فهو ي���زداد �شيئًا ف�شيئًا وي�شتّد ،حت���ى يتعالى لهيبه ،وترتفع
حرارت���ه ويفل���ت العنان من يد الإن�س���ان ،ويخمد نور العقل والإيمان ،ويطف���ئ �سراج الهداية،
في�صبح الإن�سان ذليلاً م�سكينًا»(((.
و«ق���د ي�صل الغ�ضب بالإن�سان �إلى ح ّد االرتداد عن دي���ن اهلل ،و�إطفاء نور الإيمان ،بحيث
�إنّ ظالم الغ�ضب وناره يحرقان الحقائق الحقّة ،بل قد ي�صل الأمر �إلى الكفر الجحودي الذي
نتيجته الهالك الأبديّ  ،ثم ينتبه على نف�سه بعد فوات الأوان ،وحين ال ينفع النّدم!»(((.
 .3غضب اهلل

«وال �شكّ  ،في �أنّه لي�ست هناك نا ٌر �أ�ش ّد من نار غ�ضب اهلل عذابًا ،وقد جاء في كتب الحديث،
عن �أبي عبد اهلل  Qقال« :قَا َل الحَ واريّون لِعي�سى � :Qأَيُّ الأَ�شْ يا ِء �أَ�شَ دّ؟ قٌالَ� :أَ�شَ دُّ
َ�ضب اللهّ ِ؟ قالََ :ب�أْن ال َتغ َْ�ضبُوا»(((»).(4
َ�ضبُ اهلل َع َّز وَجَ لَّ ،قالُوا ِب َم َنتّقي غ َ
الأَ�شْ يا ِء غ َ
«وف���ي الحديث ال�شّ ريف عن الإمام باقر العلوم  ،Qقال�« :إنّ هذا الغ�ضب جمر ٌة من
ال�شّ يط ��ان ،تُوق ��د في قلب بني �آدم»؛ ولع ّل �صورة هذه النار ال�شّ يطانيّة تظهر في العالم الآخر
ـ���ـ وهو عالم ظهور ال�سّ رائ���ر وك�شف الحقائق ـ ب�ص���ورة}ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ{(((؛ �أي �إنّ باط���ن ه���ذه النّار ،الغ�ضب ،التي يوقدها ال�شيط���انُ في قلب الإن�سان ،هي
حقيق���ة ن���ار الغ�ضب الإلهي ،وه���ي �أ�ش ّد النّيران و�أقواه���ا �إحراقًا ،وهي الت���ي تطلع من باطن
ُلك البدن»(((.
القلب �إلى ظاهر م ِ
 .4الحقد على اهلل وأوليائه

«�أمّا المفا�سد الأخالقيّة التي تتولّد من هذا الخلق ،فهي الحقد على عباد اهلل ،وقد ينتهي
ب���ه الأمر �إلى الحقد على الأنبياء والأولياء ،بل وحتّى على ذات اهلل المقدّ�سة الواجبة الوجود
نف�س
وول���يّ النعم ،و�شدّة هذا القبح وهذه المف�سدة وا�ض��� ٌح للجميع ،نعوذ باهلل تعالى من �ش ّر ٍ
((( الأربعون حديثًا� ،ص .166 - 165
((( جنود العقل والجهل� ،ص .230 - 229
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،11أبواب جهاد النّف�س ،باب الغ�ضب ،ح.7
((( الأربعون حديثًا� ،ص .162
((( �سورة الهمزة ،الآيتان  6و .7
((( جنود العقل والجهل� ،ص .230
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عنيدة� ،إذا ما انف�صم وثاقها للحظ ٍة واحدة ،جرّت الإِن�سان �إلى تراب الذلّ وقادته �إلى �أر�ض
الهالك الأبديّ »(((.
«وق ّلم���ا تجد نظي���رًا لناره الحارقة في �سرعة �إيقاعها للإن�سان ف���ي عالم الب�ؤ�س والدّمار،
وكثي���رًا م���ا تخرج غ�ضبة واحدة الإن�سان من دين اهلل ،فيتج ّر�أ عل���ى اهلل تعالى ،وعلى �أنبيائه
العظام»(((.
 .5العدوان على العباد

وعلى م�ستوى العمل وال�سّ لوك�« :آثار الغ�ضب الذي �أ�صبح ملكة للنّف�س ،وتولّدت منه ملكات
ورذائل �أخرى ،هي �أنّه يظلم بالقهر والغلبة ك ّل ما ت�صل �إليه يده ،ويفعل ما يقدر عليه �ض ّد ك ّل
�شخ����ص يبدي �أدنى مقاومة ،ويثير الحرب ب�أق ّل معار�ضة له ،ويبعد الم�ضرّات وما ال يالئمه،
ب�أيّ���ة و�سيل���ة مهما كانت ،ول���و �أدّى ذلك �إلى وق���وع الف�ساد في العالم .فهذه ه���ي العوائد على
�صاح���ب الواهمة ال�شّ يطانيّة الذي تر�سّ خت فيه ه���ذه الملكة ،فهو ينفّذ عمل الغ�ضب وال�شّ هوة
ب�أيّة �شيطنة وخدعة كانت ،وي�سيطر على عباد اهلل ب�أيّة خطّ ة باطلة تتم� ،سواء بتحطيم عائلة
ما� ،أو ب�إبادة مدينة �أو بالد ما((( ...وقد قال الحكماء�« :إنّ ال�سّ فينة التي تتعرّ�ض لأمواج البحر
العاتية ،وهي بدون قبطان ،لهي �أقرب �إلى النّجاة من الإن�سان ،وهو في حالة الغ�ضب»»(((.
«وكثي���رًا م���ا ت�ؤدّي غ�ضبة واحدة �إل���ى قتل النّفو�س المحترمة ،كما ي�شي���ر �إلى ذلك الإمام
ال�ص���ادق  Qف���ي الحديث المرويّ عن���ه في ال�شي���خ الكليني ،الكافي ،حي���ث يقول« :كان
�أب���ي يق���ول� :أيّ �شيء �أ�ش ّد من الغ�ض���ب� ،إنّ الرّجل ليغ�ضب فيقت���ل النف�س المحترمة ،ويقذف
المح�صنة(((»(((.

((( الأربعون حديثًا� ،ص .164
((( جنود العقل والجهل� ،ص .230
((( الأربعون حديثًا� ،ص .43 - 42
((( (م.ن)� ،ص .49
((( الكافي ،ج ،2كتاب الكفر والإيمان ،باب الغ�ضب ،ح.4
((( جنود العقل والجهل� ،ص .230 - 229
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اإللهي
السير بخالف الهدف والمشروع
ّ .6
ّ

«والأ�سو�أ والأقبح من ذلك �أن ي�ستخدم هذه القوّة الإلهيّة باالتّجاه المعاك�س للهدف الإلهيّ
منه���ا ،في�سخّ رها �ض ّد ال ّنظ���ام العائليّ والمدين���ة الإن�سانيّة الفا�ضلة ،في�صي���ر بذلك منتهكًا
للحرم���ات �إ�ضاف��� ًة �إلى كفره بالنّعمة ،وهن���ا ت�صير القوّة الغ�ضبيّة  ،الت���ي ينبغي �أن تكون من
الجن���ود الإلهيّة المعار�ض���ة لجنود الجهل وال�شّ يط���ان ،من كبار الجن���ود ال�شيطانيّة ،م�ضادّة
ومعادية لجنود العقل والحقّ تعالى ،فتدخل مملكة الغ�ضب �شيئًا ف�شيئًا تحت �سيطرة ال�شّ يطان
والجه���ل؛ وت�صير (كلبًا مع ّلمً���ا) �أو قل كلبًا طاغيًا لل�شّ يطان ،بدلاً م���ن �أن تكون (كلبًا مع ّلمًا)
وال�صديق ،تمزّق ك ّل �شيء وتزعزع ،بل وتهدم
للعقل والحقّ تعالى ،وعندها ال تميّز بين العد ّو ّ
�شخ�ص
ٍ
نظ���ام العالم والعائل���ة الب�شريّة ،وربّما �أدّت مث���ل هذه القوّة الغ�ضبيّ���ة المنحرفة في
واحدٍ �إلى تدمير المجتمع الب�شريّ كافّة ،و�إيقاع كل العالم في اال�ضطراب والب�ؤ�س»(((.
�إنّ من عا�ش �سورة غ�ضب واحدة ال يحتاج �إلى دليل لكي يتّ�ضح له مدى �صدق هذا الكالم
و�صحّ ته ،فكم ي�شعر الغ�ضبان بعد انطفاء نيران غيظه �أنّه كاد يرتكب خط�أً فادحً ا ،و�أنّ نف�سه
كان���ت في حال���ة تفلّت تام من عقال الحكمة ،لكنّ اهلل تعالى ع�ص���م و�ستر« ،فالحذر الحذر،
فلقد �ستر حتّى ك�أنّه قد غفر»(((.
�أردن���ا م���ن ذكر هذه الآثار �أن ن�شقّ طريقً���ا �إلى القلب ،لكي يقوى نور العق���ل فيه؛ لأنّ قوّة
العق���ل ف���ي كثرة االحتماالت .والعاقل ال يمك���ن �أن يم ّر على هذه االحتم���االت  ،التي يمكن �أن
تح���دث في �أيّة حالة غ�ضب  ،دون �أن ي�ستح�ضر نتائج العقل ،وهو يفكّر في �أحوال نف�سه و�أمور
حياته والأحداث التي يمكن �أن تقع �أمامه �أو تجري عليه.
ال ي�سلم �أيّ واحدٍ منّا من وقوع �أمور مزعجة �أو م�ؤلمة .و�إذا كنّا نع ّد لها غ�ضبًا �أو نوقد لها
نيرانً���ا م���ن الغيظ �أو ال نبالي بم���ا يمكن �أن ينبعث من �أنف�سنا حي���ن ح�صولها ،فعلينا الآن �أن
نتوقّف مليًّا ونفكّر ،وال يمكن لأيّ تفكير �أن ي�صل �إلى نتيجة �صحيحة �إلاّ بهداية العقل ونوره.

((( جنود العقل والجهل� ،ص.227
((( نهج البالغة� ،ص.472

( بضغلا تيهام ) (1بضغلا
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المفاهيم الرئيسة

خير
 .1للغ�ض���ب حالت���ان ،الأولى عندما يكون تح���ت �سلطة العقل وحكومته فيك���ون من�ش�أ ٍ
عظيم ،وهذا هو الغ�ضب هلل .وال ّثانية عندما ال يكون تحت �سلطة العقل وقيادته ،فيكون
الغ�ضب حركة وحال نف�سانيّة تظهر نتيجة لغليان في دم القلب وهدفها االنتقام .وهذا
هو الغ�ضب المذموم.
 .2هناك الكثير من حاالت الغ�ضب التي يب ّرر فيها �أ�صحابها غ�ضبهم ،وال يعدّونه قبيحً ا؛
و�أ�شهر هذه المب ّررات الدّفاع عن ّ
ال�شخ�صي.
الحق
ّ
 .3الغ�ضب ي�ؤدّي �إلى ن�شوء جملة من ال ّرذائل الأخالقيّة �أو ا�ستحكامها في ال ّنف�س وهي:
• العار في الآخرة.
•زوال االيمان.
•غ�ضب اهلل.
•الحقد على اهلل و�أوليائه.
إلهي :حيث ي�ستخدم هذه الق���وّة الإلهيّة باال ّتجاه
 .4ال�سي���ر بخالف الهدف والم�ش���روع ال ّ
إلهي منه���اّ ،
العائلي والمدين���ة الإن�سانيّة
في�سخرها �ض ّد ال ّنظ���ام
ّ
المعاك����س للهدف ال ّ
الفا�ضلة ،في�صير بذلك منته ًكا للحرمات �إ�ضاف ًة �إلى كفره بال ّنعمة ،وهنا ت�صير القوّة
الغ�ضبيّة  ،التي ينبغي �أن تكون من الجنود الإلهيّة المعار�ضة لجنود الجهل ّ
وال�شيطان.
� .5سوء ُ
ال�سوق والمح ّلة ،وظلم
الخ ُلق مع �أهل الدّار والجّ يران �أو ال ّزمالء في العمل �أو �أهل ّ
�صاحب الغ�ضب كل ما ت�صل �إليه يده.
ّ � .6إن باط���ن نار الغ�ضب التي يوقده���ا ال�شيطان في قلب الإن�سان؛ هي حقيقة نار الغ�ضب
الإلهي ،وهي �أ�ش ّد ال ّنيران و�أقواها �إحرا ًقا ،وهي التي تطلع من باطن القلب �إلى ظاهر
ُلك البدن.
م ِ
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شواهد من وحي ّ
الدرس
دعاء:

ال َ�صاحِ بَ
وف� ،أَ ْف َر َد ْتنِي الْخَ طَ ايَا َف َ
ال�ضعِيفِ َ ،ووَاقِيَ الأَمْ ر با ْلمَخُ ِ
«ال َّل ُه َّم يَا كَافِيَ ا ْل َف ْر ِد َّ
ال مُ�سَ كِّنَ ِل َر ْو َعتِي
ال ُم�ؤَ ِّي َد لِيَ ،و�أَ�شْ َرفْتُ َعلَى خَ و ِْف ِلقَائِكَ َف َ
َ�ض ِب ��كَ َف َ
َم ِع ��ي ،وَ�ضَ ُعفْتُ عَنْ غ َ
َو َم ��نْ ُي�ؤْمِ ُن ِن ��ي مِ ْن ��كَ َو َ�أ ْن ��تَ �أَخَ ْف َت ِن ��يَ ،و َم ��نْ يُ�سَ اعِ ُدنِي َو �أَ ْن ��تَ �أَ ْف َر ْد َتنِيَ ،و َم ��نْ ُي َقوِّينِي َو َ�أنْتَ
�أ َْ�ض َع ْف َتنِي َال يُجِ يرُ ،يَا �إِ َلهِي� ،إ َّال رَبٌّ َعلَى َم ْربُوبٍ َ ،و َال ُي�ؤْمِ نُ �إ َّال غَالِبٌ َعلَى َم ْغلُوبٍ َ ،و َال ُيعِينُ
�إ َّال طَ الِبٌ َعلَى مَطْ لُوبٍ َو ِبيَدِ كَ  ،يَا �إِ َلهِي ،جَ مِ ي ُع َذلِكَ ال�سَّ بَبِ َ ،و�إِ َليْكَ ا ْل َم َف ُّر وَا ْل َم ْهرَبُ »).(1
اآليات الكريمة:

}ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ {(((.

الروايات الشريفة:

الي َم � ِ�ان�ِ ،إ َذا ر َِ�ض َي َل ْم ُي ْد ِخ ْل ُه
 .1ع���ن رَ�سُ ِول اهللَ « :Pث�َل�ااَ ُث ِخ�صَ ٍال َم ْن ُك َّن ِفي ِه ا�سْ َت ْك َم َل ِخ�صَ ا َل ْ ِإ
ِر َ�ضا ُه ِفي ب َِاط ٍلَ ،و ِ�إ َذا َغ ِ�ضبَ َل ْم ي ُْخ ِرجْ ُه ا ْل َغ َ�ضبُ ِم َن ا ْلحَ ِّقَ ،و ِ�إ َذا َق َد َر َل ْم َي َتع َ
َاط َما َليْ�سَ َل ُه»(((.
 .2عَ ِن الإمام ا ْلهَا ِدي « :Qا ْل َغ َ�ضبُ َعلَى م َْن اَل َت ْم ِل ُك عَجْ ٌزَ ،و َعلَى م َْن َت ْم ِل ُك ُل�ؤْمٌ»(((.
 .3عن �أمير الم�ؤمنين « :Qا ْل َغ َ�ضبُ َنا ٌر مُو َق َد ٌة ،م َْن َك َظ َم ُه �أَ ْط َف�أَ َهاَ ،وم َْن �أَ ْطلَ َق ُه َكا َن
�أَ َّو َل مُحْ َت ِر ٍق ِبهَا»(((.
 .4عن ال َّن ِب ِّي�« :Pأَ ْر َك ُان ا ْل ُك ْف ِر �أَ ْر َب َع ٌة :الر َّْغ َب ُة وَال َّرهْ َب ُة وَال�سَّ َخ ُط وَا ْل َغ َ�ضبُ »(((.
يمَ ،وم َْن َل ْم َي ْم ِل ْك َغ َ�ض َب ُه َل ْم
 .5ع���ن �أَ ِبي عَ ْب ِد اهلل « :Qا ْل َغ َ�ضبُ َممْحَ َق ٌة ِل َق ْل ِب ا ْلحَ ِك ِ
َي ْم ِل ْك َع ْقلَ ُه»(((.
 .6عن �أمي���ر الم�ؤمنين ِ « :Qب ْئ َ�س ا ْل َق ِري � ُ�ن ا ْل َغ َ�ضبُ ؛ ُيب ِْدي ا ْل َمعَا ِئ ��بَ َ ،و ُي ْد ِني َّ
ال�شرَّ،
َو ُيب َِاع ُد ا ْل َخ ْيرَ»(((.

((( ال�صحيفة ال�سجادية ،دعا�ؤه� Qإذا �أحزنه �أمر و�أهمّته الخطايا.
((( �سورة ال�شورى ،الآية .37
((( الكافي ،ج� ،2ص .239
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص .11
((( (م.ن) ,ج� ،12ص .11
((( الكافي ،ج� ،2ص .289
((( (م.ن) ,ج� ،2ص .305
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص .13

الدرس العشرون

الغضب

()2

أسباب الغضب وعالجه

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتع���رّف �إل���ى �أ�سباب وعوام���ل ت�ش���كّل ال�شّ خ�صية
الغ�ضوبة.
2 .2ي ّبي���ن الآث���ار المدمّ���رة للغ�ض���ب عل���ى الم�ست���وى
الفردي واالجتماعي.
3 .3ي�شرح كيفيّ���ة �إخ�ضاع القوّة الغ�ضبيّة لحكم العقل
وال�شّ رع.

تمهيد
لي�س الغ�ضب مجرّد حالة انفعالية طارئة و�إن ظهر لنا كذلك .بل هو بركان غير مرئيّ يغلي
ف���ي باطن النف����س ،ويتفجّ ر ك ّل حين .فلكي نتمكّن من معالجة ه���ذه الحالة النف�سيّة الموبقة،
علينا �أن نفهم الغ�ضب �أكثر ونتوغّ ل قليلاً في �أعماق نفو�سنا.
�إنّ ق���وّة الطّ رد لهي من �أهم القوى الت���ي زُودّت بها النف�س في الحياة الدنيا لكي تدفع عن
ذاته���ا �أنواع الأذى .لكن هذه القوّة غالبًا ما تق���ع في يد ال�شّ يطان اللعين جرّاء عدم االهتمام
بتهذيب النّف�س وتعديل القوى وجعلها منقادة لنور العقل المُفا�ض من جانب الرّحمن.
ّ
ّ
ّ
خصية الغضوبة
أسباب وعوامل تشكل الش
والشرع
 .1خروج الق ّوة الغضب ّية عن سلطة العقل
ّ

ال �ش���كّ ب����أنّ �أوّل خطوة في هذا اال ّتج���اه هي في معرفة كيفيّة ت�شكّل ه���ذه الحالة وعوامل
وجوده���ا وقوّتها وانحرافه���ا .وقد عبّر علماء النّف�س الإن�سانيّة عن الغ�ضب بالقوّة؛ لأنّ النّف�س
ت�ستخدمه للو�صول �إلى حاجاتها وم�آربها ،وعندما يكون هذا اال�ستخدام �ضمن برنامج العقل
وقيادت���ه ،ف�إنّ النّف����س �ستتكامل �أثناء تفاعله���ا الغا�ضب مع الأح���داث والوقائع ،كما هو حال
الغ�ض���ب ف���ي الجهاد ،يقول �أمي���ر الم�ؤمنين« :Qمن �أَحَ � � َّد �سنان الغ�ض ��ب هلل ،قوي على
قت ��ال الباط ��ل»((( .وفي مثل هذه الوقائ���ع التي تقت�ضي مثل هذه القوّة ،ف�إنّ النّف�س �إذا لم تطع
العقل ،ف�سوف ت�سلك �سبيل التّ�سافل ،حيث «�إنّ فتور وخمود هذه القوّة يولّد عيوبًا كبيرة ،مثل
ال�ضع���ف والتّهاون والك�سل والطّ مع والجزع وقلّة التّحمّل و�ضعف اال�ستقامة والفرار في القتال
ّ
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص .501
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ال�ضرورة ،وت���رك الأمر بالمعروف والنّهي ع���ن المنكر والقبول
والتّقاع����س ع���ن الهجوم عند ّ
بالذلّ والعار والخزي والم�سكنة»(((.
فالطّ بيع���ة الحيوانيّ���ة للإن�سان ،والتي تن�ش����أ من هذا الج�سد (ب�أع�ضائ���ه وقواه) ،تقت�ضي
وج���ود هذه القوّة الغ�ضبيّة .وبعبار ٍة ثانية� :إنّ هذه القوّة لي�ست �سوى وليدة التّركيبة الج�سميّة
الموروث���ة م���ن الآباء والأ ّمه���ات .وبح�سب اخت�ل�اف هذه التّركيب���ة بين الب�ش���ر تختلف القوّة
الغ�ضبيّة.
وق���د اقت�ض���ت حكمة الباري تعالى �أن تو�ض���ع هذه القوّة في خدمة الج�س���د (للدّفاع عنه)
وخدمة المجتمع (لمنع الظّ لم واالعتداء واختالل نظامه) وخدمة النّف�س من خالل الخدمتين
ال�سّ ابقتي���ن .ف�إنّ م���ن ا�ستخدم الغ�ضب للدّفاع ع���ن ج�سده وعن المجتم���ع الإن�سانيّ  ،ف�سوف
ال�صعيدين النّف�سيّ والمعنويّ حتّى يبلغ �أعل���ى درجات القرب والكمال .وال �شكّ
يتكام���ل على ّ
ب����أنّ م���ن يحدّد كيفيّة هذه الخدمة لتك���ون مهتدية هما العقل وال�شّ ���رع ،حيث نجد الكثير من
�أحكامهما من�ضوية في هذا المجال.
يق���ول الإم���ام {« :اعل���مْ � ،أنّ القوة الغ�ضبي���ة �إذا كانت خا�ضعة لحك���م العقل وال�شرع
مه ّذب���ة به ،فهي من �أعظم النّعم الإلهيّة و�أف�ضل الو�سائل المعينة على �سلوك طريق ال�سّ عادة،
فبه���ا يكون حفظ نظام العال���م ،وحفظ بقاء الفرد والنّوع الإن�سانيّ  ،وله���ا �أث ٌر كبي ٌر في �إقامة
المدينة الفا�ضلة.
بهذه القوّة النّبيلة يحفظ الإن�سان والحيوان بقاءها ك�أفراد وكنوع ،وبها يدفعان التّهديدات
الطّ بيعيّة ،وينقذان النف�س من المهالك ،لوال هذه القوّة ،لكان الإن�سان محرومً ا من الكثير من
الكماالت و�أنواع الرقيّ  ،ولوالها لما اندفع لحفظ النّظام العائليّ وللذبِّ عن المدينة الفا�ضلة؛
ل���ذا فق���د �أو�صى الحكماء والعلماء بعدّة �أمور للخروج بهذه الق���وّة من ح ّد النّق�ص والتّفريط،
وكان���وا يقوم���ون ب�أنف�سهم ب�أعمال ا�ستثنائيّ���ة لإثارتها .وقد حُ كِ ي عن بع�ضه���م �أنّه كان يتعمّد
مواط���ن الخوف فيقف فيه���ا ،ويحمل نف�سه عل���ى المخاطرات العظيمة ،ويرك���ب البحر عند
ا�ضطراب���ه وهيجانه؛ ليعوِّد نف�سه الثبات في المخ���اوف .ومثل هذه المعالجات ،و�إن كان فيها
((( جنود العقل والجهل� ،ص .331

( بضغلااضغلا بابسأ  ) (2بضغلا

285

�إف���راطٌ ومبالغة� ،إلاّ �أنّ �أ�ص���ل المعالجة للإيقاظ القوة الغ�ضبية عن���د �ضمورها وفتورها �أم ٌر
�ضروري؛ لأنّ فتورها ي�ؤدي �إلى �إحداث خلل خطير في النظام االجتماعي والحكومي للمدينة
الفا�ضلة ،ويهدّد الحياة الفردية االجتماعية ب�أخطار ماحقة»(((.
وخ�صو�صا
ً
�إنّ الخطر الأكبر يكمن في ا�ستخدام القوّة الغ�ضبيّة على غير برنامج ال�شّ ريعة،
ف���ي البيئة التي تترعرع فيه���ا الخ�صال ال�سيّئة والع���ادات القبيحة والعقائ���د الباطلة .هناك
�ستكون هذه القوّة �سببًا لتعا�سة الإن�سان والمجتمع الإن�سانيّ .
يق���ول الإمام الخمينيّ {« :الإن�سان حيوان بالفعل عن���د دخوله هذا العالم ،وال معيار
ل���ه �سوى �شريعة الحيوانات التي تديره���ا ال�شّ هوة والغ�ضب .ولكن لمّا كان �أعجوبة الدّهر هذا
(�أي الإن�س���ان) ذاتً���ا جامع���ة� ،أو قابلة للجمع ،ف�إنّه لك���ي يدبّر هاتين القوّتي���ن ،تجده يلتجئ
ال�صفات
ال�صفات ال�شّ يطانيّة ،مثل الك���ذب والخديعة والنّفاق والنّميمة و�سائر ّ
�إل���ى ا�ستعمال ّ
ال�شّ يطانيّ���ة الأخرى ،وه���و بهذه القوى الثّ�ل�اث ـ ال�شّ هوة ،والغ�ضب ،وه���وى النّف�س  ،التي هي
�أ�صل ك ّل المفا�سد المهلكة ،يتقدّم ،فتنمو فيه كذلك هذه القِوى وتتقدّم وتتعاظم .و�إذا لم تقع
تح���ت ت�أثي���ر مربّ �أو معلّم ،ف�إنّه ي�صبح عند الرّ�شد والبلوغ حيوانًا عجيبًا يفوز بق�صب ال�سّ بق
ف���ي تل���ك الأمور المذكورة عل���ى �سائر الحيوان���ات وال�شّ ياطين ،ويكون �أق���وى و�أكمل في مقام
وال�صف���ات ال�شّ يطانيّة من الجميع .و�إذا ما ا�ستمرّت حال���ه على هذا المنوال ،ولم
الحيوانيّ���ة ّ
يتب���ع في هذه ال�شّ �ؤون الثّالثة �سوى �أهوائ���ه النف�سية ،فلن يبرز فيه �شيء من المعارف الإلهيّة
ال�صالحة ،بل تنطفئ فيه جميع الأنوار الفطريّة(((.
والأخالق الفا�ضلة والأعمال ّ
«واعل���م �أنّ النّفو�س الب�شريّة ،منذ ظهورها وتعلّقها بالأج�ساد ،وهبوطها �إلى عالم المُلك ـ
عال���م المادّة ـ تكون على نحو القوّة ـ الأهليّة والقابليّة ـ تجاه جميع العلوم والمعارف والملكات
ـ الح���االت الرّا�سخ���ة المتمركزة في الإن�س���ان ـ الح�سن���ة وال�سّ يّئة ،بل تجاه جمي���ع الإدراكات
والفعليّات ـ الحا�ضرة التي هي ذات �آثار ـ ثمّ تتدرّج بعناية الحقّ ـ ج ّل جالله ـ نحو الفعليّة �شيئًا
ال�ضعيفة الجزئيّة مثل حا�سّ ة اللم�س والحوا�س الظّ اهريّة الأخرى
ف�شيئًا ،فتبدو �أوّلاً الإدراكات ّ
أي�ض���ا .ولكنّ الملكات ال تزال
أخ�س ،ثمّ تظه���ر ثانيًا الإدراكات الباطنيّة متدرّجة � ً
الأخ� ّ���س فال ّ
((( جنود العقل والجهل� ،ص.331 - 330
((( الأربعون حديثًا� ،ص .196
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موجودة بالقوّة ،ف�إن لم تت�أثّر بعوامل تفجّ ر فيها الطّ اقات الخيّرة ،وتُركت لوحدها ،النت�صرت
الخبائث وتحقّقت الملكات الفا�سدة وانعطفت نحو القبائح والم�ساوئ؛ لأنّ الدّواعي الدّاخليّة
الباطنيّ���ة ،كال�شّ هوة والغ�ض���ب وغيرها ،ي�سوقان الإن�سان �إلى الفج���ور والتّعدّي والظلم ،وبعد
انقياده لهما يتحوّل في فترة ق�صيرة �إلى حيوان عجيب و�شيطانٍ غريب»(((.
 .2ضعف ال ّنفس واإليمان

«�أمّا الغ�ضب فنا�شئ عن �ضعف النّف�س وتزلزلها ،وقلّة الإِيمان ،وعدم االعتدال في المزاج
وفي الرّوح ،وحبّ الدنيا واالهتمام بها ،والتخوّف من فقدان اللذائذ الب�شريّة؛ لذلك تجد هذه
ال�صغار �أكثر ممّا هي في
الرّذيل���ة م�ستحكمة في المر�ض���ى �أكثر ممّا هي في الأ�صحّ اء ،وف���ي ّ
الكبار ،وفي ال�شّ يوخ �أكثر ممّا هي في ال�شبّان»(((.
الرذائل األخالق ّية
ّ .3

«وم���ن كانت فيه رذائل �أخالقيّ���ة كان �أ�سرع �إلى الغ�ضب ممّن فيه���م ف�ضائل �أخالقية؛ �إذ
يكون البخيل �أ�سرع في الغ�ضب من غيره �إذا تعرّ�ض ماله وثروته للخطر»(((.
حب ال ّنفس
ّ .4

«م���ن �أهم �سبل معالجة الغ�ضب هي اقتالع جذوره ب�إزالة الأ�سباب المثيرة له ...ومن تلك
الأ�سب���اب حبّ ال���ذّات ،ويتفرّع عنه حبّ المال والجاه وال�شّ رف وال ّنف���وذ والتّ�سلّط .وهذه كلّها
تت�سبّ���ب في �إ�شعال نار الغ�ض���ب؛ �إذ �إنّ من كانت فيه هذه الأنواع من الحبّ  ،يهتمّ بهذه الأمور
ال�صعوبات في واحدة منها،
كثي���رًا ،ويكون لها في قلبه مكا ٌن رفي���ع .ف�إذا اتّفق �أن واجه بع�ض ّ
�سبب ظاهر،
�أو �أح� ّ���س ب�أنّ هن���اك من يناف�سه فيها ،تنتاب���ه حال من الغ�ضب والهيج���ان دون ٍ
ف�ل�ا يعود يمل���ك نف�سه ،وي�ستولي عليه الطّ مع و�سائر الرّذائ���ل النّاجمة عن حبّ الذّات والجاه
وتم�سّ ك بزمامه ،وتحيد ب�أعماله عن جادة العقل وال�شّ رع»(((.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .273 - 272
((( (م.ن)� ,ص .168
((( (م.ن)� ,ص .168
((( (م.ن)� ,ص .167
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الدينا
حب ّ
ّ .5

و�أمّا حبّ الدّنيا ،فهو بمنزلة الحطب الذي يو�ضع في هذه النّيران ،فتزداد ا�ستعارًا وتوقّدً ا.
«ح���بّ الدّنيا ،فهو الذي يُنتج معظم �أو جميع الأمرا�ض النّف�سيّة؛ ولذلك و�صفته الأحاديث
ال�شّ ريف���ة ب�أنّ���ه «ر�أ����س ك ّل خطيئة»؛ ف����إنّ حب المال والج���اه ،وحبّ ال�سّ يط���رة والنّفوذ ،وحبّ
المطع���م والمنك���ح والملب����س و�أمثالها ،هي جميعًا م���ن فروع حبّ الدّنيا وح���بّ النّف�س؛ لذلك
ينبغ���ي �إرجاع جميع الأ�سب���اب المهيّجة للغ�ضب �إلى هذا الأ�ص���ل� .إذا تعلّق الإن�سان بمثل هذه
الأمور وا�ستولى عليه حبُّها ،ف�إنّ دم قلبه يغلي ويهيج فيه الغ�ضب �إذا ظهر مزاحم في الح�صول
على هذه الأمور ،فيندفع بتلك القوّة لدفعه مثلما هو حال الكالب التي تهيج عند خل ّو معدتها
من الطّ عام ،وتت�سابق في الهجوم على الميتة ،في�سعى ك ّل منها لدفع الآخرين عنها ،كما ي�شير
وطلبه ��ا كالب»((( ،ولع ّل وجه التّ�شبيه
�إلى ذلك ق���ول �أمير الم�ؤمنين « :Qالدّنيا جيف ٌة اّ
ف���ي هذه اال�ستعارة هو �أنّ غليان القوّة الغ�ضبيّ���ة في الإن�سان هو في حكم الكلب� ،أو هو الكلب
نف�سه»(((.
بأن الغضب كمالًا
 .6االعتقاد ّ

«ومن الأ�سباب الأخرى لإثارة الغ�ضب هو �أنّ الإِن�سان قد يظنّ الغ�ضب ،وما ي�صدر عنه من
�سائر الأعمال القبيحة والرّذائل ال�سّ افلة ،كمالاً ؛ وذلك لجهله وقلّة معرفته .فيح�سب الغ�ضب
م���ن الف�ضائ���ل ويراه بع�ض الجهّال فتوّة و�شجاعة وج���ر�أة ،فيتباهى ويطري على نف�سه في �أنّه
ال�صفة الرّذيل���ة المهلكة �شجاعة ،هذه ال�شجاعة التي تكون من
فع���ل كذا وكذا ،فيح�سب هذه ّ
�أعظ���م �صفات الم�ؤمنين ،وال�صفات الح�سنة .فال ب��� ّد و�أن نعرف ب�أنّ ال�شجاعة غير الغ�ضب،
وخوا�صه.
ّ
وخوا�صها تختلف عن �أ�سباب الغ�ضب ومبادئه و�آثاره
ّ
و�أنّ �أ�سبابها ومبادءها و�آثارها
مب���د�أ ال�شجاعة هو قوة النّف�س والطّ م�أنينة واالعتدال والإيم���ان وقلّة المباالة بزخارف الدنيا
وتقلّباتها»(((.
((( بحار الأنوار ،ج� ،84ص.289
((( جنود العقل والجهل� ،ص .235 - 234
((( الأربعون حديثًا� ،ص .168
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 .7الكبر

�إنّ الكب���ر هو المفجّ ���ر لبركان الغ�ضب ،حتّى قيل �إنّ الم���رء ال يغ�ضب على من يراه �أف�ضل
منه« ،الغا�ضب �إنّما يغ�ضب عندما يرى نف�سه �أقوى ممّن يغ�ضب عليه� ،أو يرى �أنّه ،على الأقل،
يت�ساوى معه في القوّة»(((.
فاتّ�ض���ح ممّ���ا �سبق �أنّ الق���وّة الغ�ضبيّة �أم��� ٌر موجو ٌد ف���ي النّف�س بح�سب جبلّته���ا و�شاكلتها
الماديّ���ة .و�إنّ الجّ ه���ل ،الذي تن�ش�أ منه المبرّرات ،ي�سمح لفتي���ل الكبر �أن يفجّ ر �أكوام الحطب
والوقود النّابع من حبّ الدّنيا ،فيح�صل الغ�ضب المهلك.
كيف نجعل ّ
ّ
الغضبية تحت سلطان العقل؟
القوة
يق���ول الإم���ام الخمينيّ {« :من �أه���مّ �سبل معالجة الغ�ضب هي اقت�ل�اع جذوره ب�إزالة
الأ�سب���اب المثيرة له»((( .و�إنّ �أيّ حديث عن المعالج���ة ال ينبغي �أن ين�صرف �إلى الق�ضاء على
الغ�ض���ب ،و�إن جرى التّعبير عنه بذلك ،بل المطل���وب ـ كما �أ�سلفنا ـ جعل هذه القوّة في خدمة
العق���ل وال�شّ رع ،لين���ال بها الإن�سان خير الدّني���ا والآخرة» .ولمعالج���ة الغ�ضب طريقين علمي
وعملي.
 .1العالج العلمي

ويقول الإمام في معر�ض حديثه على العالج العلميّ الذي يقوم على التّفكّر وقوّة الذّكر:
«عل���ى الإِن�س���ان ،وهو �سلي���م النّف�س� ،أن يكون على ح���ذ ٍر كبير من حال غ�ضب���ه .و�إذا كان
يع���رف من نف�سه حدوث حاالت الغ�ضب عليه ،في �أثناء هدوئه النّف�سيّ � ،أن يعالجها و�أن يفكّر
في مبادئها وفي مفا�سدها عند ا�شتدادها و�آثارها ونتائجها في النّهاية ،لعلّه ي�صل �إلى معرفة
طري���ق لإنق���اذ نف�س���ه .فليفكّر في �أنّ ه���ذه الغريزة الت���ي وهبها اهلل تعالى �إيّ���اه لحفظ نظام
الظّ اهر والباطن وعالم الغيب وال�شّ هادة� ،إذا ا�ستخدمها لغير تلك الأهداف وبخالف ما يريد
اهلل �سبحانه و�ض ّد المقا�صد الإِلهيّة ،فما مدى خيانته؟ وما هي العقوبات التي ي�ستحقّها؟ وكم
هو ظل���و ٌم جهول؟ لأنّه لم ي َُ�صنْ �أمانة الحقّ تعالى ،بل ا�ستعملها في العداوات والمخا�صمات.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .167
((( (م.ن)� ،ص.167
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�إنّ امر�أً هذا �ش�أنه ال يمكن �أن ي�أمن الغ�ضب الإلهيّ  .ثمّ �إنّ عليه �أن يفكّر في المفا�سد العمليّة
والأخالقيّ���ة التي تتولّد م���ن الغ�ضب و�سوء الخُ لُق� ،إذ ك ّل مف�سدة من ه���ذه المفا�سد يمكن �أن
تك���ون �سببًا في ابتالء الإِن�سان ب�صورة دائمة بباليا �شديدة في الدّنيا ،وبالعذاب والعقاب في
الآخرة»(((.
 .2العالج العملي

ثمّ ينتقل الإمام { �إلى العالج العمليّ :

وحب النف�س:
حب الدّنيا ّ
�أ .التخ ّل�ص من ّ

ويقول {« :هذه العلل كثيرة ،نذكر بع�ض مهمّاتها :فمنها ،ولعلّها �أهمّها ،هي العلّة التي
ينبغ���ي ت�سميته���ا �أ ّم الأمرا�ض� ،أال وهي حبّ الدّنيا ،فهو ال���ذي يُنتج معظم �أو جميع الأمرا�ض
النّف�سيّ���ة ولذل���ك و�صفته الأحاديث ال�شّ ريف���ة ب�أنّه «ر�أ�س كل خطيئة» ...وب�ص���ورة عامّة ،ف�إنّ
العالج الجذريّ لمعظم المفا�سد �إنّما يتحقّق بمعالجة حبّ الدنيا وحبّ النف�س ،وبذلك تتحلّى
النّف�س بال�سّ كينة والطّ م�أنينة ،فيهد�أ القلب حينئذٍ وي�صبح االطمئنان قوّة وملكة فيه ،فيت�ساهل
ب�ش����أن الأمور الدّنيويّة ،وال يهتمّ ب�أيِّ م�أكلٍ وم�ش���رب ،ويتعامل بهدوءٍ وت�ساهل مع من يزاحمه
ف���ي �أيّ �أم���ر من �أمور الدّنيا؛ لأنّ محبوبه لي�س طعمة �أهل الدّنيا لكي يهيج من �أجلها� .إنّ قطع
خ�صو�صا ف���ي بداية الأمر وابتداء ال�سّ ل���وك  ،ولكن ك ّل �صعب
ً
ج���ذور حبّ الدني���ا �أم ٌر �صعب ،
يتي�سّ ���ر بالعزم وقوّة الإرادة ،فقوّة الإرادة والعزم الرّا�س���خ حاكمان على ك ّل �أمرٍ �صعب و�أقوى
من���ه ،وهما يي�سّ ران ك ّل طريقٍ طويلٍ �شائك� ،أج���ل ال ينبغي لل�سّ الك �أن يتوقّع قلع مادّة الف�ساد
وج���ذوره و�إزال���ة هذا المر�ض المهلك دفع ًة واح���د ًة بين ع�ش ّي ٍة و�ضحاها ،ب���ل �إنّ ذلك يتحقّق
تدريجيًّ���ا وعن طري���ق االهتمام به و�صرف الوقت لأجله ،والتفكّ���ر والرّيا�ضات والمجاهدات،
وقط���ع فروعه وبع�ض ج���ذوره ،فيمكن لل�سّ الك �أن يحقّق هدفه تدريجيًّ���ا بهذه الو�سائل ،ولكن
هدف دينيّ هي عقب ُة
ينبغي �أوّلاً �أن يعرف �أنّ العقبة الأ�سا�سيّة التي تعتر�ض طريق الإن�سان لك ّل ٍ
ح���بّ الدّنيا والنّف����س ،و�إذا كان من �أهل المعرفة والجذبة والجذوة ،ف����إنّ حبّ الدّنيا والنّف�س
ه���و من �أ�شدِّ الحجب ال�سّ اترة لوجه المحب���وب ...بل �إنّ المجتهد في تهذيب الباطن وت�صفية
(((

الأربعون حديثًا� ،ص .164
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القلب وتعديل الأخالق لن ينجح في قطع جذور �أيِّ من الموبقات والمهلكات النّف�سيّة مع بقاء
حبّ الدّنيا والنّف�س ،ولن ينجح مع بقاء هذا الحبّ في التّحلّي ب�أيِّ من الف�ضائل النّف�سيّة ،و�س ّر
ذل���ك هو �أنّ مب���د�أ ك ّل تهذيب تعديل القِوى الثّالث :الواهم���ة ال�شّ يطانيّة ،وال�شّ هويّة البهيميّة،
والغ�ضبيّ���ة ال�سّ بعيّ���ة ،في حي���ن �أنّ الحر�ص على الدّني���ا وحبّها يخرجان ه���ذه القوى عن حدِّ
االعت���دال ،وا�شتعال نار ال�شّ ه���وة والغ�ضب ،هو من �آثار حبّ النّف����س والدّنيا ،وبه تخرج القوّة
الواهمة من حال االعتدال ،ويكون تحرّكها على وفق �إرادة ال�شيطان»(((.

ب .مخالفة هوى ال ّنف�س:

«وبع���د �أن يدرك الإن�سان ،في حال تعقّله و�سكون نف�س���ه وخمود غ�ضبه ،المفا�سد النّاجمة
ع���ن الغ�ض���ب ،والم�صالح النّاجمة عن كظم الغيظ ،يلزم �أن يحتّ���م على نف�سه �أن يطفئ هذا
اللهي���ب الحارق وهذه النّ���ار الم�شتعلة في قلبه ،مهما القى من عن���ت ون�صب في �سبيل ذلك،
ليغ�س���ل قلبه من الظّ الم والك���در ،ويعيد �إليه �صفاءه ونقاءه .وهذا �أم ٌر ممكن تمامً ا ب�شيءٍ من
مخالف���ة النّف�س والعمل �ض ّد هواها ،وبقليلٍ من النّ�ص���ح والإر�شاد والتدبّر في عواقب الأمور.
وه���ذه و�سيل���ة يمكن بها �إزالة جميع الأخ�ل�اق الفا�سدة والعادات القبيحة م���ن �ساحة النّف�س،
ال�صفات الح�سنة والأخالق المحمودة التي يجب �أن يتحلّى بها القلب»(((.
و�إبدالها بجميع ّ

ج .االن�شغال عن الغ�ضب لحظة ظهوره بتغيير الو�ضع ّية وال ّذكر:

«ف�أه���مّ ما في العالج العمليّ �ص���رف النّف�س عن الغ�ضب عند �أوّل ظهوره ...فعلى الإن�سان
�أن ي�أخ���ذ ح���ذره قبل �أن يزداد ا�شتعاله ويرتفع �سعيره ،في�شغل نف�سه ب�أمو ٍر �أخرى� ،أو �أن يغادر
الم���كان الذي ث���ار فيه غ�ضبه� ،أو �أن يغيّر م���ن و�ضعه .ف�إذا كان جال�سً ���ا فلينه�ض واقفًا ،و�إذا
كان واقفً���ا فليجل����س� ،أو �أن ي�شغ���ل نف�سه بذكر اهلل تعالى ،بل هن���اك من يرى وجوب ذكر اهلل
في حال الغ�ضب� ،أو �أن ي�شغل نف�سه ب�أيّ �أمرٍ �آخر .على ك ّل حال ،ي�سهل كبح جماح الغ�ضب في
بداي���ة ظهوره؛ ولهذا العمل في هذه المرحلة نتيجتان :الأولى :هي �أن يهدّئ النّف�س ويقلّل من
ا�شتع���ال الغ�ضب ،والثّانية :ه���ي �أن ي�ؤدّي �إلى المعالجة الجذريّة للنّف����س .ف�إذا راقب الإن�سان
((( جنود العقل والجهل� ،ص .236 - 234
((( الأربعون حديثًا� ،ص .165
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حاله وعامل نف�سه بهذه المعاملة ،تغيّرت حاله تغ ّيرًا كُليًّا ،واتّجهت نحو االعتدال»(((.

د .لزوم الأر�ض:

«وق���د وردت الإ�شارة �إلى بع�ض ذلك في كتاب (الكافي) ،ب�إ�سناده عن �أبي جعفر ،Q
غ�ضبَ
ق���ال�« :إِ َّن َه� �ذَا الغ ََ�ض ��بَ جَ ْم َر ٌة مِ ��نَ ال�شَّ يطانِ تُو َق ُد في َقلْبِ ا ْب ��نِ �آ َد َم و�إِ َّن �أحَ َد ُك� � ْم �إِذا ِ
احْ َم� �رَّتْ َع ْين ��ا ُه وَا ْنتَفخَ ��تْ �أ ْودَاجُ ُه َودَخَ � � َل ال�شَّ يْطانُ فيهَ ،ف� ��إِذا خاف �أَحَ ُد ُك ْم ذ ِل ��كَ مِ نْ َنفْ�س ِه
ْ�ضَ ،ف�إ َّن رِجْ َز ال�شَّ يْطانِ َي ْذهَبُ َع ْن ُه عِ ْن َد ذلِكَ »(((»(((.
َف ْل َي ْل َز ِم الأر َ

م�س ال ّرحم:
هـّ .

«وب�إ�سناده ،عن مي�سر قال :ذُ كر الغ�ضب عند �أبي جعفر الباقر  ،Qفقال�« :إِ َّن الرَّجَ ل
ل�س
َل َيغْ�ضبُ  ،فَما ير�ضى �أبداً حتّى َيدْخُ َل النّارَ ،ف�أَيُّما رَجُ لٍ غ َِ�ضب عَلى َق ْو ٍم وَهُ َو قائ ٌم فَليَجْ ْ
مِ ��نْ َف� � ْورِه ذلِك؛ َف�إ َّن ُه �سَ َي ْذ َه ��بُ َع ْن ُه رِجْ ُز ال�شَّ يْطانِ َو أَ�يُّما رَجُ لٍ غ َِ�ض ��بَ عَلى ذي رَحِ مٍ َف ْل َيدْنُ
مِ ْن� � ُه َف ْل َيمَ�سَّ ��هَ ،ف�إ َّن الرَّحِ مَ� ،إذا مُ�سَّ ت� ،سَ َك َن ��تْ »((( .يُ�ستفاد من هذا الحديث ال�شّ ريف عالجان
عمليّ���ان حال ظهور الغ�ضب .الأوّل عام ،وهو الجلو�س م���ن القيام� ،أي تغيير و�ضعية الإِن�سان،
حديث �آخر �أنّ���ه �إذا كان جال�سً ا عند الغ�ضب فليقم واقفً���ا .والعالج العمليّ الآخر عالج
فف���ي ٍ
خا�ص بالأرحام ،وهو �أن يم�سّ ه في�سكن غ�ضبه»(((.

و .تخويف الغ�ضوب:

«�إذا �أراد الآخ���رون معالجة الغا�ضب فعند ظهور بوادر الغ�ضب ،عليهم �أن يعالجوه ب�إحدى
الطّ ���رق العلميّة والعمليّ���ة المذكورة ،ولكن �إذا ا�شت���دّت حاله وا�شتعل غ�ضبه ،ف����إنّ النّ�صائح
تنت���ج عك�س المطلوب؛ ولذلك يكون عالج���ه ،وهو في هذه الحال� ،صعبًا� ،إ ّال بتخويفه من قبل
�شخ����ص يهابه ويخ�شاه؛ وذلك لأنّ الغا�ضب �إ ّنم���ا يغ�ضب عندما يرى نف�سه �أقوى ممّن يغ�ضب
علي���ه� ،أو يرى �أنّه ،على الأق���ل ،يت�ساوى معه في القوّة� .أمّا مع الذين يرى �أنّهم �أقوى منه ،فال
يُظه���ر الغ�ضب �أمامهم ،بل تكون الفورة واال�شتعال في باطنه ويبقى محبو�سً ا في داخله ويولّد
((( الأربعون حديثًا� ،ص .166 - 165
((( الكافي ،ج ،2كتاب الإيمان والكفر ،باب الغ�ضب ،ح.12
((( الأربعون حديثًا� ،ص .166
((( الكافي ،ج ،2كتاب الإيمان والكفر ،باب الغ�ضب ،ح.2
((( الأربعون حديثًا� ،ص .167 - 166
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الح���زن في قلب���ه .وعليه ،ف�إنّ العالج في حاالت االنفعال ال�شّ دي���دة من الغ�ضب والفورة يكون
ال�صعوبة ،نعوذ باهلل منه»(((.
جانب كبيرٍ من ّ
على ٍ

ز .المبادرة �إلى قلع ما ّدته والعلل المه ّيجة له:

يق���ول الإمام الخمينيّ {« :اعلم �أنّ العالج الأ�سا�س للنّف�س ينبغي �أن يكون عند �سكون
الق���وّة الغ�ضبيّ���ة؛ لأنّه من ال�صعب ج���دًّا ال�سّ يطرة عليها عن���د غليانها؛ لأنّها تتح���وّل �إلى نا ٍر
محرق ٍة رهيب ٍة ونائر ٍة قاتلةٍ ،فيعج ُز حينئذٍ حتّى �أطبّاء النّفو�س عن معالجتها؛ لأنّ ا�شتعال هذه
الجمرة ال�شّ يطانية ي�شت ّد في هذه الحال �إذا �سعوا �إلى معالجتها بالموعظة والنّ�صيحة»(((.

((( الأربعون حديثًا� ،ص .167
((( جنود العقل والجهل� ،ص .232
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المفاهيم الرئيسة

 .1من منا�شئ الغ�ضب:
•خروج القوّة الغ�ضبيّة عن �سلطة العقل وال�شّ رع.
• �ضعف النف�س وااليمان.
• الرذائل االخالقية.
• حب النف�س.
ال�شيطانيّ���ةّ ،
 .2مب���د�أ ك ّل تهذي���ب تعدي���ل ال ِق���وى ال ّثالث :الواهم���ة ّ
وال�شهويّ���ة البهيميّة،
ال�سبعيّة ،وحب الدنيا يخرج هذه القوى عن االعتدال.
والغ�ضبيّة ّ
ال�ضعف وال ّتهاون والك�سل ّ
ّ � .3إن فت���ور وخم���ود هذه القوّة يو ّلد عيوبًا كبيرة منه���اّ :
والطمع
والجزع وق ّلة ال ّتح ّمل و�ضعف اال�ستقامة والفرار في القتال وال ّتقاع�س عن الهجوم عند
ال�ضرورة ،وترك الأمر بالمعروف وال ّنهي عن المنكر والقبول ّ
ّ
بالذل والعار.
العلمي يقوم على :ال ّتف ّكر بعواقب الغ�ضب وقوّة ال ّذكر.
 .4العالج
ّ
العملي يكون من خالل:
 .5العالج
ّ
•مخالفة هوى النّف�س.
• �صرف النف�س عن الغ�ضب لحظة ظهوره بتغيير الو�ضعيّة والذّكر.
وم�س الرحم.
• لزوم الأر�ض ّ
� .6إذا �أراد الآخ���رون معالجة الغا�ض���ب� ،إذا كان ذلك عند ظهور بوادر الغ�ضب عليهم �أن
يعالج���وه ب�إحدى ّ
الطرق العلميّ���ة والعمليّة المذكورة .ولكن �إذا ا�شت���دّت حاله وا�شتعل
غ�ضب���ه ،ف� ّإن ال ّن�صائح تنت���ج عك�س المطلوب .ولذلك يكون عالجه وهو في هذه الحال
�صعبًا� ،إ ّال بتخويفه من قبل �شخ�ص يهابه ويخ�شاه.
ّ � .7إن الع�ل�اج الجذريّ لمعظم المفا�سد �إ ّنما يتح ّقق بمعالجة حبّ الدنيا وحبّ النف�سّ � .إن
ال�سلوك .ولكن ك ّل
قط���ع جذور حبّ الدنيا �أم ٌر �صعب
ً
خ�صو�صا في بداية الأمر وابتداء ّ
أمر
�صع���ب ّ
يتي�سر بالعزم وقوّة الإرادة ،فق���وّة الإرادة والعزم ال ّرا�سخ حاكمان على ك ّل � ٍ
طويل �شائك.
�صعب و�أقوى منه ،وهما ّ
طريق ٍ
يي�سران ك ّل ٍ
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شواهد من وحي ّ
الدرس
دعاء:

َا�س مِ نَ ال َّزلَلِ فِي
ُّظ مِ نَ الْخَ طَ ايَا ،وَاالِحْ ِتر َ
«ال َّل ُه َّم �صَ ِّل َعلَى مُحَ مَّدٍ َو�آ ِلهِ ،وَا ْر ُز ْقنِي التَّحَ ف َ
الدُّ ْنيَا و َْالآخِ َر ِة فِي حَ الِ الرِّ�ضَ ا وَا ْلغ ََ�ضبِ  ،حَ تَّى �أَكُو َن ِبمَا َي ِر ُد َعلَيَّ مِ ْن ُهمَا ِب َم ْن ِز َل ٍة �سَ وَاءٍ»(((.
الروايات الشريفة:

ع���ن �أمير الم�ؤمنين �« :Qشِ َّد ُة ا ْلغَ�ضَ بِ ُت َغ ِّي ُر ا ْل َمنْطِ � �قََ ،و َتقْطَ ُع مَا َّد َة الْحُ جَّ ةَِ ،و ُت َفرِّقُ
ا ْل َف ْهمَ»(((.
عن �أمير الم�ؤمنين « :Qالْحِ ْل ُم يُطْ فِئُ نَا َر ا ْلغ ََ�ضبِ  ،وَالْحِ َّد ُة ُت�ؤَجِّ ُج �إِحْ رَا َقهُ»(((.
ع���ن �أمير الم�ؤمنين  Qفي عه���ده لمالك الأ�شتر« :ف� � َو ِّل مِ ��نْ جُ ُن ��ودِكَ �أَنْ�صَ حَ ُه ْم فِي
َنفْ�سِ كَ هلل َو ِلرَ�سُ و ِل ِه َو ِالمَامِ كَ َ [ ،و�أَ ْنقَاهُ مْ] جَ يْباًَ ،و�أَفْ�ضَ لَ ُه ْم حِ لْماً مِ مَّنْ ُيبْطِ ى ُء عَنِ ا ْلغ ََ�ضبِ ،
َويَ�سْ َترِي ُح �إِلَى ا ْل ُع ْذرِ»(((.
ع���ن �أمي���ر الم�ؤمني���ن « :Qوَاكْظِ ��مِ ا ْل َغ ْي � َ�ظ ،وَاحْ ُل� � ْم عِ ْن� � َد ا ْلغ ََ�ض ��بِ َ ،و َتج ��ا َو ْز عِ ْن� � َد
ال َمقْدِ َرةِ»(((.
ع���ن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qومَنْ �شَ ِن ��ى َء ا ْلفَا�سِ قِينَ َوغ َِ�ضبَ هلل غ َِ�ض ��بَ اهلل َل ُه َو�أَرْ�ضَ ا ُه
َي ْو َم ا ْل ِقيَا َمةِ»(((.
ع���ن الإمام ال�صادق �« :Qأوحى اهلل ع َّز وج َّل �إلى بع�ض �أنبيائهِ :يا ابن �آدم ،اذكرني
وار�ض بي منت�صراً ،ف�إنّ انت�صاري
في غ�ضبك �أذكرك في غ�ضبي ،ال �أمحقك فيمن �أمحقَ ،
لك خي ٌر من انت�صارك لنف�سك»(((.
((( ال�صحيفة ال�سجّ اديّة ،دعا�ؤه Qعند ال�شدّة والجهد وتع�سّ ر الأمور.
((( بحار الأنوار ،ج� ،68ص .428
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص .12
((( نهج البالغة� ،ص .433
((( (م.ن)� ،ص .459
((( (م.ن)� ،ص .473
((( الكافي ،ج� ،2ص .303

الدّرس الواحد والعشرون

العصب ّية
ّ
تشكلها وطرق معالجته
ماهيتها،

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يبيّن المعنى الدّقيق للع�صبيّة وكيفية ت�شكّلها.
2 .2يتعرّف �إلى الآثار االجتماعيّة والفرديّة ،الدنيويّة
والأخرويّة ،للع�صبيّة.
3 .3يبيّن كيف نتخلّ�ص من الع�صبيّة.

تمهيد
ق���ال اهلل تعال���ى}:ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ {(((.
تبيّ���ن هذه الآية �أنّ �إدراك الحقّ يمثّل هدفًا جوهريًّا لظهور العالم (ب�آفاقه والأنف�س) .وال
يكون العالم دليلاً �إلى الحقّ �إلاّ �إذا كان ظاهرًا بالحقّ في ك ّل �شيء.
� ّإن الح ّ
���ي ،ويقابله الباطل والوه���م .ولي�س من �شيء ب�أ�ض��� ّر على كيان
���ق ه���و الواقع العين ّ
الإن�س���ان من الباطل؛ لأ ّنه من�ش����أ ك ّل خ�سران .فا ّتباع الباطل ،ال���ذي يتغ ّذى من الكفر
 وه���و عب���ارة عن �إنكار ّالحق  -وغي���ره من �أمّهات ال ّرذائل ،هو ال���ذي جلب ك ّل �أنواع
الم�صائب على الإن�سانيّة وما زال.
�أمّا التزام الب�شر باتّباع الحقّ  ،والثّبات عليه ،والبحث عنه ون�صرته ،فهو الذي يجلب لهم
ك ّل خي���ر و�سع���ادة .ولي�س الإيمان في جوهره �س���وى ذاك الإدراك العميق للحقّ الذي يبد�أ من
ال ّذه���ن ويدخل �إلى القل���ب بنور العقل .ومن المعلوم �أنّ هذا الإيم���ان هو الذي ي�ضمن �سعادة
الإن�سان دنيا و�آخرة.
وعليه ،تكون ق�ضيّة «الحقّ والباط���ل» ق�ضيّة محوريّة وم�صيريّة بح�سب الر�ؤية الإ�سالميّة،
وعلى �ضوئها يمكن تف�سير �سائر الق�ضايا الم�صيريّة.
يمثّ���ل الواقع الخ���ارج عن �أذهاننا ،تل���ك ال�سّ احة الوحيدة لتكامل الإن�س���ان ،وتُع ّد معرفته
نقط���ة بدء هذا التّكامل؛ لأنّ الإن�س���ان مخلو ٌق مختار ،وتنبع قيمة �أفعاله من هذه الحريّة التي
�أُعطي���ت ل���ه .وكما تحكي الآية ال�شّ ريف���ة ،ف�إنّ تفاعل الإن�سان مع مظاه���ر الحقّ و�آياته في ك ّل
ف�صلت ،الآية .53
((( �سورة ّ
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�أرجاء الوجود تفاعلاً �إيجابيًّا بنّاءً ،هو الذي يرفعه في الدّرجات وي�سمو به في المقامات.
ما يُخاف منه هو �أن يوجد الإن�سان في نف�سه �أو في بيئته االجتماعيّة حالة ت�صدّه عن هذا
التّوا�ص���ل الفعّال ،فعندها �ستن�س��� ّد عليه �أبواب التّكامل ،ولن يكون �أمام���ه �سوى اتّباع الباطل
الذي يجرّه �إلى الهالك والبوار.
ّع�صب الذي هو من �أكبر
عل���ى �ضوء فهمنا و�إدراكنا لهذه الق�ضية ،يتّ�ضح م���دى وخامة الت ّ
مظاهر مجانبة الحقّ  ،و�أجلى حاالت مواجهته ومعار�ضته؛ ولهذا كانت عقوبته �شديدة جدًّا.
معنى العصبية
الع�صبيّ���ة هي هذه الحالة النّف�سيّة التي غالبًا ما ت�ؤطّ ���ر نف�سها بالأطر الثّقافيّة كالعادات
وتف�ضلها عليه .هن���ا بالتّحديد يمكن
والتّقالي���د والأع���راف التي تقدّم االعتب���ارات على الحقّ ّ
للمتفكّ���ر �أن يتع���رّف �إلى �شيءٍ من معان���ي الحديث ال�شّ ريف ،عَ نْ �أب���ي عَ بد اهلل  Qقالَ :
«ق ��ا َل رَ�سُ ��ولُ اهللَ :Pم ��نِ كا َن في َقلْبه حَ َّب ٌة مِ نْ خَ رْدلٍ مِ نْ عَ�صَ َب َّيةٍَ ،ب َع َث ُه اهلل َي ْو َم ال ِقيَا َم ِة
َم َع �أَعْ رابِ الجَ اهِ ل َّيةِ»(((.
يق���ول الإمام الخميني { في معنى الع�صبي وال�شخ�صية الع�صبية«:الع�صبي هو الذي
يعي���ن قوم���ه على الظلم ويغ�ض���ب لع�صبته ويحامي عنه���م ،وعُ �صبة الم���رء �أقربا�ؤه من جهة
والتع�صب بمعنى الحماية والدفاع»(((.
ّ
الأب ،لأنهم يحيطون به فيقوى بهم.
وق���د عُ لم من الآيات والأحاديث الكثيرة م�صير �أع���راب الجاهليّة على م�ستوى الكفر والنّفاق
ب�صي�ص لنور
ٍ
والعاقب���ة ال�سّ ّيئ���ة؛ وذلك لأ ّنه���م �أ�ضحوا مثلاً لذلك المجتمع الّذي ال يوج���د فيه �أيّ
الحقّ  ،بل �صار محلاًّ لمحاربة الحقّ والحقيقة والتفكّر الح ّر والبحث عن معرفة الواقع والعلم به.
وع���ن الإمام �أمير الم�ؤمني���ن �« :Qإنّ اهلل �سبحانه يع� �ذّب طوائف �ستّ ب�أم ��و ٍر �ستّة:
�أَهْ َل ال َبوَادِي بِالعَ�صَ ِب َّيةَِ ،و�أَهْ ـ َل ا ْل ُقرَى بِا ْل ِك َبرِ ،وَالأُّ َمرَا ِء بِالظُ لْمِ  ،وَال ُف َقهَا ِء بِالحَ �سَ دِ  ،وَالتُّجَّ ا ِر
بِالخِ يَا َنةَِ ،و�أَهْ لِ الرَّ�سَ اتِيقِ بِالجَ هْلِ »(((.
((( الكافي ،ج ،2كتاب الإيمان والكفر ،باب الع�صبيّة ،ح.3
((( الأربعون حديثًا� ،ص .171
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الخا�صة ،و�إن كانت بالظّ اهر كبيرة كالوطن والقوم،
ّ
فالع�صبيّ���ة هي الدّفاع عن التّع ّلق���ات
دون الأخذ بعين االعتبار �أيّ معنىً للحقّ والباطل .فهي بالظّ اهر حماية ودفاع والت�صاق ب�أمور
�أو �أفراد �أو جماعات ،لكنّها في الواقع لي�ست �سوى �أنانيّة وتمجيد للأنا بعد �إ�ضافة تلك الأمور
عليها لتكبيرها.
المتع�صب ل�ش���يء �إلاّ لأنّه ينتمي �إلى نف�سه بنح ٍو م���ا؛ ولأنّه يعود عليه بنوع من
ِّ
يتع�ص���ب
ال ّ
الم�ضخمة ،الت���ي لطالما اعتبرها
َّ
الم�صلح���ة �أو المنفع���ة ولو م���ن بعيد .فالع�صبيّة ه���ي الأنا
الإم���ام الخميني { �أكبر حجاب بيننا وبين الحقّ المتعال .و�إذا كانت الأنا والأنانيّة ور�ؤية
ال�صنم بعد �أن
النّف����س وحبّها حجابًا كبيرًا ،حتّى لو لم تكن �شيئًا مذكورًا ،فكيف �سيكون هذا ّ
يتمّ ت�ضخيمه وتكبيره �آالف المرّات؟!
ّ
ّ
إبليسي
العصبية خلق
الع�صبية من ال�صفات والأخالق ال�شيطانية كما يبيّن الإمام الخميني{ حيث يقول:
ْلي�س م ْن ُهمْ،
«ع���ن �أبي عبد اهلل ال�صادق  ،Qقال�« :إِ َّن المَالئكَة كانُوا يَحْ �سَ بُو َن �أ َّن �إِب َ
وَكا َن ف ��ي عِ ْل ��م اهلل �أ َّن� � ُه َل ْي� � َ�س مِ ْن ُه� �مْ ،فَا�سْ تَخْ � � َر َج م ��ا فِي َنفْ�سِ � � ِه بالحَ مِ َّي� � ِة وَالغ ََ�ض ��بِ  .فقال:
خَ لَ ْق َتن ��ي مِ ��نْ ن ��ا ٍر وَخَ لَ ْق َت� � ُه مِ ��نْ طينٍ »((( .فاعل���م �أيّها العزيز� ،أنّ ه���ذه الخ�صلة الخبيثة من
ال�شّ يط���ان ،و�إ ّنه���ا من مغالط���ات ذلك الملعون ومعايي���ره الباطلة� .إنّه يغال���ط عن طريق هذا
الحجاب ال�سّ ميك الذي يُخفي عن النّظر ك ّل الحقائق ،بل يُظهر رذائل النّف�س كلّها محا�سن،
وجمي���ع محا�سن الآخرين رذائل ،من الوا�ضح �أنّه كيف يكون م�صير الإِن�سان الذي يرى جميع
الأ�شياء على غير حقيقتها وواقعيّتها»(((.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وكيفية تشكلها
المتعصبة
خصية
مشكلة الش
�إنّ الواقع الخارجيّ المخلوق بيديّ الجمال والجالل هو الحقّ  ،والذي بف�ضله تظهر �صفات
اهلل الح�سن���ى و�أ�سما�ؤه العلي���ا .وب�سبب هذا الظّ هور ،تح�صل المعرف���ة التي هي غاية الخلقة،
ويكون الإيمان  -كم���ا ذكرنا  -عبارة عن �شدّة قبول الحقّ واالتّ�صال به� .أمّا الع�صبيّة ،فهي
((( الكافي ،ج ،2كتاب الإيمان والكفر ،باب الع�صبيّة ،ح.6
((( الأربعون حديثًا� ،ص .177
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الحالة التي تتنافى في جوهرها مع هذا االيمان ،وي�شرح الإمام هذه الق�ضيّة لنا قائلاً :
«فم���ن المعل���وم �أنّ الإيمان ،وه���و الفوز الإِلهيّ  ،وم���ن الخِ َل ِع الغيبيّة للهّ ج��� ّل جالله الذي
والخا�صة في محفل �أن�سه ،يتنافى مع مثل هذه ال�سّ جيّة
ّ
يفي�ض بها على المخل�صين من عباده
ال�صدق واال�ستقامة .وال �شكّ
الممقوتة التي تدو�س الحقّ والحقيقة ،وتط�أ ب�أقدام الجّ هل على ّ
ّع�صب القوميّ الجاهليّ  ،فلن يكون فيه
ف���ي �أنّ القلب �إذا غطّ اه �صد�أ حبّ الذّات والأرحام والت ّ
مكا ٌن لنور الإِيمان ،وال مو�ضع للخلوة مع اهلل ذي الجالل تعالى.
�إنّ ذل���ك الإن�س���ان الذي تظهر في قلبه تجلّيات نور الإيمان والمعرفة ،ويطوّق رقبته الحبل
المتي���ن والع���روة الوثقى للإِيمان ،ويك���ون رهن الحقيق���ة والمعرفة ،هو ذل���ك الإن�سان الذي
يلت���زم بالقواعد الدّينيّة وتك���ون ذمّته مرهون ٌة لدى القوانين العقليّة ،ويتحرّك ب�أمرٍ من العقل
وال�شّ ���رع ،دون �أن يه ّز موقف���ه �أيّ من عاداته و�أخالقه وما ي�أن�س به من م�ألوفاته ،فال تحيد به
عن الطّ ريق الم�ستقيم.
�إنّ الإِن�س���ان الذي ي ّدع���ي الإِ�سالم والإيمان ه���و ذاك الذي ي�ست�سل���م للحقائق ويخ�ضع
له���ا ،وي���رى �أهدافه ،مهما عظمت ،فانية في �أهداف وليّ نعمت���ه ،وي�ضحّ ي بنف�سه وب�إرادته
ف���ي �سبيل �إرادة م���واله الحقيقيّ  .ومن الوا�ض���ح �أنّ مثل هذا ال�شّ خ����ص ال يعرف الع�صبيّة
الجاهليّ���ة ،و�أنّه ب���ريء منها ،وال يتّجه قلب���ه �إ ّال �إلى حيث الحقائق وال تغ�ش���ي عينيه �أ�ستا ُر
الع�صبيّ���ة الجاهليّة ال�سّ ميك���ة فهو يط�أ بقدميه ،في �سبيل �إع�ل�اء كلمة الحقّ والإِعالن عن
الحقيقة ،ك ّل العالقات واالرتباطات ،ويفدي بجميع الأقرباء والأحبّة والعادات على �أعتاب
ول���يّ النّعم المطلق .و�إذا تعار�ضت الع�صبيّ���ة الإِ�سالميّة عنده مع الع�صبيّة الجاهليّة ،قدَّ م
الإ�سالم وحبّ الحقيقة»(((.
�إنّ جميع وقائع العالم التّكوينيّة والأنف�سيّة لي�ست �سوى مرايا تنعك�س منها �أنوار الحقيقة،
عبث بالمرائي ،التي جعلها اهلل و�سيلة لإدراك الحقّ والحقيقة ،يقطع الطّ ريق
و�إنّ �أيّ ت�شويهٍ �أو ٍ
على الإن�سان لبلوغ الهدف والمق�صد الذي خُ لق لأجله .ف�إذا �سيطرت على الإن�سان �أو المجتمع
(((
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ثقاف���ة تقديم الم�صالح ال�شّ خ�صيّة على الحقّ  ،فه���ذا يعني �أنّ وجهة هذا الإن�سان �أو المجتمع
�أ�صبحت في الطّ ريق المعاك�س للهدف ال�سّ امي من وجودهما.
ّ
التعصب المذموم
مالك
يق���ول الإم���ام الخميني {« :الع�صبيّ���ة واحدة م���ن ال�سّ جايا الباطنيّ���ة النّف�سيّة .ومن
�آثارها الدّفاع عن الأقرباء والمعارف وحمايتهم ،بما في ذلك االرتباط الدّينيّ �أو المذهبيّ �أو
الم�سلكيّ  ،وكذلك االرتباط بالوطن وترابه ،وغير ذلك من ارتباط المرء بمعلّمه� ،أو ب�أ�ستاذه،
�أو بتالمذته وما �إلى ذلك.
والع�صبيّ���ة من الأخ�ل�اق الفا�سدة وال�سّ جايا غير الحميدة ،وتكون �سببًا في �إيجاد مفا�سد
في الأخالق وفي العمل ،وهي بذاتها مذمومة ،حتّى و�إن كانت في �سبيل الحقّ � ،أو من �أجل �أمرٍ
دين���يّ  ،م���ن غير �أن يكون م�ستهدفًا لإظهار الحقيقة ،بل يكون م���ن �أجل تفوّقه �أو تفوّق م�سلكه
وم�سلك ع�صبته.
ال�صحيحة والتّرويج لها وحمايتها والدّفاع عنها،
�أمّا �إظهار الحقّ والحقيقة و�إثبات الأمور ّ
تع�صبًا مذمومً ا.
ّع�صب ،و�إمّا �أنّه لي�س ّ
ف�إمّا �أنّه لي�س من الت ّ
�إنّ المقيا����س ف���ي االختالف يتمثّل ف���ي الأغرا�ض والأهداف وخط���وات النّف�س وال�شّ يطان
تع�صب لأقربائ���ه �أو �أح ّب ِت ِه ودافع
�أو خط���وات الح���قّ والرّحمن .وبعبار ٍة �أخ���رى؛ �إنّ المرء �إذا ّ
تع�صبٌ محم���و ٌد ودفا ٌع عن الحقّ
عنه���م ،فم���ا كان بق�صد �إظهار الحقّ ودح����ض الباطل ،فهو ّ
والحقيقة� ...أمّا �إذا تحرّك بدافع قوميّته وع�صبيّته ،بحيث �أخذ بالدّفاع عن قومه و�أحبّته في
�شخ�ص تجلّت فيه ال�سّ جيّة الخبيثة� ،سجيّة الع�صبيّة
ٌ
باطلهم و�سا َيرَهم فيه ودافع عنهم ،فهذا
الجاهليّة»(((.
�إنّ �أهم ما يرتبط بمو�ضوع الع�صبيّة بعد معرفتها ب�صورة جيّدة معرفة قبحها ووخامتها،
ومن ثمّ النّظر �إلى النّف�س بعين التّفحّ �ص والمراقبة الدّقيقة الكت�شاف �أدنى م�ستوًى منها؛ لأنّ
مثقال حبّة من خردل منها كفي ٌل بتدمير كيان الإن�سان المعنويّ بالكامل.
(((
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ّ
العصبية عند طالب العلم
ال�صفة الخبيثة التي ق���د توجد في �أهل
يذك���ر الإم���ام مجموعة م���ن الآثار الوخيمة له���ذه ّ
العل���م .وك ّل واح���دٍ منها كفي ٌل بتخري���ب المنظومة القيميّة لأيّ مجتمعٍ  ،نظ���رًا لما يمثّله العلم
والعلماء من موقعيّة محوريّة فيها.
 .1خيانة العلم

فيقول {« :من ناحي ٍة �أخرى في قباحة هذه ال�سّ جيّة لدى �أهل العلم هو جانب العلم نف�سه؛
�إذ �إنّ هذه الع�صبيّة خيانة للعلم وتجاهل لحقّه؛ �إذ �إنّ من يتحمّل عبء هذه الأمانة ويلب�س لبو�سها،
تع�صبَ
فعلي���ه �أن يرعى حرمته���ا واحترامها ،و�أن يعيدها �إلى �صاحبها �صحيح���ة �سليمة .ف�إذا ما ّ
تع�صب الجاهلية ،يكون قد خان الأمانة وارتكب الظّ لم والعدوان ،وهذه بذاتها خطيئة كبرى».
ّ
 .2إهانة أهل العلم

ّع�صب
«الناحي���ة الثّانية من جرّاء هذه ال�سّ جيّة القبيح���ة �إهانة �أهل العلم فيما �إذا كان الت ّ
ف���ي المباحث العلميّة ،مع العلم ب�أنّ �أهل العلم من الودائ���ع الإلهيّة الواجب احترامهم ،بينما
يك���ون هتكهم هتكًا لحرمات اهلل ومن الموبقات الكبيرة .وقد ت�ؤدّي الع�صبيّة التي ال تكون في
محلّها� ،إلى هتك حرمة �أهل العلم� .أعوذ باهلل من هذه الخطيئة الكبيرة!».
األمة
 .3فساد العا ِلم فساد ّ

« ...نرى �أنّ �أهل العلم ينبغي �أن يكونوا هم المربّين لأبناء الب�شر ،باعتبارهم فروع �شجرة
النب���وّة والوالية ،وعارفين بوخامة الأمور وعواقب ف�ساد الأخالق .ف�إذا اتّ�صف العالم ـ ال قدّر
بال�صفات الرّذيلة ال�شّ يطانيّة ،كانت الحجّ ة عليه �أتمّ وعقابه �أ�شدّ.
اهلل بالع�صبيّة الجاهليّة �أو ّ
�إنّ م���ن يعرّف نف�سه عل���ى �أنّه م�صباح الهداية ،و�شمع محفل العرف���ان ،والهادي �إلى ال�سّ عادة
ومع���رّف طرق الآخرة ،ثمّ ال يعمل ـ ال �سم���ح اهلل بما يقول ،ويختلف باطنه عن ظاهره ،يكون
ف���ي زمرة �أهل الرّياء والنّفاق ،ويح�سب من علماء ال�سّ وء ،ويكون عالمًا بال عمل ،وهذا عقابه
�أكب���ر وعذابه �أ�شدّ .وقد �أ�شار اهلل �سبحانه �إلى �أمثال هذا في القر�آن بقوله}:ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ{((( ...ف����إذا اتّ�ص���ف العال���م ـ ال قدّر اهلل
((( �سورة الجمعة ،الآية .5
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بال�صف���ات الرّذيلة ال�شّ يطانيّة ،كانت الحجّ ة عليه �أتم وعقابه �أ�شدّ...
بالع�صبيّ���ة الجاهليّة �أو ّ
�إنّ ف�ساد العالِم ي�ؤدّي �إلى ف�ساد الأمّة .ومن البديهيّ �أنّ الف�ساد الذي يت�سبّب في مفا�سد �أخرى
والخطيئ���ة التي تزيد خطايا �أخرى وتعظّ مها ،تكون �أعظم عند وليّ ال ِنّعم من الف�ساد الجزئيّ
الذي ال يتعدّى �إلى غيره»(((.
الروحي
 .4العقوق ّ

المتع�صب حالة �سلبيّة ،ي�سمّيها الإمام الخمينيّ عقوقًا روحيًّا،
ّ
وتوجِ د هذه الخ�صلة في نف�س
و ُيع���دّه ـ كم���ا ه���و وا�ض ٌح بالوج���دان ـ �أ�ش ّد من عقوق الوالدي���ن الذي هو �أكب���ر الكبائر« :وهناك
المتع�صب له �أي الأ�ستاذ و�شيخ الإن�سان .وهذا يوجب العقوق؛ وذلك لأنّ
َّ
جان���بٌ �آخر ،هو جانب
ن�ضر اهلل وجوههم ـ يميلون �إلى جانب الحقّ  ،ويهربون من
الم�شايخ العظام والأ�ساطين الكرام ـ ّ
بالتع�صب لقتل الحقّ وترويج الباطل .وال �شكّ في �أنّ العقوق
ّ
الباطل ،وي�سخطون على من يتذرّع
الرّوحي �أ�ش ّد من العقوق الج�سميّ  ،وحقّ الأبوّة الروحيّة �أ�سمى من حقّ الأبوة الج�سمية»(((.
ّ
العصبية ومفاسدها؟
ما هي عواقب
 .1األثر الروحي واإليماني

الع�صبية �سبب �أ�سا�سي لخروج روح الإيمان من الإن�سان وبالتالي الوقوع في فتن ال�شيطان
ارتكاب المخالفات ال�شرعية .يقول الإمام الخميني{:
«ي�ستفاد من الأحاديث ال�شريفة عن �أهل بين الع�صمة والطهارة �أن الع�صبية من المهلكات
والباعث���ة على �سوء العاقبة والخروج من ع�صم���ة الإيمان ،و�أنها من ذمائم �أخالق ال�شيطان.
ُع�صب
َع�صب �أو ت ِّ
جاء في الكافي ب�سنده ال�صحيح عن �أبي عبد اهلل ال�صادق Qقال«:من ت َّ
المتع�صب بتع�صب���ه يكون قد خرج من �إيمانه،
ّ
ل ��ه فق ��د خُ ِل ��ع ربق الإيمان م ��ن عنقه»� ،أي �أن
المتع�صب ،ي�صبح �شريك ًا له في العقاب ،كما جاء
ّ
و�أما المتع�صب له ،فبما �أنه قد ر�ضي بعمل
في الحديث ال�شريف قال«:الرا�ضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم ،وعلى كل داخل في باطل
�إثمان�:إثم العمل به ،و�إثم الر�ضا به»(((.
((( الأربعون حديثاً� ،ص .180 - 179
((( (م.ن)� ،ص .180
((( (م.ن)� ،ص.172
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 .2األثر االجتماعي

فالع�صبيّ���ة ت�شعل الحروب وت�ؤجّ ج العداء وتق�ضي على ال�سّ الم االجتماعيّ  ،وتف�سد القيم،
وتعزّز النّفاق ،وتوقد الرّياء ،وتهتك الحرمات ،وفوق ذلك كلّه ت�ص ّد عن الحقّ المتعال.
يقول الإم���ام {�« :إذا تحرّك [الإن�سان] بدافع قوميّته وع�صبيّته ،بحيث �أخذ بالدّفاع
ع���ن قوم���ه و�أحبّته في باطلهم و�سا َي َره���م فيه ودافع عنهم ،فهذا �شخ����ص تجلّت فيه ال�سجيّة
الخبيث���ة� ،سجيّ���ة الع�صبيّ���ة الجاهليّة ،و�أ�صب���ح ع�ضو ًا فا�سد ًا ف���ي المجتم���ع ،و�أف�سد �أخالق
المجتمع ال�صالح ،و�صار في زمرة �أعراب الجاهلية»(((.
األخروي
 .3األثر
ّ

�أمّا في الآخرة فللع�صبيّة ظهورٌ ،بل ظهورات ،تعقبها ح�سرات ال نهاية لها.
يقول الإمام{�« :إنّ الإن�سان الذي فيه هذه الرّذيلة ،لعلّه عندما ينتقل �إلى العالم الآخر
ي���رى نف�سه من �أعراب الجاهلية من غير �إيمان باهلل تعالى وال بالنبوّة والرّ�سالة ،ويرى �أنّه في
ال�صورة التي يُح�شر بها �أولئك الأعراب ،وال يعلم ب�أنّه كان في الدّنيا يعتنق العقيدة الحقّة من
ّ
الإيمان باهلل وبر�سوله و�أنّه من �أمّة الر�سول الخاتمP؛ كما جاء في الحديث عن �أهل جهنّم،
ين�س���ون ا�س���م ر�سول اهلل ،وال ي�ستطيعون �أن يعرفوا �أنف�سهم �إ ّال بع���د �أن ي�شاء الحقّ �سبحانه �أن
يُنجيه���م((( .وبم���ا �أنّ ه���ذه ال�سّ جيّة من �سجاي���ا ال�شّ يطان ،كما ورد في بع����ض الأحاديث ،فلع ّل
�أعراب الجاهلية و�أ�صحاب الع�صبيّة يُح�شرون يوم القيامة على هيئة ال�شّ ياطين»(((.
كيف نواجه هذه الخصلة ونعالجها؟
 .1التفكّ ر بمفاسد العصب ّية

بالتّفكّ���ر وال ّت�أمّل في المفا�سد ،يح�صل لم���ن كان في قلبه �شي ٌء من الإيمان توجّ ٌه �إلى قبح
الع�صبيّ���ة .ومع وجود نور الفطرة في القلب ،يح�صل التّنفّر منها ،هذا التّنفّر هو الذي يحمل
الإن�سان على اقتالع هذه الخ�صلة المعيبة والمهلكة.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .174
((( نقل المرحوم الفي�ض الكا�شاني في كتابه علم اليقين ،ج� ،2ص  1043 - 1042روايات بهذا الم�ضمون.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .177 - 176
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يق���ول الإمام {�« :إذا عرف الإِن�سان العاقل �أنّ ه���ذه المفا�سد نا�شئة من تلك ال�سّ جيّة
ال�صادقة الم�صدّقة من ر�س���ول اهلل Pو�أهل بيته  ،Rب�أنّ
الفا�س���دة ،و�أذعن لل�شه���ادة ّ
ه���ذه الرّذيل���ة تج ّر الإن�سان �إلى اله�ل�اك وتدخله النّار ،فما علي���ه �إ ّال �أن يت�صدّى لعالج نف�سه
م���ن هذه ال�سّ جيّ���ة ،و�أن يطهّر قلبه حتى من حبّة خردل منها ،حتّى يكون طاهرًا عند االنتقال
م���ن هذه الدّني���ا �إلى العالم الآخر عند اقتراب �أجله ،فينتقل بنف� ٍ���س �صافية� .إنّ على الإن�سان
�أن يدرك �أنّ الفر�صة محدودة والوقت ق�صي ٌر جدّا؛ لأنّه ال يعلم متى يحين موعد رحيله»(((.
 .2العمل بخالف هوى ال ّنفس

و�أمّا العالج العمليّ ف�إنّه ـ كما اتّ�ضح من الأ�صول ال�سّ الفة ـ يقوم على �أ�سا�س العمل بال�ضدّ.
ولمّ���ا كان �ش�أن الع�صبيّة ت�أجيج العداوة ،ف�إنّ على م���ن ا�ست�شعر في نف�سه �شيئًا منها �أن يعمد
�إل���ى ب���ثّ ال�سّ الم بين النّا�س و�إف�شائ���ه ،ونبذ ك ّل �أنواع الم�شاج���رات والم�شاحنات .و�إذا كانت
الع�صبيّة تحمل �صاحبها على هتك الآخرين المقابلين لجماعته ،فليقم من هو ب�صدد �إ�صالح
نف�سه بذكر ح�سناتهم واالعتراف بف�ضائلهم.
وال �ش���كّ ب�أنّ العدل وال�شّ هادة بالحقّ  ،ولو على النّف����س ،واالعتراف بالنّق�ص حيث ينبغي،
يط���رد هذه الرّذيل���ة المهلكة ويخرجها م���ن مملكة الإن�سانيّة بالكامل ،ق���ال اهلل تعالى}:ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ{(((.

((( الأربعون حديثًا� ،ص .177
((( �سورة المائدة ،الآية .8
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المفاهيم الرئيسة

 .1الع�صبيّ���ة ه���ي الحالة التي تتنافى في جوهرها مع االيم���ان .وال ّ
�شك في � ّأن القلب �إذا
ّ
الجاهلي ،فلن يكون فيه مكا ٌن لنور
القومي
ع�صب
غطاه �صد�أ حبّ ال ّذات والأرحام وال ّت ّ
ّ
ّ
ا ِلإيمان ،وال مو�ضع للخلوة مع اهلل ذي الجالل تعالى.
معنى ّ
للحق
 .2الع�صبيّ���ة هي الدّفاع عن ال ّتع ّلق���ات
ّ
الخا�صة ،دون الأخذ بعين االعتبار �أيّ ً
والباط���ل .فهي ّ
بالظاهر حماي���ة ودفاع والت�صاق ب�أمور �أو �أفراد �أو جماعات ،لك ّنها في
الواقع لي�ست �سوى �أنانيّة وتمجيد للأنا.
ّ � .3إن ا ِلإن�سان الذي يدّعي ا ِلإ�سالم والإيمان هو ذاك الذي ي�ست�سلم للحقائق ويخ�ضع لها،
ولي نعمته ،وي�ضحّ ي بنف�سه وب�إرادته في
ويرى �أهدافه مهما عظمت ،فانية في �أهداف ّ
الحقيقي .ومن الوا�ضح � ّأن مثل هذا ّ
ال�شخ�ص ال يعرف الع�صبيّة.
�سبيل �إرادة مواله
ّ
 .4الع�صبي���ة بذاته���ا مذمومة ح ّتى و�إن كانت في �سبيل ّ
ديني ،من
أمر ّ
الحق� ،أو م���ن �أجل � ٍ
غي���ر �أن يك���ون م�ستهد ًف���ا لإظه���ار الحقيقة ،بل يكون م���ن �أجل تفوّقه �أو تف���وّق م�سلكه
وم�سلك ع�صبته.
ل�صفة الع�صبية الخبيثة:
 .5من الآثار الوخيمة ّ
•�إ�شعال الحروب.
•ت�أجّ يج العداء.
•الق�ضاء على ال�سّ الم االجتماعيّ .
•توقيد الرّياء.
•هتك الحرمات ،وال�ص ّد عن الحقّ المتعال.
 .6بال ّتف ّك���ر وال ّت�أمّل في مفا�س���د الع�صبية وبالعمل بخالف هوى ال ّنف����س ،يواجه الإن�سان
ه���ذه الخ�صلة المعيب���ة والمهلكة القتالعها ،وال ّ
�شك ب� ّأن الع���دل ّ
وال�شهادة ّ
بالحق ،ولو
عل���ى ال ّنف�س ،واالعتراف بال ّنق�ص حي���ث ينبغي ،يطرد هذه ال ّرذيلة المهلكة ويخرجها
من مملكة الإن�سانيّة بالكامل.
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شواهد من وحي ّ
الدرس

دعاء:

«ال َّل ُه� �مَّ� ،إِ ِّن ��ي �أَ�سْ َت ْغ ِف� �رُكَ ِل ُك ِّل َن ْذ ٍر َن َذ ْر ُتهَُ ،و ُك ِّل وَعْ دٍ َو َع ْد ُت� �هَُ ،و ُك ِّل َعهْدٍ عَا َه ْد ُتهُُ ،ث َّم َل ْم �أ َِف
ِبهَِ ،و�أَ�سْ �أَلُكَ فِي حَ مْلِ مَظَ الِمِ عِ بَادِكَ عِ نْدِ يَ ،ف�أَ ُّيمَا َعبْدٍ مِ نْ َعبِيدِ كَ �أَ ْو �أَ َم ٍة مِ نْ �إِمَائِكَ كَانَتْ
َل ُه ِق َبلِي مَظْ ُل َم ٌة ظَ لَ ْم ُتهَا �إِيَّا ُه فِي َنفْ�سِ ِه �أَ ْو فِي عِ ر ِْ�ض ِه �أَ ْو فِي مَا ِل ِه َ�أ ْو فِي �أَهْ ِل ِه َو ُولْدِ ِه َ�أ ْو غِ ي َب ٌة
اغْ َت ْب ُت� � ُه ِب َه ��ا َ�أ ْو تَحَ ا ُم ��لٌ َعلَ ْي ِه ِب َميْلٍ �أَ ْو َهوَىً � ،أَ ْو �أَ َن َف ٍة �أَ ْو حِ ْم َي ٍة �أَ ْو ِريَا ٍء �أَ ْو عَ�صَ بِيةٍ ،غَائِباً كَا َن �أَ ْو
�شَ اهِ ��داً ،حَ َّي� �اً كَا َن �أَ ْو َميِّتاًَ ،فق َُ�صرَتْ يَدِ ي وَ�ضَ ا َق وُ�سْ عِي عَنْ َر ِّدهَا �إِ َل ْي ِه وَالتَّحَ لَّلِ مِ ْنهَُ ،ف�أَ�سْ �أَلُكَ
يَا مَنْ َي ْملُكُ الْحَ اجَ اتِ  ،وَهِ يَ مُ�سْ تَجِ ي َب ٌة ِبمَ�شِ َّي ِت ِه َومُ�سْ ِر َع ٌة ِ�إلَى ِ�إرَا َد ِتهِ� ،أَنْ تُ�صَ لِّي َعلَى مُحَ مَّدٍ
َو�آَلِ مُحَ مَّدٍ َ ،و�أَنْ ُتر ِْ�ض َي ُه َعنِّي ِبمَا �شِ ئْتَ َو َتهَبَ لِي مِ نْ عِ نْدِ كَ رَحْ َمةً� ،إِ َّن ُه َال َت ْنق ُُ�صكَ ا ْل َم ْغ ِف َرةُ،
َو َال ت َُ�ضرُّكَ ا ْل َموْهِ َبةُ ،يَا �أَرْحَ َم الرَّاحِ مِ ينَ »(((.
اآليات الكريمة:

} .1ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ{(((.

} .2ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ{(((.
الروايات الشريفة:

 .1ع���ن ر�س���ول اهلل« :Pلي� ��س م ّنا من دع ��ا �إلى ع�صب ّي ��ة ،ولي�س م ّنا م ��ن قاتل [على]
ع�صبيّة ،ولي�س م ّنا من مات على ع�صبيّة»(((.

ال�صحيفة ال�سجّ اديّة ،دعا�ؤه Qيوم الإثنين.
((( ّ
((( �سورة الفتح ،الآية .26
((( �سورة يو�سف ،الآية .8
((( بحار الأنوار ،ج� ،31ص( 40الهام�ش).
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 .2ع���ن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qو َل َق ْد َن َظ� �ر ُْتَ ،فمَا وَجَ د ُْت َ�أحَ داً ِم � َ�ن ا ْلعَا َل ِم َ
ين َي َتع ََّ�صبُ
ال ِء� ،أَ ْو حُ جَّ ة َت ِل ُ
ِل َ�ش ْيء ِم َن ال ْأ�شيَا ِء ِ�إ َّال ع َْن ِع َّلة َتحْ َت ِم ُل َت ْم ِوي َه ا ْلجُ َه َ
ول ال�سُّ َفهَا ِء
يط ِب ُع ُق ِ
ي�س َف َتع ََّ�صبَ َعلَى
َغ ْي َر ُكمَْ ،ف�إِ َّن ُك ْم َت َتع ََّ�صبُو َن لأمْ ر ،مَا ُي ْعر َُف َل ُه �سَ بَبٌ َو َال ِع َّل ٌة� .أمَّا �إِ ْب ِل ُ
�آ َد َم ل ْأ�ص ِل� � ِه ،و ََط َع � َ�ن َعلَ ْي ِه ِفي ِخ ْل َق ِت ِهَ ،ف َقا َل�َ :أ َنا َنا ِريٌّ َو�أَ ْن � َ�ت ِطي ِن ٌّيَ .و�أَمَّا ال ْأغ ِنيَا ُء ِم ْن
َ�صبُوا لإ َثا ِر َموَا ِق ِع ال ِّنع َِمَ ،فـ}ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ُم ْت َر َف ِة الأم َِمَ ،ف َتع َّ
ﮜ ﮝ{(((»(((.
 .3ع���ن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qف� �� ْإن َكا َن َال ُب َّد ِم � َ�ن ا ْلعَ�صَ ِب َّي ِةَ ،ف ْل َي ُك � ْ�ن َتع َُّ�ص ُب ُه ْم ِل َم َكا ِر ِم
�الَ ،ومَحَ ِا�س � ِ�ن الأ ُم ��و ِر ،ا َّل ِت ��ي َت َف َ
ا�ضلَ � ْ�ت ِفي َه ��ا ا ْلـمُجَ � � َدا ُء
�الَ ،ومَحَ ِام � ِ�د الأ ْف َع � ِ
ا ْل ِخ�صَ � ِ
َا�سي � ِ�ب ا ْل َقبَا ِئ � ِ�ل ِبال ْأخ�ل َ�ا ِق الر َِّغي َب� � ِة ،وَالأحْ �ل َ�ا ِم
�ات ا ْل َع� �ر َِب َو َيع ِ
وَال ُّنجَ � � َدا ُء ِم � ْ�ن ُبيُو َت � ِ
ا ْلع َِظي َم ِة ،وَال ْأخ َطا ِر ا ْلجَ ِليلَ ِة ،وَا ْال َثا ِر ا َلمحْ مُو َد ِة»(((.
 .4ع���ن �أمي���ر الم�ؤمني���ن َ « :Qف�أَ ْط ِف ُئوا مَا َك َم � َ�ن ِف ��ي ُق ُلو ِب ُك ْم ِم � ْ�ن ِني� �رَانِ ا ْلعَ�صَ ِب َّي ِة،
َات َّ
َو�أَحْ َق ��ا ِد ا ْلجَ ِاه ِل َّي� � ِة ،و�إ َّن َم ��ا ِت ْل � َ�ك ا ْلحَ ِم َّي� � ُة َت ُك ُ
ال�شي َْطانِ
ون ِف ��ي ا ْلمُ�سْ ِل ِم ِم � ْ�ن َخ َط� �ر ِ
َو َن َخوا ِت ِه َو َن َز َغا ِت ِه َو َن َف َثا ِت ِه(((.
 .5عن �أمير الم�ؤمنين �« :Qأ َال َفا ْلحَ َذ َر ا ْلحَ َذ َر ِم ْن َطا َع ِة �سَ ادَا ِت ُك ْم َو ُك َبرَا ِئ ُكمْ! ا َّل ِذ َ
ين
َت َك َّب� �رُوا َع � ْ�ن حَ �سَ ِب ِه� �مَْ ،و َت َر َّفعُوا َف� � ْو َق َن�سَ ِب ِهمَْ ،و�أَ ْل َق� �وُا ا ْله َِجي َنة َعلَى َر ِّب ِه� �مْ ،وَجَ احَ ُدوا
ا�س ا ْلعَ�صَ ِب َّي ِة،
اهلل َم ��ا َ�ص َن� � َع ِبهمُْ ،م َكا َب َر ًة ِل َق َ�ضا ِئ ِهَ ،و ُم َغا َل َب ًة لآال ِئ ِهَ ،ف ِ�إ َّن ُه� � ْم َقو َِاع ُد �أَ�سَ ِ
َو َدعَا ِئ ُم �أَ ْر َكانِ ا ْل ِف ْت َن ِة ،وَ�سُ ي ُ
ُوف اعْ ِت َزا ِء ا ْلجَ ِاه ِل َّي ِة»(((.
 .6عن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qف َ
اهلل اهلل في ِك ْب ِر ا ْلحَ ِم َّي ِةَ ،و َف ْخ ِر ا ْلجَ اه ِل َّي ِة! َف ِ�إ َّن ُه َم َ
ال ِق ُح
َّ
ال�ش َن�آنِ »(((.
((( �سورة �سب�أ ،الآية .35
((( نهج البالغة� ،ص .295
((( (م.ن)� ،ص.295 .
((( (م.ن)� ،ص .287
((( (م.ن)� ،ص .289
((( غرر الحكم� ،ص .309

الدّرس الثاني والعشرون

الوسوسة

()1

معناها ،أنواعها ونتائجها

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتع���رّف �إل���ى الو�سو�سة بدرجاته���ا المختلفة و�إلى
نماذج من ال�شّ خ�صيّات الو�سوا�سيّة.
2 .2يتع���رّف �إل���ى مفا�س���د و�آث���ار الو�سو�س���ة الفرديّة
واالجتماعيّة.
3 .3يبيّن خطر ال�شّ خ�صيّة الو�سوا�سيّة على الدّين.

تمهيد
�شخ�ص م�ضطربٌ متر ّد ٌد �شكّاكٌ  ،ي�صبح عال ًة على غيره ،ويثير �شفقة العقالء،
ٌ
الو�سوا�سيّ
ويعي�ش عي�ش التّع�ساء .والملفت في هذا المجال �أنّ مثل هذه الحالة قد ت�صيب �أيّ واحدٍ منّا،
�شخ�ص يعاني
ٌ
م���ع �أنّها تك���ون م�ستبعدة تمامً ا .وقد نخال في كثيرٍ من الأحي���ان �أنّ الو�سوا�سيّ
من���ذ بداي���ة حياته ،و�أنّه م���ا كان م�ستقيمًا �أبدً ا في عمره! لكنّ ه���ذه الحالة قد تن�ش�أ في بع�ض
الظّ روف المفاجئة التي ن�سمّيها بالءات �أو فتن� ،إذا لم نكن قد جهّزنا �أنف�سنا لمواجهتها.
ّ
ّ
ّ
الوسواسية
خصية
أحوال الش
تظه���ر الو�سو�س���ة ،وك�أ ّنه���ا حالة قهريّ���ة ال يمكن ال�سّ يط���رة عليها .وفي �أغل���ب الأحيان ال
ي�ستجي���ب الو�سوا�س���يّ لأيّة ن�صيحة؛ فهو ي�شكّك في �أ�ص���ل النّ�صيحة ،ويعجز عن تمييزها عن
�أيّ كالمٍ �آخر.
بع����ض ح���االت الو�سو�س���ة تنتهي �إل���ى ما ي�شب���ه الجنون ،وبع�ضه���ا ينته���ي بخ�سائر فادحة
كاالنتح���ار وتفكّك �أ�سرة وانهيار زواج .ويُقال �إنّ ه���ذه هي المرحلة الأخيرة منها .فمن �أهمل
�سبب كان ـ تخرج الق�ضيّة عن �إرادته بالكامل ،وي�صبح �أمره كال�سّ كران ،يفعل
معالجته���ا ـ لأيّ ٍ
ما ال يرت�ضيه ،لكنّه يحا�سب ح�ساب اليقظان.
أنواع الوسوسة في بيئتنا ّ
الد ّ
ينية
 .1الوسوسة في العقيدة

ويمك���ن �أن ت�ص���ل الو�سو�س���ة �إلى درج���ة ال ينفع معها المنط���ق العقل���يّ والبرهانيّ  .فهذا
ال�شّ خ����ص ي�شكّ على �سبيل المثال بوجود اهلل �أو الحياة بعد الموت ،لكنّه يعجز ـ ربّما اختيارًا
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منه((( ـ عن الخروج من هذا ال�شكّ  .وغالبًا ما يتفاج�أ بالمنطق اال�ستدالليّ �إذا ووجه به ،وك�أنّه
ي�سمع كالمً ا غير مفهوم تمامً ا.
�إنّ ال�ش���كّ هن���ا ،هو ج�س ٌر جيّ��� ٌد �أو طبيعيّ لم���ن كان يعي����ش الإلحاد �أو الغفل���ة التامّة عن
الحقائ���ق ،لكنّ���ه منز ٌل �سيّ���ئٌ ال عُ ذر للإقامة في���ه ،كما قال �أمي���ر الم�ؤمنين « :Qعليكم
بطاع ��ة م ��ن ال تُعذرون بجهالت ��ه»((( .وكيف يُعذر من كانت الحياة حوله مليئة بالآيات الدّالّة
على خالقه؟!
يق���ول الإم���ام الخميني {« :ه���ذه الو�ساو�س م���ن ال�شّ يطان ،وه���ذه الخواطر من عمل
�إبلي����س ،الذي يف�س���د عملنا ،وي�صرف قلوبنا عن الحقّ المتعالي .وم���ن المحتمل �أنّه ال يكتفي
بهذه الو�سو�سة في العمل ،بل يبدي البراعة ليدخل الو�سو�سة في العقيدة والدّين ،ويبعد دينك
عن دين اهلل ،ويجعلك �شاكًّا في المبد�أ والمعاد ،ويدفعك �إلى ال�شّ قاء الأبديّ »(((.
الشك في األمور األخالق ّية
ّ
.2

ال�ص�ل�اح الذاتيّ  .ومثل هذا ال�شكّ �أم��� ٌر �إيجابيّ ين�ش�أ
م���ن قبي���ل ال�شكّ في قبول التّوبة �أو ّ
م���ن معرفة حقيقة النّف�س التي ال يمكن الوثوق بها �أب���دً ا؛ ولهذا و�صف �أمير الم�ؤمنينQ
�أهل التّقوى ب�أنّهم لأنف�سهم متّهمون ،و�أنّ نف�سه منه في عناء ،وهو ظنو ٌن بها((( و ،...مثل هذا
ال�شكّ محمودٌ ،وي�ؤدّي دورًا مهمًّا جدًّا في �إبقاء الإن�سان حذرًا تجاه �أعدى الأعداء ،حتّى ينتقل
من هذا العالم حيث الرّاحة الأبديّة.
الشك في األمور العمل ّية العباد ّية
ّ
.3

ال�صالة والو�ضوء والنّجا�سة ،و�أكثر الأمثلة هي في هذا
وه���و الأكثر ا�شتهارًا ،كال�ش���كّ في ّ
المجال؛ لأنّ االهتمام العام عند النّا�س في الأمور الدّينيّة ين�صبّ على هذه الق�ضايا .وعندما
نتعرّف على �أهم �أ�سباب الو�سو�سة ومنا�شئها �سنعرف �س ّر الأمر.
((( مع الإ�شارة �إلى �أن الو�سو�سة و�إن لم تكن بذاتها �أمر ًا اختيارياً� ،إال �أن مقدّماتها اختيارية ،وعليه يمكن �إزالة الو�سو�سة
بالعمل على مقدماتها فت�ؤول الم�س�ألة �إلى اختيارية الو�سو�سة ،و�إمكانية ال�سيطرة عليها وعدم العجز عن ذلك.
((( نهج البالغة� ،ص.499
((( الأربعون حديثًا� ،ص .439
((( « َف ُه ْم لأ ْنفُ�سِ ِه ْم ُم َّت ِهمُونَ ،وَمِ نْ �أَعْ مَا ِل ِه ْم مُ�شْ ِفقُونَ» ،نهج البالغة.

( ةسوسولا هعاونأ ،اهانعم ) (1ةسوسولا
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يذك���ر الإمام الخمين���يّ { ،بحكم خبرته الوا�سعة في معالج���ة النّفو�س ،مجموعة من
النّماذج الو�سوا�سيّة وحاالتها العجيبة ،ويلفت �أنظارنا �إلى بع�ض الدّوافع التي �سنتوقّف عندها
الحقًا.
 .4الوسوسة في الوضوء

«�إنّ الإن�سان الجاهل المبتلى بالو�سو�سة ،يغ�سل �أع�ضاء الو�ضوء �أكثر من ع�شر مرّات ،وفي
ك ّل م���رّة يو�صل الم���اء �إلى ك ّل �أطراف الع�ضو ال���ذي يُريد �أن يغ�سله بدقّ���ة متناهية ،بل يغ�سل
الع�ض���و حتّى يجري ماء الو�ضوء ويتحقّق الغ�سل ال�شرعيّ  ،ثم يكرّر الغ�سل مرّات عديدة ،فمع
�أيّ مقيا�س ن�ستطيع �أن نطبّق عمله هذا؟ ومع �أيّ حديث �أو فتوى فقيه يتطابق عمله؟ لقد �صلّى
الم�سكي���ن ع�شرين عامً ���ا �أو �أكثر مع مثل ه���ذا الو�ضوء الباطل ،وتظاهر �أم���ام النّا�س �أنّه في
منته���ى القد�سيّة والطّ هارة� .إنّ ال�شّ يطان قد داعبه ،والنّف����س الأمّارة بال�سّ وء قد غرّرته ،ومع
هذا كلّه يخطّ ئ الآخرين ،ويرى نف�سه م�صيبًا»(((.
الصالة
 .5الوسوسة في ن ّية ّ

«�إنّ للو�سوا�س �ش�ؤونًا كثيرة وطُ رقًا ال تُح�صى ،ال ن�ستطيع الآن �أن نبحث فيها كلّها ون�ستق�صي
جمي���ع �ش�ؤونها ،ولك���نّ الو�سو�سة في ال ّنيّة لعلّها الأكثر �أ�ضحوك ًة والأعج���ب؛ لأنّه �إذا �أراد �أح ٌد
م���ا �أن يقوم بك ّل قواه وفي جميع عمره ب�أداء �أمرٍ واحدٍ اختياريٍّ بدون نيّة لن يتمكّن �أبداً .ومع
ذل���ك ت���رى م�سكينًا مري�ض النّف�س و�ضعيف العقل يعطّ ل نف�س���ه في ك ّل �صالة مدّة مديدة لكي
تحقّق �صالته النيّة والعزم!»(((.
ال�صالة وتكبيرة الإحرام؛
«و�أ�س���و�أ م���ن ك ّل ذلك و�أكثر ف�ضيحة ،و�سو�سة البع�ض لدى نيّ���ة ّ
لأنّ���ه يرتك���ب عدّة مح ّرم���ات ،ويعتبر نف�سه م���ن المقدّ�سين ،ويرى بهذا العم���ل ميزة لنف�سه.
ه���ذه النيّة التي تتوقّف عليها الأعمال االختياريّ���ة ب�أ�سرها ،وتع ّد من الأمور الالزمة للأعمال
االختياريّ���ة ،وال ي�ستطي���ع الإن�س���ان �أن ي�أتي بعمل من الأعم���ال العباديّة �أو غي���ر العباديّة من
دونه���ا ،فم���ع هذا الو�صف وم���ع مختلف �أ�ساليب ال�شّ يطن���ة وهيمنة ال�شّ يطان علي���ه ،قد يُبتلى
((( الأربعون حديثًا� ،ص .436
((( معراج ال�سالكين� ،ص.169 - 168
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�ساعة �أو �ساعات لإنجاز هذا الأمر ال�ضروريّ الوجود ،وفي النّهاية قد ال يح�صل .فهل �إنّ هذا
الأم���ر م���ن الخواطر ال�شّ يطانية و�أعم���ال �إبلي�س (لعنه اهلل) الذي و�ض���ع الطّ وق واللجام على
ال�ضروريّ  ،وابتاله بالمحرّمات الكثيرة ،من قبيل قطع
هذا الم�سكين ،و�أخفى عليه هذا الأمر ّ
ال�صالة ،وتركها وتجاوز وقتها� ،أو �أنّه من طهارة الباطن والقد�س والتّقوى؟»(((.
ّ
 .6عدم االئتمام بإمام الجماعة

ن�ص���ا وفتوًى ،ف�إنّ
«وم���ن �ش����ؤون الو�سو�سة عدم االقت���داء ب�أ�شخا�ص حُ كم عليهم بالعدالة ًّ
ال�صالح ومن المحافظين عل���ى الأعمال ال�شرعيّ���ة وباطنهم معلو ٌم عند
ظاهره���م من �أه���ل ّ
اهلل ،وال يج���ب علينا البحث والتّفتي�ش الدّقيق عنهم ،بل ال يجوز البحث والتّحرّي عنهم ،ومع
ذلك نرى ال�شّ يطان يلجمه ويقوده �إلى زاوية من زوايا الم�سجد معتزلاً عن جماعة الم�سلمين،
في�ص ّل���ي ف���رادى ،ويعلّل ع���دم التحاقه بالجّ ماع���ة ب�أنّني �أحت���اط ،وال �أجد توجّ هً���ا قلبيًّا نحو
الجّ ماعة ،ولكنّه ال يت�ضايق من �إمامته للجّ ماعة ،مع �أنّ الإمامة �أ�صعب ،ومح ّل التبا�سها �أكثر،
ولكن لمّا كانت الإمامة موافقة للرّغبات النّف�سيّة ال يحتاط في ذلك»(((.
الصالة
 .7القراءة في ّ

ال�صالة،
«وم���ن �ش�ؤون الو�سو�سة التي يكث���ر االبتالء بها الو�سو�سة في ق���راءة الفاتحة في ّ
حي���ث قد تخرج نتيج���ة التّكرار للحروف �أو الكلم���ات وتفخيمها من القواع���د التجويديّة وقد
(ال�ضالين) ب�صورة تقترب من
ال�ضاد من كلم���ة ّ
تتغيّ���ر �صورة الكلمة ك ّليًّا .مثلاً ينطق حرف ّ
ح���رف الق���اف .ويتفوّه بالحاء في (الرّحمن الرّحيم) وك�أنّه ينط���ق كلمة غريبة ،ويف�صل بين
وحرف في كلمة واحدة ،ممّا ي�سبّب تغييرًا في هيئة الكلمة ومادّتها ،وتن�سلخ الكلمة عن
ٍ
حرف
ٍ
و�ضعها الطبيعيّ »(((.
«وممّ���ا ي�ضحك الثّكلى �أنّ بع�ض ه�ؤالء الأ�شخا�ص المبتلين بالو�سوا�س يعدّون �أعمال جميع
النّا����س باطلة ،ويح�سبونهم غير مبالين بدينهم .م���ع �أنّ هذا الو�سوا�سيّ نف�سه �إن كان مقلّدً ا،
فمرجع تقليده هو �أحد ه�ؤالء النّا�س! و�إن كان من �أهل الف�ضل (العلم) ،فليرجع �إلى الأخبار،
((( الأربعون حديثًا� ،ص .437
((( (م.ن)� ,ص .438 - 437
((( (م.ن)� ,ص .438
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أي�ضا كانوا في ه���ذه الأمور كمتعارف النّا�س.
لي���رى �أنّ ر�س���ول اهلل Pو�أئمّة الهدى ً � Q
فه���ذه الطّ ائفة الو�سوا�سيّة هي التي تعمل من بين جميع النّا�س على خالف ر�سول اهلل واالئمّة
المع�صومين  Qوفقهاء المذهب وعلماء الدّين ،وتع ّد �أعمال النّا�س جميعًا كال �شيء ،و�أنّ
عملها هي فقط موافق لالحتياط ،و�أنّها تبالي بالدّين»(((.
إلى أين ّ
تجر الوسوسة؟
يذكر الإمام عددًا من الآثار التي تح�صل جرّاء �إهمال هذا المر�ض ،حيث تبطل العبادات
وتفقد معناها ودورها الحقيقيّ  ،وي�سيطر الوهم على العقل ويقيّده ،حتّى ينج ّر �أمر الو�سوا�سيّ
�إلى �أن ي�صبح �ألعوب ًة بيد ال�شّ يطان ،وعلى م ّر الأيّام يتحوّل �إلى ثمرة من ثماره ومواليده.
 .1بطالن األعمال والحرمان من ثمارها

يقول الإمام الخميني{« :وبالجملة ،ال ب ّد للإن�سان �أن يقتلع هذا الجذر بك ّل ما تي�سّ ر
ل���ه من الرّيا�ضة والكلفة؛ ف�إنّه يمنع الإن�سان عن جميع ال�سّ عادات والخيرات ،فمن الممكن �أن
ال�صورة ،وتكون فاقدة
تك���ون عبادات الإن�سان لمدّة �أربعين �سنة غير �صحيح���ة ،حتّى بح�سب ّ
ال�صوريّة الفقهيّة ،ف�ضلاً عن الآداب الباطنيّة وال�شّ رعيّة.
لأجزائها ّ
 ...ف���الآن ،انظ���ر �إلى عمل الو�سوا�س���يّ الم�سكين ،فهو ال يكتفي بع�شري���ن غرفة ،ت�سبغ ك ّل
غرفة منها تمام اليد ،وتُع ّد غ�سلة تامّة ،فو�ضو�ؤه حينئذٍ باط ٌل بال �إ�شكال»(((.
ال�صالة الت���ي تُع ّد معراجً ا للم�ؤمن ،وقربانً���ا للمتّقين ،وعمودًا للدّين،
«ومجم���ل القول �إنّ ّ
تف���رغ من كافّ���ة �ش�ؤوناتها المعنويّة و�أ�سراره���ا الإلهيّة ،وتتحوّل �إلى كلم���ات يراد لها التّجويد
وكيفيّ���ة الإلقاء ،ومن ثمَّ ينج ّر تجويد الكلم���ات� ،إلى ف�سادها وعدم �إجزائها وكفايتها بح�سب
ظاه���ر ال�شّ رع .فه���ل �إنّ ه�ؤالء وفي ه���ذه الحاالت ،يعي�ش���ون و�ساو�س ال�شيط���ان؟ �أو تغمرهم
ال�صالة ،والتّوجّ ه القلبيّ
فيو�ض���ات الرّحمن؟ لق���د وردت روايات كثيرة في ح�ضور القلب لدى ّ
في العبادات ولكنّ هذا الم�سكين عرف من ح�ضور القلب علمًا وعملاً  ،الو�سو�سة في النّية وم ّد
ال�ضالين) �أكثر من القدر الالزم ،وتغيير تقا�سيم الوجه والفم حين تلفّظ الكلمات.
كلمة (وال ّ
((( معراج ال�سالكين� ،ص .170 - 169
((( (م.ن)� ,ص .170 - 169
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�ألي�س���ت ه���ذه بم�صيبة؟ حيث �إنّ الإن�سان يغفل �سنينًا طويلة ع���ن ح�ضور القلب ومعالجة قلقه
النف�س���يّ ول���م يت�ص َّد لإ�صالحه ،وال يعتب���ر لح�ضور القلب �ش�أنًا من �ش����ؤون العبادة ،ولم يتعلّم
كيفيّ���ة تح�صيله من علماء القلوب ـ العرف���اء ـ ولم يلتزم به ،وي�شتغل بهذه الأباطيل التي تكون
ن�ص الكت���اب الكريم ،و�أ ّنه���ا من عمل ال�شّ يط���ان ح�سب ت�صريح
م���ن الخنّا����س اللعين ح�سب ّ
ال�صا ِد َقي���ن  Rبذلك .و�إنّ العمل بها يوجب البطالن ،كم���ا ذكرتها فتاوى الفقهاء ،لكنّه
ّ
يعتبر ك ّل ذلك من �ش�ؤون الطّ هارة والقد�سيّة؟»(((.
 .2صرف العمر والهبات اإلله ّية بما ال ينبغي

«ه���ذا التّ�صميم والعزم ،الذي هو عبارة عن النيّة ف���ي ل�سان الفقهاء ر�ضوان اهلل عليهم،
موج���ود ف���ي ك ّل عملٍ بال تخلّف ،بحي���ث لو �أراد �أح��� ٌد �أن يوجد العمل االختي���اريّ بدونه ،فهو
غي���ر ممكن .ومع ذلك ف����إنّ و�سو�سة ال�شّ يطان الخبيث ودعابة الواهم���ة ت�سيطران على العقل
وعو�ض���ا عن �أن ي�صرف عمره الثّمين
وتعمي���ان هذا الأمر ال�ضروريّ على الإن�سان الم�سكينً ،
لتح�سين عمله وتخلي�صه وتنقيته من المفا�سد الباطنيّة وق�ضائه في معارف التّوحيد ومعرفة
الح���قّ وطلبه ،يو�سو�س له �إبلي�س الخبيث ،ويق�ضي ن�صف عمره في �أمرٍ �ضروريّ و�شيءٍ واجب
الح�صول»(((.
«فال�ص�ل�اة التي ينبغي �أن تكون له���ذا الم�سكين معراج قربه ،ومفت���اح �سعادته ،وبالت�أدّب
ّ
ب�آدابها القلبيّة واالطّ الع على �أ�سرار هذه اللطيفة الإلهيّة يكمل ذاته ويدرك ن�ش�أة حياته ،فهو
يغفل عن ك ّل هذه الأمور ،بل ال يراها �ضروريّة ،ال بل يعدّها كلّها باطلة ،وينفق ر�أ�سماله العزيز
ف���ي خدمة ال�شّ يطان و�إطاعة الو�سوا�س الخنّا�س ،ويجعل عقله الذي هو هبة اهلل ونور هدايته
تحت �سيطرة �إبلي�س»(((.

((( الأربعون حديثًا� ،ص .439 - 438
((( معراج ال�سالكين� ،ص .168
((( (م.ن)� ,ص.169
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المفاهيم الرئيسة

�شخ�ص م�ضط���ربٌ متر ّد ٌد �ش ّك ٌ
اك ،ي�صبح عال ًة عل���ى غيره ،يثير �شفقة
الو�سوا�س���ي هو
.1
ٌ
ّ
العقالء ،ويعي�ش عي�ش ال ّتع�ساء.
 .2الو�سو�س���ة عمليّ���ة ت�شكيك بال ّثواب���ت والمتوات���رات واليقينيّات والوجدانيّ���ات التي ُتع ّد
جميعًا العمود الفقريّ ال�ستقامة ّ
ال�شخ�صيّة وتكاملها.
ال�سيطرة عليها .وفي �أغلب الأحيان ال ي�ستجيب
 .3تظه���ر الو�سو�سة كحالة قهريّة ال يمكن ّ
الو�سوا�س���ي لأيّ���ة ن�صيحة؛ فهو ي�ش ّكك في �أ�صل ال ّن�صيح���ة ويعجز عن تمييزها عن �أيّ
ّ
كالم �آخر.
ٍ
 .4بع����ض حاالت الو�سو�س���ة تنتهي �إلى ما ي�شبه الجنون .وبع�ضه���ا ينتهي بخ�سائر فادحة.
�سبب كان ـ تخرج الق�ضيّة عن �إرادته بالكامل.
فمن �أهمل معالجتها ـ لأيّ ٍ
� .5أنواع الو�سو�سة:
الو�سو�سة في العقيدة :كال�شك بوجود اهلل �أو الحياة بعد الموت.
ال�صالح الذاتيّ  .ومثل
ال�ش���كّ في الأمور الأخالقيّة :من قبيل ال�شكّ في قبول التّوبة �أو ّ
هذا ال�شكّ �أم ٌر �إيجابيّ ين�ش�أ من معرفة حقيقة النّف�س التي ال يمكن الوثوق بها �أبدً ا.
ال�ش���كّ ف���ي الأمور العمليّ���ة العباديّة :وهي الحال���ة الأكثر ا�شتهاراً ،مث���ل الو�سو�سة في
ال�صالة.
الو�ضوء� ،أو نيّة ّ
 .7ي�ؤدي �إهمال هذا المر�ض �إلى عدة �آثار منها:
بط�ل�ان الأعمال والحرمان م���ن ثمارها ،حيث تبطل العب���ادات وتفقد معناها ودورها
الحقيقيّ .
�صرف العمر والهبات الإلهيّة بما ال ينبغي.
ال�ص ّد عن �سبيل اهلل ،لأنّ هذه ال�شّ خ�صيّة منفّرة جدًّا للجاهلين بالدّين.
ينج ّر �أمر الو�سوا�سيّ �إلى �أن ي�صبح �ألعوب ًة بيد ال�شّ يطان.
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شواهد من وحي ّ
الدرس
دعاء:

«ال َّل ُه� � َّم َ�ص� � ِّل َعلَى مُحَ َّم ��دٍ َو�آ ِلهِ ،وَاجْ عَلِ ا ْل ُق ْر�آ َن َلنَا فِي ظُ لَ ��مِ ال َّليَالِي مُونِ�ساً ،وَمِ نْ َن َزغَاتِ
َا�صي حَ ابِ�ساًَ ،ولأَلْ�سِ َن ِتنَا
ال�شَّ يْطَ انِ وَخَ طَ رَاتِ ا ْلوَ�سَ او ِِ�س حَ ارِ�ساًَ ،ولأَ ْقدَامِ نَا عَنْ َن ْق ِلهَا ِ�إلَى ا ْل َمع ِ
الثَا ِم زَاجِ راًَ ،و ِلمَا
َاف ْ آ
ْ�ض فِي ا ْلبَاطِ لِ مِ نْ َغ ْي ِر مَا �آ َف ٍة مُخْ رِ�ساًَ ،ولِجَ وَارِحِ نَا عَنِ ا ْق ِتر ِ
عَنِ الْخَ و ِ
ُو�ص َل �إِلَى ُقلُو ِبنَا َف ْه َم عَجَ ا ِئ ِبهَِ ،و َزوَاجِ َر
طَ � �وَتِ ا ْل َغ ْفلَ� � ُة َعنَّا مِ نْ تَ�صَ فُّحِ االِعْ ِتبَا ِر نَا�شِ راً ،حَ تَّى ت ِ
ال َب ِتهَا عَنِ احْ ِتمَا ِل ِه ال َّل ُه� � َّم �صَ ِّل َعلَى مُحَ مَّدٍ
�أَمْ ثَا ِل� � ِه ا َّل ِت ��ي �ضَ ُع َف ��تِ الْجِ بَالُ ال َّروَا�سِ ي َعلَ ��ى َ�ص َ
و�آ ِل� �هَِ ،و�أَ ِد ْم بِا ْل ُق� � ْر�آنِ َ�ص�ل�اَ َح ظَ اهِ ِر َن ��ا ،وَاحْ جُ بْ ِب ِه خَ طَ � �رَاتِ ا ْلوَ�سَ او ِِ�س عَنْ ِ�صحَّ � � ِة �ضَ مَا ِئ ِرنَا،
ْ�ض
ال ِئ َق �أَ ْوزَا ِرنَا ،وَاجْ َم ْع ِب ِه ُم ْنتَ�شَ َر ُ�أمُو ِرنَاَ ،و�أَ ْر ِو ِب ِه فِي َم ْوق ِِف ا ْل َعر ِ
واغْ �سِ لْ ِب ِه َد َر َن ُقلُو ِبنَا َو َع َ
َعلَيْكَ ظَ َم�أَ َهوَاجِ ِرنَا ،وَاكْ�سُ نَا ِب ِه حُ لَ َل الأَمَانِ َي ْو َم ا ْل َف َز ِع الأَ ْك َب ِر فِي نُ�شُ و ِرنَا»).(1
اآليات الكريمة:

} .1ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ{(((.
} .2ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ{(((.
الروايات الشريفة:

 .1عَ ���نْ �أَ ِب���ي عُ َب ْي ٍد ا ْلحَ َّذاءِ ،عَ ���نْ �أَ ِبي جَ ْع َف ٍر ُ « :Qق ْل ُت َل� � ُه :جُ ِع ْل ُت ِف� � َد َ
اك�ِ ،إ ْن َ�أ َنا ُقم ُْت
ِم ْن � ِآخ ِر ال َّلي ِْل� ،أَيَّ َ�ش ْي ٍء �أَ ُق ُ
ين َو�إِ َل ِه ا ْل ُمرْ�سَ ِل َ
ول؟ َف َقا َلُ « :ق ْل ا ْلحَ ْم ُد لهلِ ِ رَبِّ ا ْلعَا َل ِم َ
ين،
وَا ْلحَ ْم� � ُد لهلِ ِ ا َّل � ِ�ذي يُحْ ِيي ا ْل َم ْو َتى َو َي ْبع َُث م َْن ِفي ا ْل ُق ُب ��و ِر؛ َف ِ�إ َّن َك ِ�إ َذا ُق ْل َتهَا َذ َهبَ َع ْن َك
ِرجْ ُز َّ
ال�شي َْطانِ َووَ�سْ وَا�سُ ُه ِ�إ ْن َ�شا َء [اهلل] َتعَا َلى»(((.
 .2عَ ن الإمام �أَ ِبي جَ ْع َف ٍر �« :Qإِ َّن التم ّني ِم ْن َعم َِل ا ْلوَ�سْ وَ�سَ ِة َو�أَ ْك َث ِر مَ�صَ ا ِئ ِد َّ
ال�شي َْطانِ
�أَ ْك َل ِّ
ين»(((.
الط ِ

((( ال�صحيفة ال�سجّ اديّة ،دعا�ؤه Qعند ختم القر�آن.
((( �سورة الأعراف ،الآية .201
((( �سورة الأعراف ،الآية .200
((( م�ستدرك الو�سائل .ج� ،1ص .481
((( الكافي ،ج � ،6ص .265
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«�صا َم رَ�سُ ُ
ول اهلل
 .5عَ ���ن الإمام حَ َّما ِد ب ِْن عُ ْث َم َان ،عَ نْ َ�أ ِبي عَ ْب ِد اهلل �َ :Qس ِم ْع ُت ُه َي ُقولَ :
�ص ْو َم دَاو ُو َد Q
 Pحَ َّتى ِقي َل مَا ُي ْف ِطرُُ ،ث َّم �أَ ْف َطرَ ،حَ َّتى ِقي َل مَا ي َُ�صومُُ ،ث َّم َ�صا َم َ
�ض َعلَى ِ�صيَا ِم َث اَل َث ِة �أَيَّا ٍم ِفي َّ
َي ْوم� �اً َو َيوْماً اَلُ ،ث� � َّم ُق ِب َ
ال�ش ْه ِرَ ،قا َل� :إِ َّنه َُّن َيع ِْد ْل َن َ�ص ْو َم
َّ
الَي َِّام
ال�ص� � ْد ِر ،وَا ْلوَحَ � � ُر ا ْلوَ�سْ وَ�سَ ُة»؛ َق َال حَ َّمادٌَ :ف ُق ْل���تُ َ :و�أَيُّ ْ أ
ال�ش ْه� � ِرَ ،و َي ْذ َه ْب � َ�ن ِبوَحَ ِر َّ
ي�س ِفي َّ
ي�س ِفي ِه»(((.
ال�ش ْه ِرَ ،و َ�أو َُّل �أَ ْر ِبعَا َء َب ْع َد ا ْلع َْ�ش ِر ِم ْن ُهَ ،و� ِآخ ُر َخ ِم ٍ
ِه َي؟ َق َال�« :أَو َُّل َخ ِم ٍ
���د اهلل َ ،Qي ُق ُ
ْ���ن ِ�س َن ٍانَ ،ق َ
ولَ « :علَ ْي ُك� � ْم ِبال ُّرمَّانِ
���ال�َ :س ِم ْعتُ �أَبَا عَ ْب ِ
 .6عَ ���نْ عَ ْب ِد اهلل ب ِ
ا ْلحُ ْل� � ِو َف ُك ُل ��وهُ؛ َف�إِ َّن� � ُه َليْ�سَ � ْ�ت ِم ْن حَ َّب� � ٍة َت َق ُع ِفي َم ِع� � َد ِة ُم�ؤْ ِم � ٍ�ن ِ�إ اَّل َ�أ َب ��اد َْت دَاءًََ ،و�أ ْط َف َ�أ ْت
َ�شي َْطا َن ا ْلوَ�سْ وَ�سَ ِة َع ْن ُه»(((.

((( بحار الأنوار ،ج� ،94ص .101
((( الكافي ،ج� ،6ص .354

الدرس الثالث والعشرون

الوسوسة

()2

منشؤها وطرق معالجتها

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يبيّن المنا�شئ المختلفة للو�سو�سة.
2 .2ي�شرح العالقة بين �ضعف العقل والو�سو�سة ويميّز
بين االحتياط والو�سو�سة.
3 .3يتع���رّف �إل���ى الخط���وات العلميّ���ة والعمليّ���ة التي
تجنّبنا الوقوع في الو�سو�سة.

تمهيد
نظ���رًا النت�شار ح���االت الو�سو�سة في ظ ّل هيمنة الجهل والتجهيل عل���ى مجتمعاتنا ،يتطلّب
ال�ضوء على كيفيّة ت�شكّل هذه الظّ اه���رة المر�ضيّة التي تترك
البح���ث منّا المزيد م���ن ت�سليط ّ
القلب واهيًا وتذره كري�ش ٍة في مهبّ رياح الأحقاد الإبلي�سيّة.
�إنّ المن�ش�أ الأ�سا�سيّ لتالعب الأفكار ال�سّ خيفة في الذّهن و�سيطرتها على الحركة الفكريّة
للإن�سان هو في ف�سح المجال لعدوّنا اللدود �إبلي�س الذي ال يترك فر�صة لغزو الذّهن الب�شريّ
�إلاّ وينتهزه���ا .وله���ذا يجب علينا �أن نتعرّف �إلى �أهمّ �ساحات الجهاد الأكبر التي غالبًا ما يتمّ
�إهمالها ب�سبب التّركيز على الجوانب العمليّة والم�سلكيّة� .أال وهي �ساحة الفكر والتّفكير .فهذه
ال�سّ احة المهمّة ال يمكن �أن تتعطّ ل �أو ت�ؤجّ ل ،لأنّها قوّة عاملة بال اختيار؛ وال يمكن للإن�سان �أن
ي ّتخ���ذ قرارًا ب�إيقاف التفكّر .ولهذا ما لم ي�سمح للأفكار البنّاءة بالجوالن في ذهنه ،ف�إنّ باب
انبعاث الأفكار الهدّامة �سيفتح على م�صراعيه.
من أين تنشأ الوسوسة؟
�أكّ���دت الأحادي���ث الكثي���رة والآي���ات عل���ى �أنّ الو�سوا�س من �أه���مّ �أعمال �إبلي����س وجنوده؛
فالو�سو�س���ة عمليّ���ة ت�شكيك بالثّوابت والمتوات���رات واليقينيّات والوجدانيّ���ات التي تُع ّد جميعًا
العم���ود الفق���ريّ ال�ستقامة ال�شّ خ�صيّ���ة وتكاملها .وفي قوله تعال���ى}:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ال�ص���ادق�« :Qأي
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ{ (((،يق���ول الإم���ام ّ
ب�شكّ »(((.
((( �سورة الأنعام ،الآية .82
((( العالمة المجل�سي ،مر�آة العقول،ج� ،5ص.9
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�إنّ العال���م التّكوينيّ يمثّل �أعظم فر�صة لتكامل الخلق؛ لأنّه واق ٌع ممتز ٌج بالحكمة والجمال
والإب���داع .وكذل���ك العالم التّ�شريع���يّ  ،ف�إنّه منظوم���ة محكمة تهدف �إلى جعل حي���اة الإن�سان
مفعمة بالحيويّة واالندفاع وال�سّ عادة والحبور.
ولك���ي يحرم الإن�سان من هذين النّظامين ،يلقي ال�شّ يط���ان جميع �أنواع ال�شّ كوك حولهما،
لك���ي ال يظهرا على جمالهما الأخّ اذ .وعندما ي�ستجيب الإن�س���ان لهذه الو�ساو�س ،ف�إنّه يتحوّل
�شخ�ص و�سوا�س���يّ  ،فيقوم بدور ال�شّ يطان نف�سه� .أمّا في التّكوين ،فمن خالل
ٍ
�شيئً���ا ف�شيئًا �إلى
ال�صعوبة ،و�أنّ البرهان الذي
الإيحاء الم�ستم ّر ب�أنّ طريق معرفته غير متي�سّ رة ،و�أنّها في غاية ّ
يمكن �أن يو�صل �إليها عقيم و ...و�أمّا في الت�شريع فمن خالل �صناعة هذه ال�شّ خ�صيّة التّعي�سة
الت���ي تُظهر للنّا�س �أنّ الدّين �صعبٌ ومعقّد ،و�أنّه ي�ش���كّل للنّا�س �ضغوطً ا كبيرة .وكم يحدث �أن
يحم���د الف�سّ اق �أنف�سهم؛ لأنّهم ل���م ي�صبحوا متديّنين ملتزمي���ن بال�شّ ريعة ،عندما ي�شاهدون
�أمثال ه�ؤالء الو�سوا�سيّين.
وي�شرح الإمام كيفيّة و�صول الإن�سان �إلى هذه المرحلة بالإ�شارة �إلى اال�ستعدادات الموجودة
ف���ي الب�شر .وه���و بذلك ،يلفت �أنظارنا �إلى عدم الوقوع في التّف�سي���رات الع�شوائيّة وال�سّ طحيّة
ال�سّ اذجة الغالبة على العوام في تفكيرهم حيث يت�صوّرون �أنّ الو�سو�سة �أم ٌر يحدث فج�أة ودون
�سابق �إنذار .ولأنّهم يعجزون عن تف�سير مثل هذه الظواهر ،يقولون بتلبّ�س الجّ ن و�أمثاله:
ّ
ّ
يطانية
اإللقاءات الش
يقول الإمام الخيمنيّ {« :اعلم� ،أنّ الو�سو�سة وال�شكّ والتّزلزل وال�شّ رك و�أ�شباهها من
الخط���رات ال�شّ يطانيّ���ة والإلقاءات الإبلي�سيّة التي تُقذف في قلوب النّا����س ،كما �أنّ الطّ م�أنينة
واليقين والثّبات والإخال�ص و�أمثالها من الإفا�ضات الرّحمانيّة والإلقاءات المُلكيّة.
وتف�صي���ل ه���ذا الإجمال ب�صورة مخت�صرة هو� :إنّ قلب الإن�س���ان �شي ٌء لطيفٌ متو�سّ طٌ بين
ن�ش����أة ال ُمل���ك ون�ش����أة الملكوت ،بين عال���م الدّنيا وعالم الآخ���رة ،عينٌ منه نح���و عالم الدّنيا
وال ُمل���ك ،وبها يُعمّر ه���ذا العالم ،وعينٌ �أخرى منه نحو عالم الآخ���رة والملكوت والغيب ،وبها
يُعمّ���ر عالم الآخرة والملك���وت .فالقلب بمثابة مر�آة لها وجهان ،وج��� ٌه منها نحو عالم الغيب،
ال�ص���ور المُلكيّة
ال�ص���ور الغيبيّة ،ووج ٌه �آخ���ر نحو عالم ال�شّ ه���ادة وتنعك�س فيه ّ
وتنعك����س فيه ّ
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ال�صور الدّنيويّ���ة من خالل القوى الح�سّ يّ���ة الظّ اهريّة وبع�ض القوى
الدنيويّ���ة .ويت���مّ انعكا�س ّ
ال�صور الأخرويّ���ة فيها من باطن العقل و�س ّر القلب.
الباطنيّ���ة ،مثل الخيال والوهم .وتنتق�ش ّ
ف�إذا قويت الوجهة الدّنيويّة ،والتفتت ك ّليًّا �إلى تعمير الدّنيا ،وانح�صرت همّته في هذا العالم
وا�ستغرق في مالذ البطن والف���رج ،وكافّة الم�شتهيات والمتع الدّنيويّة ،انعطف باطن الخيال
نح���و الملكوت ال�سّ فلي ،الذي يكون بمثابة الظ ّل المظل���م لعالم المُلك والطّ بيعة ،وعالم الجنّ
وال�شّ ياطين والنّفو�س الخبيثة ،وتكون الإلقاءات �شيطانيّة ،وباعثة على تخيّالت باطلة و�أوهام
أي�ضا
خبيث���ة .وحيث �أنّ النّف�س تنتبه �إل���ى الدّنيا ،ا�شتاقت �إلى تلك التّخيّالت الباطلة ،وتبعها � ً
الع���زم والإرادة ،وتتحوّل ك ّل الأعمال القلبيّة والقالبيّة �إلى �سنخ الأعمال ال�شّ يطانيّة ،من قبيل
الو�سو�س���ة وال�شكّ والتّرديد والأوهام والخي���االت الباطلة .وت�صبح الإرادة على �ضوء ذلك في
ال�صور الباطنيّة للقلب؛ لأنّ الأعمال
أي�ضا ح�سب ّ
مُلك الج�سم فعّالة ،وتتج�سّ د الأعمال البدنيّة � ً
�صورة وتمثال للإرادات ،التي هي �صور ومثال للأوهام التي بدورها انعكا�س التّجاه القلب.
وحي���ث �إنّ وجه���ة القلب كان���ت نحو عالم ال�شّ يط���ان ،تكون الإلقاءات ف���ي القلب من �سنخ
الجهل المركّب ال�شّ يطانيّ  ،وفي النّهاية ت�ست�شري من باطن الذّات ،الو�سو�سة وال�شكّ وال�شّ رك
وال�شّ به���ات الباطل���ة ،وت�سري ف���ي ك ّل �أنحاء الج�س���م .وعلى هذا القيا�س المذك���ور� ،إذا كانت
وجهة القلب نحو تعمير الآخرة ،والمعارف الحقّة ،وعالم الغيب ،لح�صل له وئام مع الملكوت
الأعلى ...وتدلّ على ذلك بع�ض الأخبار ال�شّ ريفة ،مثل ما ورد في مجمع البيان عن العيا�شيّ :
روى العيّا�ش���ي ،ب�إ�سناده عن �أبان بن تغلب ،عن جعفر بن محمّد L؛ قال :قال ر�سول اهلل
َ « :Pم ��ا مِ ��نْ ُم�ؤْمِ نٍ �إ ّال َو ِل َق ْل ِب ِه فِي َ�ص ْد ِر ِه ُ �أ ُذ َن ��انِ � :أُذُنٌ َي ْنفُثُ فِيهَا ال َملَكُ َ ،و�أُذُنٌ َي ْنفُثُ فِيهَا
ّا�سُ ،ي�ؤَ ِّي ُد اهلل ال ُم�ؤْمِ نَ بِال َمل َِك وَهُ َو َق ْو ُل ُه �سُ بْحَ ا َنهَُ :و�أَ َّيدَهُ ْم ِبرُو ٍح مِ نْه ُ»(((.
َا�س الخَ ن ُ
الوَ�سْ و ُ
وا�ض ٌع خَ طْ َم� � ُه َعلَى َقلْبِ ابْنِ
وف���ي مجمع البحرين ،في حديث �آخ���ر� ،إ َّن ُه قَالَ « :ال�شَّ يْطَ انُ ِ
ِ�س ال ْب ��نِ �آ َد َم �أنْ �أَ ْقبِلْ َعلَى الدُّ ْنيَا َومَا َال يُحِ لُّ
�آ َدمََ ،ل� � ُه خُ رْطُ ��و ٌم مِ ْث� � ُل خُ رْطُ و ِم الخَ ْنزِيرُِ ،يوَ�سْ و ُ
اهللَ ،ف�إِذَا َذ َك َر اهلل خَ ن ََ�س»(((� ،إلى غير ذلك من الرّوايات»(((.
((( الطبر�سي ،مجمع البيان ،ج� ،10ص .571
((( الطريحي ،ال�شيخ فخر الدين ،مجمع البحرين ،ج� ،4ص.68
((( الأربعون حديثًا� ،ص .435 - 433
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«�إنّ ال�شّ اهد على �أنّ هذه الو�ساو�س والأعمال من �ألعاب ال�شّ يطان و�إلقاءات ذلك الملعون،
و�أنّه ال يوجد لها داف ٌع دينيّ وباعثٌ �إيمانيّ  ،رغم زعم �صاحبها �أنّ دافعه �أم ٌر دينيّ  ،هو �أنّ هذه
الو�ساو�س تخالف �أحكام ال�شّ ريعة و�أخبار �أهل بيت الع�صمة والطّ هارة»(((.
احتجاب الفطرة
«�إنّ «ال�ش���كّ » ،بمعناه الع���ام الذي ي�شمل الجحود والتّكذيب والإنكار ،هو من جنود الجهل،
وخالف الفطرة ال�سليمة ،وناتج م���ن احتجابها بحجب الطّ بيعة والأنانيّة ،واال�ستبداد بالر�أي
والتمرّد والتّوجّ ه للنف�س ،وكلها تناق�ض فطرة اهلل»(((.
اعتبار الوسوسة من الفضائل
«وقد تحدث الو�سو�سة �أو ت�شت ّد من جرّاء �أنّ جهلةً ،كهذا الإن�سان الو�سوا�سيّ  ،يطرون عليه
ويعتب���رون و�سو�سته من الف�ضائل ،ويثنون على ديانته وقد�سيّته وتقواه ،قائلين �إنّه نتيجة �شدَّة
دين���ه وتق���واه �أ�صبح و�سوا�سيًّا؛ مع �أنّ الو�سو�سة ال ترتبط بالدّيانة �أبدً ا ،بل هي مخالفة للدّين،
وم���ن ثم���ار الجهل وعدم العلم .ولك ّنه���م لما لم يبيّنوا له حقيقة الأمر ،ول���م يبتعدوا عنه ولم
ي�ؤ ّنب���وه ،ب���ل على العك�س مدحوه و�أثن���وا عليه ،ا�ستم ّر في عمله ال�شّ ني���ع ،حتّى بلغ نهايته وجعل
نف�سه لعبة بيد ال�شّ يطان وجنوده ،ف�أق�صاه ال�شّ يطان من �ساحة قد�س المقرَّبين»(((.
ّ
السفاهة وافتقاد العقل
ال�ضعيف العقل يرى هذا العم���ل الذي �أتى به طاع��� ًة لل�شّ يطان وو�سو�سته،
«فه���ذا ال�شّ ق���يّ ّ
�صحيحً ���ا وموافقً���ا لالحتي���اط ويرى �أعم���ال �سائر النّا�س باطل���ة .فمن هنا يُعل���م وجه �صدق
الحدي���ث ال�شّ ري���ف الذي عدّه بال عقل .ويُعلم �أنّ من يرى العمل الذي يخالف عمل ر�سول اهلل
�صحيحً ���ا والعم���ل الذي يكون موافقًا لعمله Pباطلاً  ،فه���و �إمّا خارج عن الدّين �أو بال عقل.
وحي���ث �إنّ ه���ذا الم�سكين لي�س بخ���ارجٍ عن الدّين ،فه���و �سفيه ال عقل له ،ومطي���ع لل�شّ يطان،
((( (م.ن)� ،ص .435
((( جنود العقل والجهل� ،ص .361
((( الأربعون حديثًا� ،ص .439
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ومخالف للرّحمن»(((.
ّ
حب الظهور
فقد تبيّن لنا �أنّ الو�سو�سة التي تج ّر �إلى تلك المفا�سد وغيرها ،تن�ش�أ من جرّاء تلك العقد
النّف�سيّ���ة التي تجعل �صاحبها �شديد الولع بالظّ هور وجلب الأنظار؛ ونتيجة خفّة عقله يو�سو�س
ل���ه ال�شّ يطان �أنّ الو�سو�س���ة طريقة منا�سبة للظّ هور �أمام النّا�س ب�ش���دّة التديّن والقدا�سة ولأنّ
ح���بّ الدّنيا والإقبال عليها ق���د �أخذ بمجامع قلبه ،ف�إنّ ال�شّ يطان يتمكّن منه وي�سيطر عليه مع
بق���اء اختياره؛ وذلك لأنّ مجاري نفوذ ال�شّ يطان �إل���ى مملكة الإن�سان �إنّما تفتح عندما ت�صبح
وجهة القلب �إلى هذه الدّنيا الفانية.
يقول الإمام{�« :إنّ جميع �أ�شكال ال�شرك وال�شكّ هي نتيج ٌة لعدم ت�سليم الإن�سان روح ُه
للول���ي المطلق ،وهو الحقّ تبارك وتعالى ،ف�إذا �أ�سل���م روح ُه له �أ�سلمت معها ممالكه الوجودية
الأخ���رى .ف�أ�سلم���ت �أع�ض���ا�ؤه الظاهرية وق���واه المُلكية ،ومعن���ى ت�سليمها �أنّ ال تك���ون �أيٌ من
حركاتها و�سكناتها بدافع من النف�س والأنانية ،بل �أن قب�ضها وب�سطها بيد الإرادة الإلهية»(((.
ّ����ص المتواتر و�إجماع العلماء ،هل يج���ب �أن نعدّه من عمل ال�شّ يطان
«�إنّ ال���ذي يخالف الن ّ
�أو م���ن طهارة النّف�س وتقواها؟ ف����إذا كانت هذه الو�سو�سة من جرّاء منتهى التّقوى واالحتياط
ف���ي الدّين ،فلم���اذا نجد الكثير م���ن ذوي الو�سو�سة التي ال مبرّر لها والجهل���ة المتن�سّ كين ،ال
يحتاطون في موا�ضع يجب االحتياط فيها �أو يُ�ستحب؟ هل �سمعت �أحدً ا يعي�ش حالة الو�سو�سة
ف���ي ال�شّ به���ات الماليّة؟ مَ ن م���ن الو�سوا�سين دفع الزّكاة والخم�س م���رّات عديدة؟ وذهب �إلى
الحجّ لأداء الواجب مرّات متكرّرة؟ و�أعر�ض عن الطّ عام الم�شتبه؟ لماذا كانت �أ�صالة الح ّليّة
ف���ي الأطعمة الم�شتبه جارية ،و�أ�صالة الطّ هارة في م�شك���وك النّجا�سة غير جارية؟ مع �أنّه في
باب م�شكوك الح ّليّة من الرّاجح االجتناب.
ر�ش الماء على فخذيه ،حتى
كان �أحد الأئمّة المع�صومين � Rإذا ذهب لق�ضاء حاجته ّ
((( معراج ال�سالكين� ،ص.170
((( جنود العقل والجهل� ،ص .362
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يح�س بذلك ـ فهو لم يحتط
�إذا تر�شحّ ���ت ل���دى اال�ستبراء �أو اال�ستنجاء قطرات من الماء ل���م ّ
ول���م يتو�سو�س ،وهذا الم�سكين الذي يرى نف�سه محتذيًا حذو الإمام المع�صوم  Qو�آخذ ًا
دين���ه من���ه ،ال يتّقي لدى الت�صرّف في الأموال ،وال يحتاط تج���اه الطّ عام ،بل يتّكل على قاعدة
�أ�صال���ة الطّ ه���ارة وي�أكل ،ثمّ يقوم ويغ�سل فمه ويديه� .إنّه حي���ن الأكل يتم�سّ ك ب�أ�صالة الطّ هارة
وبع���د �أن ي�شب���ع يقول ك ّل �ش���يء نج�س ،و�إذا كان من �أه���ل العلم برّر عمله ه���ذا ب�أنّني �أريد �أن
لل�صالة مع الطّ هارة الواقعيّة .ولم يُنقل
�أ�ص ّل���ي مع الطّ هارة الواقعيّة ،م���ع �أنّنا لم نعرف ميزة ّ
ال�صالة .وعليه� ،إذا
ع���ن �أحد من الفقهاء (ر�ضوان اهلل عليهم) اعتبار الطّ هارة الواقعيّة في ّ
كنت من �أهل الطّ هارة الواقعيّة ،فلماذا لم تكن من �أهل الح ّليّة الواقعيّة؟
و�إذا فر�ضن���ا �أنّ���ك �أردت الطّ هارة الواقعيّة ،فم���ا معنى الغ�سل في الم���اء الك ّر �أو الجاري
ع�ش���ر مرّات؟ مع �أنّه يكفي الغ�سل مرّة واحدة من غي���ر البول �أو بع�ض النّجا�سات الأخرى في
الماء الجاري �أو في الماء الكرّ .و�أمّا في البول فتكفي مرّة واحدة على الم�شهور ،وتكفي مرّتان
�إجماعً ���ا ،فال يكون الغ�سل لمرّات عديدة �إلاّ من تدلي����س ال�شّ يطان وت�سويل النّف�س .وحيث �إنّ
ذلك ال يتطلّب جهدً ا منّا نجعله ر�أ�س المال للتّظاهر بالقد�سيّة»(((.
كيف نعالج الوسوسة؟
ممّ���ا ال �شكّ فيه �أنّ ه���ذا المر�ض عندما ي�صل �إلى مراحله الأخيرة ،ف�إنّ �صاحبه لن يفكّر
ف���ي معالجته ،و�إن كان ي�شع���ر بالعناء ال�شّ ديد وال�شّ قاء .فمثله كمث���ل ال�شّ عور الّذي ينجم عن
ال�ضعيف���ة ي�ستمرّون بالح���كاك حتّى تتقرّح
الح���كاك ،فيه �أل���م ولذّة .وترى �أ�صح���اب الإرادة ّ
جلودهم!
فالعالج يكون في حالتين:
الأول���ى :في بداية الو�سو�سة بالنّ�سبة للمري�ض نف�س���ه ،حيث يمكن للإن�سان �أن يالحظ �أنّه
واق ٌع في م�شكلة.
والثّاني���ة� :إذا بقي �شيء م���ن العقل ،ولو ا�ستفحل المر�ض ،لك���نّ المعالج هنا يكون غيره.
(((

الأربعون حديثًا� ،ص .437 - 436
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يق���ول الإم���ام الخميني {« :فيا �أ ّيه���ا العزيز ،بعد �أن عُ لم نقلاً وفعلاً ب����أنّ هذه الو�ساو�س
م���ن ال�شّ يطان ،وهذه الخواطر من عمل �إبلي�س ،الذي يف�سد عملنا ،وي�صرف قلوبنا عن الحقّ
المتعال���ي ...بع���د علمنا ذلك ،ال ب ّد من ال�سّ عي في �سبيل معالجة ه���ذه الحالة ب�أيّ �شكلٍ كان،
تروي�ض روحيّ ممكن»(((.
ٍ
وبوا�سطة �أيّ
ّ
العلمي
العالج
 .1اكتشاف المرض في ال ّنفس

«اعل���م� ،أنّ معالج���ة هذه الآف���ة القلبيّة التي يُخ�ش���ى منها �أن ت�ؤدّي بالإن�س���ان �إلى الهالك
الأب���ديّ وال�شّ قاء الدّائم ،كبقيّة الأمرا����ض القلبيّة ،يمكن �أن تتمّ بوا�سطة العلم النّافع والعمل
ب���ك ّل �سهول ٍة وي�سرٍ  .فيجب �أوّلاً �أن ي�شع���ر الإن�سان ب�أنّه �سقيم ،حتّى ي�سعى في �سبيل المعالجة.
ولكنّ النّق�ص يكمن في �أنّ ال�شّ يطان قد يزيّن له الأمور على م�ستوى ال يرى فيه هذا الم�سكين
مري�ضا ،و�إنّما الآخرون يرونه منحرفًا عن ال�سّ بيل ،وغير مكترث بالدّين»(((.
نف�سه ً
 .2ال ّتفكّ ر في حقيقة هذه األعمال

«�أمّا المعالجة لهذه الآفة القلبيّة بوا�سطة العلم ،فيكون بالتفكّر في هذه الأمور المذكورة،
حي���ث يج���در بالإن�سان �أن تكون �أعماله و�أفعال���ه نتيجة التّفكّر وال ّت�أمّل .ب����أن يفكّر في �أنّ هذا
العم���ل ال���ذي يريد �أن ينجزه ويري���د �أن يجعله مر�ضيًّا هلل تعالى م���ن �أيّ م�صد ٍر يكون ،وممّن
ي�ؤخذ ،حتى تكون كيفيّته بذلك ال�شّ كل المخ�صو�ص؟
وم���ن الوا�ضح �أنّ الع���وام من النّا�س ي�أخذون من الفقهاء كيفيّ���ة العمل ومراجع التّقليد
ي�ستنبطونه���ا من الكتاب وال�سّ نّة والقواعد الفقهيّة .وعندما نرجع �إلى الفقهاء ن�سمع منهم
الق���دح ف���ي عمل الو�سوا�س���يّ  ،ويرون بع����ض �أعماله باطل���ة ،وعندما نرجع �إل���ى الأحاديث
ال�شّ ريفة ،والكت���اب الإلهيّ نجد ب�أنّ عمله يعتبر من ال�شّ يطان ويجعل �صاحبه مجنونًا� .إذاً،
�إنّ الإن�س���ان العاق���ل �إذا فكّر وتدبّر قليلاً قب���ل �أن يهيمن ال�شّ يطان عل���ى عقله لأوجب على
نف�س���ه الإقالع عن هذا العمل الفا�سد ،ول�سعى ف���ي �سبيل ت�صحيح عمله حتّى يكون مر�ضيًّا
((( الأربعون حديثًا� ،ص .439
((( (م.ن)� ،ص .440 - 439
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عند الحقّ المتعال»(((.
 .3عرض العمل على الفقهاء

«ويجب على ك ّل من ي�شكّ في ح�صول الو�سو�سة عنده� ،أن يكون مثل النّا�س العوام ،في عر�ض
عمله على العلماء والفقهاء ،واال�ستفهام منهم ب�أنّه هل ابتُلي عمله بمر�ض الو�سو�سة؛ �أم ال لأنّه
كثي���رًا ما يكون الإن�سان الو�سوا�سيّ غافلاً عن حاله ،ومعتق���دً ا ب�أنّه معتدل ،و�أنّ الآخرين غير
مكترثين بالدّين .ولكنّه �إذا فكّر قليلاً  ،لوجد �أنّ م�صدر هذا االعتقاد هو ال�شّ يطان و�إلقاءاته
الخبيثة؛ لأنّه يرى ب�أنّ العلماء والفقهاء الكبار ومن الذين ي�ؤمن بعلمهم وعملهم ،بل ويكونون
مراجع الم�سلمين في �أخذ م�سائل الحالل والحرام منهم ،يعملون بما يُغاير عمله .وال ي�ستطيع
الق���ول ب�أنّ الملتزمين غالبًا والعلماء والفقهاء ال يحفلون بدي���ن اهلل ،و�أنّ الإن�سان الو�سوا�سيّ
وحده يتقيّد بالدّين»(((.
ّ
العملي
العالج
الشيطان
 .1عدم االعتناء بإلقاءات ّ

«وعندم���ا �أدرك �ض���رورة �إ�صالح العمل ،دخل مرحل���ة العمل ،والعمدة ف���ي هذه المرحلة
ع���دم االهتم���ام بالو�ساو����س ال�شّ يطانيّة والأوهام التي تلق���ى عليه .فمث�ًلذاً �إذا كان ـ مجتهدً ا ـ
فليتو�ض�أ مع غَ رفة واحدة رغم و�سو�سة ال�شّ يطان� .إنّ ال�شّ يطان
ّ
ومبتليًا بالو�سو�سة في الو�ضوء،
يو�سو����س ويقول ب�أنّ ه���ذا العمل لي�س ب�صحي���ح ،ولكن يواجهه ب�أنّ عملي ل���و لم يكن �صحيحً ا
لوج���ب �أن ال يكون عمل ر�سول اهلل Pوالأئم���ة الطّ اهرين  Rوالفقهاء جميعًا �صحيحً ا؛
تو�ض�ؤوا في فترة طويل���ة تقرب من ثالثمئة �سنة،
لأنّ ر�س���ول اهلل Pوالأئمّ���ة الطّ اهرين قد ّ
أي�ضا.
وكان���ت كيفيّ���ة و�ضوء جميعهم واح���دة ،ف�إذا كان عمله���م باطلاً  ،فليكن عملي باط�ًل اً � ً
و�إذا كن���ت مقلّدً ا لمجتهد ،ف�أجيب ال�شّ يط���ان ب�أنّني �أعمل على �ضوء فتوى المجتهد ،ف�إذا كان
و�ضوئ���ي باطلاً  ،فال ي�ؤاخذني ربّي عليه ،وال تك���ون عليّ حجّ ته .و�إذا �أوقعك ال�شّ يطان الملعون
ف���ي ال�شكّ قائلاً ب�أنّ المجته���د لم يقل هكذا ،فافتح ر�سالته العمليّ���ة وت�أكّد من �صحّ ة العمل،
((( الأربعون حديثًا� ،ص .440
((( (م.ن)� ،ص .440
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ف����إذا لم تعب����أ ب�إلقاءاته عدّة مرّات وعملت على خالف ر�أيه غ���دا �آي�سً ا منك ،ونرجو �أن تكون
المعالجة النهائيّة لمر�ضك كما ورد هذا المعنى في الأحاديث ال�شّ ريفة ،فعن ال�شيخ الكليني،
ال ِتهِ ،حَ تَّى
الكاف���ي ،ب�إ�سن���اده عن زرارة و�أبي ب�صير ،قاالُ :ق ْلنَا َلهُ :الرَّجُ ُل يَ�شُ كُّ كَثيراً في َ�ص َ
ال َيدْري َك ْم َ�صلّىَ ،والَ مَا ِبقِيَ َعلَ ْيهِ؟ قَالَ« :يُعيدُ»ُ .ق ْلنَا َلهَُ :ف�إِ َّن ُه َي ْكثُر َعلَ ْي ِه ذلِكَ ُ ،ك َّلمَا �أَعَا َد
ال�صال ِة
ْ�ض ّ
�شَ ��كَّ َ .ق ��الََ « :يم ِْ�ضي ِف ��ي �شَ ِّكهِ»ُ ،ث َّم َق ��الََ « :ال ُت َع ِّودُوا الخَ بِيثَ مِ ��نْ َ�أ ْنفُ�سِ ُك� � ْم ِب َنق ِ
َفتُطْ مِ ع ��وهُ؛ َف� ��إِ َّن ال�شَّ يْطَ ��ا َن خَ ِبي ��ثٌ َي ْعتَا ُد ِلمَا ُع� � ِّودََ ،ف ْل َي ْم� �ِ�ض �أَحَ ُد ُك ْم فِي الوَهْ ��مِ َ ،والَ ُي ْك ِث َر َّن
الةَِ ،ف�إِ َّن ُه �إِذَا َف َع َل ذلِكَ َمرّاتٍ َل ْم َي ُع ْد �إِ َل ْي ِه ال�شَّ كُّ  .قَا َل ُزرَا َرةُُ :ث َّم قَالَ�« :إِ َّنمَا يُري ُد
ال�ص َ
ْ�ض َّ
َنق َ
الخَ بيثُ �أَنْ يُطاعََ ،ف ِ�إذَا ع ُِ�صيَ ل ْم َي ُع ْد �إِلَى �أَحَ دِ ُكمْ»((( .وب�إ�سناده ،عن �أبي جعفر  ،Qقالَ :
التِكَ َ ،ف�إِ َّن ُه يُو�شِ كُ �أَنْ َي َدعَكَ ِ�إ َّنمَا هُ َو مِ نَ ال�شَّ يْطَ انِ »(((.
«�إذا َك ُث َر َعلَيْكَ ال�سَّ ْهوُ ،فَامْ ِ�ض فِي َ�ص َ
وم���ن الو�ضوح بمكان� ،أنّك �إذا خالفت ال�شّ يطان فترة من الزّمان ،ولم تلقِ بالاً لو�ساو�سه،
النقطع طمعه عنك ،وعادت الطّ م�أنينة وال�سّ كون �إلى نف�سك»(((.
التضرع إلى اهلل واالستعاذة به
.2
ّ

«ولكن ف���ي غ�ضون �أيّام ت�صدّيك لل�شّ يطان ،ت�ضرّع �إلى �ساحة الحقّ المتعالي ،والتجئ �إلى
ذاته المقدّ�سة من �ش ّر ذاك الملعون و�ش ّر النف�س ،وا�ستعذ باهلل منه وهو يعينك عليه كما ورد
ف���ي الكافي الأمر باال�ستعاذة م���ن ال�شّ يطان ،ب�إ�سناده ،عن �أبي عب���د اهلل  ،Qقال�« :أتى
التِي ،حَ تّى
رَجُ ��لٌ ال َّنب ��يَّ  Pفقالَ :يا رَ�سو َل اهللِ� ،أ�شكو �إ َل ْي ��كَ مَا �ألقىَ مِ نَ الوَ�سْ وَ�سَ ِة فِي َ�ص َ
التِكَ فَاطْ عَنْ فَخِ ذَكَ الأَيْ�سَ َر
َال �أَ ْدرِي مَا �صَ َّليْتُ مِ نْ ِزيَا َد ٍة �أَ ْو ُنقْ�صَ انٍ  ،فَقالَ� :إِذَا دَخَ لْتَ فِي َ�ص َ
ِب� ْإ�ص َب ِع ��كَ ال ُي ْم َن ��ى المُ�سَ بِّحَ � �ةُِ ،ث َّم قُلْ  :بِ�سْ ��مِ اهلل َوبِاهللَ ،ت َو َّكلْتُ َعلَ ��ى اهلل� ،أعو ُذ بِاهلل ال�سَّ مِ يع
ال َعلِيمِ مِ نَ ال�شَّ يْطَ انِ الرَّجِ يمَ ،ف�إِنَّكَ َتنْحَ ُر ُه َوتَطْ ُر ُدهُ»(((»(((.
 .3ال ّتمييز بين االحتياط والوسوسة
ال�صالة ،باب من �شكّ في �صالته ،ج� ،2ص .359 - 358
((( الكافي ،ج ،3كتاب ّ
((( (م.ن).
((( الأربعون حديثًا� ،ص .441 - 440
ال�صالة ،باب من �شكّ في �صالته ،ح.4
((( الكافي ،ج� ،3ص  359كتاب ّ
((( الأربعون حديثًا� ،ص .442 - 441
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�إنّ الف���رق بي���ن االحتياط والو�سو�سة ،هو �أنّ االحتياط قائ ٌم عل���ى معرفة الحكم ال�شّ رعيّ ،
ومعرف���ة الآراء المختلفة ف���ي ال�شّ رع ،وال يعرفه �إلاّ القليل ،كما يق���ول الإمام الخميني .ينبغي
�أن يكون هناك م�سوّغ عقليّ و�شرعيّ لالحتياط؛ االحتياط يبد�أ من العقل وي�ستند �إلى ال�شّ رع.

( ةسوسولااقرطو اهؤشنم  ) (2ةسوسولا
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المفاهيم الرئيسة

 .1من�ش�أ الو�سو�سة:
•احتجاب الفطرةّ � :إن ّ
ال�شك ناتج من احتجاب الفطرة بحجب الطبيعة والأنانيّة.
•اعتب���ار الو�سو�سة م���ن الف�ضائل :وقد تح���دث الو�سو�سة �أو ت�شت ّد من ج��� ّراء � ّأن جهل ًة،
يطرون عليه ويعتبرون و�سو�سته نتيجة �شدَّة دينه وتقواه �أ�صبح و�سوا�سيًّا.
ال�سفاهة وافتقاد العقل.
• ّ
•ح���بّ الظهور :فقد تن�ش�أ الو�سو�سة من ج ّراء تل���ك العقد ال ّنف�سيّة التي تجعل �صاحبها
�شديد الولع ّ
بالظهور وجلب الأنظار.
• الف���راغ والالهدفيّة :يقع الإن�سان في الو�سو�س���ة نتيجة فراغ يعي�شه في حياته ،وي ّتجه
ه���ذا ّ
ال�شخ�ص نحو الو�سو�س���ة انطال ًقا من هذا الفراغ لتعبئته لع ّله ي�ضفي على حياته
معنى!
ً

 .3العالج العلمي للو�سو�سة يكون بـ:

• اكت�شاف المر�ض في ال ّنف�س.
• ّتف ّكر �صاحب المر�ض في حقيقة �أعماله ،وعر�ضها على الفقهاء.

 .4العالج العملي للو�سو�سة يكون بـ:
•عدم االعتناء ب�إلقاءات ّ
ال�شيطان
• والت�ض ّرع �إلى اهلل واال�ستعاذة به ليعيذه من �ش ّر ذاك الملعون و�ش ّر النف�س.
•ال بد من ال ّتمييز بين االحتياط والو�سو�سة.
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الدرس
شواهد من وحي ّ

دعاء:

هو دعاء للخ�ضر  ،Qمَ نْ قَا َل ُه َقوْلاً �أَ ْو �سَ مِ َع ُه �سَ مْع ًا �أَمِ نَ ا ْلوَ�سْ وَ�سَ َة �أَ ْر َبعِينَ �سَ َنةً.
«يَا �شَ امِ خاً فِي ُع ُل ِّوهِ ،يَا َقرِيباً فِي ُد ُن ِّوهِ ،يَا ُمدَانِياً فِي ُب ْع ِدهِ ،يَا َر�ؤوفاً فِي رَحْ َم ِتهِ ،يَا مُخْ ِر َج ال َّنبَاتِ ،
اللجِ ينَ  ،يَا جَ ا َر ا ْلمُ�سْ تَجِ يرِينَ  ،يَا أَ��سْ َم َع ال�سَّ امِ عِينَ  ،يَا
ال ْموَاتِ  ،يَا ظَ ْه� � َر اَّ
َي ��ا دَا ِئ� � َم ال َّثبَاتِ  ،يَا مُحْ ِي َي ْ َ أ
�أَبْ�صَ � � َر النَّاظِ ِري ��نَ  ،يَا �صَ رِي َخ ا ْلمُ�سْ ت َْ�صرِخِ ينَ  ،يَا عِ مَا َد مَنْ اَل عِ مَا َد َلهُ ،يَا �سَ َن َد مَنْ اَل �سَ َن َد َلهُ ،يَا ذُخْ َر
ال�ض َعفَاءِ ،يَا عَظِ ي َم الرَّجَ اءِ ،يَا ُم ْن ِق َذ ا ْل َغ ْرقَى ،يَا ُمنْجِ َي
مَنْ اَل ذُخْ َر َلهُ ،يَا حِ ْر َز مَنْ اَل حِ ْر َز َلهُ ،يَا َك ْن َز ُّ
ا ْل َه ْل َك ��ىَ ،ي ��ا مُحْ ِي� � َي ا ْل َم ْوتَى ،يَا �أَمَا َن الْخَ ا ِئفِينَ َ ،ي ��ا ِ�إ َل َه ا ْلعَا َلمِينَ  ،يَا �صَ ا ِن� � َع ُك ِّل م َْ�صنُوعٍ ،يَا جَ ا ِب َر ُك ِّل
كَ�سِ يرٍ ،يَا �صَ احِ بَ ُك ِّل َغرِيبٍ  ،يَا مُونِ�سَ ُك ِّل وَحِ يد ٍ ،يَا َقرِيباً َغ ْي َر َبعِيدٍ  ،يَا �شَ اهِ داً َغ ْي َر غَائِبٍ  ،يَا غَالِباً
َغ ْي َر َم ْغلُوبٍ  ،يَا حَ يُّ حِ ينَ اَل حَ يَّ  ،يَا مُحْ ِي َي ا ْل َم ْوتَى ،يَا حَ يُّ اَل �إِ َل َه �إ اَِّل �أَنْتَ »(((.

الروايات ال�شريفة:

 .1عَ نْ عَ ْب ِد اهلل ب ِْن ِ�س َن ٍانَ ،ق َال�َ :ش َكا رَجُ ٌل ِ�إ َلى �أَ ِبي عَ ْب ِد اهللَ Qك ْث َر َة ال َّت َم ِّني وَا ْلو َْ�سو ََ�س ِة،
هلل ،مُحَ َّم ٌد رَ�سُ ُ
َف َق َ
هلل ،و اََل حَ ْو َل
ول ا ِ
���ال�« :أَ ِم َّر َي� � َد َك َعلَى َ�ص ْد ِر َكُ ،ث َّم ُق ْلِ :ب�سْ ِم اهلل َو ِبا ِ
يم ،ال َّل ُه َّم امْ �سَ حْ َع ِّني مَا �أَحْ َذرُُ ،ث َّم �أَ ِم َّر َي َد َك َعلَى ب َْط ِن َك،
و اََل ُق َّو َة �إِ اَّل ِبا ِ
هلل ا ْل َع ِل ِّي ا ْلع َِظ ِ
َّات؛ َف ِ�إ َّن اهلل َتعَا َلى َيمْ�سَ ُح َع ْن َك َوي َْ�ص ِر ُف»َ ،ق َال الرَّجُ ُلَ :ف ُك ْنتُ َك ِثير ًا مَ ا
َو ُق ْل َث اَل َث َمر ٍ
�أَ ْق َط��� ُع َ�صلاَ ِتي ِم َّم���ا ُي ْف ِ�س ُد عَ َل َّي ال َّت َم ِّن َي وَا ْلو َْ�سو ََ�س َةَ ،ف َف َع ْلتُ مَ ���ا َ�أمَ َر ِني ِب ِه َ�سي ِِّدي وَمَ ْولاَ يَ
ثَلاَ َث مَ َّر ٍاتَ ،ف َ�ص َر َف اهلل عَ ِّني وَعُ و ِفيتُ ِم ْن ُهَ ،ف َلمْ �أَحُ َّ�س ِب ِه َب ْعدَ َذ ِل َك(((.
هلل ،ا ْل َغا ِلبُ َعلَ َّي ال َّدي ُْن
 .2عَ نْ �أَ ِبي عَ ْب ِد اهلل �« :Qأَ َتى ال َّن ِب َّي Pرَجُ ٌل َف َقا َل :يَا َن ِب َّي ا ِ
ال�ص ْد ِرَ ،ف َقا َل َل ُه ال َّن ِب ُّيُ :Pق ْل َت َو َّك ْل ُت َعلَى ا ْلحَ ِّي ا َّل ِذي اَل َيم ُ
ُوت ،وَا ْلحَ ْم ُد
َووَ�سْ وَ�سَ ُة َّ
لهلِ ِ ا َّل ِذي َل ْم َي َّت ِخ ْذ َ�ص ِاح َب ًة و اََل َو َلداًَ ،و َل ْم َي ُك ْن َل ُه َ�ش ِر ٌ
يك ِفي ا ْل ُم ْل ِكَ ،و َل ْم َي ُك ْن َل ُه َو ِل ٌّي
ِم َن ُّ
الذ ِّل َو َك ِّب ْر ُه َت ْك ِبيراً»(((.

((( بحار الأنوار ،ج� ،92ص .174
((( (م.ن)� ،ص .73
((( الكافي ،ج� ،2ص .554

( ةسوسولااقرطو اهؤشنم  ) (2ةسوسولا
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���ال�َ :س ِم ْع ُت ُه َي ُق ُ
���ن ب ِْن َ�أ ِبي ُغ ْندَ ٍر ،عَ ���نْ َ�أ ِبي ِه ،عَ نْ �أَ ِبي عَ ْب ِد اهلل َ ،Qق َ
ول:
���ن ا ْلحُ َ�س ْي ِ
 .3عَ ِ
ال�ص ْد ِر»(((.
َاكَ ،ف ِ�إ َّن ُه ُي ْذ ِهبُ وَ�سْ وَ�سَ َة َّ
«َ ...و َعلَ ْي ُك ْم ِبال�سِّ و ِ
ا�س� ،أَ َّن ُه َ�ش َكا ِ�إ َل ْي ِه َب ْع ُ�ضهُمُ ا ْلو َْ�سو ََ�س َةَ ،ف َق َال�ِ :إ َذا وَجَ دْ تَ ِفي َق ْل ِب َك َ�ش ْيئ ًاَ ،ف ُق ْل:
 .4عَ ِن اب ِْن عَ َّب ٍ
الَو َُّل و َْال ِآخرُ ،و َّ
هُ َو ْ أ
َاط ُن ،وَهُ َو ِب ُك ِّل َ�ش ْي ٍء عَ ِلي ٌم(((.
َالظ ِاه ُر وَا ْلب ِ
 .5ع���ن �سعيد ِبن ي ََ�سا ٍرَ ،ق َالُ :ق ْلتُ ِ ألَ ِب���ي عَ ْب ِد اهلل  :Qيَدْ ُخ ُل ِن َي ا ْل َغمَُّ ،ف َق َال�«::أَ ْك ِث ْر ِم ْن
�أَ ْن َت ُقو َل« :اهلل اهلل َربِّي ،اَل �أُ ْ�ش ِر ُك ِب ِه َ�شيْئاً؛ َف ِ�إ َذا ِخ ْف َت وَ�سْ وَ�سَ ًة �أَ ْو حَ ِد َ
يث َن ْف ٍ�سَ ،ف ُق ِل:
َا�ض
ا�ص َي ِتي ِبي َِد َكَ ،ع� �د ٌْل ِف َّي حُ ْكم َُك ،م ٍ
ال َّل ُه� � َّم �إِ ِّن ��ي َع ْب ُد َك وَاب ُْن َع ْب � ِ�د َك وَاب ُْن َ�أ َم ِت َكَ ،ن ِ
ِف َّي َق َ�ضا�ؤُ َك ،ال َّل ُه َّم �إِ ِّني �أَ�سْ َ�أ ُل َك ِب ُك ِّل ا�سْ ٍم ُه َو َل َك َ�أ ْن َز ْل َت ُه ِفي ِك َتا ِب َك �أَ ْو َع َّل ْم َت ُه �أَحَ داً ِم ْن
َخ ْل ِق � َ�ك �أَ ِو ا�سْ َت�أْ َث� �ر َْت ِب ِه ِفي ِع ْل ِم ا ْل َغي ِْب ِع ْن َد َك�َ ،أ ْن ُت�صَ ِّل َي َعلَى مُحَ م ٍَّد َو� ِآل مُحَ م ٍَّدَ ،و َ�أ ْن
َتجْ َع� � َل ا ْل ُق ْر�آ َن ُنو َر بَ�صَ � � ِريَ ،و َر ِبي َع َق ْل ِبي ،و َِج اَل َء حُ ْز ِني ،و َذ َهابَ َهمِّي ،اهلل اهلل َربِّي اَل
�أُ ْ�ش ِر ُك ِب ِه َ�شيْئاً»(((.

((( و�سائل ال�شيعة .ج� ،5ص .61
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،6ص .425
((( الكافي ،ج� ،2ص .561

الدّرس الرابع والعشرون

ّ
التسرع
ماهيته ،آثاره وطرق معالجته

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يبيّن معنى الت�سرّع ويميّز بينه وبين الم�سارعة.
2 .2يتعرّف �إل���ى منا�ش���ئ الت�سرّع ومفا�س���ده الفرديّة
واالجتماعيّة.
3 .3ي�شرح كيف نتخلّ�ص من الت�سرّع.

تمهيد
الم�سارع���ة والتّ�سرّع كلمتان مت�ضا ّدت���ان في معناهما الأخالقيّ  ،و�إن كانتا من �أ�صل واحد.
هدف محقّق ونتيجة وا�ضحة� .أمّا الت�سرّع ف�إنّه
فالم�س���ارع هو الذي يتح���رّك بن�شاط وقوّة نحو ٍ
يريد تحقيق الأمر قبل �أوانه� ،أو دون �أن يعلم �أوانه ،ويتثبّت من ح�صوله.
الم�س���ارع ،كم���ا ف���ي قول���ه تعال���ى}:ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ{((( عاقلٌ؛ لأنّه يدرك المقدّمات المو�صلة ويلتزم بها دون
�شخ�ص ال يعطي للمق ّدم���ات والأ�سباب العقالئيّة �أيّة قيمة
ٌ
ت���وانٍ �أو تكا�س���ل� .أمّا المت�سرّع فهو
�أو اهتم���ام ،تراه يندفع بدافع الو�صول �إلى م�شتهى النّف����س .لهذا ،فهو عبد ال�شّ هوة ،وال�شّ هوة
تق���وده .وه���و مع ذلك كثير الخط�أ ،كثي���ر الندّامة؛ لأنّه يخالف �سنّ���ة اهلل في الأخذ بالأ�سباب
الالزمة من �إعداد العدّة و�إن�ضاج الثّمرة.
وف���ي قوله تعال���ى}:ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ{((( ،ف�إنّ م���ن �أدرك الكمال المطلق والخير
المطل���ق عند ربّه ،ف����إنّ فطرت���ه ال�سّ ليمة �ستبعث فيه حال���ة من اال�ستعجال وال�شّ ���وق ال�شّ ديد
للو�صول �إلى الغاية والنّتائج .وحيث �إنّ النّتائج عظيمة للغاية وفوق قدرته وفوق طاقته ونف�سه،
ال�صبر �أو ما يُعبّر عن���ه بال ّت�ؤدة؛ حتّى �أنّه
فم���ن الطّ بيع���يّ �أن يتغلّب ح�ضور هذه النّتيج���ة على ّ
���راب �شديد ،فيبعث النّف�س حتّى تخرج من هذا اال�ضطراب
يغل���ب الطم�أنينة ،ويت�سبّب با�ضط ٍ
والف���وران �أن ت�س���رع ...فعلى هذا الأ�سا�س نقول �إنّ الم�سارع���ة التي هي نا�شئة من العجلة �إلى
ل�سبب ب�سيط،
اهلل هي الثّمرة الطّ يّبة للعجالة الإيجابيّة .و�إنّما نقول م�سارعة وال نقول ت�سرّعٍ ،
((( �سورة �آل عمران ،الآية .133
((( �سورة طه ،الآية .84
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وه���و �أنّ اهلل �سبحانه وتعالى يهدي هذا الإن�سان ،وي�أخ���ذ بيده من �أن يحرق المراحل ويدو�س
على المقدّمات الالزمة .وكيف ال يكون كذلك ،من كان اهلل هاديه ومع�شوقه الذي يحبّ لقاءه.
ّ
ّ
ّ
المتسرعة
ماهية الشخصية
ال�صادق� Qأنّ من جن���ود العقل ال ّت�ؤدة و�ضدّها الت�سرّع،
ج���اء في الحديث عن الإمام ّ
ف����إنّ الإم���ام الخمينيّ { يع���رّف الت�سرّع بتعريف �ض���دّه؛ لأنّ الأ�شياء تع���رف ب�أ�ضدادها،
فيق���ول« :ال ُّت����ؤدَة» على وزن «هُ مَزَ ة» تعن���ي التثبّت في الأمر ،وكذلك الرّزان���ة وال ّت�أنّي ،وكذلك
الطّ م�أنينة والثّقل في الحركة يقابلها الت�سرّع في ك ّل هذه الموارد»(((.
و «يظه ��ر �أنّ المراد من «ال ُّت����ؤ َدةِ» في هذا الحديث ال�شّ ريف ،وبدليل مقابلتها للت�سرعِ ،هو
«ال ّت�أنّ���ي» وه���و عبارة عن اعتدال القوّة الغ�ضبيّة التي يك���ون التّ�سرّع طرف الإفراط فيها ،كما
�ص���رّح بذلك بع�ض المحقّقي���ن الأجلاّ ء ،واعتبروا الطّ م�أنينة النّف�سيّ���ة من فروع ال�شّ جاعة...
أي�ضا من ثم���ار اعتدال القوّة الغ�ضبيّة ومن فروع
وق���د يكون المراد من «ال ُّت�ؤدَة» التّثبّت ،وهو � ً
ال�شّ جاع���ة ،ويعن���ي تحلّي النّف����س بالثّبات واال�ستقامة ف���ي تحمّل ال�شّ دائد وط���وارق الحدثان
وال�ضع���ف وال ّته���اون واالنفعال في
المتن ّوع���ة ،وع���دم الف���رار منها ب�سرع���ة واجتن���اب الخفّة ّ
مواجهتها� ،سواء �أكانت عوار�ض �أخالقيّة وروحيّة� ،أم طبيعيّة وبدنيّة.
�إن النف�س المتحلِّية بالثبات واال�ستقامة ال تنهار في مواجهة الم�صاعب الروحية ،بل تثبت
في ال�شدائد دون �أن ت�سمح لها ب�أن ت�سلب منها �شيئ ًا من الطم�أنينة واال�ستقامة ،ولع ّل في الآية
الكريمة}ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ{((( �إ�شارة �إلى هذا المقام من مقامات النف�س.
وال يخف���ى �أن التحلِّي بهذه الروحيّة في التعامل االجتماعي هو من �أهم المهمات و�أ�صعبها
ف���ي الوق���ت نف�سه ،ولذل���ك روي ع���ن الر�س���ول الأكرم � Pأن���ه ق���ال�« :شيبتني �س ��ورة هود
لم ��كان} ﮉ ﮊ ﮋ{»(((؛ لع َّل اخت�صا�صه هذه الآية بذلك رغم وجود �آية مماثلة لها
ف���ي �سورة ال�شورى ،يرجع �إلى قوله تعالى في ذيله���ا}ﮌ ﮍ ﮎ{ ،وهذا غير موجود في
�آية �سورة ال�شورى؛ �إذ التحلّي باال�ستقامة مع الأمّة �أم ٌر في غاية ال�صعوبة.
((( جنود العقل والجهل� ،ص .321
((( �سورة هود ،الآية .112
((( مجمع البيان للطبر�سي ،ج� ،5ص.304
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وعل���ى �أي حال ف�إن من ثم���ار التحلّي بالثبات واال�ستقامة ثب���ات الإن�سان وعدم فراره عند
ا�شت���داد المعارك ،وتحمّل �صعابها ،وعدم الته���اون في الذب عن النوامي�س الإلهية ،مثلما �أنه
ي�ستقيم ويثبت في مواجهة ال�صعاب الروحية فال يفقد الطم�أنينة واال�ستقامة النف�سية»(((.
ّ
التسرع
منشأ
�إنّ �أوّل ما يالحظ في ال�شّ خ�صيّة المت�سرّعة هو كثرة وقوعها في الأخطاء التّي ت�ؤدّي �إلى
�شخ�صا مت�سرّعً ا ،لكنّه ال يقع في
ً
ال�ض���رر ـ �س���واء على م�ستوى النّف�س �أو الغير .ولو فر�ضنا
ّ
الخ�سائر ،فهو في الواقع �سريع ولي�س مت�سرّعً ا .ويعد الخوف على الم�آرب الدنيوية الفانية
والحر�ص على اللذات وال�شهوات من �أهم الأ�سباب التي توقع الإن�سان في الت�سرّع كما يقول
الإم���ام الخميني {« :فكثرة الوقوع في الأ�ضرار والخ�سائر من عالمات �ضعف العقل،
الذي ي�سم���ح للقوّتين الغ�ضبيّة وال�شّ هويّة باال�ستيالء على مملك���ة وجود الإن�سان .وحينها،
ف�إنّ مثل هذا ال�شّ خ�ص وبمجرّد �أن يرى �أنّ ما ت�شتهيه نف�سه يكاد يزول �أو يُفوته ،ف�إنّه ي�سرع
�إلى الح�صول عليه دون �أن يجعل للعقل دورًا في تقدير الأمور .فتكون القوّة ال�شّ هويّة �سببًا
ف���ي االندفاع ،حيث ت�ؤمّن الق���وّة الغ�ضبيّة قوّة االندفاع الّذي ي����ؤدّي �إلى التّ�سرّع .فال�شّ هوة
دون العق���ل كالحي���وان ي�سيل لعابه رغب���ةً ،لكنّه ال يتحرّك .وهنا تلعب الق���وّة الغ�ضبيّة دور
ح�ساب �أو تدبير .يق���ول الإمام الخمينيّ {« :وال ريب
ٍ
�إط�ل�اق �سراح هذا الحيوان دون
ف���ي كون جميع �أ�شكال العجلة والت�سرّع والتّذبذب وع���دم اال�ستقرار نا�شئ ًة من خوف عدم
الح�ص���ول على الم�آرب النّف�سيّ���ة واللذات وال�شّ هوات الحيوانيّة� ،أو من فقدان هذه الم�آرب
الحيوانيّة»(((.
ّ
التسرع
بعض آثار
 .1االضطراب وعدم الثّبات

عندما تتر�سّ خ هذه الحالة في النّف�س ين�ش�أ منها ا�ضطرابٌ وهيجا ٌن دائم ،ويُ�سلب �صاحبها
حال���ة الطّ م�أنين���ة والثّبات ،فيعي�ش في الدّني���ا عي�ش الأ�شقياء ،وينتقل �إل���ى ذاك العالم �صفر
((( جنود العقل والجهل� ،ص.323
((( (م.ن)� ,ص .326
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َّ
ّ
الخميني {
أخالقية؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام
دراسات

اليدي���ن ،حي���ث فقد فر�صته الوحي���دة لمعرفة اهلل تعال���ى التي تح�صل من حال���ة ال�سّ الم مع
موجودات العالم .يقول الإمام الخميني{:
«الت�سرّع ،فهو من الملكات القبيحة ،وي�ؤدّي �إلى عدم ا�ستقرار الإن�سان وخفّته في كل حال
و�سرع���ة انهياره و�إفالت زمام الأُمور من يديه ،فال هو يثبت في تحمّل ال�صعاب الروحية ،وال
يثبت في مواجهة ال�شدائد الج�سمية»(((.
الحق
جادة
ّ
 .2االنحراف عن ّ

يق���ول الإم���ام الخمينيّ {« :ي�ؤدّي هذا الخلُ���ق القبيح �إلى ظهور الكثي���ر من المفا�سد
الفرديّ���ة واالجتماعيّ���ة ف���ي المدين���ة الفا�ضل���ة .فما �أكث���ر ما يدف���ع المبتلى به �إل���ى االنهيار
ال�صعوبات ،فتغلبه
والإعرا����ض ع���ن القيام بالواجبات الإلهيّ���ة والروحيّة عند تعرّ�ضه لأدن���ى ّ
النّف����س وال�شّ يط���ان ،ويبعدانه عن �سلوك طري���ق الحقّ تعالى ،وي�صير �إيمان���ه لعبة ب�أيديهما،
فيفق���د بالكامل �شعار دينه ومذهبه وكرامته؛ لأنّ طم�أنينة النّف�س وا�ستقامتها هي التي تعطي
الغلب���ة للإن�سان ف���ي مواجهة جن���ود الجهل ،وتحفظه ف���ي مجابهة حزب ال�شّ يط���ان ،وتجعله
ي�سيطر على قوّتي الغ�ضب وال�شّ هوة ،فال ي�ست�سلم لهما ،بل هي التي تُ�سخّ ر لطاعته جميع قواه
الباطنيّة والظاهريّة»(((.
�إنّ �أ�ش ّد ما يحتاجه المجاهد في �ساحتي الجّ هاد الأ�صغر والأكبر هو الثّبات ،وعندما يفقد
المجاهد هذه الحالة ،ف�إنّ عدوّه �سيتمكّن منه ب�سهولة .ولهذا ،ع ّد ر�سول اهلل Pالت�سرّع من
�س�ل�اح ال�شّ ياطين؛ لأنّ المواجهة في �ساحة الجّ هاد ه���ي في الحقيقة والباطن مع ال�شّ ياطين،
وال�ضعيفة والجاهلة.
ولي�س لل�شّ يطان من �أ�سلحة �أم�ضى و�أ�ش ّد من النّف�س الأمّارة ّ
الدنيا
حب ّ
ّ .3

وال يحت���اج الإن�سان �إل���ى قوّة الإيمان لكي ال يك���ون عجولاً  ،ف�إنّ ال ّتج���ارب التي ينتفع منها
العق�ل�اء تفيد ب�أنّ المت�سرّع �سيُبتلى ب�أنواع الخ�سائ���ر والأ�ضرار .لكن ها هنا نكتة مهمّة ،وهي
�أنّ غير الم�ؤمن ال ب ّد له �أن يقع في العجالة والت�سرّع؛ لأنّ غير الم�ؤمن الذي فقد معنى الآخرة
((( جنود العقل والجهل� ،ص .324
((( (م.ن)� ,ص .324
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ال ب ّد و�أن ي�صبح دنيويًّا .ومن �أحبّ الدّنيا وتعلّق بها ال يمكن �أن يرى حياتها وفر�صها �إلاّ فوات
جانب �آخر لن ي�ستطيع مثل هذا ال�شّ خ�ص �أن يتخلّى
المطالب والم�آرب ،فهي هكذا فعلاً  .ومن ٍ
عن هذه الم�آرب؛ لأنّها المعنى الوحيد الذي يتبقّى له من الحياة ،فمهما بلغت حكمة الحكيم
الدّنيويّ  ،ف�إنّه �سيقع في العجالة يومً ا ما.
يق���ول الإمام الخمين���ي {�« :أمّا الدعاء ا�ستعجالاً  ،وهو دع���اء العامّة ،فهم ي�ستعجلون
ف���ي الدّعاء؛ لأنّهم �أ�سرى المقا�ص���د النّف�سيّة ،ويخافون فوات المقا�صد الدّنيويّة �أو الأغرا�ض
الحيوانيّة»(((.
ّ
التسرع؟
كيف نقضي على
 .1معرفة اهلل وتوحيده

ف�إذا علمنا �أ�سباب الت�سرّع ومخاطره ،ف�إنّنا ندرك لماذا اعتبر الإمام �أنّ معرفة اهلل تعالى
وتوحيده هي الّتي ت�ؤدّي �إلى زوال هذه الملكة القبيحة.
يقول الإمام {�« :إنّ القلب الذي �أ�شرق فيه نور التّوحيد ومعرفة الكمال المطلق يتحلّى
بالطّ م�أنين���ة والثّبات وال ّت�أنّي واال�ستقرار ،و�إنّ القلب الذي تنوَّر بمعرفة الحقّ ـ جلَّ وعال ـ يرى
عيانً���ا �أنّ مجاري الأمور بيد قدرته تعالى ،ويرى نف�سه واجتهاده وحركته و�سكونه هو ،وكذلك
حركات و�سكنات جميع الموجودات �صادرة منه تبارك وتعالى؛ لأنّ زمام �أمورها لي�س بيدها،
ب���ل بي���ده ع َّز وجلّ ،مثل هذا القلب ال يعتريه ا�ضط���راب �أو ت�سرّع �أو تذبذب .وعلى العك�س منه
ح���ال القلب المحتجب ،المحروم من معرف���ة اهلل ،الواقع في حجب التوجّ ه للنّف�س وال�شّ هوات
واللذات الحيوانيّة ،فهو م�ضطربٌ لخوف���ه فوات اللذات الحيوانيّة ،ف�صاحبه فاق ٌد للطّ م�أنينة
يقوم ب�أعماله بعجل ٍة وت�سرُّع»(((.
«وعل���ى �أيّ حال ،ف�إنّ من ثمار التحلّي بالثبات واال�ستقامة ثبات الإن�سان وعدم فراره عند
ا�شت���داد المعارك ،وتحمّل �صعابها ،وعدم الته���اون في الذبّ عن النوامي�س الإلهية ،مثلما �أنّه
ي�ستقيم ويثبت في مواجهة ال�صعاب الروحيّة ،فال يفقد الطم�أنينة واال�ستقامة النف�سيّة.
((( جنود العقل والجهل� ،ص .326
((( (م.ن)� ,ص .326
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َّ
ّ
الخميني {
أخالقية؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام
دراسات

� ...إنّ ملك���ة ال ّثب���ات واال�ستقامة ه���ي التي تجعل الإن�سان ثابتًا كال�س���دِّ المنيع في مواجهة
وال�ضغوط الرّوحيّة والج�سميّة ،فال ينحرف وال ينهار وال يتهاون،
مختلف �أ�شكال �صعاب الدّهر ّ
وهي التي تحفظ ـ بطم�أنينة النف�س و�سكون الرّوح ـ قوّة الإيمان بي�سر و�سهولة ،وتحمي الإن�سان
حتّى النّف�س الأخير في مجابهة عوا�صف ابتالءات هذا العالم العاتية ،وهي التي تمنع �أخالق
الغرباء والمنافقين وملكاتهم من النّفوذ �إلى روحه ،وتحفظه من �أن يكون لعب ًة في �أيدٍ ت�سوقه
حيثما �شاءت ،وتجعله ـ با�ستقامة نف�سه وطم�أنينتها ـ وحد ُه �أ ّم ًة واحدة ثابتًا �شامخً ا كجبلٍ من
حدي���د ،حتى �إذا �أغرقت �سيول االنحرافات الأخالقيّ���ة النّا�س جميعًا ،لم ي�ستوح�ش من ثباته
لوحده في مجابهة الجميع.
�إنّ الإن�سان ي�ستطيع القيام بجميع الواجبات الفرديّة واالجتماعيّة ،فال ينحرف وال ي�سقط
ف���ي المعا�صي ،في �أيّة مرحلة من مراحل حياته الما ّديّة والرّوحيّة؛ وذلك ببركة التحلّي بهذه
الق���وّة الرّوحانيّ���ة العظيم���ة؛ �أي ملكة اال�ستقام���ة والطّ م�أنينة .فبها قام ق���ادة الدّين في وجه
الماليي���ن م���ن الجاهلي���ن دون �أن ي�سمحوا لكث���رة ه�ؤالء ب����أن توجد فيهم �أدن���ى وهن ،وهذه
ال���رّوح العظيمة هي التي جعلت الأنبياء العظ���ام ينه�ضون فرادى لمواجهة العقائد الجاهليّة،
الباطلة التي �سيطرت على العالم ،دون �أن يدخلهم �أدنى خوف �أو رهب ٌة ب�سبب وحدتهم وكثرة
مخالفيه���م ،وبها تغلّبوا على تلك العقائد الجاهليّة وغيّروا العادات التي �أوجدتها في النّا�س،
وا�ستبدلوها ب�صبغتهم التّوحيديّة.
�إنّ روح اال�ستقامة المقترنة بالطّ م�أنينة هي التي حفظت الفئات القليلة في مواجهة الفئات
الكثيرة ،بل ومكّنتها من فتح البلدان والممالك القويّة وال�سّ يطرة عليها مع قلّة ال ِعدَّة والعَدَ د؛
لذل���ك َفقَدْ �أوالها القر�آن الكري���م مزيد االهتمام ،وق���ال}:ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ{((( .وهذا ما تحقّق بالفعل»(((.
ويُفهم من هذا البيان �أنّ ال�شّ خ�ص المت�سرّع هو في الحقيقة بعي ٌد عن �أنوار التّوحيد ،الّذي
ال�صورة الأ�صلح والأجمل .ف�إنّ من
يعن���ي فيما يعنيه �أنّ اهلل تعالى متك ّف ٌل بتدبير �أمورن���ا على ّ
اعتق���د بهذه الحقيقة ،و�آمن به���ا� ،سي�سعى جهده لم�شاهدة تجلّياتها ف���ي ك ّل حياته .وال�سّ بيل
((( �سورة الأنفال ،الآية .65
((( جنود العقل والجهل� ،ص .325 - 323
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الوحي���د ه���و �أن يم�شي مع التّدبير الإلهيّ وال ي�سبقه .ومعنى التّما�ش���ي مع التّدبير الإلهيّ  ،كما
�أ�سلفن���ا ،هو رعاية نظام الأ�سباب الإلهيّ  .ف�ل�ا �سبيل للإن�سان الذي يريد �شهود هذا التّوحيد
�س���وى �أن ي�شاهد ح�صوله في حياته ،وال �سبيل لم�شاهدة ح�صوله �إذا كان المرء مت�سرّعً ا ،لأنّ
�شخ�ص يجعل الأ�سباب وراء ظهره ،فكيف له �أن يراها؟ فهذا هو العالج العلميّ .
ٌ
المت�سرّع
تصنع ال ّتؤدة
ّ .2

�أمّ���ا العالج العمليّ  ،فيعتمد على ت�صنّع ال ّت�ؤدة وتكلّفه���ا؛ لأنّ من �ش�أن ال�سّ لوكيّات ال�سّ ليمة
�إذا ا�ستدامت �أن تنتقل �إلى النّف�س ،فت�صبح ملكة را�سخة فيها.
يق���ول الإمام« :نتيجة �ش���دّة االتّ�صال والوحدة بين المقام���ات النّف�سيّة ،ف�إنّ جميع �أحكام
الباط���ن ت�س���ري �إلى الظّ اهر مثلما �أنّ جميع �أحكام الظّ اهر ت�س���ري �إلى الباطن؛ ولذلك �أولت
ال�شّ ريع���ة المطهّ���رة االهتم���ام البالغ لحف���ظ الظّ اهر ،ف�ش َّرع���ت �آدابًا و�أحكامً ���ا حتّى لكيفية
الجلو����س والقيام والم�ش���ي والكالم؛ لأنّ لجميع الأعمال الظاهريّ���ة ودائع تتركها لدى النّف�س
والرّوح ،وت�ؤدّي �إلى �إحداث تغييرات كلّية في الرّوح.
فمثالً� ،إذا ت�سرّع الإن�سان في الم�شي� ،أوجد ذلك حالَ ت�سرّع في روحه ،و�إذا كانت في روحه
أي�ضا ،وكذلك الحال �إذا التزم الوقار وال�سّ كينة
ح���ا ٌل من الت�سرّع ،ظهرت �آثارها على ظاهره � ً
والطّ م�أنين���ة في �أعماله الظّ اهريّة ـ حتّى لو كان ذل���ك على نحو التكلّف ـ ظهرت وتر�سّ خت في
ال�صفات ،وي�ص���در منها الكثي ُر من
باط���ن روح���ه تدريجيًّا ملكة الطّ م�أنينة ،وهي م���ن كرائم ّ
الخيرات والكماالت»(((.

((( جنود العقل والجهل� ،ص .322
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المفاهيم الرئيسة

هدف مح ّقق ونتيجة وا�ضحة� .أمّا المت�س ّرع
 .1الم�سارع هو الذي يتح ّرك بن�شاط وقوّة نحو ٍ
ف�إ ّنه يريد تحقيق الأمر قبل �أوانه �أو دون �أن يعلم �أو يتثبّت من ح�صوله.
�شخ�ص ال يعطي للمقدّمات والأ�سب���اب العقالئيّة �أيّة قيمة �أو اهتمام؛ يندفع
 .2المت�س��� ّرع
ٌ
ال�شهوةّ ،
بدافع الو�صول �إلى م�شتهى ال ّنف�س .لهذا ،فهو عبد ّ
وال�شهوة تقوده.
� .3أه���م خ�صائ�ص ال�شخ�صية المت�س ّرع���ة :كثرة الوقوع في الأخطاء� ،ضعف العقل والذي
يظه���ر بعدم الأخذ بالأ�سباب ،خ���روج القوّتين ال�شهويّة والغ�ضبيّ���ة عن ح ّد االعتدال,
اال�ضطراب وعدم ال ّثبات ،حبّ الدّنيا.
 .4عندما ال يح�صر الإن�سان ال ّت�أثير باهلل ،وال يرى حكم ًة �إلهيّة ربّانيّة في الأمور والتدبير،
ال�ش���روط �أو ّ
ف�إ ّن���ه يلج�أ �إلى نف�سه لمعرف���ة وتحديد المقدّمات �أو ّ
الظروف التي تو�صل
�إلى الم�آرب والمطالب .ومثل هذا الإن�سان لن ي�صل �إلى هذه الحكمة ولن يتع ّرف على
هذه المقدّمات.
 .5يو�صلن���ا الت�س���رع �إلى :عدم ال ّثبات ف���ي القيام بال ّتكليف واالنحراف ع���ن جادّة ّ
الحق،
فقدان الب�صيرة والوقوع في الخ�سران ،عدم اال�ستفادة من �أهل الحكمة.
ّ � .6إن معرف���ة اهلل تعالى وتوحيده هي ا ّلتي ت�ؤدّي �إلى زوال هذه الملكة القبيحة ،ل ّأن القلب
الذي تنوَّر بمعرفة ّ
الحق ـ ج َّل وعال ـ يرى عيا ًنا � ّأن مجاري الأمور بيد قدرته تعالى ،فال
يعتريه ا�ضطراب �أو ت�س ّرع �أو تذبذب.
ال�سليمة �إذا
 .7يعتم���د العالج
ال�سلوكيّات ّ
العملي على ت�ص ّنع ال ّت�ؤدة وتك ّلفها ،ل ّأن من �ش�أن ّ
ّ
ا�ستدامت �أن تنتقل �إلى ال ّنف�س فت�صبح ملكة را�سخة فيها.
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شواهد من وحي ّ
الدرس

دعاء:
َا�صي ��كَ ُم ْو َل َعةً،
«�إِ َل ِه ��ي �إِ َل ْي ��كَ �أَ�شْ ُك ��و َنفْ�س� �اً بِال�سُّ و ِء �أَ َّم ��ا َرةًَ ،و�إِ َل ��ى الْخَ طِ ي َئ ِة ُم َب ��ا ِد َرةًَ ،و ِب َمع ِ
َولِ�سَ خَ طِ ��كَ ُم َت َعرِّ�ضَ � �ةً ،تَ�سْ ُل ��كُ بِي مَ�سَ ا ِل ��كَ ا ْل َمهَال ِِكَ ،وتَجْ َع ُل ِن ��ي عِ ْندَكَ �أَهْ َو َن هَا ِل � ٍ�كَ ،كثِي َر َة
ا ْل ِعلَلِ  ،طَ وِيلَ َة الأَمَلِ � ،إِنْ مَ�سَّ هَا ال�شَّ ُّر تَجْ َزعَُ ،و�إِنْ مَ�سَّ هَا الْخَ ْي ُر َت ْم َنعَُ ،ميَّا َل ًة �إِلَى ال َّلعِبِ وَال َّل ْهوِ،
َم ْم ُل َّو ًة بِا ْل َغ ْفلَ ِة وَال�سَّ ْهوِ ،تُ�سْ ِر ُع بِي �إِلَى الْحَ ْو َبةَِ ،وتُ�سَ ِّو ُفنِي بِال َّت ْو َبةِ»(((.

الروايات ال�شريفة:

ُو�صيَ ،ف َقا َل:
 .1عَ ِن الإمام ا ْلحَ َ�س ِن المجتبى َ « :Qلمَّا حَ َ�ضر َْت وَا ِل ِدي ا ْل َو َفا ُة� ،أَ ْق َب َل ي ِ
َال�صم ِْت ِع ْن َد
ال�ص اَل ِة ِع ْن� � َد َو ْق ِتهَا ،وَال َّز َكا ِة ِفي �أَهْ ِلهَا ِع ْن� � َد مَحَ ِّلهَا ،و َّ
و�صي � َ�ك َي ��ا ُب َن َّي ِب َّ
�أُ ِ
ال�ش ْب َه ِةَ ،و�أَ ْنه َ
ُّ
ال�صم َْت َت�سْ لَمْ»(((.
َاك ع َِن ال َّت�سَ ُّر ِع ِبا ْل َقو ِْل وَا ْل ِفع ِْل ،وَا ْل َز ِم َّ
���ال ر َُ�س ُ
 .2عَ ���نْ الإمام جَ ْع َف ِر ب ِْن مُحَ َّم ٍد ،عَ نْ َ�أ ِبي ِهَ ،ق َالَ :ق َ
ول اهلل« :Pال َّت�سَ ُّر ُع ِم ْن ِ�س اَل ِح
َّ
ين»(((.
ينَ ،ومَا ِم ْن َ�ش ْي ٍء �أَحَ بُّ �إِ َلى اهلل ِم َن ْ أ
الَ َنا ِة وَال ِّل ِ
َاط ِ
ال�شي ِ
 .3ع���ن �أمي���ر الم�ؤمني���ن �« :Qإ ّي ��اك والت�سرّع �إل ��ى العقوب ��ة ،ف�إ ّنها ممقت ��ة عند اهلل
ومقرّب من الغير»(((.
 .4ع���ن �أمي���ر الم�ؤمنين « :Qق ّلة العفو �أقب ��ح العيوب ،والت�سرّع �إل ��ى االنتقام �أعظم
الذنوب»(((.
ول اهللَ ،Pق َال ِفي َما عَ ِه���دَ ِ�إ َل ْي ِهَ « :و ِ�إي َ
 .5عَ ���ن �أمير الم�ؤمنين � Qأَ َّن ر َُ�س َ
َّاك وَال َّت�سَ ُّر َع
ِ�إ َلى �سَ ْف ِك ال ِّدمَا ِء ِل َغ ْي ِر ِح ِّلهَاَ ،ف ِ�إ َّن ُه َلي َْ�س َ�ش ْي ٌء َ�أعْ َظ َم ِم ْن َذ ِل َك َت ِب َع ًة»(((.

((( ال�صحيفة ال�سجادية ،مناجاة ال�شاكين.
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،27ص .167
((( بحار الأنوار ،ج� ،72ص .148
((( غرر الحكم� ،ص .465
((( (م.ن)� ،ص .465
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،11ص .120
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 .5عن �أمي���ر الم�ؤمنين �« :Qإِي َ
َّاك وا ْلم ََّن َعلَى ر َِع َّي ِت َك ِب�إِحْ �سَ ��انٍ � ،أَ ِو ال َّت َز ُّي َد ِفيمَا َكا َن
ِم � ْ�ن ِف ْع ِل � َ�ك� ،أَ ْو [�أَ ْن] َت ِع َد ُه ْم َف ُت ْت ِب َع َمو ِْع َد َك ِب ُخ ْل ِف َك� ،أَ ِو ال َّت�سَ ُّر َع ِ�إ َلى الر َِّع َّي ِة ِب ِل�سَ ا ِن َك؛
ُوجبُ ا ْل َم ْقت»(((.
َف�إِ َّن ا ْلم ََّن ُيب ِْط ُل ْ إ
الِحْ �سَ ا َن ،وَا ْل ُخ ْل َف ي ِ
 .6عن �أمير الم�ؤمنين « :Qمن طبائع الجهّال الت�سرّع �إلى الغ�ضب في ك ّل حال(((».

((( بحار الأنوار ،ج� ،74ص .265
((( غرر الحكم� ،ص .302

الدّرس الخامس والعشرون

الحرص
معناه ،منشؤه وعالجه

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتعرّف �إلى حقيقة الحر�ص المذموم ومن�شاءه.
2 .2يذكر �أهمّ عالمات ال�شخ�صيّة الحري�صة.
3 .3ي�شرح كيفيّة التخلّ�ص من الحر�ص.

تمهيد
الحر����ص في باب الرّذائل ه���و الحر�ص على الدّنيا ،وفي ب���اب الف�ضائل هو الحر�ص على
الآخ���رة والأم���ور المعنويّة والكماالت .وقبل الخو�ض في بيان �شناع���ة الحر�ص الدّنيويّ و�آثاره
ف���ي هذه الحياة وفي الآخرة ،نحتاج �إلى التوقّف قليلاً عن���د معنى الدّنيا وحقيقتها وقوانينها
و�سننها الكبرى؛ ف�إنّ من عرف ذلك� ،أدرك �سبب قبح الحر�ص ،قبل �أن يعرف �آثاره.
يخل���ط الكثيرون بين الدّنيا والأر�ض ،ويظنّون �أنّ حبّ الدّنيا عبارة عن حبّ مخلوقات اهلل
ف���ي ه���ذا العالم .لكنّ الأمر لي�س كذلك؛ فهناك فر ٌق كبي ٌر بين مفهوم الدّنيا ومفهوم الأر�ض.
فالدّني���ا هي االعتبارات التي تن�ش�أ من فهمنا الخاط���ئ لموجودات الأر�ض .فعندما نجهل �س ّر
والف�ضة والأنعام والنّ�س���اء وغيرها من مواد الأر�ض ،فم���ن المتوقّع �أن
خل���ق الأوالد وال ّذه���ب ّ
ين�ش����أ التع ّل���ق القلبيّ بها� .إنّ اهلل قد جعل ما على الأر�ض زين��� ًة لها((( ،والإن�سان المغرور يظنّ
�أ ّنه���ا زينة ل���ه .و�إنّ اهلل قد �ضمن للإن�سان رزقه من الأر�ض ،وكفاه �أمور عي�شه ،والجاهل فيها
يظ���نّ �أنّ مواردها ونعمها منقطعة محدودة ال تكفيه .و�إنّ اهلل تعالى قد و�ضع في مواد الأر�ض
م���ن الإمكان���ات ما يجعل حياة الإن�سان متّجهة نحو �آفاق ال�سّ م���اء ،بما تعنيه ال�سّ ماء من �آيات
العظمة الإلهيّة ،والأعمى يراها منتهى ب�صره.
ك ّل ه���ذا الجه���ل ،بماهيّة الأر�ض ودورها ف���ي حياة الإن�سان� ،أوج���د �أر�ضيّة خ�صبة لن�شوء
مجموع���ة م���ن الخ�صال ال�س ّيئ���ة والتّوجّ هات البغي�ضة ف���ي نفو�س الب�ش���ر ،وت�شكّلت بتبع ذلك
ت�صوّرات خاطئة حول ما في الأر�ض ،فكانت الدّنيا.
((( قال تعالى} :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ{ �سورة الكهف ،الآية .7
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�إنّ الإن�س���ان ،ال���ذي �سق���ط �ضحيّة االعتب���ارات ،يظنّ �أنّ كث���رة المال والول���د تزيده ع ّز ًة
و�س����ؤددًا ،بينم���ا لم تكن الأموال وال الأوالد في الم�شروع الإلهيّ �إلاّ لعمارة الأر�ض ،من �أجل �أن
ت�صبح من�سجم ًة مع رحلة الإن�سان العروجيّة �إلى اهلل.
ما هو الحرص على ّ
الدنيا؟
يع���رّف الإم���ام الخمينيّ { هذه الخ�صل���ة القبيحة ،قائلاً �« :أمّ���ا حقيقة الحر�ص فهي
عبارة عن �شدّة توقان النّف�س للدّنيا و�ش�ؤونها ،وكثرة تم�سّ كها بالأ�سباب ،ومقت�ضى ذلك توجّ ه
القلب لأهل الدنيا وكثراتها»(((.
ونالح���ظ �أنّ كث���رة التم�سّ ���ك بالأ�سباب من عالئم الحر����ص ،حيث ي�ؤدّي �إل���ى �شدّة توجّ ه
القل���ب �إل���ى �أهل الدّني���ا .وينبغي �أن نتوقّف قلي�ًلعاً عند هذه النّقطة ،لما يمك���ن �أن تقدّمه من
تف�سير للكثير من الحاالت النّف�سيّة وال�سّ لوكيّات االجتماعيّة والتّ�صرّفات المرتبطة بالعالقات
بين الب�شر.
مف�صلاً ؛ لأنّ �أكثر الحري�صين على الدّنيا يدّعون
وق�ضيّة التّم�سّ ك بالأ�سباب ت�ستدعي بحثًا ّ
�أ ّنه���م �إنّما يراعون الأ�سباب الت���ي �أمر اهلل تعالى بالأخذ بها ،وال �شكّ ب�أنّ رعاية الأ�سباب تُع ّد
م���ن الحكمة التي من ي�ؤتاها فق���د �أوتي خيرًا كثيرًا .والحكيم هو ال���ذي يفهم نظام الأ�سباب
وعال���م القوانين المرتبط بالأرزاق والإمكانات .لكن ،ما ه���و الفرق بين الحكيم والحري�ص؟
وهل �أنّ عدم الحر�ص يعني �إهمال الأ�سباب؟
جانب من ه���ذه الق�ضيّة ،قائ�ًل اً ِلرَجُ ل« :يَا َه� �ذَا ،اَل
يجي���ب الإم���ام الح�سين Qعل���ى ٍ
تُجَ اهِ ْد فِي ال ِّرزْقِ جِ هَا َد ا ْلغَالِبِ  ،و اََل َت َّتكِلْ َعلَى ا ْل َق َد ِر ا ِّتكَا َل مُ�سْ تَ�سْ لِمٍ َ ،ف�إِ َّن ا ْب ِتغَا َء ال ِّرزْقِ مِ نَ
ْ�ص بِجَ الِبٍ
َالِجْ َم ��ا َل فِي الطَّ لَبِ مِ نَ ا ْل ِع َّف� �ةَِ .و َليْ�سَ ت ا ْل ِع َّف ُة ِبمَا ِن َع ٍة ِر ْزق� �اً ،و اََل الْحِ ر ُ
ال�سُّ َّن� �ةِ ،و ْ إ
ْ�ص جَ الِبُ ا ْل َم�آثِمِ »(((.
َالَجَ َل مَحْ تُومٌ ،وَا�سْ ِت ْعمَا َل الْحِ ر ِ
ف َْ�ض اًلَ .و�إِ َّن ال ِّر ْز َق َمقْ�سُ ومٌ ،و ْ أ
ولك���ي نفهم الق�ضيّة من جميع الجه���ات ،نتطلّع �إلى التوكّل الذي هو �ض ّد الحر�ص .و�سوف
نخ�ص�ص له ف�صلاً كاملاً �إن �شاء اهلل عند درا�سة ال�شّ خ�صيّات الفا�ضلة.
ّ
((( جنود العقل والجهل� ،ص .205
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،13ص.35
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فالت���وكّل على اهلل حالة قلبيّ���ة ،ي�شعر معها الم�ؤمن ب�ضرورة �إي���كال النتائج �إلى اهلل مهما
كان���ت ،وال ت�ستق ّر هذه الحالة في القلب �إال بع���د �أن يلتزم الم�ؤمن بما هو م�س�ؤول عنه ومكلّفٌ
ب���ه .فق���د �أمرنا اهلل تعالى بالتوكّل عليه ف���ي ال�سّ عي والجهاد ،بمعن���ى �أن ال نقلق فيما �إذا كنا
�سننجح �أو ننت�صر ،وال يفهم �أيّ عاقل �أنّ التوكّل هو التواكل والقعود وترك ال�سّ عي.
أ�سباب
مر�ض ي�صيب الإن�س���ان ل ٍ
فالحر����ص الذي ه���و �ض ّد التوكّل �أم��� ٌر قلبيّ كذلك ،وه���و ٌ
�سن�شي���ر �إليها قريبً���ا� .إلاّ �أنّ �أخطر ما فيه ـ وهو لبّ الق�ضيّة ـ ع���دم الثّقة بمواعيد اهلل و�سنّته
الت���ي عمّ���ت و�شملت جمي���ع ال�سّ نن ،بل �إنّ جميع �سن���ن العالم وقوانينه تو�صل �إل���ى �سنّة �إلهيّة
عظيمة هي ما عبّر عنه بكالم �أمير الم�ؤمنين« :Qمن طلب الآخرة طلبته الدّنيا ،حتى
ي�ستوف ��ي رزقه منها»((( ،وفي كالمٍ �آخر له َ « :Qق� � ْد ُت ُك ِّف َل ِل ُك ْم بِال ِّرزْقِ َ ،و أُ�مِ ْر ُت ْم بَا ْل َعمَلِ ،
هلل َلقَدِ
ُو�ض َعلَ ْي ُك ْم َع َم ُل� �هَُ ،م َع َ�أ َّن ُه وا ِ
َف�ل�اَ َيكُو َن ��نَّ ا ْلم َْ�ضمُونُ َل ُك ْم طَ لَ ُب� � ُه �أَ ْولَى ِب ُك ْم مِ نَ ا ْل َم ْفر ِ
ِ�ض َعلَ ْي ُكمَْ ،و َك�أَ َّن الَّذِ ي َق ْد
اعْ َت َر� � َ�ض ال�شَّ ��كُّ َ ،ودَخِ َل ا ْل َيقِينُ  ،حَ تَّى َك َ�أ َّن الَّذِ ي ُ�ضمِ نَ َل ُك ْم َق ْد ُفر َ
ِ�ض َعلَ ْي ُك ْم َق ْد و ُِ�ض ِع َع ْن ُكمْ»(((.
ُفر َ
حري�صا فعلاً على التم�سّ ك بالأ�سب���اب الم�ؤدّية �إلى الرّزق ،لما انكبّ
ً
ول���و �أنّ الإن�س���ان كان
عل���ى الجم���ع وتكدي����س الثّروة .وقد ثب���ت عند العقالء ـ بما ال ي���دع مجالاً لل�ش���كّ ـ �أنّ تكدي�س
الثّ���روات وادّخارها ،الذي هو عين الحر�ص ،من �أعظم �أ�سباب الفقر والم�شاكل االقت�صاديّة.
فالحري�ص ،ول�شدّة طمعه ،يعمى عن عالم الأ�سباب التي تو�صل �إلى الرّفاه واالزدهار والبركة
والوف���رة ،وي ّتج���ه نحو البخل وال�شحّ والمن���ع والجمع بال طائل .كما �أنّه م���ن المعروف �أنّ من
عمل وفق �أ�سباب الرّزق ،رُزق اال�ستغناء عن النّا�س ،والحري�ص متوجّ ٌه �إليهم متع ّل ٌق بهم �أ�ش ّد
التع ّل���ق� .إلاّ �أنّ���ه  -وللأ�سف  -يجه���ل �أكثر النّا�س ما هي الأ�سب���اب الواقعيّة ،وي�ضعون مكانها
�أم���ورًا بعن���وان الأ�سباب .فعلى �سبي���ل المثال ،يظنّ ه����ؤالء �أنّ كثرة العمل مجلب���ة للرّزق ،في
حي���ن �أنّ ال�شّ غل الزّائد عن الح ّد ي�ؤدّي �إلى م�شاكل كثيرة على م�ستوى البدن والنّف�س واالبداع
وااللتفات �إلى الفر�ص وغيرها.
((( نهج البالغة� ،ص.552
((( (م.ن)� ،ص.169
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والكثي���ر م���ن �أهل التّجارة والحرف ال يعتن���ون ـ ب�سبب كثرة ان�شغاله���م بالجمع ـ بالنّظافة
المتع ّلق���ة بمح ّل عملهم ،فيُبتلون ف���ي القريب العاجل بفو�ضى عارم���ة تمنعهم من المحافظة
على معدّاتهم ولوازمهم.
واالتّ���زان الرّوح���يّ  ،وقوّة النّف�س الت���ي تح�صل من العبادة ،تعط���ي �صاحبها قدرة هائلة،
تم ّكن���ه من ر�ؤية الأمور الدّنيويّة وغيرها ب�ص���ورة �أو�ضح بكثير ،الأمر الذي يحتاجه ك ّل طالب
للرّزق والدّنيا.
ال�ضرر للإن�سانيّة.
ولهذا ،ذُ كر الحر�ص ب�أنّه من جنود الجهل ،لما يت�سبّبه من عظيم ّ
أي�ضا معنى
يقول الإمام الخميني{« :بعد �أن اتّ�ضحت حقيقة التوكّل وف�ضائله ،يتّ�ضح � ً
الحر����ص ـ وهو �ضدّه ـ و�آث���اره ال�سيّئة وهو من كبار جنود الجهل و�إبلي�س ،بل ق ّل نظيره من بين
�شباك �إبلي�س في الت�أثير على الإن�سان»((( .و «[الحر�ص] هو بنف�سه �شرّ ،وممّا ي�ستلزمه ال�شرّ،
وممّا ي�ؤدّي �إلى ال�شرّ»(((.
وقد عرفنا �أنّ الجهل �ض ّد العقل ،ال العلم« .والعقل هو حفظ التّجارب»((( ،كما قال �أمير
الم�ؤمني���ن Qف���ي حديث ي�شير فيه �إل���ى �أحد �أبعاد العق���ل في الحي���اة الب�شريّة .ولو كان
حري�صا على الدّنيا �أبدً ا.
ً
الإن�سان عاقلاً واعتبر من التّجارب ،لما �صار
ما هي عالئم الحرص؟
حب المال وطول األمل
ّ .1

يق���ول الإم���ام{« :وقد يكثر في �س���نّ ال�شيخوخة حر�ص الإن�سان وطمع���ه وحبّه للمال،
وي���زداد ط���ول �أمله ،وق���د �أثبتت التجربة ذل���ك»((( .ويُعلم من ه���ذا الكالم الملكوت���يّ �أنّ على
الإن�س���ان �أن يراق���ب حياته؛ لأنّ الحر�ص �إذا وُجد في النّف�س وته���اون في الق�ضاء عليه ،ي�شت ّد
مع مرور الزّمن .وتحكي التّجارب �أنّ �سنّ الأربعين وما يليها ي�شهد بروزًا وا�ضحً ا لهذه الحالة
القبيح���ة ،فكم من �أنا�س كانوا معروفين بعدم االعتناء بالدّني���ا وحاجاتها ،حتّى �إذا تجاوزوا
((( جنود العقل والجهل� ،ص .211
((( (م.ن)� ،ص.205
((( نهج البالغة� ،ص .402
((( الأربعون حديثًا� ،ص .306
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الأربعي���ن ،تعجّ ب���وا من كثرة ما �صار يعتريهم من همّ الدّني���ا و�شو�ؤنها؛ ك ّل ذلك لأنّ من يهمل
�أمر مجاهدة النّف�س� ،سيقع ال محالة في فخّ ها ،و�إن طال الزّمن.
 .2ال ّتهاون في أمور اآلخرة

ومن عالمات الحري�ص ما ذكره الإمام ب�صورة بليغة فيما يتعلّق بتعامل الإن�سان مع ق�ضيّة
الدّني���ا والآخرة« :ف�إنّ �أ�صحاب هذه النفو�س[المغ���رورة] يتهاونون في �أمور الآخرة ،وي�سمّون
تهاونهم رجا ًء وثيقًا ،وي�ضفون عليه �صبغة التوكّل والثّقة بعظمة الحقّ تعالى ،لكنّهم ينهمكون
حر����ص وطمع وعجلة في االكتناز والجمع فيما يرتبط بالأمور الدنيويّة ،وك�أنّ اهلل عظيم
ب���ك ّل ٍ
فق���ط فيم���ا يرتبط بالآخ���رة و�ش�ؤونها ،وال عظمة ل���ه  -والعياذ باهلل من ه���ذا القول  -فيما
يرتبط بالأمور الدنيوية»(((.
ويظه���ر هذا الأمر في برنامج الحري�ص العباديّ « :ف����إنّ ترك الواجبات الماليّة ،مثل دفع
ال���زّكاة والخم�س و�أداء الحجّ  ،نا�شى ٌء من الحر�ص على جمع المال ،وترك الواجبات البدنيّة،
وال�صالة ونظائرهما ،نا�شى ٌء من الحر�ص على تنمية البدن»(((.
مثل ال�صوم ّ
وهذه هي الحياة الدّنيا ،لن تخلو من الفتنة ،فهي «دا ٌر بالبالء محفوفة»((( ،كما قال �أمير
الم�ؤمنين .Qوعمّا قريب �سينك�شف الحر�ص الذي اختب�أ في زوايا القلب الخفيّة ،قال �أبو
عبد اهلل �« :Qأغنى الغنى ،من لم يكن للحر�ص �أ�سيراً»(((.
ما هي آثار الحرص ونتائجه؟
الحق
 .1إبعاد اإلنسان عن
ّ

يقول الإمام الخمينيّ {« :وقلّما تجد نظيرًا [للحر�ص] في تقريب الإن�سان من الدّنيا،
و�إبع���اده عن الحقّ تعالى ،وعن االعت�صام بذاته المقدّ�سة ج��� ّل وعال»((( .ويُعلم �سبب هذا �إذا
التفتن���ا �إلى �أنّ من �أهمّ �أ�سرار الحياة الدّنيا �أن يتعرّف الإن�سان �إلى ربّه .و�إنّ معرفة اهلل �إنّما
((( جنود العقل والجهل� ،ص .131
((( (م.ن)� ،ص.237
((( نهج البالغة� ،ص .348
((( الكافي ،ج� ،2ص.316
((( جنود العقل والجهل� ،ص .205
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تح�صل من خالل التّجربة التي يعي�شها في هذه الحياة التي تمثّل فر�صته الوحيدة لإن�شاء هذه
العالق���ة والو�صول �إلى ه���ذه المعرفة ،و�إنّ تجربة الحياة الدّنيا كلّها يمكن اخت�صارها بق�ضيّة
�شخ����ص ال يريد �أن يعي�ش تجربة الرّزق الإلهيّة ،وك�أنّه يقول
ٌ
ال���رّزق والتّعامل معه .والحري�ص
للهّ �إنّني ال �أريد �أن �أ�شاهد �أياديك عليّ ؛ عميت عين ال تراك عليها رقيبًا.
 .2الهالك ال ّنفسي

والأث���ر الآخ���ر للحر�ص هو الهالك النّف�س���يّ  ،الذي يعني خنق النّف����س ومنعها من االتّجاه
نح���و عال���م الرّوح والمعنويّ���ات ال�سّ امية ،كما ج���اء في الحديث ال���ذي ي�شرحه الإمام {:
«مث���ل الحري�ص على الدّنيا مثل دودة القزّ ،كلّما ازدادت م���ن الق ّز على نف�سها لفّا ،كان �أبعد
نلف حول �أنف�سنا
له���ا من الخروج ،حتّى تموت غمّا»((( .فيقول {« :ولكنّنا نحن الم�ساكين ّ
با�ستم���رار  -وكما تفعل دودة الق ّز  -خيوط الآم���ال والأماني ،والحر�ص والطّ مع ،وحبّ الدنيا
وزخرفها ،فنهلك نفو�سنا داخل هذا الحجاب»(((.
الرذائل
 .3احتجاب الفطرة ونشوء ّ

وبتب���ع ذل���ك ،تحتجب الفط���رة عن توجيه وجه���ة الإن�سان نح���و الف�ضائ���ل ،فتن�ش�أ تلك
الرّذائ���ل الكثي���رة ب�سبب الحر�ص .يقول الإمام الخميني{« :وه���ذا الخلق الفا�سد يُع ّد
م���ن ل���وازم الفطرة المحجوب���ة ،ومن جنود الجه���ل؛ لأنّ جميع �أ�س�سه مقام���ة على الجهل،
والجه���ل بح��� ّد ذاته نا�شئٌ من احتجاب الفطرة ـ ..وهذا يدف���ع الإن�سان �إلى التعلّق بالدّنيا،
ويق���وّي جذور �شجرة حبّها في قلب���ه ،ويزيّن له زخارفها ،ويورث فيه مجموعة من الأخالق
والأعم���ال القبيحة مثل البخل ،والطّ مع ،والغ�ض���ب ،ومنع الحقوق الإلهيّة الواجبة ،وقطيعة
ال�صفات التي ي�ش���كّل ك ٌّل منها �سببًا
ال ّرح���م ،وترك �صلة الإخ���وان الم�ؤمنين ،و�أمثالها من ّ
م�ستقلاًّ لهالك الإن�سان(((.

((( الكافي ،ج� ،2ص.134
((( جنود العقل والجهل� ،ص .194
((( (م.ن)� ،ص .212 - 211
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 .4اإلخفاق في عمل ّية التخلية والتحلية

ويُحرم الإن�سان ب�سبب الحر�ص من التحلّي بالف�ضائل� ،أو النّجاح في عالم المعنويّات.
يق���ول الإم���ام {�« :إنّ المجتهد ف���ي تهذيب الباطن وت�صفية القل���ب وتعديل الأخالق،
ل���ن ينجح في قطع جذور �أيِّ م���ن الموبقات والمهلكات النف�سيّة ،مع بقاء حبّ الدنيا والنّف�س،
ول���ن ينج���ح مع بقاء هذا الحبّ في التحلّي ب�أيِّ من الف�ضائ���ل النّف�سيّة .و�س ّر ذلك هو �أنّ مبد�أ
ك ّل تهذيب تعديل القوى الثالث :الواهمة ال�شيطانيّة ،وال�شهويّة البهيميّة ،والغ�ضبيّة ال�سّ بعيّة،
ف���ي حين �أنّ الحر�ص على الدّنيا وحبّها يخرجان هذه الق���وى عن حدِّ االعتدال .وا�شتعال نار
ال�شّ هوة والغ�ضب هو من �آثار حبّ النّف�س والدّنيا ،وبه تخرج القوّة الواهمة من حال االعتدال،
ويكون تحرّكها على وفق �إرادة ال�شيطان»(((.
والطمأنينة
 .5فقدان الراحة
ّ

وي�ؤدّي الحر����ص �إلى �سلب الإن�سان الرّاحة التي يحتاج �إليها لإكمال الم�سير المعنويّ  ،كما
ِي�ص خَ ْ�صلَ َتيْنِ َ ،و َل ِز َم ْت ُه خَ ْ�صلَتَانِ ؛
ال�صادق« :Qحُ ِر َم الْحَ ر ُ
رُوي ف���ي الو�سائل عن الإمام ّ
حُ ِر َم ا ْل َقنَا َع َة فَا ْف َت َق َد الرَّاحَ ةَ ،وَحُ ِر َم الرِّ�ضَ ا فَا ْف َت َق َد ا ْل َيقِينَ »(((.
يق����ول الإم����ام {« :الحر�ص هو من �آث����ار الجهل بالمقام المق ّد�����س للحقّ ـ ج ّل وعال ـ
وقدرت����ه الكاملة ور�أفته ورحمته الوا�سعة؛ لذلك ف�����إنّ المحتجب عن الحقّ تعالى ،والمتوجّ ه
�إلى الأ�سباب العاديّة ،والذي يراها م�ستقلّة في فاعليّتها ،يت�شبّث بها ـ عمليًّا وقلبيًّا ـ فينقطع
عن الحقّ  ،وتزول الطّ م�أنينة والثّقة باهلل من نف�سه ،ويح ّل محلّها اال�ضطراب والتزلزل ،ولأنّ
الأ�سب����اب العاديّة ال تحقّق له م����ا يطمح �إليه وال تطفئ نار حاجته؛ لذا ف�إنّ حال اال�ضطراب
والتّوقان ،والتّم�سّ ك والتّ�شبّث بالدّنيا و�أهلها ،ت�شت ّد فيه ك ّل يوم ،حتّى تغرقه بالكامل في بحر
الدّنيا»(((.

((( جنود العقل والجهل� ،ص .237 - 236
((( و�سائل ال�شيعة ،ج � ،16ص .20
((( جنود العقل والجهل� ،ص .205
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 .6الذلّ والوضاعة

ويورث���ه ال���ذلّ والو�ضاع���ة في المجتم���ع الذي يمك���ن �أن يقدّ م له الكثي���ر من فر�ص
التّكامل ،فعن �أمير الم�ؤمنين Qعندما �سُ ئل� :أيّ ذلّ �أذلّ ؟ �أنّه قال« :الحر�ص على
الدنيا»(((.
يق���ول الإمام الخميني {« :لو �أعطي جميع العال���م ب�أر�ضه و�سمائه لهذا الإن�سان
الحيوان���ي ،لما خمدت فيه نار الحر�ص والطمع ،ولو �سُ خّ ���رت له ممالك العالم كافّة لما
حدّ ت من تطلّعه للمزيد ،في حين �أنّ الحيوانات الأخرى ت�سكن �شهواتها �إذا ح�صلت على
طعمته���ا ،فال تطلب المزيد حينئذٍ  ،ولو وجد في بع�ضها  -وهذا نادر  -من يحر�ص على
جمع الأطعم���ة للم�ستقبل فحر�صه على ذلك محدود و�ضعي���ف ،فالنّمل يجمع في الرّبيع
وال�صي���ف ما ي�أكله في ال�شّ ت���اء ،ولو كان قادرًا في ال�شّ تاء على الخ���روج من �أوكاره و�أكل
ّ
رزق���ه ،فربّما لم يك���ن ي�شتغل بجمع الطعام .وعلى �أيّ حال ،فال���ذي يجمع هنا هو نف�سه
ال���ذي ي�أكل ما جمع� ،أمّا في الإن�س���ان فال يتّ�ضح الأ�سا�س الذي يجمع �إ�ستناد ًا �إليه ،ف�إذا
كان الجم���ع لأجل ا�ستهالك���ه ومعي�شته ،فلماذا ي�ستمر في الجم���ع ،وي�شتدّ حر�صه عليه،
حت���ى بعد ت�أمين ما يحتاج���ه؟! �إذاً ،فالإن�سان المتّبع لهواه �أ�ضلّ و�أ�شدّ و�ضاعة من جميع
الحيوانات والبهائم؛ فلهذه هدف من الجمع� ،أمّا هو فال هدف له من ذلك ،بل هو �ضيّع
هدفه وغايته»(((.
 .7إفناء األمم

�أمّ���ا على م�ستوى المجتمع ،فيق���ول الإمام{« :كما �أنّ الإن�س���ان �إذا تمرّد على الأوامر
الرّحمانيّ���ة والعقالئية ،وخ�ضع ل�سلطة ال�شّ يطان والجهل ،ف����إنّ ال�صفات الحيوانيّة تظهر في
�أ�ش��� ّد ممّ���ا هي عليه ف���ي جميع الحيوانات ،فقوّة غ�ضب���ه و�شهواته تحرق العال���م برمّته ،وته ّد
�أركان���ه ،وتفني موجوداته ،وتهدم �أ�سا�س الح�ضارة والتديّ���ن ،ويحدث �أحيانًا �أن ي�ؤدّي غ�ضب
�إن�سانٍ واحدٍ �أو حبّه للرّئا�سة �إلى تدمير مئات العوائل وانهيار قوم ب�أجمعهم؛ فالذي ال ح ّد له
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص.59
((( جنود العقل والجهل� ،ص .114
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ه���و غ�ضب الإن�سان و�شهواته وحر�صه وطمعه الذي ال ي�سكّنه �شيء .والإن�سان هو الذي ير�سل ـ
بمغالطاته و�شيطنته ومكره وخداعه ـ الأُ�سر الكثيرة �إلى مقابر العدم ،والعوائل التي ال يح�صى
عددها �إلى وادي الهالك»(((.
 .8المصير جه ّنم

�إل���ى �أن ينته���ي الأمر في الآخرة ب�ص���ورة نعجز عن و�صفها« ،فالذي���ن زرعوا في نفو�سهم
الملك���ة الفا�س���دة والرّذيلة ال�سّ يّئة الباطل���ة ،كالطّ مع والحر�ص والج���دال وال�شّ ره وحبّ المال
والج���اه والدّني���ا وباق���ي الملكات ،فلهم جهنّم ال يمك���ن ت�صوّرها؛ لأنّ ت�ص���وّر تلك ال يمكن �أن
تخط���ر عل���ى قلبي وقلبك ،بل تظهر النّار من باطن النّف�س ذاتها ،و�أهل جهنّم �أنف�سهم يفرّون
رعبًا من عذاب �أولئك»(((.
وف���ي قوله تعالى}:ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ {(((،
يق���ول الإمام الخمين���ي {�« :أيّ كالمٍ معجزٍ ه���ذا الذي يعجز ك ّل بي���ان [ب�شريّ ] عن
نظ���م معناه ،بل وع���ن �إ�ضفاء لبا�س التّرجمة على (قامة قيامت���ه) ،فما من ترجمة ،مهما
كان���ت دقيقة ،وما من بيان ،مهم���ا كان بليغًا ،يمكن �أن يو�صل م���ا تو�صله هذه الآيات دون
نق�ص���ان« ،كال» مرتبطة بالآي���ات ال�سّ ابقة لها؛ والمعنى هو �أنّه ما من �شيء ي�ستطيع �إنقاذ
الإن�سان من العذاب في ذلك اليوم المهول حتّى لو افتدى بزوجته و�أبنائه ومن في الأر�ض
جميعًا؛ فهو مقبل على جهنّم المت�أجّ جة نارًا ،والتي تذيب اللحم والجلد والع�صب والعروق
وتف�صلها عن العظام ،وتدعو �إليها من �أدبر عن الحقّ تعالى ،وان�شغل في دنياه بجمع المال
والح�صول على ال�شّ هوات»(((.

((( جنود العقل والجهل� ،ص .113
((( الأربعون حديثًا� ،ص .45
((( �سورة المعارج ،الآيات .21 - 15
((( جنود العقل والجهل� ،ص .212
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من أين ينشأ الحرص؟
يذك���ر الإمام مجموعة من العوامل التي ت�ؤدّي �إل���ى ن�شوء هذا الخلق الفا�سد ،بع�ضها �أ�ش ّد
من بع�ض ،فمنها:
 .1الجهل باهلل

«الحر�����ص هو م����ن �آثار الجهل بالمق����ام المقدّ�س للح����قّ ـ جلّ وع��ل�ا ـ وقدرته الكاملة
ور�أفت����ه ورحمته الوا�سعة ،لذلك ف�إنّ المحتجب عن الح����قّ تعالى ،والمتوجّ ه �إلى الأ�سباب
العاديّ����ة والذي يراها م�ستقلّة في فاعليّتها ،يت�شبّث بها ـ عمليًّا وقلبيًّا ـ فينقطع عن الحقّ ،
وت����زول الطّ م�أنين����ة وال ّثق����ة باهلل م����ن نف�سه ،ويح����لّ مح ّله����ا اال�ضطراب والتزل����زل .ولأنّ
الأ�سباب العاديّة ال تحقّق له ما يطمح �إليه وال تطفئ نار حاجته؛ لذا ف�إنّ حال اال�ضطراب
والتّوق����ان ،والتّم�سّ ك والتّ�شبّث بالدّنيا و�أهلها ت�شت ّد في����ه كلّ يوم ،حتّى تغرقه بالكامل في
بحر الدّنيا»(((.
ويق���ول { ...« :وهو ين�ش�أ من الجهل بالحقّ تعالى وتوحيده و�أ�سمائه و�صفاته ومجاري
ق�ضائ���ه؛ ف����إنّ �صاحب هذا الخل���ق القبيح والخ�صل���ة المهلكة غاف ٌل عن الح���قّ تعالى وقدرته
ونعمه ،بل هو داخ ٌل ـ ح�سب عقيدة �أهل المعرفة ـ في ح ّد ال�شرك والكفر»(((.
 .2احتجاب الفطرة

«لو �أُعطي ك ّل العالم ،ب�أر�ضه و�سمائه ،لهذا الإن�سان الحيوانيّ لما خمدت فيه نار الحر�ص
والطّ م���ع .ول���و �سُ خّ رت ل���ه ممالك العال���م كافّة ،لم���ا حدّت من تط ّلع���ه للمزيد .ف���ي حين �أنّ
الحيوان���ات الأخرى ت�سكّن �شهواتها �إذا ح�صلت على طعامه���ا ،فال تطلب المزيد حينئذٍ  .ولو
ُوج���د في بع�ضها ـ وه���ذا نادر ـ من يحر�ص على جمع الأطعم���ة للم�ستقبل ،فحر�صه على ذلك
وال�صيف ما ي�أكله في ال�شّ ت���اء .ولو كان قادرًا في
مح���دو ٌد و�ضعيفٌ  ،فالنّمل يجم���ع في الرّبيع ّ
ال�شّ ت���اء على الخروج م���ن �أوكاره و�أكل رزق���ه ،فربّما لم يكن ي�شتغل بجم���ع الطّ عام .وعلى �أيّ
حال ،فالذي يجمع هنا هو نف�سه الذي ي�أكل ما جمع� ،أمّا في الإن�سان فال يتّ�ضح الأ�سا�س الذي
((( جنود العقل والجهل� ،ص.205
((( (م.ن)� ,ص .211
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ينطلق منه للجمع! ف�إذا كان الجمع لأجل ا�ستهالكه ومعي�شته ،فلماذا ي�ستم ّر في الجمع وي�شت ّد
حر�ص���ه علي���ه حتى بعد ت�أمين ما يحتاج���ه؟!»(((« ...فال يخفى �أنّ الحر����ص وما ي�ستلزمه وما
ي����ؤدّي �إليه نا�شئٌ من احتجاب الفطرة ،فهو من جن���ود الجهل و�إبلي�س ...وهذا الخُ لق الفا�سد
ُيع��� ّد من لوازم الفط���رة المحجوبة ومن جن���ود الجهل؛ لأنّ جميع �أ�س�س���ه مقامة على الجهل،
والجهل بح ّد ذاته نا�شئ من احتجاب الفطرة»(((.
 .3االفتقار إلى غير اهلل

ال�صفات الكماليّة
«ال ب��� ّد من معرفة �أنّ الغنى من الأو�صاف الكماليّة للنّف�س ،بل يكون من ّ
ال�صف���ات الذّاتيّة للحقّ المقدّ�س ج ّل وعال،
للموج���ود بم���ا هو موجود .ولهذا ،يكون الغنى من ّ
و�إنّ الثّ���روة والأموال ال توجب الغنى ف���ي النّف�س ،بل ن�ستطيع �أن نقول �إنّ من ال يملك غنىً في
النّف�س ،يكون حر�صه تجاه المال والثّراء والمنال �أكثر ،وحاجته �أ�شدّ ...والأثرياء ،و�إن ظهروا
ف���ي مظه���ر الغنى ،ولك ّنه���م بالتمعّن يتبيّن �أنّ حاجته���م تت�ضاعف على ق���در تزايد ثرواتهم.
فالأثرياء فقراء في مظهر الأغنياء ،ومحتاجون في زيّ من ال يحتاج»(((.
الدنيا
حب ّ
ّ .4

«و�إنّ غنى القلب والكرامة وعزّة النف�س والح ّريّة كلّها من لوازم عدم االعتناء بالدّنيا ،كما
�أنّ الفقر والذلّة والطّ مع والحر�ص واال�ستعباد والتملّق من لوازم حبّ الدّنيا»(((.
«�إن حبّ الدنيا والنّف�س بمثابة الجذر الأ�صلي ل�شجرة الإن�سان ،ومنه يتفرّع الحر�ص والطّ مع
وح���بّ الزّوجة والبنين والمال والجاه و�أمثالها .ف�إن كانت هذه الفروع �ضعيفة في نف�س الإن�سان
ال�صعب ف�صل الإن�سان عنها ،ونقله �إلى العالم الآخر فال يحتاج
مث���ل النّبتة الفتيّة ،لم يكن من ّ
الأمر في هذه الحال �إلى �شدّة ال�ضغط من قبل مالئكة اهلل الموكلين بقب�ض الرّوح ،وال �إلى �شدّة
ال�ضغ���ط عل���ى روح الإن�سان ونف�س���ه .ولكن �إذا امتدّت ـ ال �سمح اهلل ج���ذور تلك الفروع الخبيثة
ّ
ف���ي �أر�ض عالم الطّ بيعة وتر�سَّ خت وانت�شرت فيها ،ف�إنّ ر�سوخها وانت�شارها لن يكون مثل ر�سوخ
ج���ذور ال�شّ جرة وانت�شارها؛ لأنّه �سيمتد �إلى جميع �أرج���اء عالم الطّ بيعة ،كما �أنّ ال�شجرة مهما
((( جنود العقل والجهل� ،ص .114
((( (م.ن)� ،ص.211
((( الأربعون حديثًا� ،ص .477 - 476
((( معراج ال�سالكين� ،ص.62

362

َّ
ّ
الخميني {
أخالقية؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام
دراسات

كبُ���رت ال تمت ّد جذورها في الأر�ض لأكثر من ب�ضعة �أمت���ار ،ولكنّ جذور �شجرة حبّ الدنيا تمت ّد
ف���ي جميع �أرجاء عال���م الطبيعة الظّ اهرة منها والباطنة ،فتخ�ضع جمي���ع العالم ل�شهوات فروع
هذه ال�شّ جرة الخارجية؛ ولهذا لن يكون ممكنًا قلع هذه ال�شّ جرة ب�سالم!»(((.
ّ
كيف نتخلص من الحرص؟
لأج���ل التخلّ����ص من �أيّة رذيل���ة �أخالقيّة ،يحت���اج الإن�سان �إل���ى الجهاد العلم���يّ والعمليّ .
خ�صو�ص���ا التّوحيدً
والجه���اد العلميّ هنا عب���ارة عن �إي�ص���ال المعارف المتع ّلق���ة بالتّوحيد
الأفعال���يّ والتّوحيد في الرّازقيّ���ة � -إلى مرحلة اليقين ،فعن �أب���ي عبد اهلل  Qقال« :مِ نْ
ّا�س بِ�سَ خَ � ِ�ط اهللِ ،وَال يَلو َم ُه ْم عَلى ما َل ْم ي�ؤت ِه
ِ�صحَّ � � ِة يَقي ��نِ ا ْل َم� � ْر ِء ا ْلمُ�سْ ِل ��مِ �أنْ ال ُير ِْ�ضيَ الن َ
ري�ص ،وَال َي� � ُر ُّد ُه كَراهِ َي ُة كارهٍَ ،و َل� � ْو �أَ َّن �أحَ َد ُك ْم َف َّر مِ نْ
ْ�ص حَ ٍ
اهلل؛ َف� ��إ َّن ال� � ِّر ْز َق ال يَ�سو ُق� � ُه حِ ر ُ
ِر ْز ِق� � ِه َكم ��ا َي ِف ُّر مِ نَ ا ْل َم� �وْتِ لأَ ْد َر َك ُه ِر ْز ُق ُه كَما ُي ْد ِر ُك ُه ا ْل َموْتُ » ،ثُمَّ قالَ �« :إ َّن اهلل ِب َع ْد ِل ِه َوقِ�سْ طِ ِه
جَ َع� � َل ال� � َّر ْو َح وَالرّاحَ َة فِي ا ْليَقينِ وَالرِّ�ضا ،وَجَ َع َل ا ْل َه َّم وَالْحُ ْز َن فِي ال�شَّ كِّ وَال�سَّ خَ ِط»((( �أهل
اليقي���ن يعلم���ون ب�أنّ الحر����ص واالكت�ساب ال يجلبان ال���رّزق ،فال يلومونهم عل���ى ما لم ي�ؤتهم
اهلل»(((.
والجه���اد العمل���يّ ها هنا يقت�ضي �أن ن�سعى لتر�سيخ حالة «الت���وكّل على اهلل» في القلب من
خ�ل�ال التّجربة العمليّة التي نعي�شها مع اهلل يومً ا بعد يوم ،والتي تورثنا حالة الثّقة به وبح�سن
تدبيره ،يقول الإم���ام {�« :أجل� ،إنّ الغنى واال�ستغناء وعزّة النّف�س وكمالها �إنّما يتحقّقان
بالت���وكّل على الحقّ تعالى والثّقة به ،فالذي يتوجّ ه �إلى ب���اب الغنيّ المطلق ل�س ّد فقره ،ويتعلّق
قلب���ه ب���ه تعالى ،ويقطع طمعه عن المخل���وق الفقير ،يح ّل اال�ستغن���اء والغنى عن المخلوق في
قلب���ه ،وي�ستوطنان فيه .في حي���ن �أنّ كل فقر وذلّة وعجز ومنّة ناتجة من الحر�ص والطّ مع بما
ال�ضعيف ،قال اهلل تعالى}:ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ {(((؛ �أي يقطعه
ف���ي �أيدي المخلوق ّ

((( جنود العقل والجهل� ،ص .252 - 251
((( الكافي ،ج ،2كتاب الإيمان والكفر ،باب ف�ضل اليقين ،ح.2
((( الأربعون حديثًا� ،ص .586
((( �سورة الطالق ،الآية .3
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عن الطّ مع بما عند المخلوق ،وفي ذلك منتهى عزّة النّف�س وعظمتها وغناها عن الآخرين»(((.
وكذل���ك تذكّر الآخرة وم���ا يتقدّمها ،من الموت الذي يح�ضر بقوّة ف���ي الحياة الدّنيا ،كما
ال�صادقِ « :Qذ ْك ُر ا ْل َموْتِ يُمِ يتُ ال�شَّ َهوَاتِ فِي ال َّنف ِْ�سَ ،و َيقْطَ ُع َمنَابِتَ ا ْل َغ ْفلَةِ،
قال الإمام ّ
ْ�ص،
َو ُي َق� �وِّي ال َّن ْف� � َ�س ِب َموَاعِ ��دِ اهللَِ ،و ُي� �رِقُّ الطَّ ْب� �عََ ،و َيكْ�سِ � � ُر �أَعْ اَل َم ا ْل َه� �وَىَ ،ويُطْ فِئُ َن ��ا َر الْحِ ر ِ
َويُحَ ِّق ُر الدُّ ْنيَا»(((.
�أمّا الحر����ص الإيجابيّ  ،كما في قوله تعال���ى}:ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ{(((.
}ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ {(((.

وهو الذي يُ�شار �إليه تحت عنوان الذّكاء العاطفيّ .

((( جنود العقل والجهل� ،ص .207
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،2ص.105
((( �سورة النحل ،الآية .37
((( �سورة التوبة ،الآية .128
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المفاهيم الرئيسة

تم�سكه���ا بالأ�سباب.
 .1الحر����ص عب���ارة عن �شدّة توق���ان ال ّنف�س للدّني���ا و�ش�ؤونها ،وكثرة ّ
ومقت�ضى ذلك توجّ ه القلب لأهل الدنيا وكثراتها.
 .2الدّني���ا هي االعتبارات التي تن�ش�أ من فهمنا الخاطئ لموجودات الأر�ض .فعندما نجهل
�س��� ّر خل���ق الأوالد وال ّذهب ّ
والف�ضة والأنع���ام وال ّن�ساء وغيرها من م���واد الأر�ض ،فمن
القلبي بها.
المتو ّقع �أن ين�ش�أ التع ّلق
ّ
قلبي ،و�أخطر ما في الحر�ص ،عدم ال ّثقة بمواعيد
 .3الحر�ص الذي هو �ضد التو ّكل هو �أم ٌر ّ
ال�سنن.
اهلل و�س ّنته التي ع ّمت و�شملت جميع ّ
� .4أكث���ر الحري�صين عل���ى الدّنيا يدّعون �أ ّنهم �إ ّنما يراعون الأ�سب���اب التي �أمر اهلل تعالى
بالأخ���ذ بها� ،إال � ّأن الحري�ص ،ول�شدّة طمعه يعمى ع���ن عالم الأ�سباب التي تو�صل �إلى
وال�شح والمنع والجمع بال طائل.
ال ّرفاه واالزدهار والبركة والوفرة ،وي ّتجه نحو البخل
ّ
 .5من �أهم عالمات الحر�ص :حبّ المال وطول الأمل .وال ّتهاون في �أمور الآخرة.
 .6ي�ؤدي الحر�ص �إلى� :إبعاد الإن�سان عن ّ
الحق .احتجاب الفطرة ون�شوء ال ّرذائل .الإخفاق
في عمليّة التخلية والتحلية .فقدان الراحة ّ
والطم�أنينة .الدخول �إلى جه ّنم.
 .7ين�ش����أ الحر�ص من :الجهل باهلل .احتجاب الفطرة .االفتقار �إلى غير اهلل .حبّ الدّنيا.
طغيان القوّة ّ
ال�شهويّة.
خ�صو�ص���ا ال ّتوحيد
���ي للحر�ص� :إي�صال المع���ارف المتع ّلق���ة بال ّتوحيد ـ
ً
 .8الع�ل�اج العلم ّ
أفعالي وال ّتوحيد في ال ّرازقيّة ـ �إلى مرحلة اليقين.
ال ّ
ال�سعي لتر�سي���خ حالة التو ّكل على اهلل ف���ي القلب من خالل
���ي للحر�صّ :
 .9الع�ل�اج العمل ّ
ال ّتجربة العمليّة التي نعي�شها مع اهلل يومً ا بعد يوم ،والتي تورثنا حالة ال ّثقة به وبح�سن
تدبيره.

هجالعو هؤشنم ،هانعم ؛ صرحلا
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شواهد من وحي ّ
الدرس

دعاء:
«ال َّل ُه َّم �صَ ِّل َعلَى مُحَ مَّدٍ َو�آ ِلهِ ،وَاكْ�سِ ْر �شَ ْه َوتِي عَنْ ُك ِّل مَحْ َرمٍ ،وَا ْز ِو حِ ر ِْ�صي عَنْ ُك ِّل َم�أْثَمٍ ،
وَامْ َن ْعنِي عَنْ �أَذَى ُك ِّل ُم�ؤْمِ نٍ َو ُم�ؤْمِ َنةٍَ ،ومُ�سْ لِمٍ َومُ�سْ ِل َمةٍ»(((.
ْ�ص ،وَ�صَ � � ِّو ْر فِي َق ْلبِي مِ َث ��ا َل مَا ادَّخَ رْتَ
«َ ...و�أَعِ ْذ ِن ��ي مِ ��نْ �سُ ��و ِء الرَّغْ َب� � ِة َو َهلَ ِع �أَهْ ��لِ الْحِ ر ِ
ِل ��ي مِ ��نْ َثوَا ِب ��كَ َ ،و�أَعْ � � َددْتَ لِخَ ْ�صمِ ي مِ نْ جَ زَا ِئ ��كَ وَعِ قَابِكَ  ،وَاجْ َع ��لْ َذلِكَ �سَ َبب� �اً ِل َقنَا َعتِي ِبمَا
ق ََ�ضيْتَ َ ،و ِث َقتِي ِبمَا تَخَ َّيرْتَ �آمِ ينَ رَبَّ ا ْلعَالَمِ ينَ � ،إِنَّكَ ذُو ا ْلف َْ�ضلِ ا ْلعَظِ يمِ َ ،و َ�أنْتَ َعلَى ُك ِّل �شَ يْ ء
قَدِ يرٌ»(((.

الروايات ال�شريفة:
 .1ع���ن �أمي���ر الم�ؤمنين « :Qمن جمع له مع الحر�ص عل ��ى الدّنيا البخل بها ،فقد
ا�ستم�سك بعمودي الل�ؤم»(((.
 .2ع���ن �أَ ِبي عَ ْب ِد اهلل َ « :Qكا َن ِفيمَا �أَو َْ�صى ِب ِه رَ�سُ � ُ
�ول اهللَ Pع ِل ّياً  ،Qيَا َع ِل ُّي،
�أَ ْنه َ
ْ�ص وَا ْل َك ِذ ِب»(((.
َاك ع َْن َث اَل ِث ِخ�صَ ٍال ِع َظا ٍم :ا ْلحَ �سَ ِد وَا ْل ِحر ِ
� .3س ِئ َ
���الَ :
���ن ا ْل ِح ْر ِ�ص :مَ ���ا هُ وَ؟ َق َ
«طلَ ��بُ ا ْل َق ِلي � ِ�ل ِب ِ�إ َ�ضا َع ِة
���ل �أَ ِمي��� ُر ا ْل ُم�ؤْ ِم ِني���نَ  Qعَ ِ
ا ْل َك ِثير»(((.
 .4ع���ن الر�سول الأعظ���م« :Pا ْلحَ ِري� � ُ�ص مَحْ � �رُومٌ ،و َُه َو َم� � َع ِح ْرمَا ِن� � ِه َم ْذ ُم ��و ٌم ِفي �أَيِّ
َ�ش � ْ�ي ٍء َكا َنَ ،و َك ْي � َ�ف اَل َي ُك ُ
ون مَحْ رُوماً َو َق ْد َف َّر ِم ْن َو َث ِاق اهلل و ََخا َل َف َق ْو َل اهلل َع َّز وَجَ َّل،
حَ ْي � ُ�ث َي ُق � ُ
�ول اهلل َع� � َّز وَجَ � � َّل}:ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ {،
ي�ص َبي َْن �سَ ْب ِع �آ َف ٍات َ�ص ْع َب ٍةِ :ف ْك ٍر ي َُ�ض ُّر َب َد َن ُه و اََل َي ْن َف ُع ُهَ ،و َه ٍّم اَل َي ِتمُّ َل ُه �أَ ْق�صَ اهُ،
وَا ْلحَ ِر ُ
((( ال�صحيفة ال�سجادية ،دعا�ؤه Qفي طلب العفو والرحمة.
((( (م.ن) ،دعا�ؤه� Qإذا اعتدي عليه �أو ر�أى من الظالمين ما ال يحب.
((( غرر الحكم� ،ص .261
((( بحار الأنوار ،ج� ،16ص .370
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص .60
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َو َت َع � ٍ�ب اَل يَ�سْ َت ِري� � ُح ِم ْن� � ُه ِ�إ اَّل ِع ْن� � َد ا ْل َمو ِْتَ ( ،و َي ُك ُ
ون ِع ْن� � َد الرَّاحَ ِة �أَ َ�ش َّد َت َعب� �اً) ،و ََخو ٍْف اَل
يُو ِر ُث ُه ِ�إ اَّل ا ْل ُو ُقو َع ِفي ِه ،وَحُ ْزنٍ َق ْد َك َد َر َعلَ ْي ِه َعي ُْ�ش ُه ِب اَل َفا ِئ َد ٍة ،و َِح�سَ ٍاب اَل ي َُخ ِّل ُ�ص ُه ِم ْن
َع َذ ِاب (اللهَّ ِ �إِ اَّل �أَ ْن َي ْع ُف َو اهلل َع ْن ُه) ،و َِع َق ٍاب اَل َم َف َّر َل ُه ِم ْن ُه و اََل ِحيلَ َة»(((.
 .4ع���ن �أَبي عَ ْب ِد اهلل �« :Qأُ ُ�ص � ُ
ْ�ص و اَِال�سْ ِت ْك َب ��ا ُر وَا ْلحَ �سَ ُد َف َ�أمَّا
�ول ا ْل ُك ْف ِر َث اَل َث ٌة ،ا ْل ِحر ُ
ين ُن ِه � َ�ي ع َِن َّ
ا ْل ِح ْر� � ُ�ص َِف� ��إ َّن �آ َد َم ِ Qح َ
ْ�ص َعلَ ��ى �أَ ْن �أَ َك َل ِم ْنهَا،
ال�شجَ َر ِة حَ َملَ ُه ا ْل ِحر ُ
ي�س حَ ي ُْث �أُ ِم َر ِبال�سُّ جُ و ِد ِلآ َد َم َف�أَ َب ��ىَ ،و�أَمَّا ا ْلحَ �سَ ُد َفا ْب َنا �آ َد َم حَ ي ُْث
َو�أَ َّم ��ا اِال�سْ ِت ْك َب ��ا ُر َف ِ�إ ْب ِل ُ
َق َت َل �أَحَ ُد ُهمَا َ�ص ِاح َب ُه»(((.
 .5ع���ن �أمي���ر الم�ؤمني���ن « :Qا ْل ِح ْر� � ُ�ص دَا ٍع �إِ َل ��ى ال َّت َقحُّ � ِ�م ِف ��ي ُّ
�وب ،و َُه� � َو د َِاعي
الذ ُن � ِ
ا ْل ِح ْرمَان»(((.
 .6عَ ���نْ ر َُ�س ِول اهللَ « :Pو ِ�إيَّا ُك� � ْم وَا�سْ ِت ْ�شعَا َر َّ
ْ�ص،
الط َم� � ِعَ ،ف ِ�إ َّن ُه ي َُ�شوبُ ا ْل َق ْلبَ ِ�ش� � َّد َة ا ْل ِحر ِ
وب ِب َطا َب ِع حُ بِّ الدُّ ْنيَا»(((.
َوي َْخ ِت ُم َعلَى ا ْل ُق ُل ِ
 .7ع���ن �أمي���ر الم�ؤمنين « :Qالجب ��ن والحر�ص والبخ ��ل غرائز �س ��وء يجمعها �سوء
ّ
الظن باهلل �سبحانه»(((.
 .8ع���ن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qوم َْن َل ِه� � َج َق ْل ُب ُه ِبحُ بِّ الدُّ ْنيَا ا ْل َت � َ
�اط َق ْل ُب ُه ِم ْنهَا ِب َث َ
الث:
َه ٍّم َال ُي ِغ ُّب ُه ،و َِحرْ�ص َال َي ْت ُر ُكهَ ،و�أَمَل َال ُي ْد ِر ُك ُه»(((.
 .9ع���ن �أمي���ر الم�ؤمني���ن« :Qالأجل محت ��وم ،وال ��رزق مق�س ��وم ،فال يغ ّم ��ن �أحدكم
�إبطا�ؤه؛ ف� ّإن الحر�ص ال يقدّمه ،والعفاف ال ي� ّؤخره ،والم�ؤمن بالتحمّل خليق»(((.

((( م�صباح ال�شريعة� ،ص .117
((( الكافي ،ج� ،2ص .289
((( (م.ن) ,ج� ،8ص .18
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص .70
((( نهج البالغة� ،ص .430
((( (م.ن)� ,ص .508
((( غرر الحكم� ،ص .161

الدّرس السادس والعشرون

الحمق
ّ
تشكله وطرق معالجته
معناه،

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يبيّ���ن المعن���ى الدقي���ق للحماق���ة وكي���ف تت�شكّل
ال�شخ�صية الحمقاء.
2 .2يتعرّف �إلى ت�أثير الحماقة على تكامل الإن�سان.
3 .3ي�شرح كيف يمكن التخلّ�ص من الحماقة.

تمهيد
يحمل النّا�س ت�ص ّورًا عن الحماقة ،وت�أتي الرّوايات لت�صوّب هذا الت�صوّر .يركّز النّا�س في
ت�صوّره���م للحماقة على الوقائ���ع المتعلّقة بالحياة الدّنيا و�ش�ؤونها من تدبير وتح�صيل وك�سب
وتب���ادل .وت�أتي الأحاديث ال�شّ ريفة المنقولة ع���ن �أهل بيت الع�صمة  Rلتبيّن �أنّ الحماقة
ترتب���ط بتل���ك الوقائع الجليّة والحقائ���ق الكبرى التي ال يجهلها �أو يغف���ل عنها �سوى من ابتُلي
بكدورة الباطن وظلمانيّة النّف�س ،وبذلك تفتح علينا بابًا جديدً ا لمعرفة ال�شّ خ�صيّة الإن�سانيّة
و�أنماطها .فما هي الحماقة؟ وكيف يمكن معالجتها؟
ّ
ّ
خصية الحمقاء وما ينجم عنها
الش
ال�صادرة من م�شكاة النبوّة والوحي ،لنر�سم في �أذهاننا
فلنتدبّ���ر بداي ًة في هذه ال�شّ واهد ّ
�صور ًة وا�ضح ًة عن الحماقة والأحمق:
قَالَ �أمير الم�ؤمنين « :Qال َّت َثبُّتُ َر�أ ُْ�س ا ْل َعقْلِ  ،وَالْحِ َّد ُة َر�أ ُْ�س الْحُ مْقِ »(((.
وعنه « :Qال ي�ستخفّ بالعلم و�أهله� ،إال �أحمقٌ جاهل»(((.
وقال � Qأي�ضاً�« :إعجاب المرء بنف�سه حمق»(((.
«ورُوي �أ َّن �أَ َب ��ا الْحَ �سَ ��نِ  Qا�شْ َت� �رَى دَاراًَ ،و�أَ َم� � َر َم ْولًى َل� � ُه �أَنْ َيتَحَ َّو َل ِ�إ َل ْي َه ��اَ ،وقَالَ� :إِ َّن
َم ْن ِز َل ��كَ �ضَ ِّي ��قٌ َ ،فقَالََ :ق� � ْد �أَحْ دَثَ هَذِ ِه ال� �دَّا َر �أَبِيَ ،ف َق ��ا َل �أَبُو الْحَ �سَ ��نِ � :Qإِنْ كَا َن أَ�بُوكَ
�أَحْ مَق َي ْن َبغِي �أَنْ َتكُو َن مِ ْثلَهُ؟»(((.
((( بحار الأنوار ،ج� ،1ص .160
((( غرر الحكم� ،ص .41
((( (م.ن)� ,ص.309
((( الكافي ،ج� ،2ص .525
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وعَ ���نِ ال َّنبِ���يِّ  Pفِي حَ دِ ي���ثِ الْمِ ْعرَاجِ « :قَا َل اهلل َت َب ��ارَكَ َو َتعَالَىَ ،ي ��ا �أَحْ َم� �دُ� ،إِ َّن َعيْبَ �أَهْ لِ
الدُّ ْنيَا َكثِيرٌ ،فِي ِه ُم الْجَ ْه ُل وَالْحُ مْقُ اَل َي َتوَا�ضَ عُو َن ِلمَنْ َي َت َع َّلمُو َن مِ ْنهُ»(((.
وقال �أمير الم�ؤمنين �« :Qسمعت ر�سول اهلل Pيقول�« :أال �أخبركم ب�أكي�س الكيّ�سين
و�أحم ��ق الحمق ��ى»؟ قالوا :بلى يا ر�سول اهلل ،قال�« :أكي�س الكيّ�سين من حا�سب نف�سه ،وعمل
لما بعد الموت؛ و�أحمق الحمقى من �أتبع نف�سه هواها وتمنّى على اهلل الأماني»(((.
َّا�س
وعن���ه �« :Qأحم ��ق النّا�س من ظنّ �أنّه �أعقل النّا�س»((( .و« َم ��نْ نَظَ َر فِي ُعيُوبِ الن ِ
َف�أَ ْن َك َرهَا ُث َّم ر َِ�ض َيهَا ِل َنفْ�سِ ِه فذَاك الأحْ مَقُ ِب َع ْي ِنهِ»((( .وقَالَ َل ُه َز ْي ُد بْنُ ُ�صوحَ انَ ا ْل َعبْدِ يُّ  :يَا �أَمِ ي َر
َّا�س �أَحْ مَقُ ؟ قَالَ :ا ْل ُم ْغ َت ُّر
ا ْل ُم�ؤْمِ ِني���نَ � ،أَيُّ �سُ لْطَ انٍ أَ�غْ لَبُ َو َ�أ ْقوَى؟ قَالَ « :ا ْل َهوَى ،...قَا َل َف� ��أَيُّ الن ِ
بِالدُّ ْنيَا ،وَهُ َو َيرَى مَا فِيهَا مِ نْ َت َقلُّبِ �أَحْ وَا ِلهَا»(((.
�إنّ ق�سمً���ا م���ن هذه النّ�صو����ص ال�شّ ريفة يبيّ���ن �أنّ الحماق���ة ترتبط بالجان���ب الإدراكيّ ،
والق�س���م الآخر يرتبط بالجان���ب ال�سّ لوكيّ  .لكنّنا لو ت�أمّلنا �أكثر لوجدن���ا الأمر كلّه يرجع �إلى
اال�ستخف���اف بالعق���ل الذي يك�شف ويميّز بي���ن الخير وال�ش ّر والكمال والنّق����ص .ف�إذا اجتمع
م���ع هذا اال�ستخفاف تلك العق���د النّف�سيّة الموجب���ة لتكدّر النّف����س وظلمانيّتها ،ظهرت تلك
وال�ضرر .فمن اتّبع هواه �أورده
الت�صرّفات التي ال تورث �صاحبها �أو من يتّبعه �سوى الخ�سارة ّ
المهالك؛ لأنّ النّف�س بدون هداية �إلهيّة ال ت�صيب خيرًا �أو حقًّا .ومن لم يقدّر نتيجة العي�ش في
بيت �ضيّق على عياله ونف�سه وما ينجم عنه من �آثار نف�سيّة وخيمة عليهم ،ر�ضي بال�سّ كن فيه،
ٍ
وم���ن ل���م يتوا�ضع لمن يتعلّم منه العلم حرم نف�سه من المزيد م���ن العلم؛ لأنّ العالم ال ّربّاني
ال ي�ؤت���ي علمه م���ن يرى فيه الكبر والعجب .ثمّ �ألي�ست الحدّة �سب���بٌ للخ�سارة وما يعقبها من
ندامة ،كما قال �أمير الم�ؤمنين « :Qالحدّة �ضربٌ من الجنون؛ لأنّ �صاحبها يندم ،ف�إن
ل ��م ين ��دم فجنونه م�ستحكم»((( .ف�ل�ا ي�ستم ّر بالحدّة �إلاّ من عجز ع���ن �إدراك تلك الخ�سارة
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،11ص .303
((( مجموعة ورّام ،ج� ،2ص .94
((( غرر الحكم� ،ص .77
((( نهج البالغة� ،ص .860
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص .381
((( نهج البالغة� ،ص.513
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النّاجمة عنها ،فهذه بع�ض الخ�سائر التي ت�صيب كل من ال يحترم العقل ودوره ،وهو الأحمق
بعينه!
يق���ول الإمام الخميني{�« :إنّ �أعظم القذارات المعنويّة التي ال يمكن تطهيرها ب�سبعة
�أبح���ر ،و�أعج���زت الأنبي���اء العظام ،هي ق���ذارة الجهل المركّ���ب ،الذي هو من�ش����أ ذاك الدّاء
العُ�ضال� ،أال وهو �إنكار مقامات �أهل اهلل و�أرباب المعرفة ومبد�أ �سوء الظنّ ب�أ�صحاب القلوب.
وم���ا دام الإن�س���ان مل ّوثًا به���ذه القذارة ،ال يتقدّم خط���و ًة �إلى المعارف ،ب���ل ربّما تطفىء هذه
الك���دورة نور الفطرة الذي هو م�صباح طري���ق الهداية ،وتنطفئ بها نار الع�شق التي هي بُراق
العروج �إلى المقامات وتخلّد الإن�سان في �أر�ض الطّ بيعة»(((.
وهك���ذا نجد الأحمق ،وقد �أغل���ق على نف�سه باب التّكامل وفتح عليها باب العداء والمعاداة
لأولياء اهلل ،الذين هم حجج اهلل في الأر�ض و�سبل الو�صول �إليه ،ف�أيّة خ�سارة بعد هذه؟!
كيف ّ
يعرف اإلمام الخميني{ الحماقة؟
وانطالقً���ا من التّ�ضاد ال���وارد في حديث جنود العقل والجهل بي���ن الفهم والحمق ،يعرّف
الإم���ام الخمينيّ { الحماقة ،فيق���ول« :الفهم يطلق تار ًة على �سرع���ة االنتقال والتفطّ ن،
و�أُخ���رى عل���ى �صفاء باط���ن النّف�س و�ش ّدت���ه الموجبة ل�سرع���ة االنتقال ،ويُقاب���ل المعنى الأوّل
الب�ل�ادة ،فيم���ا يقاب���ل المعنى الثاني ك���دورة الّنف�س التي ت�ستل���زم الغباء والحم���ق .وعلى �أيّ
حال ،يكون الحمق مقابلاً للمعنى الجامع للفهم �أو الزمً ا لمقابله .وبمالحظة �صدور الحديث
ال�شّ ريف عن منازل الوحي والنبوّة ،وعن مربّي الإن�سان ،ف�إنّ من المحتمل �أن يكون المق�صود
بالفهم في هذا الحديث هو �صفاء الباطن الذي ي�ؤهّ ل الإن�سان لإدراك الأمور المعنويّة؛ فيكون
المراد بالحمق كدورة النّف�س وظلمانيّتها الموجبة للغباء والعجز عن �إدراك الحقائق المعنويّة
والمطالب العرفانيّة»(((.
وتك���ون معرفة النّف�س ومعرف���ة عيوبها ونقائ�صها  -وهي التي تك���ون �أوّل ما يبرز من هذه
النّف�س في عالم الطّ بيعة  -من �أبده المعارف و�أوّل الإدراكات وبداية مراتب الفهم؛ ولهذا ذكر
((( معراج ال�سالكين� ،ص .69
((( جنود العقل والجهل� ،ص.249
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الإم���ام{« :و�إنّ م���ن �أعلى مراتب الحمق �أن يحجب الإن�سانُ نف�س��� ُه عن نف�سه وروحانيّتها
أي�ضا ـ نعوذ باهلل من ذلك»(((.
� ً
من أين تنشأ الحماقة؟
م���ع �أنّ بع����ض درجات الحماقة غير قابل���ة للعالج عمليًّا ،لكنّها لي�س���ت خارجة عن اختيار
ل�سلوك يتّخذه الإن�سان من خالل �إدباره عن عالم النّور
ٍ
الإن�س���ان؛ ف�إنّ الحماقة نتيجة طبيعيّة
والحقائ���ق الغيبيّ���ة ،في�صل بعدها �إل���ى حيث ال يعقل �شيئًا ،وال يقدر علي���ه ،مهما حاول ـ نعوذ
باهلل من هذه العاقبة.
وم���ع بق���اء �شيء م���ن العقل ،ي�ستطي���ع الإن�سان �أن يلتف���ت �إلى ما فيه م���ن حماقة ،ويمكن
لل�سّ ال���ك المجاهد �أن يقذف بذاك المق���دار من نور العقل على �صفحة نف�سه وباطنه المتكّدر
بظلمة الحماقة ،فيزهق ما فيه من باطلها.
حب الدنيا
ّ .1

وي�شي���ر الإمام الخمينيّ { �إلى �أنّ ال�سّ بب الأ�سا�س وراء الحماقة و�ضعف فهم الإن�سان
للأم���ور المعنويّة هو توجّ ه القلب والنّف�س نحو عالم الطّ بيع���ة كغاية نهائيّة�« :إذا وُجّ هت مر�آة
ال�صافية �شطر الكدورة والظّ لمة ودار الطّ بيع���ة التي هي «�أ�سفل �سافلين»� ،أثّرت فيها
النّف����س ّ
ك���دورة الطّ بيعة ب�صورة تدريجيّة ،وجعلته���ا ظلمانيّة كدرة ،حتّى ي�ستولي غبا ُر و�صد�أ الطّ بيعة
عل���ى وجه مر�آة ذات النّف�س ،بحكم �أنّ عالم الطّ بيعة �ض ّد عالم النّور الذي ي�صدر منه جوهر
ذات النّف����س ،وحينئ���ذٍ تعمى النّف����س عن فهم الأم���ور الرّوحيّة ،وي�شت ُّد فيه���ا هذا االحتجاب
والحم���ق حت���ى ت�صي���ر نف�سً ���ا «�سجِّ ينية» من �سن���خ «�سجِّ ي���ن»} :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉ {(((؛ }ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ {(((،
}ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ{((( .وق���د �أ�ش���ارت �آيات الق���ر�آن ال�شّ ريف
((( جنود العقل والجهل� ،ص .255
((( �سورة البقرة ،الآية .10
((( �سورة البقرة ،الآية .257
((( �سورة الإ�سراء ،الآية .46
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بكثرة �إلى هذين المقامين ،واهتمّ الحقّ ـ ج َّل وعال ـ كثيرًا ببيان �ش�ؤونهما؛ لأنّ الهدف الأ�صليّ
لجميع ال�شّ رائع الإلهيّة هو ن�شر المعارف ،وهذا ما ال يتحقّق �إلاّ بمعالجة النّفو�س و�إبعادها عن
ظلمات الطّ بيعة ،وتحريرها منها ونقلها �إلى عالم النور»(((.
فظلم���ة الطّ بيع���ة تن�ش�أ م���ن �إقبال القل���ب عليها كغاي���ة لوجوده .وه���و ما �أ�ش���ار �إليه �أمير
ب�صرته»(((.
الم�ؤمنين  Qبقوله« :ومن نظر �إليها �أعمته ،ومن �أب�صر بها ّ
�إنّ ق���ول ر�س���ول اهلل« :Pيَا �أَ َب ��ا َذرٍّ ،اَل ت ُِ�صي ��بُ حَ قِي َق َة ْ إِالي َم ��انِ حَ تَّى َترَى النَّا� � َ�س ُك َّل ُه ْم
حَ ْم َق ��ا َء ِف ��ي دِي ِن ِهمُْ ،عق اََل َء ِف ��ي ُد ْنيَاهُ م»((( ،ي�شير �إلى �أنّ �شدّة التعقّل والتدبّر في �أمور الدّنيا،
وال���ذي ين�ش�أ من االن�صراف التا ّم �إليها ،ي����ؤدّي �إلى الحماقة ب�ش�أن الأمور الدّينيّة التي تهدف
ويف�ضلها على
بالدّرج���ة الأول���ى �إلى عم���ارة الآخرة .ف�أيّ عاقلٍ يق���دّم النّعمة الزّائلة الفاني���ة ّ
النّعم���ة الباقية الأبديّة ،وهل يمكن بح�سابات العقل المقارنة بين المحدود والمطلق؟! �أولي�س
المحدود في جنب المطلق �إلاّ �صفرًا؟!
�إنّ طل���ب الدّعة والرّاح���ة في الحياة الدّنيا ي�ضاعف من ح�ضور القوّة ال�شهويّة في النّف�س،
الأمر الذي يزيد من التّوجّ ه �إلى اللذائذ الما ّديّة .وفي مثل هذه الحالة ،وحين ال يكون الرّادع
التّقوائ���ي موج���ودًا ،ف�إنّ هذا الإن�سان لن يتوّرع عن الف�سق عن �أم���ر ربّه من �أجل الو�صول �إلى
م�شتهيات���ه .وهكذا ي�صبح مثل هذا الإن�سان عبدً ا له���ذه ال�شّ هوات ،في�سهل ال�سّ يطرة عليه من
قب���ل من يمتلك ه���ذه الم�شتهيات كالمل���وك والزّعم���اء والطّ واغيت .وهو ما حك���ت عنه �آيات
القر�آن الكريم ب�ش�أن قوم فرعون الذين و�صلوا �إلى درجة كبيرة من خفّة العقل}:ﮟ
ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ{(((.

((( جنود العقل والجهل� ،ص .251 - 250
((( نهج البالغة� ،ص.106
((( بحار الأنوار ،ج� ،74ص .84
((( �سورة الزخرف ،الآية .54
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 .2احتجاب الفطرة

وال �شكّ ب�أنّ من لم يتحرّك على طريق ال�سّ ير وال�سّ لوك �إلى اهلل تعالى ،فلن تتحقّق اال�ستعاذة
م���ن ال�شّ يطان وجنوده عنده .والحماقة من جنود �إبلي�س؛ لهذا قال الإمام {« :الحمق من
جن���ود الجه���ل و�إبلي�س ،ومن مقت�ضيات الفطرة المحجوب���ة؛ لأنّ الفطرة �إذا احتجبت عجزت
ع���ن �إدراك الحقّ تعالى والرّوحانيّ���ات التي من جنوده ع َّز وجل ،وتوجّ هت �إلى الدّنيا والنّف�س،
أي�ض���ا لي�ست بحقيقتها
وتقوقع���ت في حجاب الإ ّني���ة والأنانية ،وهي الإ ّني���ة الدنيويّة التي هي � ً
الحقيقيّة ،فت�صير بذلك محرومة من جميع مراتب المعنويّات والمعارف الإلهيّة كافة»(((.
�أمّ���ا احتجاب الفطرة فمردّه بالدّرجة الأول���ى �إلى عدم �إعمال العقل في تمييز الكمال من
النّق����ص ،حي���ث تتوجّ ه الفطرة عندها �إلى الكمال الموه���وم ،فتحتجب به ،بدل �أن تتوجّ ه �إلى
الكمال الحقيقيّ لتتكامل به ،وت�صل بعدها �إلى الكمال المطلق.
ق�صة هذه النّف�س وهي تتفاعل مع عالم الطّ بيعة ،وما
ويحدّثنا الإمام الخمينيّ { عن ّ
ينجم عنه في الحالين :حال اختيار التوجّ ه �إلى �أ�سفل �سافلين ،وحال التّوجّ ه �إلى �أعلى عليّين،
فيقول« :ينبغي معرفة �أنّ النّف�س الإن�سانيّة هي كالمر�آة ،تكون في الفطرة الأولى �صافية نورانيّة
خالية من ك ّل كدورة وظلمة ،ف�إذا واجهت عالم الأنوار والأ�سرار المنا�سب لجوهر ذاتها ترقّت
تدريجيًّا ،وانتقلت من مقام نق�ص النّورانيّة �إلى كمال الرّوحانيّة والنّورانيّة ،حتى تتخلّ�ص من
جميع الكدورات والظّ لمات ،وتتحرّر وتهاجر من قرية الطّ بيعة المظلمة وبيت النّف�س المظلم،
فيك���ون ن�صيبها م�شاهدة جمال الجميل ،ويقع �أجرها عل���ى اهلل .ولعلّه �إلى هذا المعنى ت�شير
الآي���ة الكريم���ة}:ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ{((( ،وكذلك الآية ال�شريف���ة}:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ {(((.
�أجل ،فالذي يتولّى �أمر باطنه وظاهره ويت�صرّف فيهما الحقّ تعالى وحده ال �شريك له ،تتحوّل
أر�ض مملكة وجوده من الظّ لمة �إلى النّور الإلهيّ }:ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ {((( ،فيتخلَّ�ص
� ُ
((( جنود العقل والجهل� ،ص .255
((( �سورة الن�ساء ،الآية .100
((( �سورة البقرة ،الآية .257
((( �سورة الزمر ،الآية .69
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من جميع الظّ لمات والكدورات ،وي�صل �إلى النّور المطلق الم�ساوق والقرين للوحدة المطلقة،
ولع ّل في هذا يكمن �س ُّر ذكر النّور ب�صيغة المفرد ،مقابل ذكر الظّ لمات ب�صيغة الجمع في �آية
الكر�سيّ »(((.
ّ
بالتعقل وترك ّ
حب الدنيا
عالج الحماقة
�إنّ هلل تعالى في تربية عباده �ش�ؤونًا ال تُح�صى ،ومن �ش�ؤونه �أنّه يبتلي بع�ض ه�ؤالء الحمقى
ب�ضربة تنزل على ر�ؤو�سهم لتوقظهم ممّا هم فيه ،وتبدّل توجّ هاتهم الم�ستغرقة في هذه الدّنيا
الفانية .وعلينا �أن ن�س�أل اهلل تعالى �أن ال ي�ؤدّبنا بعقوباته ،وذلك ال يح�صل �إلاّ �إذا جعلنا العقل
�أ�سا����س خياراتنا في هذه الحياة ،ونزعنا من قلوبن���ا حبّ الدنيا .يقول الإمام الخميني{
مخاطب ًا �أولئك المبتلون ب�آفة الحمق:
«يا حبيبي! ا�ستيقظ قلي ًال من هذه النومة الثقيلة ،وا�سلك طريق عا�شقي الح�ضرة الإلهية،
وطهِّر يديك ووجهك من ظلمات هذا العالم وكدوراته و�شيطانيَّته ،و�أدخل زقاق الأحبّاء ع�سى
�أن ت�سير باتجاه باب الحبيب.
ي���ا عزيزي! �إن �أيّام هذه المهلة الإلهية �سرعان م���ا تنق�ضي فنرحل بعدها عن هذه الدنيا
�شئن���ا �أم �أبين���ا� ،إمّا طواعي���ة �إلى ال َروْح والريح���ان والكرامات الإلهية؛ و�إمّ���ا كره ًا �إلى النزع
وال�صعق وال�ضغطات والظلمات والكدورات �إن مثلنا في هذه الدنيا مثل ال�شجرة التي غُ ر�ست
تح�س
جذوره���ا في الأر�ض ،ف����أن كانت فيت ًة كان قلعها �أي�سر وا�سرع وحتى لو كانت  -فر�ض ًا ّ -
بالأل���م م���ن القلع فهو �ألم ي�ضعف ويق ّل كلما كان تعلّق جذورها بالأر�ض ونفوذها فيها �أقل؛ وال
يخف���ى �أن قلع النبتة الفتيّة التي تعلّقت بالأر�ض حديث ًا يتمّ بقليل من توغّ لت وت�شبّثت جذورها
الفرعي���ة والأ�صلي���ة في باطن الأر�ض ،وا�ستقوت فيها ،ف�إن قلعه���ا ال يت ُّم �إلاّ با�ستخدام الف�أ�س
لك���ي يقط���ع جذورها ،ف����إذا كانت هذه ال�شج���رة  -فر�ض��� ًا  -تح�س بالألم فت�ص���ور ما الذي
�ستقا�سيه �أثناء قلعها ،ثمّ قارن حالها هنا بحالها حين قلعها لو كانت فتيّة! فكم هو الفرق في
�ألم القلع بين هذه وتلك.
((( جنود العقل والجهل� ،ص .250 - 249
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�إن حبّ الدنيا والنف�س بمثابة الجذر الأ�صلي ل�شجرة الإن�سان ،ومنه يتفرّع الحر�ص والطمع
وحبّ الزوجة والبنين والمال والجاه ومثالها ،ف�إن كانت هذه الفروع �ضعيفة في نف�س الإن�سان
مثل النبتة الفتيّة .لم يكن من ال�صعب ف�صل الإن�سان عنها ونقله �إلى العالم الآخر؛ فال يحتاج
الأم���ر ف���ي هذه الحال �إلى �شدّة ال�ضغط من قبل مالئك���ة اهلل الموكلين بقب�ض الروح؛ وال �إلى
�ش���دّة ال�ضغ���ط على روح الإن�سان ونف�سه .ولكن �إذا امتدت  -ال �سمح اهلل  -جذور تلك الفروع
الخبيث���ة في ار�ض عالم الطبيعة وتر�سَّ خت وانت�ش���رت فيها ،ف�إن ر�سوخها وانت�شارها لن يكون
مث���ل ر�س���وخ جذور ال�شجرة وانت�شارها ،لأنّ���ه �سيمتد �إلى جميع �أرجاء عال���م الطبيعة؛ كما �أن
ال�شج���رة مهما كبرت ال تمتد جذورها في الأر�ض لأكثر م���ن ب�ضعة امتار ،ولكن جذور �شجرة
حب الدنيا تمت ُد في جميع �أرجاء عالم الطبيعة الظاهرة منها والباطنة فتخ�ضع جميع العالم
ل�شهوات فروع هذه ال�شجرة الخارجية ،ولهذا لن يكون ممكن ًا قلع هذه ال�شجرة ب�سالم!
�إن الخطر العظيم لمحدق بالإن�سان مع بقاء حبّ الدنيا في قلبه؛ لأن من الممكن �أن يرى
 عند معاينة عالم الغيب [حين االحت�ضار] حيث تكون فيه بقايا من الحياة الملكية الدنيويةبع�ض حجاب الملكوت،
�أي�ض��� ًا  -م���ا �أُعد له في ذلك العالم �إذ يُك�شف له وهو ف���ي تلك الحال ُ
في���رى عندئ���ذٍ �أن الحق تعالى وجنوده الموكلي���ن بقب�ض الروح يف�صلونه ع���ن محبوبته � -أي
الدني���ا  -وينقلون���ه �إلى دركات ذلك العالم وظلماته ،فتظهر فيه ب�سبب ذلك حا ٌل من البغ�ض
والعداء للحق تعالى ومالئكته الم�أمورين بقب�ض روحه ،فيخرج من الدنا وهو بهذه الحال من
البغ����ض والعداء هلل ومالئكته ،وال يخفى ماذا �سيكون م�صي��� ُر من يغادر الدنيا وهو على هذه
الحال»(((.

((( جنود العقل والجهل� ،ص .253
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المفاهيم الرئيسة

ّ
والتفطن ،و�أُخرى على
 .1الحم���ق يقاب���ل الفهم ،ويطلق الفهم ت���ار ًة على �سرعة االنتق���ال
�صف���اء باطن ال ّنف�س و�شدّته الموجب���ة ل�سرعة االنتقال ،ويُقاب���ل المعنى الأوّل البالدة
فيما يقابل المعنى الثاني كدورة ا ّلنف�س التي ت�ستلزم الغباء والحمق.
ّ � .2إن ق�سمً���ا من ال ّن�صو�ص ّ
إدراكي .والق�سم
ال�شريفة يبيّن � ّأن الحماقة ترتبط بالجانب ال ّ
لوكي .لكنّ الت�أمّل في الن�صو�ص ال�شريفة يبيّن � ّأن الأمر ك ّله
الآخر يرتبط بالجانب ّ
ال�س ّ
يرجع �إلى اال�ستخفاف بالعقل الذي يك�شف ويميّز بين الخير وال�ش ّر والكمال وال ّنق�ص.
 .3نجد الأحمق وقد �أغلق على نف�سه باب ال ّتكامل وفتح عليها باب العداء والمعاداة لأولياء
اهلل الذين هم حجج اهلل في الأر�ض و�سبل الو�صول �إليه.
 .4تكون معرفة ال ّنف�س ومعرفة عيوبها من �أبده المعارف ،لذا فمن �أعلى مراتب الحمق �أن
يحجب الإن�سان نف�سه عن نف�سه وروحانيّتها.
توجه
ال�سب���ب الأ�سا����س وراء الحماقة و�ضعف فهم الإن�س���ان للأمور المعنو ّية هو ّ
� .5إنّ ّ
القل���ب وال ّنف�س نحو عالم ّ
الطبيعة كغاية نهائ ّية ،والإدبار عن عالم ال ّنور والحقائق
الغيب ّية.
ّ � .6إن �ش���دّة التع ّقل والتدبّر في �أمور الدّنيا ،والذي ين�ش�أ من االن�صراف التا ّم �إليها ،ي�ؤدّي
�إلى الحماقة ب�ش�أن الأمور الدّينيّة التي تهدف بالدّرجة الأولى �إلى عمارة الآخرة.
 .7الحم���ق م���ن جنود الجهل و�إبلي����س ،ومن مقت�ضي���ات الفطرة المحجوب���ة ،ل ّأن الفطرة
�إذا احتجب���ت عج���زت عن �إدراك ّ
الحق تعالى وال ّروحانيّ���ات التي من جنوده ع َّز وجل،
وتوجّ هت �إلى الدّنيا وال ّنف�س ،وتقوقعت في حجاب الإ ّنية والأنانية..،
 .8بال ّرغم من � ّأن بع�ض درجات الحماقة غير قابلة للعالج عمليًّا ،لك ّنها لي�ست خارجة عن
اختي���ار الإن�س���ان .مع بقاء �شيء من العقل ،ي�ستطيع الإن�س���ان �أن يلتفت �إلى ما فيه من
لل�سالك المجاه���د �أن يقذف بذاك المقدار من نور العقل على �صفحة
حماق���ة؛ ويمكن ّ
نف�سه وباطنه المت ّكدر بظلمة الحماقة ،فيزهق ما فيه من باطلها.
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شواهد من وحي ّ
الدرس

دعاء:
«ال َّل ُه� � َّم َال َت� � َد ْع خَ ْ�صلَ� � ًة ُت َع ��ابُ مِ ِّن ��ي �إ َّال �أ َْ�صلَحْ َت َه ��اَ ،و َال عَا ِئ َب� � ًة �أُ َو َّن ��بُ ِب َه ��ا �إ َّال حَ �سَّ ْن َتهَاَ ،و َال
�أُ ْكرُو َم ًة فِي نَاقِ�صَ ًة �إ َّال �أَ ْت َم ْم َتهَا»(((.

الروايات ال�شريفة:
 .1عن �أمير الم�ؤمنين �« :Qأكبر الحمق الإغراق في المدح والذم»(((.
 .2عن �أمير الم�ؤمنين « :Qمن �أعظم الحمق م�ؤاخاة الفجّ ار»(((.
 .3عن �أمير الم�ؤمنين �« :Qأحمق النا�س من يمنع الب ّر ويطلب ّ
ال�شكر ،ويفعل ال�ش ّر
ويتو ّقع ثواب الخير»(((.
 .4عن �أمير الم�ؤمنين « :Qطلب الجنة بال عمل حمق»(((.
 .5عن �أمير الم�ؤمنين « :Qالحمق يوجب الف�ضول»(((.
ين َ Qكا َن َي ُق ُ
 .6ع���ن الإمام الكاظم « :Qيَا ِه َ�شامُ� ،إِ َّن �أَ ِمي� � َر ا ْل ُم�ؤْ ِم ِن َ
ول� :إِ َّن ِم ْن
ع اََل َم� � ِة ا ْلعَا ِق � ِ�ل �أَ ْن َي ُكو َن ِفي� � ِه َث اَل ُث ِخ�صَ ٍال :ي ُِجيبُ ِ�إ َذا �سُ ِئ َلَ ،و َي ْن ِط � ُ�ق ِ�إ َذا عَجَ َز ا ْل َق ْو ُم
َع � ِ�ن ا ْل� � َك اَل ِمَ ،وي ُِ�شي ُر ِبال َّر ْ�أ ِي ا َّل ِذي َي ُك ُ
ون ِفي ِه َ�ص اَل ُح �أَهْ ِل� � ِهَ ،فم َْن َل ْم َي ُك ْن ِفي ِه ِم ْن َه ِذ ِه
ا ْل ِخ�صَ ِال ال َّث اَل ِث َ�ش ْي ٌء َف ُه َو �أَحْ م َُق»(((.

((( ال�صحيفة ال�سجّ اديّة ،دعاء مكارم الأخالق.
((( غرر الحكم �ص .77
((( (م.ن)� ،ص .418
((( (م.ن)� ،ص .77
((( (م.ن)� ،ص .157
((( (م.ن)� ،ص .76
((( الكافي ،ج� ،1ص .17
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َاح ٍدَ ،فحَ ِّد ْث ُه
 .7عن �أمير الم�ؤمنين �« :Qإِ َذا َ�أ َرد َْت َ�أ ْن َت ْخ َت ِب َر َع ْق َل الرَّجُ ِل ِفي مَجْ ِل ٍ�س و ِ
ِفي ِخ اَل ِل حَ ِدي ِث َك ِبمَا اَل َي ُك ُ
ونَ ،ف ِ�إ ْن �أَ ْن َك َر ُه َف ُه َو عَا ِق ٌلَ ،و ِ�إ ْن َ�ص َّد َق ُه َف ُه َو �أَحْ م َُق»(((.
 .8عن �أمير الم�ؤمنين ِ « :Qل�سَ ُان ا ْلعَا ِق ِل َورَا َء َق ْل ِب ِهَ ،و َق ْلبُ الأحْ م َِق َورَا َء ِل�سَ ا ِن ِه»(((.
 .9عن �أمير الم�ؤمنين « :Qالجاهل الأحمق �إن ا�ستقبلته بجميل غفل ،و�إن ا�ستنزل
ع ��ن ح�س ��ن ن ��زل ،و�إن حم ��ل عل ��ى جهل ج ِه ��ل ،و�إن حدّث ك� � ّذب ،ال يفق ��ه و�إن فقه لم
يتف ّقه»(((.
 .10عن �أمير الم�ؤمنين �« :Qأحمق النا�س من ظن �أنه �أعقل النا�س»(((.

((( بحار الأنوار ،ج� ،1ص .131
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،15ص .281
((( الديلمي� ،أعالم الدين� ،ص .132
((( غرر الحكم� ،ص .77

الدّرس السابع والعشرون

الخرق
ّ
تشكله وعالجه
ماهيته،

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يبيّن معنى الخرق و�آثاره على �إيماننا وعباداتنا.
2 .2ي�شرح كي���ف ي�ؤدّي الخرق �إلى قطع طريق تكاملنا
وتكامل الآخرين.
3 .3ي�شرح كيف تت�شكّل ال�شخ�صيّة الخرقاء ،وال�سبيل
للتخلّ�ص من الخرق.

تمهيد
رُوي ع���ن ر�س���ول اهللَ « :Pل� � ْو كَا َن الْخُ رْقُ خَ لْقاً ُيرَىَ ،م ��ا كَا َن �شَ يْ ٌء مِ مَّا خَ لَ� � َق اهلل أَ� ْق َب َح
مِ ْنهُ»(((.
�إنّ االتّ�صال بم�صادر الوحي وينابيع الحكمة هو �أف�ضل طريقة لل�سّ ير في مراتب المعرفة.
وها هي الآثار الكثيرة لهذه الم�صادر بين �أيدينا ،تدعونا للتدبّر فيها .و�إنّ من ت�أمّل فيما ورد
ع���ن �أهل الحكمة ومنازل الوح���ي يعلم يقينًا �شدّة اهتمامهم بتهذيب النّفو�س وتزكيتها .وعلى
ك ّل من �أراد ا�ستفادة العلم منهم � Rأن يح�صل على مفاتيح الخزائن ،ومن هذه المفاتيح
م�صطلحات اللغة.
لي�س���ت الم�صطلح���ات �س���وى �أداة للو�ص���ول �إلى العمق المعرف���يّ  .فما �أكثر تل���ك الق�ضايا
الأخالقيّة والمعنويّة التي تختفي وراء الم�صطلحات .وهي تك�شف عن �أحوال النّفو�س والقلوب
ودقائقها ،وتبيّن لنا �أ�سرار ال�شّ خ�صيّة الإن�سانيّة وعجائبها.
خا�صة ،م�صطلح الخرق .وقد
وم���ن هذه المفردات العلميّة الت���ي تحكي عن ق�ضيّة نف�سيّة ّ
ورد ه���ذا اللفظ في الرّواي���ات والأحاديث ،في �سياق ذكر �آثاره وقبح���ه �أكثر من بيان تعريفه
وتحديده .فما هو الخرق؟ ومن هي ال�شّ خ�صيّة الخرقاء؟ وكيف يمكن معالجتها؟
ّ
ّ
خصية الخرقاء
تعريف الش
يظه���ر م���ن مجم���وع الأحادي���ث والرّواي���ات وال�شّ واه���د الت���ي وردت ف���ي كلم���ات الإم���ام
الخمين���ي { �أنّ الخرق هو العن���ف .وال�شّ خ�صيّة الخرقاء تتعامل م���ع الأ�شخا�ص والأمور
وال�ضرر.
ب�صورة ت�ؤدّي �إلى الأذى ّ
((( الكافي ،ج� ،2ص .321
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يق���ول الإمام الخمين���يّ {« :الرِ فْ���قُ » (بالك�سر) �ض��� ّد «العنف» ،وهو بمعن���ى المداراة
«الرّفق بالك�سر �ض��� ّد الخُ رق ،وه���و �أن يُح�سن الرّجلُ
واللط���ف ف���ي التّعامل ...وفي المجم���عِ :
العم���لَ  .وفي الحديث�« :إذا كان الرّفق خرقًا ،كان الخرق رفقًا»((( ...معناه وا�ض ٌح هو :عندما
���ف عن المداراة والرّفق ،والعمل بالخرق الذي
ي�صي���ر الرّفقُ �سببًا للخرق والتّعب ،فيجب الك ّ
ي�صبح حينئذٍ الرّفق والمداراة عينهما ،فمثلاً �إذا �صار الرّفق والمداراة في قطع اليد التّالفة
الت���ي ال منا�ص من قطعه���ا �سببًا للخرق والتّعب والإيذاء ل�صاحبه���ا ،وجب اللجوء �إلى العنف
والعجل���ة وال�ش���دّة في قطعها ،فيكون ه���ذا الخرق حينئ���ذٍ الرّفق والم���داراة عينهما .و«خرقَ
خُ رق���اً» من باب تعب ،وهو �ض ّد الرّفق والم���داراة ،و«الخُ رق» ورد بمعنى �ضعف العقل والحمق
والجهل والعنف والزّجر والعجلة .وفي الحديث« :الخرق �ش�ؤ ٌم والرّفق يُمنٌ »((( ،وخرق الثّوب
أده�ش ،والظّ اه���ر �أنّ معظم هذه المعاني
وخاف ،و�أخرقَ بمعنى � َ
ده����ش َ
م ّزق���هُ ،وخرق بمعنى َ
المتع���دّدة م�أخوذ بع�ضها من بع�ض ف�أ�صولها ترجع �إلى معنًى واحدٍ  ،كما هو وا�ضح من ال ّت�أمّل
في موارد ا�ستخدامها»(((.
ولمّ���ا كان الخ���رق �ض��� ّد ال ّرف���ق ،والرّفق ه���و �أن يح�سن ال ّرج���ل العمل ويراع���ي م�صلحته
و�شروطه ،ف�إنّ الخرق هو �إ�ساءة العمل ب�سبب العنف وال�شدّة وعدم المداراة .وهو يح�صل في
العب���ادة وفي الأعم���ال المختلفة وفي التّعامل مع النّا�س ،حيث �إنّ ل���كلٍّ من هذه الأمور �أ�صولاً
ينبغي مراعاتها لأجل الو�صول �إلى النّتائج الح�سنة منها .والأخرق هو الذي يف�سد هذه الأمور
بال�شدّة والعنف والحدّة ب�سبب ما يكون في نف�سه من �أمورٍ ،ن�شير �إليها الحقًا.
ما هي آثار الخرق؟
.1الحرمان من نور اإليمان

يذك���ر الإم���ام بع�ض النّماذج المتع ّلق���ة ب�آثار الخرق ونتائجه� ،إلاّ �أنّ �أ�س���و�أ �آثاره ما يرتبط
بالإيم���ان ،حيث ي����ؤدّي الخرق �إلى حجب���ه بالكامل والحرمان من ن���وره وهدايته ،فعن الإمام
((( ال�سيد الر�ضي ،نهج البالغة� ،ص.402
((( الكافي ،ج� ،2ص.119
((( جنود العقل والجهل� ،ص.286 - 285
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الباقر« :Qمن قُ�سم له الخُ رق حجب عنه الإيمان»((( .ولأنّ الرّكيزة الأ�سا�سيّة للإيمان
ه���ي العبادة ،ولأنّ العب���ادة تمثّل الأر�ض الخ�صبة لزيادة الإيم���ان وتكامله ،ف�إنّ من حُ رم من
العبادة ونورها �سيُحرم من ثمرات الإيمان وحياته.
يقول الإمام{« :العنف والخُ رق قد ي�ؤدّيان �أحيانًا �إلى عدم ا�ست�ساغة الرّوح وا�ستثقالها
للعبادة والعبوديّة ،وهذا ما ي�ؤدّي �إلى �إعرا�ض القلب عن الحقّ تعالى؛ ولذلك كان الرّفق قفل
الإيمان فمن ح�صل عليه اكت�سب االيمان»(((.
.2ال ّنفور من العبادة

وهذا بدوره ي�ؤدّي �إلى �ضعف النّف�س و�سلب العزيمة ،و�إلى النّفور من ك ّل ما يتّ�صل بالعبادة.
خا�صة في بدايات
يق���ول الإمام الخميني{« :وما �أكثر ما ي�ؤدّي �أخ���ذ النّف�س بال�شدّة ـ ّ
الأم���ر ،وال �سيّما مع ال�شّ باب ـ �إلى تنفيرها من الرّيا�ض���ات وال�سّ لوك ،وبالتالي �إلى الفرار من
الح���قّ  .وبالفعل ف�إنّ الكثير من ال�شّ باب انحرفوا بالكامل و�ص���اروا ال يبالون بال�شّ �ؤون الدّينيّة
�أ�ص�ًل اً بعد فترة �ش���دّدوا فيها على �أنف�سه���م بالمواظبة الم�شدّدة وااللت���زام المفرط في �أداء
الم�ستحبّات!»(((.
 .3البغض والعداء لعباد اهلل

يق���ول الإمام الخمينيّ {« :القلب الملوّث بالبغ�ض والع���داء لعباد اهلل ،الذي يعاملهم
بالعنف والخُ رق ،فهو منحرف عن الفطرة الإلهيّة ال�سّ ليمة ،بل ومحتجبٌ عنها بالتّلوّث بالدّنيا
وزخرفه���ا وح���بّ النّف����س والعجب بها»((( .ف���ي هذا الكالم النّوران���يّ يبيّن الإم���ام �أنّ البغ�ض
والعداء للنّا�س يحمل الإن�سان على �أن يعاملهم بالعنف وال�شدّة؛ �أي بالخرق.
 .4قطع طريق ال ّتكامل على ال ّنفس واآلخرين

�إنّ م���ن �أعظ���م العب���ادات الإ�سالميّ���ة الأمر بالمع���روف والنّهي ع���ن المنك���ر فبهما تُقام
الفرائ����ض وي�صلح المجتمع وتترع���رع الف�ضائل وت�ستق ّر القيم الطّ يّبة .ونالحظ �أنّ من �أعداء
((( الكافي ،ج� ،2ص .321
((( جنود العقل والجهل� ،ص .292
((( (م.ن)� ,ص.289
((( (م.ن)� ,ص .291 - 290
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هذه الفري�ضة الخرق؛ حيث ي�ؤدّي �إلى نتائج معاك�سة تمامً ا للإ�صالح ،فيف�سد بدل �أن ي�صلح،
بل يزيد الف�ساد ف�سادًا.
له���ذا يقول الإمام{�« :إنّ �أح���د الأ�صول المهمّة في باب الأم���ر بالمعروف والنّهي عن
المنك���ر ،الأخذُ بال ّرف���ق والمداراة ،فمرتكب المع�صيّة �أو ت���ارك الفري�ضة ربّما �أدّى منعه عن
مع�صيت���ه بالعنف وال�شدّة �إلى دفعه نحو ارتكاب مع�صية �أكب���ر حتّى ينتهي حاله �إلى الردّة �أو
والتع�صب؛
ّ
الكفر؛ لأنّ طبيعة الإن�سان ال ت�ست�سيغ مرارة الأمر والنّهي ،فهما يثيران فيه الغ�ضب
ل���ذا يجب عل���ى الآمر بالمعروف والنّاهي عن المنكر �أن يجبر م���رارة تقبّل الأمر والنّهي غير
الم�ست�ساغ���ة بحالوة طي���ب الكالم والرّفق والم���داراة ،لكي ي�ؤثّر كالمه ف���ي القلوب القا�سية
العا�صية ،فتلين له وتخ�ضع لأمره ونهيه»(((.
وم���ن �أعظم م�صاديق الأمر بالمعروف الدّعوة �إلى معرف���ة اهلل ،وال�سّ ير وال�سّ لوك ،وعبور
المقام���ات المعنويّ���ة .لكنّ الأخ���رق الذي ال يرى �إلاّ ف���ي العنف �سبيلاً �إلى ه���ذه الدّعوة ي�س ّد
الطّ ري���ق عل���ى هذه الحقائ���ق والفيو�ضات المعنويّة الت���ي كان عالم الخلقة م���ن �أجلها .ونجد
الإم���ام الخميني { ي�شير �إلى هذه الق�ضيّة في ب���اب الخرق عند �شرحه للحديث المنقول
ع���ن �أبي عبد اهلل ال�ص���ادق « :Qيَا ُع َم� �رُ ،اَل تَحْ مِ لُوا َعلَ ��ى �شِ ي َع ِت َن ��ا ،وَا ْر ُفقُوا ِب ِه� �مْ؛ َف�إِ َّن
َّا�س اَل يَحْ تَمِ لُو َن مَا تَحْ مِ لُونَ»(((.
الن َ
«وه���ذا الحديث ال�شّ ريف يحمل و�ص ّي ًة عامّة للخوا�ص ،فالنّا�س متمايزون في تحمّل العلوم
والمعارف ،وكذلك في تحمّل الطّ اعات القلبيّة والبدنيّة ،فال يمكن الإف�صاح لك ّل �شخ�ص عن
خا�ص���ة في باب المعارف ،بل �إنّ �سرائر التّوحيد وحقائ���ق المعارف هي من الأ�سرار
ك ّل عل���م ّ
ال�ضالالت و�أنواع الإ�ضالل و�أ�شكال التّكفير،
الت���ي يجب كتمانها وحفظها عند �أهلها .ومعظم ّ
ناتج ٌة من عدم التزام هذه الو�صيّة ،بل �إنّ اجتناب النّا�س ،حتّى علماء الظّ اهر منهم ،للعلوم
الإلهيّ���ة وابتعاده���م ع���ن المعارف والحقائ���ق نات ٌج من «تهتّ���ك» بع�ض �أرب���اب اال�صطالحات
الذوقيّة �أو �أ�صحاب العلوم العرفانيّة الرّ�سميّة الذين �أف�صحوا عن القر�آن والحديث ال�شّ ريف
وا�صطالحاتهم���ا ،مع �أنّ ه���ذه الحقائق المعرفيّة موجودة ـ في �أكم���ل �صورها من البيان ـ في
((( جنود العقل والجهل� ،ص .289 - 288
((( الكافي ،ج� ،8ص.334
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كت���اب اهلل و�أحادي���ث �أئمّة اله���دى  ،Rولكنّ ه����ؤالء �أظهورها ب�صورة �س ّيئ���ة ،جعلت �أهل
أي�ضا عن ف�صل اللبِّ ع���ن الق�شر ،والحقيقة عن
الظّ اه���ر ينف���رون منها ،بعد �أن عجزوا ه���م � ً
ال�ص���ورة الظّ اهري���ة ،والمعن���ى ع���ن اللفظ ،فنف���وا �أ�صل تلك الحقائ���ق المعرفيّ���ة ال�شّ ريفة.
ّ
ولع��� َّل �إلى هذا المعنى ت�شي��� ُر الأحاديث ال�شّ ريفة الت���ي تق�سّ م الإيمان �إلى �سبع���ة �أ�سهم(((� ،أو
�إل���ى ع�شر درج���ات(((� ،أو �إلى ت�سعة و�أربعين جزء ًا((( ،وكذل���ك قولهم« :Rال تحملوا على
�صاح ��ب ال�سّ ه ��م �سهمي ��ن ،وال عل ��ى �صاح ��ب ال�سّ همين ثالث ��ة»((( ،وهك���ذا .ولأنّ التّمايز في
درج���ات الأعم���ال والطّ اقة والإقبال وال�شّ ���وق �إليها ين�ش�أ غالبًا من اخت�ل�اف درجات الإيمان،
ف�إ ّنه���م � Rضربوا الأحاديث ال�شّ ريف���ة مثلاً بهدف تقريب هذا المعنى للأذهان ،فقالوا:
«�إنّ رج�ًل�ااً كان ل ��ه جارٌ ،وكان ن�صرانيًّا ،فدعاه �إلى الإ�س�ل�ام وزيّن ُه له ف�أجابه ،ف�أتاه �سحيرا
تو�ض�أ
فق ��رع علي ��ه الب ��اب ،فقال له :م ��ن هذا؟ ق ��ال� :أنا فالن ،ق ��ال :وما حاجتك؟ فق ��الّ :
فتو�ض� ��أ ولب�س ثوبه وخرج معه ،قال :ف�صليّا ما
ال�صالة .قالّ :
والب� ��س ثوب ��ك ،و ُم ّر بنا �إلى ّ
�ش ��اء اهلل ،ث ��م �صل ّي ��ا الفج ��ر ،ث ّم مكثا ح ّت ��ى �أ�صبحا ،فقام ال ��ذي كان ن�صران ًّي ��ا يري ُد منزلهُ،
فق ��ال ل ��ه الرّجل� :أين تذهب؟ النّها ُر ق�صي ٌر وال ��ذي بينك وبين الظّ هر قليل! قال :فجل�س
مع ��ه �إل ��ى �أن �ص ّل ��ى الظّ هر ،ث ّم ق ��ال :وما بين الظّ ه ��ر والع�صر قليل! فاحتب�س ��ه حتى �صلّى
الع�ص ��ر .ق ��ال :ث ّم ق ��ام و�أراد �أن ين�صرف �إلى منزله ،فقال له� :إنّ ه ��ذا �آخر النّهار و�أقلُّ من
�أ ّول ��ه ،فاحتب�س ��ه حت ��ى �صلّى المغرب ،ث� � ّم �أراد �أن ين�صرف �إلى منزله ،فقال ل ��ه� :إنّما بقيت
�ص�ل�اة واح ��دة .ق ��ال :فمكث حت ��ى �صلّى الع�ش ��اء الآخرة ،ث ّم تف ّرق ��ا .فلم� �اّ كان �سُ حيرا غدا
تو�ض�أ
علي ��ه ،ف�ض ��رب عليه الباب ،فقال :من هذا؟ قال� :أنا فالن ،قال :وما حاجتك؟ قالّ :
والب� ��س ثوب ��ك ،واخ ��رج بن ��ا ن�صلّي .قال :اطل ��ب لهذا الدّين م ��ن هو �أرفع م ّن ��ي ،و�أنا �إن�سان
م�سكي ��نٌ وعل ��يَّ عي ��ال»((( .وقد تق���دّم في هذه الأحادي���ث ال�شّ ريف���ة �أنّ الإمام  Qيو�صي
((( الكافي ،ج� ،2ص.42
((( (م.ن)� ،ص .45
((( (م.ن).
((( (م.ن)� ،ص .42
((( (م.ن)� ،ص .43
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بالرّفق والمداراة لعباد اهلل وعدم تحميلهم ما ال طاقة لهم به فينفروا ويتمرّدوا»(((.
فنتيج���ة هذا الخل���ق القبيح انق�س���ام المجتمع العلميّ �إل���ى فئتين :فئة ت���رى �أنّه ال ب ّد من
ط���رح الق�ضايا العرفانيّة والمعنويّة ب�أيّ �شكلٍ كان ،وفئة قامت ،وكردّة فعل على الفئة الأولى،
بمحاربة �أيّ نوعٍ من هذه الأطروحات .وفي الأحوال كلّها �أدّى هذا االنق�سام �إلى خ�سائر فادحة
أي�ضا كيف �أنّ الرّفق �إذا وُ�ضع
وحرم���ان عظيم ابتُلي به هذا المجتم���ع .ويُعلم من هذه الحالة � ً
على �شيء زانه و�أعطاه حقّه ومقداره ،وكيف �أنّ الخرق �إذا وُ�ضع على �شيء �شانه و�أخرجه عن
حدّه.
�إنّ حي���اة الب�ش���ر ف���ي يوميّاتهم هي حياة تربي���ة وتكميل وتكامل ،ول���ك ّل الأ�شياء من حولنا
أي�ضا .ه���ي حركة دائمة م�ستديمة ال تعرف التوقّ���ف فنحن بحاجة �إلى الرّفق
حرك���ة تكامليّة � ً
والم���داراة دائمًا م���ن �أجل �إعانة �أنف�سنا وغيرن���ا على هذا التّكامل ،وبالتال���ي �سيكون الخرق
م�شكلة كبيرة؛ لأنّه يقف في وجه هذه الحركة التكامليّة ويمنعها.
لي����س كل عنّف و�شدّة هو خ���رق ،فالمعيار ينبع من الجهة التّربويّة ...ف�إذا وجدنا �أنّه يعين
الآخر وي�ساعده ويربّيه ويكمّله ويزيل من �أمامه الموانع ،فال يكون العنف �أو ال�شدّة هنا م�شكلة،
كما في قوله تعالى }:ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ {(((.
وال �ش���كّ ب�أنّ الأخرق يالح���ظ نتائج تعامله العنيف مع الأ�شخا����ص والأ�شياء؛ ف�إذا ا�ستم ّر
ف���ي خرقه ،فهذا يعني �أنه يعطّ ل العق���ل ويحجبه ،و�سرعان ما ي�ؤدّي ذلك �إلى انطفاء نوره في
القلب.
عالج الخرق
ع�ل�اج الخرق يعتم���د ب�شكل �أ�سا�سي على العمل بخالف مقت�ضي���ات هذه الرذيلة الخلقية،
وعل���ى عك����س ما ت�أمر ب���ه النف�س ،ف�إذا كانت النف����س تطلب من الإن�سان العجل���ة والت�سرّع في
الأم���ور فعلي���ه �أن يعم���ل بعك�س ما تطلب���ه ،لتكون في المقاب���ل الرفق والمدراة ه���ي ال�صفات
الحاكمة .يقول الإمام الخميني{:
((( جنود العقل والجهل� ،ص .295 - 293
((( �سورة الفتح ،الآية .29
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«�إن للرف���ق والمداراة كاملَ الأثر في تحقي���ق الغايات المرجوة من الأمور المختلفة؛ �سواء
في مجال معا�شرة النا�س و�أمور الدنيا� ،أو في مجال ال�ش�ؤون الدينية وهداية الخلق و�إر�شادهم،
والأم���ر بالمعروف ،والنهي عن المنكر؛ �أو في مجال مجاهدة النف�س وتروي�ضها وال�سلوك �إلى
اهلل تعال���ى :ولعل �إل���ى هذا ي�شير ما ورد في الحدي���ث ال�شريف من �أن «الرف ��ق يُمنٌ والخُ رق
�ش�ؤمٌ»(((.
فمث�ل�اً يمكن للإن�سان من خالل الرفق والمداراة في القيام بالأمور الدنيوية �أن ي�ستقطب
قل���وب النا����س ويُخ�ضعها لإرادته ،ولكن من المحال �أن يُنجز �شيئ��� ًا من ذلك بالعنف وال�شدة.
وحت���ى ل���و �أجبر �أح���د ًا على طاعته بالعن���ف وال�شدة ،ف�إنه ل���ن ي�أمنَ خيانته ل���ه لأن قلبه لي�س
خا�ضع��� ًا له ،في حي���ن �أن الرفق والمودة يخ�ضعان القلوب ،ف����إذا خ�ضعت تبعتها جميع القوى
الظاهرة والباطنة.
�إن فت���ح القلوب �أهم من فتح البل���دان ،فالخدمات ال�صادق���ة والت�ضحيات المخل�صة هي
ثم���رة فتح القلوب ال���ذي ي�ستتب ُع فت���ح اللدان �أي�ض���اً .والفتوحاتُ الإ�سالمي���ة كانت ثمرة فتح
القلوب للنظام الإ�سالمي ،و�إال ما كانت لتتحقّق مع تلك القلة في الع َّد ِة والعدد.
بل �أن للرفق والمداراة الأثر الأكبر  -من �أثر �أي عامل �آخر  -في تحقق الغايات المرجوة،
هك���ذا هو الحال في ال�ش�ؤون الدنيوي���ة ،وكذلك في ال�ش�ؤون الدينية ك�إر�شاد النا�س وهدايتهم،
فالرفق من �أهم العوامل في تحقّق هذا المق�صد ال�شريف ،بل ال يمكن تحقّقه بدونه.
عندم���ا �أمر اهلل تبارك وتعال���ى مو�سى وهارون  Lبالذهاب �إل���ى فرعون ودعوته �إلى
الح���ق و�إر�شاده �إليه� ،أو�صاهما  -فيما �أو�صاهما به � -أن} :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ{((( .فرغ���م �أن فرع���ون بل���غ ف���ي طغي���ان �أنانيت���ه مرتبة ادعاء
الألوهية� ،إلاّ �أن الرفق والمداراة  -مع ذلك � -أنج ُع في جذب قلبه القا�سي .وهذه و�صية عامة
لله���داة �إلى طريق الحق ،ت�أمرهم ب����أن ي�سلكوا �سبيل فتح القلوب ،ولذلك مدح اهلل تعالى نب ّي ُه
الأكرم  Pبقوله} :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ {(((.
((( الكافي ،ج� ،2ص .98
((( �سورة طه ،الآيتان  43و .44
((( �سورة القلم ،الآية .4
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�أج���ل ،فمث���ل هذا اله���دف العظيم (هداي���ة الخلق) يتطل���بُ خُ لق ًا عظيم ًا تك���ون لديه قو ُة
المقاوم���ة ف���ي مواجهة جميع ال�صعاب ،فال يت���رك ميدان هداية الخلق تح���ت �أي طائل .و�إن
�أ�ش َّد ما ي�شقُ ويتعب وي�ؤذي الهداة �إلى الحق ،معا�شرة الجهلة ودعوة الحمقى �إلى الهدى ،كان
الحال كذلك ما يزال ،لذا وجب �أن يكون ه�ؤالء الهداة متحلين ب�أ�سمى مراتب الخُ لق الح�سن،
و�أن تك���ون ق���وة الرفق والم���داراة را�سخة فيهم �إلى درج���ة تمكنهم من التغل���ب على جهاالت
الجهل���ة والحمقى؛ لأن �سرعة الت�أث���ر واالنكما�ش ومر�ض االنفعال تناف���ي مهمتهم المقد�سة،
وال�ش���دة والعنف واال�ستعجال ت�صدهم عن القيام بواجبهم في الهداية �إلى اهلل .والإر�شادات
�إلى ذلك كثير ٌة في الأحاديث ال�شريفة.
�إن �أحد الأ�صول المهمة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ الأخ ُذ بالرفق والمداراة،
فمرتك���ب المع�صية �أو ت���ارك الفري�ضة ربما �أدى منع���ه عن مع�صيته بالعنف وال�ش���دة؛ �إلى دفعه
نح���و ارت���كاب مع�صية �أكبر حتى ينته���ي حاله �إلى الردة �أو الكفر .لأن طبيع���ة الإن�سان ال ت�ست�سيغ
مرارة الأمر والنهي ،فهما يثيران فيه الغ�ضب والتع�صب ،لذا يجب على الآمر بالمعروف والناهي
ع���ن المنك���ر �أن يجبر مرارة تقبّ���ل الأمر والنهي غي���ر الم�ست�ساغة بحالوة طي���ب الكالم والرفق
والمداراة ،لكي ي�ؤثر كالمه في القلوب القا�سية العا�صية ،فتلين له وتخ�ضع لأمره ونهيه.
روى ال�شي���خ ال�صدوق Mفي كتاب الخ�صال حديث ًا �شريف��� ًا جاء فيه« :كان �آخر ما �أو�صى به
الخ�ض ُر مو�سى بن عمران � Qأن قال له :ال تُعيَّر َّن �أحداً بذنب ،و�إن �أحبَّ الأمور �إلى اهلل ع ّز
وج ّل ثالثة :الق�ص ُد في الجدةِ ،والعفو عند المقدرة ،والرف ُق بعباد اهلل ،وما رفق �أح ٌد ب�أحدٍ في
الدنيا � اّإل رفق اهلل ع ّز وج ّل به يوم القيامة ،ور�أ�س الحكمة مخافة اهلل تبارك وتعالى»(((.
كم���ا �أن الرفق م���ن الأ�صول المهمة في ب���اب تروي�ض النف�س و�سلوك طري���ق الحق تعالى،
وم���ا �أكث���ر ما ي�ؤدي �أخذ النف�س بال�شدة  -خا�صة في بداي���ات الأمر ال �سيما مع ال�شباب � -إلى
تنفيره���ا من الريا�ض���ات وال�سلوك ،و�إلى الف���رار بالتالي من الحق .وبالفعل ف����إن الكثير من
ال�شباب انحرفوا بالكامل و�صاروا ال يبالون بال�ش�ؤون الدينية �أ�ص ًال بعد فترة �شددوا فيها على
�أنف�سهم بالمواظبة الم�شدّدة وااللتزام المفرط في �أداء الم�ستحبات!»(((.
((( الخ�صال ،ج� ،1ص.111
((( جنود العقل والجهل� ،ص .287
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المفاهيم الرئيسة

 .1الخرق هو �إ�ساءة العمل ب�سبب العنف وال�شدّة وعدم المداراة .وهو يح�صل في العبادة
وف���ي الأعمال المختلف���ة وفي ال ّتعامل مع ال ّنا�س .والأخرق ه���و الذي يف�سد هذه الأمور
بال�شدّة والعنف والحدّة.
� .2أ�س���و�أ �آث���ار الخرق ،ما يرتبط بالإيمان ،حيث ي�ؤدّي �إل���ى حجبه بالكامل والحرمان من
نوره وهدايته.
 .3ي����ؤدّي الخرق �أحيا ًن���ا �إلى عدم ا�ست�ساغة ال ّروح وا�ستثقالها للعبادة والعبوديّة ،وهذا ما
ي�ؤدّي �إلى �إعرا�ض القلب عن ّ
الحق تعالى .ولذلك كان ال ّرفق قفل الإيمان.
وال�سلوك وعبور
وال�سير ّ
 .4م���ن �أعظم م�صاديق الأمر بالمعروف :الدّعوة �إلى معرفة اهلل ّ
المقام���ات المعنويّة .لك���نّ الأخرق الذي ال يرى �إلاّ في العنف �سبي�ًلإاً �إلى هذه الدّعوة
ي�س ّد ّ
الطريق على هذه الحقائق والفيو�ضات المعنويّة التي كان عالم الخلقة من �أجلها.
 .5لي�س كل ع ّنف و�شدّة هو خرق .فالمعيار ينبع من الجهة ال ّتربويّة .ف�إذا وجدنا �أ ّنه يعين
الآخر وي�ساعده ويربّيه ويك ّمله ويزيل من �أمامه الموانع ،فال يكون خر ًقا.
 .6الأخ���رق �إذا ا�ستم��� ّر في خرقه ،فهذا يعني �أنه ّ
يعطل العقل ويحجبه .و�سرعان ما ي�ؤدّي
ذلك �إلى انطفاء نوره في القلب.
 .7للخرق منا�شئ عديدة منها :البغ�ض والعداء لعباد اهلل .احتجاب الفطرة .حبّ الدّنيا.
حبّ النف�س .عدم القناعة.
 .8للخ���رق �آث���ارًا وا�ضح���ة ،فالكثير منه يظهر عل���ى الل�سان من خ�ل�ال ا�ستعمال الكلمات
ال ّنابية ّ
وال�شديدة .ف�إذا علم الإن�سان من�ش�أ الخرق و�آثاره �سهل عليه معرفة العالج.
 .9ع�ل�اج الخرق يك���ون بالرفق والمداراة ،وحم���ل النف�س على عدم العجل���ة والت�س ّرع في
الأمور.
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شواهد من وحي ّ
الدرس

الروايات ال�شريفة:

 .1عن ر َُ�س ِول اهلل« :Pال ِّر ْف ُق ُيم ٌْن ،وَا ْل ُخر ُْق ُ�ش�ؤْمٌ»(((.
َالَ َن ��ا ُة َب ْع� � َد
المْ � � َكانِ  ،و ْ أ
«م � َ�ن ا ْل ُخ� �رْق ا ْل ُمعَاجَ لَ� � ُة َق ْب� � َل ْ ِإ
 .2ع���ن �أمي���ر الم�ؤمني���ن ِ :Q
ْ�ص ِة»(((.
ا ْل ُفر َ
 .3عن �أمير الم�ؤمنين ِ « :Qل�سَ ُان ا ْلجَ ه ِْل ا ْل ُخر ُْق»(((.
 .4ع���ن �أمير الم�ؤمنين �« :Qإِ َذا َكا َن ال ِّر ْف � ُ�ق ُخرْقاً َكا َن ا ْل ُخر ُْق ِر ْفقاًُ ،ر َّبمَا َكا َن ال َّدوَا ُء
دَا ًء َو الدَّا ُء َدوَاءً»(((.
���يَ ،ف َق َال« :يَا ُب َن َّيَ ،م ��ا ا ْل َع ْق ُل؟ َقا َل:
�َ .5س َ����أ َل �أَ ِمي��� ُر ا ْل ُم�ؤْ ِم ِنينَ  Qا ْب َن ُه ا ْلحَ َ�سنَ ْبنَ عَ ِل ٍّ
ِح ْف � ُ�ظ َق ْل ِب � َ�ك َم ��ا ا�سْ ُتو ِد َع ُهَ ...ق ��ا َلَ :فمَا ا ْل ُخر ُْق؟ َق ��ا َلُ :معَادَا ُت َك َ�أ ِمي� �ر ََك َوم َْن َي ْق ِد ُر
َعلَى َ�ضر َِّك َو َن ْف ِع َك»(((.
 .6ع���ن ر َُ�س ِول اهلل« :Pمَا و ُِ�ض َع ال ِّر ْف ُق َعلَى َ�ش ْي ٍء ِ�إ اَّل َزا َن ُه ،و اََل و ُِ�ض َع ا ْل ُخر ُْق َعلَى َ�ش ْي ٍء
�إِ اَّل َ�شا َن� � ُهَ ،ف َم � ْ�ن �أُعْ ِط � َ�ي ال ِّر ْف� � َق �أُعْ ِط َي َخ ْي� � َر الدُّ ْنيَا و َْال ِآخ� � َر ِةَ ،وم َْن حُ ِر َم ُه حُ � � ِر َم َخ ْي َر
الدُّ ْنيَا و َْال ِآخ َر ِة»(((.
 .7عَ نْ �أَ ِم ِير ا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِنينَ � Qأَ َّن ُه َق َال ِل َو َل ِد ِه ا ْلحُ َ�س ْي ِن « :Qيَا ُب َن َّيَ ،ر�أْ ُ�س ا ْل ِع ْل ِم ال ِّر ْف ُق،
َو�آ َف ُت ُه ا ْل ُخر ُْق»(((.
 .8عن �أمير الم�ؤمنين « :Qا ْل ُخ ْر َق َم ْن َد َم ٌة ِفي ا ْل َعوَا ِق ِب َم ْك�سَ َب ٌة ِل ْل َعوَا ِئ ِب»(((.
 .9عَ نْ �أَ ِم ِير ا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِنينَ « :Qا ْل ُخر ُْق َ�شي ُْن ا ْل ُخ ُل ِق»(((.

((( الكافي ،ج� ،2ص .119
((( نهج البالغة� ،ص .538
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص .73
((( نهج البالغة� ،ص .402
((( بحار الأنوار ،ج� ،69ص .193
((( م�ستدرك الو�سائل .ج� ،11ص .292
((( (م.ن)� ,ص .294
((( بحار الأنوار ،ج � ،51ص .236
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص .72

الدّرس الثامن والعشرون

الرغبة بالدنيا
معناها ،نشأتها وطرق معالجتها

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يبيّ���ن معنى الرّغبة وميّزنا بين الرغبة المذمومة
والممدوحة.
2 .2ي�ش���رح كيف ت����ؤدّي الرّغب���ة �إلى ت�ساف���ل الإن�سان
وتخريب عالقته باهلل تعالى.
3 .3يتعرّف �إلى ال�سبيل للتخلّ�ص من هذه الآفة.

تمهيد
يقول الإمام الخميني {�« :إنّ �أولياء الحقّ تعالى يرون البليّات هبات �سماويّة ،وال�شّ دائد
وال�ضرّاء �ألطافًا ربّانيّة ،هم را�ضون عن الحقّ تعالى وال يطلبون غيره؛ ف�أرواحهم متطلّعة �إلى
ذاته المقدّ�سة ،وال يرون �سواه� .إذا طلبوا دار كرامته فلأنّها منه ولي�س بدافع تحقيق الرّغبات
النّف�سيّ���ة� ،إنّهم را�ضون بق�ض���اء اهلل لأنّه ق�ضاء اهلل ،فحبّهم هلل �أثمر حبّهم لأ�سمائه و�صفاته
و�آثاره و�أفعاله»(((.
وه���ا هو الإم���ام الخمين���يّ { يلفت نظرنا م��� ّر ًة �أخرى �إل���ى �إحدى ال�سّ جاي���ا النّف�سيّة
ال�سّ ّيئ���ة بوقوف���ه عند المقطع المذك���ور في حديث جن���ود العقل والجهل المنق���ول عن الإمام
ال�ص���ادق  ،Qحي���ث يقول« :والزّهد و�ض� �دّه الرّغبة» ،وال �شكّ ب����أنّ ك ّل رغبة لي�ست �شرًّا
ّ
وقبحً ���ا؛ ف�إنّ الرّغبة بالأم���ور المعنويّة التي تنبعث من الكمال �أم ٌر مم���دوحٌ ،وهي من�ش�أٌ لخيرٍ
كثير.
يقول الإمام {« :وفي ليلة المعراج كان الرّ�سول الأكرم Pيُغ�شى عليه عند م�شاهدة
ك ّل جل���وة من جل���وات العظمة ،ثمّ يفي���ق بجلو ٍة من جل���وات الأن�س والرّحمة ف���ي ك ّل مرة .وال
�سب���ب للخوف في ذلك المقام �سوى م�شاه���دة العظمة؛ فال �أثر وال �صورة للخوف من العذاب
والعق���اب ،بل �إنّ الحاكم على وج���وده Pكان فطرة الع�شق والمحبّة بتمام حقيقتها .وفطرة
الرّهب���ة والرّغب���ة بك ّل معناها خالية بالكامل من �شوائ���ب االحتجاب ،وحكم الفطرة ال يفترق
عن حكم الحقّ ج ّل وعال.

((( جنود العقل والجهل� ،ص .170
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خوف يحدث عند الأنبياء ال ُكمَّل والأولياء العظام ،ويكون حدوثه
 ...من هنا يتّ�ضح �أنّ ك ّل ٍ
ال�صحو ،يختلف ب�شكلٍ وا�ض���حٍ عن خوف غيرهم الذين هم ف���ي مقام االحتجاب.
بع���د ح���ال ّ
وكذلك الحال ب�ش�أن تمايز مقام الرّهبة والرّغبة عندهم  Qعمّا عند غيرهم»(((.
�إذً ا ،ما هي الرّغبة المذمومة؟ ومن �أين تن�ش�أ؟ و�إلى �أين ت�ؤدّي؟ وهل يمكن ت�صفية النّف�س
وتخلي�صها منها؟
ما هي ّ
الرغبة المذمومة؟
نتحدّث عن �شخ�صيّة ت�سيطر عليها حالة الرّغبة ب�أمور ال ينبغي �أن يتوجّ ه �إليها الإن�سان �أو
ومر�ضا عندما تتحوّل �إلى
ي�سع���ى لنيلها .وفي البحث الأخالقيّ  ،ف�إنّ هذه الحالة ت�صبح �أزمة ً
ملكة را�سخة في النّف�س ،فت�صبغ �شخ�صيّة المتّ�صف بها ب�صبغتها.
ولأج���ل تعريفنا لهذه الحال���ة المهلكة ،ينطلق الإمام من الحالة الم�ضادّة لها؛ لأنّها �أو�ضح
و�أجلى بالنّ�سبة لنا ،وهي الزّهد.
يق���ول الإم���ام الخميني {« :الزّهد ف���ي اللغة عبارة عن ترك ال�شّ ���يء والإعرا�ض عنه
أي�ضا بمعنى حقارة ال�شّ يء وقلّته :يقال« :زهد
وع���دم الميل �إليه ،وعدم الرّغبة فيه .كما فُ�سّ ر � ً
ف���ي ال�شّ يء وعن ال�شّ يء ،يزهد زهد ًا وزهادةً؛ �أي رغب عنه وتركه ،وفالن يزهد عطاء فالن؛
�أي يع���دّه زهيدً ا قلي�ًل�ااً  ،والزّهد والزّهادة :الإعرا�ض عن ال�شّ يء احتقارًا له ،من قولهم� :شي ٌء
زهيدٌ؛ �أي قليلٌ»(((.
«وعلي���ه يتّ�ضح �أنّ ال ّزه���د الحقيقيّ من �أعظم جنود العقل والرّحم���ان ،وبه يحلّق الإن�سان
نح���و عالم القد�س والطّ ه���ارة ،ويقطع بالكامل تعلّقه بالعالم فيح�صل على كمال االنقطاع �إلى
اهلل .ف���ي حين �أنّ الرّغبة في الدّني���ا وزخرفها والتّوجّ ه لزينتها وحبّها ،من �أعظم جند �إبلي�س
والجهل ،ومن �أدقّ مكائد النّف�س التي توقع الإن�سان في �أ�سر البالء ،وت�ضلّه عن طريق الهداية
والرّ�شد ،وتحرمه من ثمرة الإن�سانيّة ،وتمنعه من التّمتّع بثمار �شجرة الوالية»(((.
((( جنود العقل والجهل� ،ص .301 - 299
((( (م.ن)� ,ص .269 - 268
((( (م.ن)� ,ص .278
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ثمّ يقول { عند ذكر االحتماالت الواردة في معنى الزّهد�« :إنّ الرغبة في ال�شّ يء ـ وال
�شكّ ـ هي مي ٌل نف�سيّ ولي�س عملاً خارجيًّا ،كما �أنّها ،و�إن لم ت�ستلزم العمل� ،إلاّ �أنّ العمل يتولّد
منها عادةً»(((.
مر�ض قلب���يّ � ،أو �أنّها تدلّ عل���ى وجود حالة مر�ضيّة ف���ي القلب ،فهي
فاتّ�ض���ح �أنّ الرّغب���ة ٌ
بمنزلة الم�ؤ�شّ ر على �أنّ القلب في حالة من الخطر؛ لأنّ رغبته في �أمو ٍر منحطّ ة �أو و�ضيعة دلي ٌل
على �أنّ وجهته هي هذه الأمور .ولأنّ القلب �أمير البدن ،ولأنّ }ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ {((( ،ف�إنّ
تلك الرّغبة ت�سوق �صاحبها �إلى التّ�سافل ال محالة.
و�سوا ٌء جرى التّعبير عن هذه الحالة القبيحة بالرّغبات النّف�سيّة �أو الرّغبات الدّنيويّة ،ف�إنّ
الق�ضيّ���ة واح���دة .فالإن�سان ال يرغب ب�أيّ �أمرٍ دني���ويّ �إلاّ �إذا كان مرغوبًا نف�سيًّا؛ و�إنّما ت�صبح
الدّني���ا مرغوب ًة لأنّها زينة للنّف����س ،يظنّ طالبها �أنّه بالح�صول عليه���ا وجمعها يعلي من �ش�أن
نف�سه ،وي�ضفي عليها اعتبارًا.
�إنّ الم�ؤم���ن ال يرغ���ب بالطّ عام �شه���و ًة �أو تفاخرًا ،لك���نّ الكافر يراه �ش�أنً���ا لنف�سه .ولهذا،
�إذا ج���اع ف�إنّه يقول ربّي �أهانن���ي((( .فالطّ عام له كرامة والجوع عن���ده �إهانة .والم�ؤمن ال يرى
الم�سك���ن �س���وى محطّ ة في رحلة الرّجوع �إل���ى اهلل تعالى؛ �أمّا الكافر ف�إنّه ي���راه كرامة لنف�سه
وجاهً ���ا .وهكذا ،لو ت�أمّلنا في نظرة �أهل الدّنيا للدّني���ا لوجدنا �أنّهم يطلبونها من �أجل النّف�س
و�سلطانها.
الرغبة في ّ
من أين تنشأ ّ
الدنيا؟
مف�صلاً في مرحل ٍة �أعلى �إن �شاء اهلل تعالى.
�إنّ الحديث عن عالقة الإن�سان بالدّنيا �سي�أتي ّ
ونكتف���ي في هذا الكت���اب بالإ�شارة �إلى �أحد �أبعاد هذه العالقة في �سياق الحديث عن الرّذائل
والمل���كات القبيح���ة التي يمكن �أن تتّ�صف بها النّف�س .وال �شكّ ب�أنّ الرّغبة فيها وب�أيّ �ش�أن من
�ش�ؤونها �إنّما تن�ش�أ من ر�ؤية القيمة والكمال فيها .يقول الإمام الخمينيّ {« :من هنا ،ف�إنّ
الزّهد  ،الذي هو عبارة عن التّنفّر من النّق�ص والإعرا�ض عن غير الحقّ  ،مركو ٌز في الفطرة
((( جنود العقل والجهل� ،ص .270 - 269
((( �سورة البقرة ،الآية .148

((( }ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ{ �سورة الفجر ،الآية .16
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المخمّ���رة ال�سّ ليمة ،ومن الأحكام الفرعيّة لفطرة اهلل ،كما �أنّ الرّغبة فيما �سوى الحقّ تعالى
ـ مهم���ا كان ـ نا�شئ ٌة من احتج���اب الفطرة؛ لأنّ الفطرة بعد احتجابه���ا بحجب الطّ بيعة ،مث ًال
تتوهّ ���م �أنّ محبوبها هو �أحد مظاهر الطّ بيعة ،فتتعلّق به قلبيًّا ،الأمر الذي ي�صدّها عن جمال
الجميل ،فيكون ن�صيبها الحرمان من لقاء اهلل واالحتجاب عنه تعالى»(((.
شيء ما؟
فمتى يرغب اإلنسان في
ٍ
�إنّ الرّغبة بال�شّ يء تن�ش�أ في �إحدى حالتين :ف�إمّا �أنّه يراه كمالاً فيرغب فيه بحكم الفطرة
ناق�صا �أو قبيحً ا ،وهذا يحدث عندما
التي تطلب الكمال؛ و�إمّا �أنّه يرغب فيه بالرّغم من ر�ؤيته ً
ي���زول نور الفطرة ف���ي النّف�س وينعدم ب�شكلٍ تامّ .و�إذا كان المرغوب فيه هو الدّنيا ،وحيث �إنّ
الدّنيا هي النّق�ص ،ويغلب عليها النّق�ص  -يعلم ه���ذا من �أدرك حقيقة الآخرة و�ش�ؤونها ،-
ف����إنّ من يراها كمالاً يكون في حالة احتج���اب الفطرة؛ �أمّا من رغب فيها ،وهو يعلم نق�صها،
فهو الذي افتقد نور الفطرة في نف�سه ،وال ي�صل �إلى هذه الحالة �إلاّ �شرار النّا�س.
عندم���ا تحتج���ب الفطرة ،فه���ذا يعني �أنّها تعمل ـ ول���و بدرجة محدودة ـ لك ّنه���ا تفتقد �إلى
ن���ور العقل الذي يميّز بين الكم���ال الواقعيّ والنّق�ص الحقيقيّ  .وغالبً���ا ما يحدث هذا ب�سبب
ع���دم ا ّتب���اع نداء الفطرة الذي يدعونا �إلى ك ّل خير .فالعقل ن���و ٌر قاب ٌل لال�شتداد واالزدياد في
النّف����س فيما �إذا عملت وفق �أحكام���ه واتّبعت نداءه .وي�ضعف فيما �إذا لم نعتنِ به ود�سنا عليه
واتّبعنا رغباتن���ا النّف�سيّة .فيحدث من جرّاء هذا �أن تحتجب الفطرة بحجاب الرّغبات هذه،
وال تع���رف بعد ذلك وجه الكمال ،فتخلط بين الكم���ال الموهوم والكمال الواقعيّ  .وي�ؤدّي هذا
في النّتيجة �إلى ازدياد قوّة ح�ضور الرّغبات النّف�سيّة و�سطوتها وت�سلّطها على مملكة الإن�سان،
حتّى ينج ّر �أمرها في النّهاية �إلى انطفاء نور الفطرة بالكامل.
ل���ك ّل حالة هنا بداية ،ويجب �أن نكت�شفها .فق�ضيّة الفطرة عامّة البلوى ومخاطرها كثيرة،
نتن�صل من تحمّل الم�س�ؤولية تجاهها� ،سواء في تربية �أنف�سنا �أو �أبنائنا.
وال يجوز �أن ّ
فلو ن�ش�أ الإن�سان وترعرع على اتّباع نور الفطرة و�إطاعة �أحكام العقل لما تولّد في نف�سه �أيّة
رغبة في هذه الدّنيا الدّنيّة ،التي نعرف جيّدً ا مدى قبحها وحقارتها فيما �إذا قارنّاها بالحياة
((( جنود العقل والجهل� ،ص .278 - 277
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الآخرة .وغالبًا ما تح�صل عمليّة ت�شويه الحقائق في هذه المجتمعات الما ّديّة؛ فيُعر�ض علينا
كل ي���وم الكثي���ر من الأ�شياء ،الت���ي يغلب عليها جهة النّق�ص ،في قوال���ب مزيّنة لترغيبنا بها.
وتق���وم الدّعايات ب�ش���كلٍ م�ستم ٍّر بتح�سي���ن القبيح وتجمي���ل الب�شع وتقديم الم�ض��� ّر في قالب
المفيد .وفي الوقت نف�سه ،يتمّ تعطيل عقولنا و�إ�ضعافها لكي ال تتمكّن من درا�سة وتحليل هذه
الأ�شياء ومعرفة م�ضارّها وت�أثيراتها ال�سّ لبيّة.
ال�صراط الم�ستقي���م الذي ينتهي �إل���ى الآخرة ،وال
وال �ش���كّ ب����أنّ �أيّ مجتم���ع ي�سير على غي���ر ّ
ال�ضرر
تنت�ش���ر فيه الدعوة �إلى اهلل وتعظيم الحي���اة الآخرة وتف�ضيلها� ،سيفتقد �إلى معايير ك�شف ّ
والخ�س���ران الواقع���يّ  .ومثل هذا المجتم���ع يعجز عن فه���م ال�سّ ���ورة المباركة}ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ{(((.
فانبعاث الرّغبة بالدّنيا يح�صل من تعطيل العقل والت�ضييق عليه وافتقاد الإن�سان في بيئته
�إلى مظاهر الكمال الواقعيّ �أو ندرة م�شاهدته لهذه المظاهر ...فكيف �إذا كانت الدّنيا تعر�ض
عليها غدوًّا وع�شيًّا في �أهي�أ هيئة و�أعلى زينة؟!
الرغبة ّ
إلى أين ّ
تؤدي ّ
بالدنيا؟
يذك���ر الإم���ام الخمين���يّ { مجموعة من الآث���ار الوخيمة لمث���ل هذه الحال���ة النّف�سيّة
القبيحة.
 .1فقدان نور العقل

يقول الإمام {« :ما دام حبّ الدّنيا والرّغبة فيها م�ستقرّين في قلب الإن�سان ،فهما
ي�صوّران له جميع عيوب الدّنيا محا�سن وقبائحها �أمورًا جميلة»(((.
وهو بهذا الكالم ،يلفت نظرنا �إلى عاقبة مثل هذه ال�سّ جيّة ال�سّ يّئة ،وهي �أن يفتقد الإن�سان
�إل���ى ن���ور العقل بالكام���ل؛ لأنّ العقل ـ كما علمنا ـ ه���و في�ض اهلل تعالى ون���وره الذي جعله اهلل
تعال���ى هاديً���ا �إلى ك ّل خير وكمال .وعندما ينعدم نوره ف���ي القلب ،ي�سهل ت�صوير عيوب الدّنيا
وقبائحها على �أنّها محا�سن و�أمور جميلة.
((( �سورة الع�صر ،الآيات .3-1
((( جنود العقل والجهل� ،ص .281
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 .2ال ّتسافل

ويق���ول { ب�أن «التعلّق بالدّني���ا والرّغبة فيها هو �أ�صل �أ�صول االنحدار واالحتجاب ،في
حي���ن �أنّ ال ّزه���د مفت���اح ك ّل خير ،والمفتاح ال يُ���راد لذاته ،بل هو مطلوبٌ لفت���ح باب ال�سّ عادة
والمعرفة»(((.
فعندم���ا يتوقّف الإن�س���ان عن ال�سّ ير التّكامليّ  ،لن يكون �أمامه �س���وى ال�سّ ير التّ�سافليّ ؛ لأنّ
العالم في حالة من الحركة الم�ستمرّة نحو غاية محدّدة ،وحتّى الجبال التي نح�سبها جامدة،
فهي تم ّر م ّر ال�سّ حاب.
شيطاني
 .3تح ّول اإلنسان إلى موجود
ّ

كم���ا �أنّ الرّغبة هذه ت�سلب الإن�س���ان روح الطّ اعات وجوهر العبادات ،وت�سوق �صاحبها �إلى
�أن ي�صبح موجودًا �شيطانيًّا ،نعوذ باهلل من هذه العاقبة.
له���ذا ،قال الإمام {« :وما دام الإن�سان في �أ�سر النّف�س و�شهواتها وحبّها والعجب بها؛
�أي م���ا دامت �صبغته نف�سيّة ،وهذه هي �صبغة ال�شّ يطان؛ فلن تكون طاعته وعبادته عباد ًة هلل؛
ولن تكون رهبته رهب ًة من اهلل وال رغبته رغبة في الحقّ تعالى ،بل تكون جميع �أعماله ال�شّ كليّة
بال�صبغة النّف�سيّة ال�شّ يطانيّة»(((.
والمعنويّة والظّ اهريّة والقلبيّة� ،أعمالاً للنّف�س م�صطبغ ًة ّ
 .4الفسق والفجور

ومثل هذا الموجود ،الذي �سيطرت عليه الرّغبات النّف�سيّة وتعمّقت فيه حالة الإقبال على
�شخ�ص �أمامه� ،أو ارتكاب �أيّ فجور
ٍ
الدّني���ا ،ل���ن يتورّع عن ارتكاب �أيّة جريمة �إذا ما وق���ف �أيّ
�إذا م���ا ر�آه متنا�سبًا م���ع �أهوائه ورغباته .لهذا ،يقول الإم���ام {�« :إنّ النّف�س ذات ال�شّ هوة
المطلق���ة العنان المتع ّمق���ة فيها والتي �أ�صبحت ملكة ثابتة لها ،وتولّدت منها ملكات كثيرة في
�أزمن���ة متطاول���ة ،هذه النّف����س ال تتورّع عن �أيّ فجو ٍر ت�صل يدها �إلي���ه ،وال تعر�ض عن �أيّ مال
ي�أتيها ،ومن �أيّ طريق كان ،وترتكب ك ّل ما يوافق رغبتها وهواها ـ مهما كان ـ ولو ا�ستلزم ذلك
�أيّ �أمر فا�سد وحرام»(((.
((( جنود العقل والجهل� ،ص .282
((( (م.ن)� ,ص .297
((( الأربعون حديثًا� ،ص .42
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الحق
 .5االحتجاب عن
ّ

و�أ�س���و�أ من ذل���ك كلّه تلك القطيعة التي تح���دث بين المخلوق وربّه والت���ي تتجلّى في عدم
الرّغب���ة بال�سيّ���ر �إلي���ه ،فيقول الإم���ام الخمين���ي {« :اعل���م� ،أنّ الرّغبة ف���ي الدّنيا �سبب
لالحتج���اب عن الحقّ تعالى ،وللحرمان من ال�سّ لوك �إلى اهلل .والمق�صود بالدّنيا كل ما ي�شغل
الإن�سان عن الحقّ تعالى؛ ولأنّ هذا المعنى يتحقّق �أكثر في عالم الملك ،لذا فهذا العالم �أحقّ
به���ذا اال�س���م ـ الدّني���ا ـ من غيره .وهذا ما ي�شي���ر �إليه حديث م�صب���اح ال�شّ ريعة عندما يعرف
الزّهد ب�أنّه ترك كل ما ي�شغل الإن�سان عن الحقّ تعالى ويجعله غافلاً عنه»(((.
وف���ي مو�ضعٍ �آخر يقول {�« :إنّ �أهل الأهواء والرّغب���ات النّف�سيّة المباحة مع االن�شغال
واالنهماك فيها يتخلّفون عن �سبيل الحقّ »(((.
ونالح���ظ ف���ي ك ّل ه���ذا ال���كالم �أنّ الرّغبة ه���ذه ال يُ�شت���رط �أن تتعلّق بالأم���ور القبيحة �أو
بالمح ّرم���ات لك���ي تُع ّد �أمرًا قبيحً ا �أو رذيلة موبقة ،ب���ل �إنّ الرّغبة بالأمور المباحة كافية لج ّر
ه���ذا الإن�سان �إلى تلك القطيعة ،وم���ن المعلوم �أنّ معظم الرّغبات الفا�سدة تبد�أ من الرّغبات
المباحة ،وال تتعجّ ب �أيّها العزيز ،بعد �أن عرفت �أنّ مبد�أ ذلك كلّه هو احتجاب الفطرة.
 .6معاداة أولياء اهلل

أي�ضا في كتاب �شرح حديث جنود العقل
والأثر الآخر لهذه الخ�صلة ما ذكره الإمام{ � ً
والجه���ل« :الرّغب���ة في الدّنيا وزخرفها والتّوجّ ���ه لزينتها وحبّها ...والتي ه���ي من �أدقّ مكائد
النّف����س التي توقع الإن�سان ف���ي �أ�سر البالء ،وت�ضلّه عن طريق الهداي���ة والرّ�شد ،وتحرمه من
ثمرة الإن�سانيّة وتمنعه من التّمتّع بثمار �شجرة الوالية»(((.
ال�صلب���ة� ،سي�ؤدّي في النّهاية
ف�ضي���اع �إن�سانيّة الإن�سان ،الت���ي هي قاعدة الفطرة و�أر�ضها ّ
�إلى �أن يرى مثل هذا الم�ضيّع نف�سه في مقابل �أولياء اهلل ،الذين هم �أعلى مظاهر الكمال في
عالمنا.
((( جنود العقل والجهل� ،ص .275
((( الأربعون حديثًا� ،ص .201
((( جنود العقل والجهل� ،ص .278
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 .7الغضب

�أمّ���ا الغ�ض���ب الذي هو مفت���اح ك ّل �ش ّر و�أ�صل الكثي���ر من القبائح والمهل���كات ،ف�إنّه يت�أجّ ج
وي�شتعل مع وجود وقود الرّغبات ال�شّ هوانيّة تلك.
وله���ذا يق���ول الإم���ام {�« :إنّ �أح���د الأ�سب���اب المثي���رة للغ�ضب ه���و المزاحمة لإحدى
الرّغب���ات النّف�سيّة للإن�سان؛ فالكالب �إذا اجتمعت على جيفة ميت ٍة وقع التّزاحم بينها عليها،
و�أدّى ذلك �إلى هيجان الغ�ضب فيها ،ثم التّنازع والعراك»(((.
والضعة
 .8الذلّ
ّ

يق���ول الإم���ام الخمين���يّ {�« :إنّ عبيد الدّنيا وعبي���د الرّغبات الذاتيّ���ة ،والذين ر�سن
عبوديّ���ة المي���ول النّف�سيّة في رقابهم ،يعب���دون ك ّل من يعلمون �أنّ لديه الدّني���ا �أو يحتملون �أنّه
م���ن ذوي الدّنيا ،ويخ�ضعون له .و�إذا تحدّثوا عن التّعفّف ،وكب���ر النّف�س كان حديثهم تدلي�سً ا
مح�ض���ا .و�إنّ �أعمالهم و�أقوالهم تكذّب حديثهم عن عفّة النّف�س ومناعتها .وهذا الأ�سر والرّقّ
ً
م���ن الأمور التي تجعل الإن�سان دائمًا في المذلّة والع���ذاب والن َّ�صب ،ويجب على الإن�سان ذي
النّبل والكرامة �أن يلتجئ �إلى ك ّل و�سيلة لتطهير نف�سه منها»(((.
 .9الحرمان من طلب العلم

ول���و ت�أمّلن���ا في �أ�سباب انعدام رغبتن���ا بالعلم� ،أو قلّة توجّ هنا �إل���ى المعارف التي هي حياة
القل���وب ،بل هي الحياة الأخرويّة ،لوجدنا �أنّ تلك ال�سّ جيّة النّف�سيّة هي �أكبر م�س�ؤول عمّا �آلت
�إليه �أمورنا.
ولهذا ،قال الإمام الخمينيّ {« :فما دام الإن�سان في البيت المظلم للنّف�س ،وم�شدودًا
بالتعلّقات والرّغبات النّف�سيّة ،تكون �أبواب المعارف والمكا�شفات عليه م�سدودة»(((.

((( جنود العقل والجهل� ،ص .337
((( الأربعون حديثًا� ،ص.289
((( (م.ن)� ،ص .375
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كيف نتعامل مع ّ
الرغبة؟
ال نن�سى ما للمعرفة من ت�أثيرٍ �إيجابيٍّ كبيرٍ في النّفو�س الطّ يّبة ،هذه النّفو�س التي ما زالت
تتمتّ���ع بفا�ضل الطّ ين���ة الوالئيّة؛ ولهذا ذكر الإمام المعرفة على ر�أ����س الأمور التي ت�ساهم في
التّحرّر من �أ�سر الرّغبات النّف�سيّة� ،أو في عملية البدء بتخلي�ص النّف�س من �آثارها ومواليدها.
يق���ول الإم���ام الخمين���ي {« :و�إذا ع���رف الإن�س���ان الحقيق���ة المتق ّدم���ة ،ونظر بعين
الإن�ص���اف والب�صيرة �إلى مبتد�أ �أمره ومنتهاه ،ع���رف �أنّ من الواجب الحتميّ عليه �أن يجتهد
في ال�سّ عي لكي يزيح عن طريقه ال�سّ لوكيّ هذه العقبة التي تُ�سمّى حبّ الدّنيا والرّغبة فيها وفي
الم���ال والزّخارف ...فه���ذه هي الخطيئة المهلكة التي هي «ر�أ����س كل خطيئة» و�أ ّم كل مر�ض،
وال منا�ص له من �أن يخرجها من بيت قلبه ،وي�ؤهّ له لكي يكون منزلاً للمحبوب ،ومحلاًّ للتجلّي
المطل���وب ،فيطهّ���ره من الرّج�س ومن جن���ود �إبلي�س وال�شّ رك ،ويقطع عنه ي���د �إبلي�س الخبيث
الغا�صبة ،ويحطّ م الأ�صنام في غرفه و�أروقته ،لكي يجذب بذلك انتباه �صاحب هذا البيت �إلى
بيته هذا فينوّره بتجلّياته»(((.

((( جنود العقل والجهل� ،ص .278
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المفاهيم الرئيسة

 .1ال�شخ�صي���ة الراغبة هي �شخ�صيّة ت�سيطر عليها حالة ال ّرغبة ب�أمور ال ينبغي �أن يتوجّ ه
�إليه���ا الإن�س���ان �أو ي�سع���ى لنيلها .وت�صبح ه���ذه الحالة ً
مر�ضا عندما تتح���وّل �إلى ملكة
را�سخة في ال ّنف�س ،فت�صبغ �شخ�صيّة الم ّت�صف بها ب�صبغتها.
���ي �أو �أ ّنها ّ
 .2ال ّرغب���ة ٌ
تدل على وج���ود حالة مر�ضيّة فهي بمنزل���ة الم� ّؤ�شر على
مر����ض قلب ّ
� ّأن القل���ب ف���ي حالة من الخطر ،ل ّأن رغبت���ه في �أمو ٍر ّ
منحطة �أو و�ضيع���ة دلي ٌل على � ّأن
وجهت���ه هي ه���ذه الأمور .ول ّأن القلب �أمير الب���دن ،ول ّأن}ﭪﭫﭬﭭﭮ{  ،ف� ّإن
تلك ال ّرغبة ت�سوق �صاحبها �إلى ال ّت�سافل ال محالة.
 .3لي�س���ت كل رغبة �ش ًّرا وقبحً ا .ف���� ّإن ال ّرغبة بالأمور المعنويّة التي تنبعث من الكمال �أم ٌر
لخير كثير.
ممدو ٌح وهي من�ش�أٌ ٍ
 .4ال يرغ���ب الإن�س���ان ب�أيّ �أم ٍ���ر دني���ويّ �إلاّ �إذا كان مرغوبًا نف�سانيًّا؛ و�إ ّنم���ا ت�صبح الدّنيا
مرغوب��� ًة لأ ّنها زين���ة لل ّنف�س ،يظنّ طالبها �أ ّنه بالح�صول عليه���ا وجمعها يعلي من �ش�أن
نف�سه وي�ضفي عليها اعتبارًا.
ّ � .5إن ال ّرغب���ة ّ
بال�ش���يء تن�ش����أ في �إحدى حالتي���ن :ف�إمّا �أ ّنه يراه كم���الاً فيرغب فيه بحكم
ناق�صا �أو قبيحً ا.
الفطرة التي تطلب الكمال؛ و�إمّا �أ ّنه يرغب فيه بال ّرغم من ر�ؤيته ً
 .6انبع���اث ال ّرغب���ة بالدّنيا يح�صل من تعطيل العقل والت�ضيي���ق عليه وافتقاد الإن�سان في
الواقعي �أو ندرة م�شاهدته لهذه المظاهر.
بيئته �إلى مظاهر الكمال
ّ
 .7ت�ؤدّي ال ّرغبة بالدّنيا �إلى مجموعة من الآثار الوخيمة منها :فقدان نور العقل .االحتجاب
الحق .معاداة �أولياء اهلل .الغ�ضبّ .
الذل ّ
عن ّ
وال�ضعة.
ّ � .8إن المعرف���ة عل���ى ر�أ����س الأمور التي ت�ساهم ف���ي ال ّتح ّرر من �أ�سر ال ّرغب���ات ال ّنف�سانيّة
وتخلي����ص ال ّنف�س من �آثارها ومواليدها ،ف�إذا نظر الإن�سان بعين الإن�صاف والب�صيرة
ال�سعي لكي
�إل���ى مبتد�أ �أمره ومنتهاه ،عرف � ّأن من الواجب
الحتمي عليه �أن يجتهد في ّ
ّ
يخرج حبّ الدّنيا وال ّرغبة فيها من قلبه وي�ؤهّ له ليكون منزلاً للمحبوب.
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شواهد من وحي ّ
الدرس

دعاء:
«ال َّل ُه� � َّم َ�ص� � ِّل َعلَى مُحَ مَّدٍ َو�آ ِلهَِ ،و َف ِّر ْغ َق ْل ِب ��ي ِلمَحَ َّبتِكَ  ،وَا�شْ َغ ْل ُه بِذِ ْك� �رِكَ  ،وَا ْنعِ�شْ ُه بِخَ ْوفِكَ
َوبِا ْلوَجَ ��لِ مِ ْن ��كَ َ ،و َق� � ِّو ِه بِالرَّغْ َب ِة �إِ َليْكَ َ ،و�أَمِ ْل� � ُه �إِلَى طَ ا َعتِكَ َ ،و�أجْ ِر ِب ِه فِي �أَحَ ��بِّ ال�سُّ بُلِ إِ� َليْكَ ،
َو َذللِّهْ ُ بِالرَّغْ َب� � ِة فِيمَا عِ ْندَكَ �أَ َّي ��ا َم حَ يَاتِي ُك َّلهَا ،وَاجْ عَلْ َت ْقوَاكَ مِ نَ الدُّ ْنيَا زَادِيَ ،و�إِلَى رَحْ َمتِكَ
رِحْ لَ ِت ��يَ ،وفِي َمرْ�ضَ اتِكَ َمدْخَ ِل ��ي ،وَاجْ عَلْ فِي جَ َّنتِكَ َم ْثوَايَ َ ،وهَبْ لِي ُق َّو ًة �أَحْ تَمِ ُل ِبهَا جَ مِ ي َع
َمرْ�ضَ ا ِت ��كَ  ،وَاجْ َع ��لْ ِف� �رَارِي �إِ َل ْي ��كَ َ ،ورَغْ َب ِت ��ي فِيمَا عِ ْن� �دَكَ َ ،و�أَ ْل ِب� � ْ�س َق ْلبِيَ ا ْلوَحْ �شَ َة مِ ��نْ �شِ رَا ِر
الن َْ�س ِب ��كَ َو ِب�أَ ْو ِليَا ِئ ��كَ َو�أَهْ ��لِ طَ ا َعتِكَ َ ،و َال تَجْ َع ��لْ ِلفَاجِ ��رٍ َو َال كَافِرٍ َعلَيَّ
خَ ْل ِق ��كَ َ ،و َه ��بْ ِل ��يَ ْ أُ
مِ َّن� �ةًَ ،والَ َل� � ُه عِ نْدِ ي يَداًَ ،و َال بِي ِ�إ َل ْي ِه ْم حَ اجَ ةً ،بَلِ اجْ عَلْ �سُ كُو َن َق ْلبِي َو ُ�أن َْ�س َنفْ�سِ ي وَا�سْ ِت ْغنَائِي
َو ِكفَا َيتِي بِكَ َوبِخِ يَا ِر خَ ْلقِكَ »(((.

الروايات ال�شريفة:

 .1ع���ن �أمير الم�ؤمنين « :Qعالم ��ات ال�سفهاء خم�س :ق ّلة الحي ��اء ،وجمود العين،
والرغبة في الدّنيا ،وطول الأمل ،وق�سوة القلب»(((.
 .2عن ال َّن ِب ِّي�« :Pأَ ْر َك ُان ا ْل ُك ْف ِر �أَ ْر َب َع ٌة :الر َّْغ َب ُة ،وَال َّرهْ َب ُة ،وَال�سَّ َخ ُط ،وَا ْل َغ َ�ضبُ »(((.
النبي الأكرم« :Pمَا ا ْزدَا َد َع ْب ٌد ِع ْلمًا َفا ْزدَا َد ِف ��ي الدُّ ْنيَا ر َْغ َب ًة�ِ ،إ اَّل ا ْزدَا َد ِم َن اهلل
 .3ع���ن ّ
ُبعْداً»(((.
 .4عنْ �أَ ِبي عَ ْب ِد اهلل « :Qمَا �أَ ْق َب َح ِبا ْل ُم�ؤْ ِم ِن �أَ ْن َت ُكو َن َل ُه ر َْغ َب ٌة ُت ِذ ُّل ُه»(((.
ْ�ص م َِط َّي ُة ال َّتع َِب ،والر َّْغ َب ُة ِم ْف َتا ُح ال َّن�صَ ِب»(((.
 .5عَ نْ �أَ ِم ِير ا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِنينَ « :Qا ْل ِحر ُ

ال�صحيفة ال�سّ جّ اديّة ،دعا�ؤه� Qإذا �أحزنه �أمر و�أهمّته الخطايا.
((( ّ
((( الديلمي� ،إر�شاد القلوب ،ج� ،1ص .112
((( الكافي ،ج� ،2ص .289
((( بحار الأنوار ،ج� ،2ص .38
((( الكافي ،ج� ،2ص .320
((( نهج البالغة� ،ص .540
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 .6عن ر َُ�س ِول اهلل« :Pالر َّْغ َب ُة ِفي الدُّ ْنيَا ُت َك ِّث ُر ا ْل َه َّم وَا ْلحُ ْز َن ،وَال ُّزهْ ُد ِفي الدُّ ْنيَا ُي ِري ُح
ا ْل َق ْلبَ وَا ْل َب َد َن»(((.
 .7ع���ن �أَ ِمي ِ���ر ا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِني���نَ �ِ « :Qإ ِّن ��ي �أُحَ ِّذ ُر ُك� � ُم الدُّ ْن َي ��ا؛ َف ِ�إ َّن َه ��ا حُ ْل� � َو ٌة َخ ِ�ض� � َر ٌة ،حُ َّف � ْ�ت
ِب َّ
َالَ ،و َت َز َّي َن ْت ِبا ْل ُغ� �رُو ِر ،اَل َت ُدو ُم حَ ْب َر ُتهَا،
َاجلَ ِةَ ،و ُع ِّمر َْت ِب ْالآم ِ
َات َو َتحَ َّب َب � ْ�ت ِبا ْلع ِ
ال�ش َه� �و ِ
و اََل ُت�ؤْ َم � ُ�ن َفجْ َع ُت َه ��اَ ،غ� �رَّا َر ٌة َ�ضرَّا َر ٌة َزا ِئلَ ٌة َنا ِف� � َد ٌة �أَ َّكا َل ٌة َغوَّا َل ٌة ،اَل َت ْع� � ُدو �إِ َذا ِه َي َت َنا َه ْت
ِ�إ َل ��ى �أُمْ ِن َّي� � ِة َ�أهْ � ِ�ل الر َّْغ َب� � ِة ِفيهَا وَالر َ
ِّ�ضى ِب َه ��ا �أَ ْن َت ُك ��و َن َكمَا َق ��ا َل اهلل �سُ بْحَ ا َن ُه} :ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ

ﰕ ﰖ { (((»(((.
ي�ش َغداًَ ،ف�إِ َّن ُه َي�أْ ُم ُل �أَ ْن َي ِع َ
أمير الم�ؤمنين « :Qم َْن َي�أْ ُم ُل �أَ ْن َي ِع َ
ي�ش َ�أبَداًَ ،وم َْن
 .8عَ نْ � ِ
َي�أْ ُم ُل �أَ ْن َي ِع َ
ي�ش �أَبَداًَ ،ي ْق�سُ و َق ْل ُب ُه َو َي ْر َغبُ ِفي الدُّ ْنيَا َو َي ْز َه ُد ِفي ا َّل ِذي َو َع َد ُه َر ُّب ُه َتبَار ََك
َو َتعَا َلى»(((.
�ص ِم � َ�ن ا ْل َق َنا َع ِة َزا َد ِفي الر َّْغ َب� � ِة و َّ
َالط َم ُع ِفي
 .9ع���ن الإم���ام ال�صادق ُ « :Qك َّلمَا �أَ ْن َق َ
الدُّ ْنيَا»(((.
 .10ع���ن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qو�أَ ْك� � ِر ْم َن ْف�سَ َك ع َْن ُك ِّل َد ِن َّي� � ٍةَ ،و ِ�إ ْن �سَ ا َق ْت َك ِ�إ َلى الر َّْغ َب ِة،
َف ِ�إ َّن � َ�ك َل � ْ�ن ُت ْع َت َ
ا�ض ِبمَا َت ْب ُذ ُل ِم ْن َن ْف ِ�س َك ِعوَ�ض� �اً ،و اََل َت ُك ْن َع ْب َد َغ ْي ِر َك َو َق ْد جَ َعلَ َك اهلل
حُ ّراً»(((.
 .11عَ ِن ال َّن ِب ِّي الأكرم :Pاَ«ل َتجْ ِل�سُ وا �إِ اَّل ِع ْن َد ُك ِّل عَا ِل ٍم َي ْدعُو ُك ْم ِم ْن َخم ٍْ�س �إِ َلى َخم ٍْ�س:
ِم � َ�ن َّ
ال ْخ اَل� � ِ�ص ،و َِم َن الر َّْغ َب ِة ِ�إ َلى ال َّرهْ َب ِة ،و َِم َن
ين ،و َِم َن ال ِّريَا ِء ِ�إ َلى ْ ِإ
ال�ش � ِّ�ك ِ�إ َلى ا ْل َي ِق ِ
ا ْل ِك ْب ِر ِ�إ َلى ال َّتو ُ
َا�ض ِع ،و َِم َن ا ْل ِغ ِّ�ش ِ�إ َلى ال َّن ِ�صيحَ ِة»(((.
((( بحار الأنوار ،ج� ،70ص .91
((( �سورة الكهف ،الآية .45
((( نهج البالغة� ،ص .164
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،2ص .106
((( (م.ن) ,ج� ،15ص .224
((( نهج البالغة� ،ص .401
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،8ص .327

الدّرس التاسع والعشرون

القسوة
حقيقتها ،آثارها وسبل معالجتها

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتع���رّف �إل���ى معنى ق�س���وة القلب و�آث���اره الفردية
واالجتماعية.
2 .2يبيّ���ن كيف ت����ؤدّي الق�س���وة �إلى ع���دم التفاعل مع
الآيات الإلهية وعدم التكامل.
3 .3يتعرّف �إلى �سبل التخلّ�ص من الق�سوة.

تمهيد
بق���راء ٍة مت�أ ّني��� ٍة للآيات والرّوايات الت���ي تناولت مو�ضوع القلب((( ،ن�ستطي���ع �أن ن�ستنتج �أنّ
هذا الم�صطلح ي�شير �إلى الهويّة المعنويّة للإن�سان ،والتي يُعبّر عنها بتعبيرات مختلفة .وهذه
الهويّ���ة ترتبط بالمحتوى الدّاخل���يّ �أو الباطنيّ  ،بمعزل عن ح�سن ه���ذا المحتوى �أو قبحه� ،أو
خا�ص به يمك���ن التعرّف �إليه من
توجّ ه���ه وميل���ه .وعلى ه���ذا الأ�سا�س ،يكون لك ّل �إن�س���ان قلبٌ ٌّ
خالل معرفة الوجهة التي اختارها لقوله تعالى}:ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ {(((.
و ُيع��� ّد العال���م الخارجيّ  ،ب�أر�ضه و�سماواته وما يتنزّل من الأم���ر بينهنّ  ،الم�سرح الكبير �أو
المدر�س���ة التي هي مهد تكامل الإن�سان ،فيم���ا �إذا �أراد هذا ال�سّ بيل و�سلكه؛ �أمّا �إذا تنكّب عن
ال�صراط الذي ارت�ضاه اهلل له وخلقه من �أجله ،ف�إنّ ك ّل �شيء فيه �سيكون حجّ ة عليه يوم
ه���ذا ّ
القيامة ،ال بل عذابًا وجحيمًا في الآخرة.
ولكي يتكامل الإن�سان في هذه المدر�سة الكبرى للحياة ،يحتاج �إلى التّفاعل الباطنيّ معها
وفيه���ا ،بالإ�ضافة �إل���ى التّفاعل الح�سّ يّ الذي يُع ّد �أمرًا الزمً ���ا وي�شترك فيه جميع النّا�س .وقد
�أ�ش���ارت �آيات الق���ر�آن الكريم �إلى �أنّ الكثير من النّا�س ال يتفاعل���ون مع عالمهم �إلاّ من خالل
الحوا����س الظاه���رة ،وقد فقدوا �أو خ�س���روا الحوا�س الباطن���ة التي هي و�سيلته���م لال�ستفادة
المعنويّ���ة والتّكامليّ���ة فيه .وله���ذا فالتّفاعل الح�سّ ���يّ � ،إذا لم يجعله �صاحب���ه مقدّمة للتّفاعل
القلبيّ  ،ف�إنّه �سيُع ّد من زمرة الأنعام ،بل �أ�ض ّل �سبيال.
((( ق���ال تعال���ى} :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ{ �سورة ال�شعراء ،الآيتان 89 - 88؛ وعن �أمير الم�ؤمنين
َال�صو َر ُة ُ�صو َر ُة �إِنْ�سَ انٍ وَا ْل َقلْبُ َقلْبُ حَ َيوَان» نهج البالغة� ،ص.119
« :Qف ُّ
((( �سورة البقرة ،الآية .148
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ويعتم���د التّفاعل القلبيّ على كون القلب مفعمًا بالحي���اة والت�أثّر وقابليّة االنفعال .فمن لم
يكن قلبه كذلك ،فهو محرو ٌم من هذه الفر�صة الوحيدة لبناء حياة معنويّة تدوم �إلى الآخرة،
وه���ذا ه���و القلب القا�س���ي .ولهذا كان ـ كم���ا جاء في الحدي���ث ال�شّ ريف ـ �أبع���دَ �شيء عن اهلل
تعالى(((.
ّ
ّ
خصية القاسية؟
ما هي الش
ال�صالبة و�صفٌ ينطبق على الأبدان كما ينطبق على القلوب ،وما يهمّنا هنا هو
الق�سوة �أو ّ
ما يرتبط ب�أحوال القلوب .وكما علمنا ف�إنّ هذه الأحوال �سرعان ما ت�صبح �سم ًة بارز ًة �أو ثابت ًة
فيها ،فتطبع �صاحبها ب�شخ�صيّة محدّدة ،وين�ش�أ عنها مجموعة من ال�سّ لوكيّات المتكرّرة.
بحاالت م���ن الق�سوة ،لك���نّ الأخطر ه���و �أن ت�صبح قا�سي���ة ،وتثبت على
ٍ
وق���د تم��� ّر قلوبن���ا
ه���ذه الحال���ة؛ فعنده���ا ي�صب���ح التّغيير �صعبًا ج���دًّا ،وفي بع����ض الحاالت متع��� ّذرًا .وفي حال
القل���ب القا�س���ي ،ف�إنّ الأمر المخيف هو �أنّ ما يحتاج �إلي���ه الإن�سان للتغيير هو رقّة قلب تنفعل
بالموعظ���ة والكلم���ة الطيّبة ،وهذا ما يفتقده ها هنا .يق���ول الإمام الخمينيّ {« :اعلم �أنّ
الق�ساوة عبارة عن غلظة القلب و�شدّته و�صالبته ،يُقال :ق�سا قلبه ق�ساوة وق�ساءً؛ غلُظ و�صلُب،
وحج���ر وقا�س� ،أي �صلب»؛ ويقابلهما اللين والرقّة ،قال تعالى في الآية المباركة }:ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ال�صدر ـ الذي ي�ستلزم قبول الحقّ ـ مقابلاً لق�ساوة القلب
ﭦ {((( ،وفي هذه الآية جعل �شرح ّ

الت���ي ت�ستلزم عدم قب���ول الحقّ  .ثمّ ذكر في الآي���ة الالحقة اللين ورقّة القل���ب ،وهي المقابل
الحقيق���يّ للق�س���اوة ،فق���ال}:ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ {(((»(((.
�إنّ الق�سوة �أم ٌر ندركه بالوجدان والتّجربة الح�سّ يّة؛ فكثيرًا ما نواجه بع�ض المواد الطّ بيعيّة
التي تكون ليّنة رقيقة ،ثمّ تق�سو عبر بع�ض العوامل ،فتكون في الحالة الأولى طيّعة ،ثمّ ت�صبح
َّا�س مِ نَ اهلل ا ْل َقلْبُ ا ْلقَا�سِ ي» ،و�سائل ال�شيعة ،ج� ،12ص .194
((( «�إِ َّن �أَ ْب َع َد الن ِ
((( �سورة الزمر ،الآية .22
((( �سورة الزمر ،الآية .23
((( جنود العقل والجهل� ،ص .221 - 220
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أ�شخا�صا ال ينفع معهم الكالم الجميل والمعاملة الرّقيقة ،فنجدهم
ً
ع�صيّة .وهكذا ،ن�صادف �
ال يت�أثّرون بالمواقف التي يخ�شع القلب لها �أو يت�أثّر فرحً ا �أو بكاءً .وفي بع�ض الأحاديث ذُ كرت
الر�أفة والرّحمة ،وجُ عل �ضدّهما الق�سوة والغ�ضب.
له���ذا قال الإمام الخميني{« :وما ورد في الحديث ال�شّ ريف من ذكر الر�أفة والرّحمة
كم�ضادّين للق�سوة والغ�ضب ،هو لي�س من باب المقابلة والم�ضادّة الحقيقيّة ،بل المق�صود هو
المقابلة على نحو مقابلة الالزم �أو الملزوم؛ لأنّ الر�أفة الزمة اللين الذي هو المقابل الحقيقيّ
للق�سوة ،والرّحمة الزمة �أو مالزمة للحلم الذي هو المقابل الحقيقي للغ�ضب»(((.
ّ
القلبية؟
ما هي آثار القسوة
يكف���ي �أن يُحرم الإن�سان من فر�صة التّكامل ليكون م���ن الأخ�سرين ،وهل من معنى لوجود
الب�شر في هذا العالم �أو غاية �سوى التّكامل للو�صول �إلى لقاء اهلل تعالى؟!
 .1قتل أولياء اهلل

والقل���ب القا�س���ي ـ كما علمنا ـ ال يتفاعل م���ع �آيات اهلل التي تمثّل درو����س الحياة ومقامات
الوج���ود .وقد قر�أنا ف���ي التّاريخ �أنّ بني �إ�سرائيل و�صلوا �إلى حالة م���ن الق�سوة القلبيّة ،بحيث
ق���ال اهلل تعال���ى عنه���م}:ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ {((( .فكانوا يقتلون الأنبياء كما يقتل النّا�س الح�شرات.

حتّ���ى �أنّهم ،وبح�س���ب بع�ض الرّوايات المنقولة ع���ن �أهل بيت الع�صمة ،قتل���وا في ليلة واحدة
�ستّين نبيًّا لهم ،ثمّ خرجوا في اليوم التّالي �إلى �أعمالهم وك�أنّ �شيئًا لم يكن!
وه���ذه الظّ اه���رة االجتماعيّ���ة لي�ست منح�صرة ف���ي التّاريخ ،ف����إنّ �أيّ �أمّة تقت���ل �أولياءها
الإله ّيي���ن �ستُ�ص���اب حتمً���ا به���ذه الحالة حتى ي�صب���ح عندها الإج���رام و�سفك ال ّدم���اء و�شقّ
ال�ص���دور و�أكل القلوب �أم���رًا تتفاخر به؛ وذلك لأنّ وجود �أولي���اء اهلل يمثّل �أعظم الآيات التي
ّ
تك���ون مليئة بالمعاني .فمن لم يتفاعل قلبه مع وجود الوليّ  ،لن يتفاعل مع �أيّة �آية �أخرى ،و�إنّ
((( جنود العقل والجهل� ،ص.222
((( �سورة البقرة ،الآية .74
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من جال�س ول ّي ًا ربان ّياً ،وكان في قلبه �شيء من الرقّة ،يعلم كيف �أنّ مجرّد النّظر �إلى عباد اهلل
ال�صالحين كفيل ب�إحداث تحوّلٍ نوعيّ في حياة الإن�سان.
 .2تحريف كتاب اهلل

وال �ش���كّ ب����أنّ ن�صو����ص الكتب الإلهيّ���ة ،كالتوراة والإنجي���ل والقر�آن ،تمثّ���ل خزانة الآيات
الالمتناهي���ة ،وتعبّ���ر عن ح�ض���ور اهلل الأعظم ،ف���كالم اهلل تعالى هو التجل���ي الأتم الأعظم
لكماالت���ه .فمن ال���ذي �سيجترئ على العبث به���ا وتحريفها� ،سوى �أ�صح���اب القلوب القا�سية!
يق���ول اهلل تعال���ى}:ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ {(((.
الدخول في العذاب
ّ .3

�إنّ الوي���ل ال���ذي ي�شير �إلى عذاب جهنّم ه���و من ن�صيب �أ�صحاب القل���وب القا�سية التي ال
تتفاعل مع ذكر اهلل.
والمق�ص���ود من ذكر اهلل هو ح�ضور اهلل .ولي�س ح�ض���ور اهلل �سوى ظهور العظمة المطلقة
ب���ك ّل معاني الجمال والجالل ،قال اهلل تعالى}:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ {(((.
ويذك���ر الإمام { بع����ض المقامات المعنويّة الرّفيعة قائ�ًل:اً « :وللدّخول في ح�صن «ال
أي�ض���ا مراتب ،فمن دخ���ل بباطنه وظاهره
�إل���ه اال اهلل» مرات���ب ،كما �أنّ للأم���ن من العذاب � ً
وقلب���ه وقالب���ه في ح�صن الحقّ و�ص���ار في معاذه ،فقد �أمِ ن من جمي���ع مراتب العذاب ،و�أعلى
مراتبه���ا عذاب االحتجاب عن جمال الحقّ والفراق ع���ن و�صال المحبوب ج ّل وعال؛ فالمولى
�أمي���ر الم�ؤمنين  Qيقول في دعاء كميل« :فهبني �صبرت على عذابك ،فكيف �أ�صبر على
فراق ��ك»؟ ،ويدن���ا عن الو�ص���ول �إليه قا�صرة .فم���ن ح�صل له هذا المقام فه���و عبد اهلل على
الحقيقة ،ويقع تحت قباب الربوبيّة ،ويكون الحقّ تعالى مت�ص ّرفًا في مملكته ،ويخرج من والية
((( �سورة المائدة ،الآية .13
((( �سورة الزمّر ،الآية .22
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أخ�ص م���دارج الأ�صفياء ،ولي�س ل�سائر
الطّ اغ���وت .وهذا المقام من �أع ّز مقام���ات الأولياء ،و� ّ
حظ»(((.
النّا�س منه ّ
 .4إنكار المقامات

ال�صلبة للمجادلين
ث���مّ يقول { معلّقاً« :بل لع ّل القل���وب القا�سية للجاحدين والنّفو�س ّ
البعيدة عن هذه المرحلة بمراحل تنكر هذه المقامات ،ويح�سبون الكالم في �أطرافها باطلاً ،
ب���ل ين�سبون ـ والعياذ باهلل ـ هذه الأمور ،التي هي ق���رّة عين الأولياء والكتاب وال�سنّة م�شحونة
ال�صوفية و�أراجيف الح�شويّة»(((.
بها� ،إلى اختراعات ّ
ويذكر في محلٍّ �آخر كيف �أنّ القلوب القا�سية ي�صعب عليها قبول المقامات ،فيقول« :واعلم
�أنّ ال�سّ الك الى اهلل والمجاهد في �سبيل اهلل ال ب ّد له �أن ال يقتنع بالح ّد العلميّ لهذه المعارف
وال ي�ص���رف ك ّل عمره في اال�ستدالل الذي هو حجاب ،بل الحجاب الأعظم ،لأنّ هذه المرحلة
اليمكن طيّها بالرّجل الخ�شبيّة ،بل وال بطائر �سليمان� .إنّ هذا الوادي وادي المقدّ�سين ،وهذه
المرحل���ة مرحلة الأحرار ،فم���ا لم يخلع نعلي حبّ الجاه وال�شّ رف والأه���ل والولد ،وما لم يلقِ
ع�ص���ا االعتم���اد والتوجّ ه �إل���ى الغير من يمينه ،ال يمك���ن �أن ي�ضع قدمه في ال���وادي المقدّ�س
ال���ذي هو م���كان المخل�صين ومن���زل المقدّ�سين .و�إذا خطا ال�سّ الك في ه���ذا الوادي بحقائق
الإخال�ص ،و�ألقى الكثرات والدّنيا (وهي خيال في خيال) وراء ظهره ،ف�إن بقي فيه بقايا من
ال�صعق
الأنانيّ���ة في�ؤيّد من عال���م الغيب ويندكّ جبل �إنّيته بالتّجليات الإلهيّة وتح�صل له حالة ّ
والفن���اء ،وقبول هذه المقامات للقلوب القا�سية التي لي�س عندها خبر �سوى الدّنيا وحظوظها
وال تتعرّف على �شيء �إلاّ بالغرور ال�شّ يطاني يكون �صعبًا جدًّا وين�سب �إلى ن�سج الأوهام»(((.
وق���د ذكر الإم���ام { �أنّ �إنكار المقامات يُع ّد �أ�سو�أ �أ�شواك طري���ق الإن�سانيّة ،وهو �أكبر
موانع ال�سير وال�سّ لوك.
�إنّ بع����ض النّا����س ينكرون مثل هذه المقام���ات دون �أن يفكّروا فيه���ا �أو يت�أمّلوا في معانيها
المليئة بالقدا�سة والجمال والطّ هارة؛ �أمّا من عرف فيها مثل هذه القيم ،ثمّ �أنكرها ،فهو بحقّ
((( معراج ال�سالكين� ،ص .232
((( (م.ن).
((( (م.ن)� ،ص .260-259
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ال�صمّاء.
ال�صخور ّ
�صاحب القلب القا�سي الذي تلين عنده ّ
ومثلما �أنّ للق�سوة القلبيّة �آثارًا وعواقب ،فهي �أي�ض ًا �أث ٌر لأمور �أخرى وعقاب لأفعال �سابقة،
و�س���وف يظهر من كالم الإمام الآتي �أه���مّ الأ�سباب التي ت�ؤدّي �إلى هذه الحالة المقيتة .وعلى
ك ّل واح���دٍ منّا �أن يت�أمّل في الأحاديث ال�شّ ريف���ة التي تتحدّث عن الآثار الأخرى لق�سوة القلب؛
ف����إنّ في ه���ذا التفكّر تليينًا لقلوبنا الت���ي باتت �أكثر ميلاً نحو الق�سوة بفع���ل ما يرد عليها من
�أ�سباب الحجب.
ّ
القلبية؟
من أين تنشأ القسوة
 .1احتجاب الفطرة

�إنّ العام���ل الأوّل ال���ذي ذكره الإم���ام { وراء ق�سوة القلوب هو احتج���اب الفطرة ،لأنّ
الفطرة م�س�ؤولة عن التّوجّ ه واالنجذاب �إلى �آيات الحقّ والجمال في الوجود ،وبف�ضلها يتحقّق
االنفعال الباطنيّ تلو االنفعال ،في�صبح الباطن عندها رقيقًا.
يق���ول الإمام {« :وعلى �أيّ حال ،ف�إنّ الفط���رة الإن�سانيّة �إذا قبلت الحقّ ا�ست�سلمت له
تعال���ى ،ولك���ن �إذا غلَّفتها الحجب ،وغرقت في التّوجّ ه للنّف�س وف���ي حبّها ،وخ�ضعت لت�أثيرات
الطّ بيع���ة ،نفرت من الحقّ والحقيق���ة ،وظهرت فيها الجالفة والق�س���وة ،فا�ستكبرت وتمرّدت
على طاعة الحقّ تعالى»(((.
 .2كثرة الكالم واللغو

والعام���ل الثّاني هو كثرة الكالم واللغو ،فق���د رُوي عن ر�سول اهلل� Pأنّه قال« :ال تكُثروا
ال ��كالم بغي ��ر ذكر اهلل؛ ف�إنّ كث ��رة الكالم بغير ذكر اهلل تق�س ُو القلبِ � ،إنّ �أبعد النّا�س من اهلل
القلبُ القا�سي»(((.
ويق���ول الإمام الخمين���يّ {�« :أمّا فيما يرتب���ط بخ�صو�ص �آثار اللغ���و والكالم القبيح،
وال�صفاء وال�سّ المة
ال�صالح ّ
فينبغي االلتفات �إلى �شدّة �إ�ضراره على الرّوح ،فهو ي�سلب النّف�س ّ
والوق���ار والطّ م�أنينة وال�سّ كين���ة ،ويلوّثها بالجالفة والكدر والق�س���وة والغفلة والإدبار عن ذكر
((( جنود العقل والجهل� ،ص.356
((( بحار الأنوار ،ج� ،2ص.144
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اهلل»((( .ويب���دو �أنّ ال�سّ بب يع���ود �إلى �أنّ كثرة الكالم بال طائل تحج���ب الإن�سان عن االن�صات
واال�ستماع �إلى �آيات اهلل المبثوثة في الآفاق وفي الكتب التّدوينيّة .وفي المقابل ،ف�إنّ من �أراد
�أن تتن���زّل عليه الرّحمة الإلهيّة ،فلي�ستمع ب�إ�صغ���اء �إلى تالوة الآيات}،ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ {(((.
 .3األمراض القلب ّية

وال يخف���ى �أنّ �أمرا����ض القلب المختلفة ،كالعج���ب والرّياء ،ت�ؤدّي �إلى ق�س���وة القلب؛ لأنّها
ت�سل���ب منه نعمة الإيمان ،هذه النّعمة التي بف�ضلها يح�صل التوجّ ه والإقبال على �آيات اهلل في
العالم.
يق���ول الإم���ام {« :و�أمّا اللبا����س الظاهر فنعمة من اهلل ،ي�ستر ع���ورات بني �آدم ،وهي
كرام���ة �أكرم اهلل بها عب���اده ذريّة �آدم لم يكرم غيرهم ،وهي للم�ؤمني���ن �آلة لأداء ما افتر�ض
اهلل عليهم ،وخير لبا�سك ما ال ي�شغلك عن اهلل ع ّز وجلّ ،بل يقرّبك من �شكره وذكره وطاعته،
وال يحمل���ك فيها على العج���ب والرّياء والتزيّن والمفاخرة والخي�ل�اء ،ف�إنّها من �آفات الدّين،
ومورثة الق�سوة في القلب»(((.
ّ
القلبية
كيف نواجه القسوة
ر ّبم���ا ال يخل���و �أحد منّا من درجة ما من درج���ات الق�سوة القلبية! ي�شه���د على هذا غفلتنا
الحا�صل���ة حينًا بع���د �آخر .وعندما تلي���ن قلوبنا ،ف�إنّ ه���ذا يُع ّد فر�صة مهمّ���ة للإ�شراف على
النّف�س ،واتّخاذ بع�ض الإجراءات المنا�سبة لمنع تكرّر الق�سوة و�صيرورتها حالة دائمة.
 .1التفكّ ر في آثار القسوة

ولن�ستم���ع �إل���ى الإم���ام الخمينيّ { وه���و يعظنا في ه���ذا المجال قائ�ًل اً « :م�سكينٌ هو
الإن�سان الغافل! �إنّه يولي الأمور الدنيويّة الفانية ك ّل هذا االهتمام ،ويجهد نف�سه في اكت�سابها
وجمعها ،متح ّم ًال في ذلك ك ّل ذلّة وم�شقّة ومحنة ،ون�صب وتعب ،وال يتورّع عن ك ّل عا ٍر وخزي
((( جنود العقل والجهل� ،ص .350
((( �سورة الأعراف ،الآية .204
((( معراج ال�سالكين� ،ص.108
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م���ن �أجلها ،وهو يرى ك ّل يوم �أنّ �أهلها يتركونها ويرحلون ،وال ي�أخذون معهم �سوى الح�سرات،
لكنّ���ه رغ���م ذلك يتهاون �إلى هذه الدرج���ة في اكت�ساب الإيمان الذي يتكفّ���ل بتحقيق ال�سّ عادة
الأبديّ���ة ل���ه ،فيبقى على تهاون���ه وت�ساهله في هذا الأم���ر ،رغم ك ّل مواعظ الأنبي���اء والأولياء
والكت���ب ال�سماويّ���ة ،فال يفكّر في ي���وم م�صابه وذلّته وعذاب���ه ،وال ت�ؤثّر في قلب���ه القا�سي ك ّل
ال�صم���اء ،وتخ�شع لها جبال العالم� ،أجل،
ال�صخرة ّ
مواع���ظ القر�آن ووعده ووعيده التي تليّن ّ
يق���ول تعال���ى}:ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ {((( .في���ا �أيّها الإن�س���ان ذو القلب القا�سي ،فكّر في
ال�صمّاء؟
ال�صخرة ّ
حال���ك ،وانظر ما هو المر�ض ال���ذي �أ�صاب قلبك فجعله �أ�ش ّد ق�سوة م���ن ّ
فكّر في علّة �إعرا�ض قلبك عن كتاب اهلل المنزّل لإنقاذك من �أ�شكال العذاب والظّ لمات»(((.
 .2القرآن

و�إنّ من �أعظم الأعمال التي ت�ساهم في رقّة القلب وتحول دون ا�شتداد ق�سوته ما نقله الإمام
ال�صادق« :Qعن عبد اهلل ب ��ن �سليمان ،قالَ� :سَ �أَلْتُ �أَبَا َعبْدِ
الخمين���يّ { عن الإمام ّ
اهلل َ Qع ��نْ َقوْلِ اهلل تَعالى}:ﭢ ﭣ ﭤ {((( ،قال :قال �أمي ُر ال ُم�ؤْمِ نِينَ :Q
َت َب َّي ْن� � ُه ِتبْيان� �اً ...اَل َت ُه� � َّذ ُه َه َّذ ال�شِّ ْع� �رِ ،و اََل َت ْن ُث ْر ُه َن ْث َر الرَّمْ ��لِ  ،و َلكِنْ �أَ ْف ِزعُوا ُقلُو َب ��كُ ا ْلقَا�سِ َيةَ،
َوالَ َي ُك ��نْ َه ��مُّ �أَحَ دِ ُك� � ْم �آخِ � � َر ال�سُّ ��و َرةِ»(((...؛ �أي ال يك���ن هدفكم ختم القر�آن ف���ي �أيّام معدودة
�أو الإ�س���راع ف���ي قراءة ال�سّ ���ورة والبلوغ �إلى �آخره���ا .فالإن�سان الذي يري���د �أن يتلو كالم اهلل،
وي���داوي قلبه القا�سي ،وي�شفي �أمرا�ضه القلبيّة من خالل قراءته للكالم الجامع الإلهيّ  ،ولكي
يطوي مع نور هداية الم�صباح الغيبيّ المنير ،وهذا النّور على النّور ال�سّ ماويّ  ،طريق الو�صول
�إل���ى المقامات الأخرويّة والمدارج الكماليّة ،ال ب ّد له من توفير الأ�سباب الظاهريّة والباطنيّة
والآداب ال�صوريّة والمعنويّة»(((.
((( �سورة الح�شر ،الآية .21
((( جنود العقل والجهل� ،ص .112 - 111
((( �سورة المزمل ،الآية .4
((( الكافي ،ج� ،2ص .614
((( الأربعون حديثًا� ،ص .538
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ق�صة وتاريخ ،بل هو كت���اب ال�سّ ير وال�سّ لوك �إلى
ويق���ول {« :فلي�س هذا الكت���اب كتاب ّ
اهلل ،وكت���اب التّوحيد والمعارف والمواعظ والحكم .والمطلوب في هذه الأمور هو التّكرار كي
ي�ؤثّر في القلوب القا�سية وت�أخذ منها موعظته»(((.
الرحمة اإلله ّية
 .3ال ّت ّ
وجه إلى مظاهر ّ

وال �شكّ ب�أنّ التّم�سّ ك برحمة اهلل والتّوجّ ه �إلى مظاهرها في الحياة هو الذي ي�ضمن حياة
قلبيّ���ة معنويّة وانفعالاً دائمًا تج���اه جميع �ش�ؤون الرّحمة التي تملأ وج���ود الإن�سان بك ّل معاني
الحياة الأبديّة.
وله���ذا ،يقول الإمام {« :وا�سم الرّحمة  ،الذي تتفرّع منه الر�أفة والعطف ونظائرهما
ال�صفات والأفعال  ،هو �أكثر ا�سم عرّف الحقّ تعالى نف�سه به ،وكرّره في ك ّل �سورة
م���ن �أ�سماء ّ
من �سور القر�آن؛ لكي تتعلّق قلوب عباده برحمته الوا�سعة ،فهذا التعلّق هو من�ش�أ تربية النّفو�س
وتليي���ن القلوب القا�سية ،فال يمكن ج���ذب قلوب النّا�س و�صدّهم عن الطّ غي���ان والتمرّد ،ب�أيّ
�شيء بمثل ما تجذبهم الرّحمة والر�أفة والمودّة؛ ولهذا ف�إنّ الأنبياء العظام هم مظاهر رحمة
الحقّ ج ّل وعال؛ ولذلك نالحظ في �آخر �سورة التوبة ـ وهي �سورة الغ�ضب ـ �أنّ اهلل تعالى و�صف
ال�ص���ورة}:ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ر�سوله الأكرم Pبهذه ّ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ {((( .ويكف���ي ف���ي بيان �شدّة
ر�أفته ورحمته Pبجميع بن���ي الإن�سان قوله تعالى في �أوّل �سورة ال�شعراء}:ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ {((( ،وقوله في �أوائل �سورة الكهف}:ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ {(((»(((.

((( معراج ال�سالكين� ،ص.197
((( �سورة التوبة ،الآية .128
((( �سورة ال�شعراء ،الآية .3
((( �سورة الكهف ،الآية .6
((( جنود العقل والجهل� ،ص .218
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 .4اإلخالص

�إنّ الإخال�ص هلل تعالى ،الذي هو عبارة عن توحيد وجهة القلب �إليه مع ما يعنيه من توجّ ه
�إلى الكمال المطلق والعظمة الالمتناهية ،لن ُيبْقي في القلب من الق�سوة �شيئًا.
خال�صا ،بل
يق����ول الإم����ام {« :حت����ى لو كنّا ق����د عملنا عملاً �صالحً ����ا ،ف�إنّه لم يك����ن ً
بالغ�ش ،وم����ع �آالف من موانع القب����ول .و�إذا كنّا قد نلنا بع�ض العل����م ،فقد كان علمًا
م�شوبً����ا ّ
ب��ل�ا نتيجة ،وه����ذا العلم �إمّا �أنْ يكون لغ����وًا وباطلاً  ،و�إمّا �أنّه من الموان����ع الكبيرة في طريق
الآخ����رة .ول����و كان ذلك العلم والعم����ل �صالحين ،لكان لهما ت�أثي ٌر حتم����يّ ووا�ضح فينا ،نحن
الذي����ن �صرفنا عليهما �سن����وات طوالاً  ،ولغيّرا من �أخالقنا وحاالتن����ا .فما الذي ح�صل حتّى
معكو�س ،بحيث �أ�صبحت قلوبنا �أ�صلب
ٌ
كان لعملنا وعلمنا مدّة �أربعين �أو خم�سين �سنة ت�أثي ٌر
ال�صخر القا�سي؟!»(((.
من ّ
ّ
في التعامل مع قساة القلوب
الرقة والمح ّبة في إرشادهم
 .1اعتماد ّ

�أمّ���ا التّعامل م���ع الذين ابتلوا بق�س���وة قلبيّة وبقي فيه���م �شيء من ال ّرقّ���ة ،ف�إنّه يقوم على
�أن نزي���ل م���ن قلوبنا تلك الق�سوة �أوّلاً  ،يقول الإم���ام {�« :إذا كانت دواعي الإن�سان لإر�شاد
ح�س الرحم���ة وال�شّ فقة وح���قّ الإن�سانية والأخ���وّة ،فتكون كيفيّة
الجاهلي���ن و�إيق���اظ الغافلين ّ
البي���ان والإر�شاد المتر�شّ حة من القلب الرحيم على نح��� ٍو ي�ؤثّر حتمًا في المواد الالئقة ت�أثيرًا
ال�صلبة القا�سي���ة عن ا�ستكبارها وا�ستنكارها ...ف����إذا �أردت �أن ت�أمر
ح�سنً���ا وتتنازل القلوب ّ
بالمع���روف وتنه���ى عن المنكر وتر�شد خلق اهلل ،فتذكّر من هذه الآي���ات ال�شّ ريفة التي �أُنْزِ لت
عطوف واطلب الخير
ٍ
بقلب مليءٍ بالمحبّة وف�ؤادٍ
للتذكّ���ر والتّعليم وتع ّل���م منها ،والقَ عباد اهلل ٍ
له���م من �صميم القل���ب ،ف�إذا وجدت قلبك رحمانيًّ���ا ،ورحيميًّا فقم بالأم���ر والنهي والإر�شاد
ك���ي يرقّق برقُ عطف قلب���ك القلوبَ القا�سية ،وتلين حديد القل���وب بالموعظة الممتزجة بنار
محبّتك»(((.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .203
((( معراج ال�سالكين� ،ص .248 - 246
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ويق����ول { في مو�ضع �آخر ،ي�شرح فيه �أهمي����ة الرفق في التّعامل مع �أ�صحاب القلوب
القا�سي����ة« :عندم����ا �أم����ر اهلل تبارك وتعال����ى مو�سى وه����ارون Lبالذّ ه����اب �إلى فرعون
ودعوت����ه �إل����ى الحقّ و�إر�ش����اده �إليه� ،أو�صاهم����ا ـ فيما �أو�صاهما ب����ه ـ �أن}:ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ {((( .فرغ����م �أنّ فرعون بل����غ في طغيان �أنانيّته
مرتبة ادّعاء الألوهيّة� ،إلاّ �أنّ الرّفق والمداراة مع ذلك� ،أنج ُع في جذب قلبه القا�سي ،وهذه
و�صيّ����ة عامّة لله����داة �إلى طريق الحقّ  ،ت�أمرهم ب�أن ي�سلكوا �سبي����ل فتح القلوب؛ ولذلك مدح
اهلل تعال����ى نب ّي ُه الأك����رم Pبقوله}:ﮛ ﮜ ﮝﮞ{((( (( « ...ل����ذا يجب على الآمر
بالمع����روف والنّاهي عن المنكر �أن يجبر مرارة تقبّل الأمر والنّهي غير الم�ست�ساغة بحالوة
طي����ب ال����كالم والرّفق والمداراة ،لكي ي�ؤثّ����ر كالمه في القلوب القا�سي����ة العا�صية ،فتلين له
وتخ�ضع لأمره ونهيه»(((.
 .2ال ّتواضع

«�أمّ���ا قوله « :Qبالتوا�ضع تعم ُر الحكمة»؛ فالمق�ص���ود فيه هو� :إمّا �أنّ بذور الحكمة
ال�صلدة؛ و�إمّا �أن يكون
ال تنم���و في القلب الفاقد للتّوا�ضع ،مثلم���ا �أنّ النّبتة ال تنمو في الأر�ض ّ
المق�ص���ود هو �أنّ العلماء ال ي�ستطيعون بذر بذور الحكمة وتنميتها في قلوب النّا�س ما لم يكن
العلم���اء �أنف�سهم متوا�ضعين؛ فينبغي تليين القلوب القا�سي���ة بالتّوا�ضع ،ثمّ بذر بذور الحكمة
فيه���ا ،وتوقّع الثّمار منها ،وكال هذي���ن االحتمالين �صحيحان؛ فالأوّل يرتبط ب�إ�صالح النّف�س،
والآخر ب�إ�صالح الآخرين.
�إذاً ،فعل���ى الذين ت�صدّوا لإر�شاد الخلق وعرّ�ض���وا �أنف�سهم كهدا ٍة لطريق ال�سّ عادة� ،أن
يدع���وا النّا�س لذلك باالتّ�صاف بهذا الخلق الكريم ،وي�ضعوا ن�صب �أعينهم �سيرة الأنبياء
والأولي���اء  ،Rوكي���ف كانوا� ،إلى جان���ب �سم ّو مقاماتهم ،يتعامل���ون بالتّوا�ضع مع خلق
((( �سورة طه ،الآيتان  43و .44
((( �سورة القلم ،الآية .4
((( جنود العقل والجهل� ،ص .288 - 287
((( (م.ن)� ,ص .289
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اهلل فعليه���م �أن يقت���دوا بهم ،ويزيل���وا الق�سوة من قلوب النّا����س ،وي�ستقطبونها ب�أخالقهم
الكريمة»(((.
 .3موعظة

«اللهمّ � ،أدخل كلمة التّوحيد �إلى قلوبنا القا�سية الكدرة ،نحن �أهل الحجاب والظلمة ،و�أهل
ال�شّ ���رك والنّفاق ،نحن الأنانيّون ،عبّاد النّف�س ،المعجبون به���ا� ،أخرج من قلوبنا حبّ النّف�س
وحبّ الدّنيا ،واجعلنا ع�شّ اقًا هلل وعبّادًا لك }ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ {(((»(((.

((( جنود العقل والجهل� ،ص .316 - 315
((( �سورة �آل عمران ،الآية .26
((( الأربعون حديثًا� ،ص .94 - 93

 اهتجلاعم لبسو اهراثآ ،اهتقيقح  ؛ ةوسقلا

421

المفاهيم الرئيسة

 .1الق�س���اوة عبارة عن غلظة القلب و�شدّته و�صالبت���ه؛ ويقابلهما اللين والر ّقة .وفي الآية
المبارك���ة}:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ال�صدر ـ الذي ي�ستلزم قبول ّ
الحق
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ {((( ،جع���ل �شرح ّ
ـ مقابلاً لق�ساوة القلب التي ت�ستلزم عدم قبول ّ
الحق.
القلبي على كون القلب مفعمًا بالحياة والت�أ ّثر وقابليّة االنفعال .فمن لم
 .2يعتمد ال ّتفاعل
ّ
يك���ن قلبه كذلك ،فهو محرو ٌم من هذه الفر�ص���ة الوحيدة لبناء حياة معنويّة تدوم �إلى
الآخرة .وهذا هو القلب القا�سي.
� .3أخطر �آثار الق�سوة القلبيّة� ،أنها ت�ؤدي بالإن�سان �إلى عدم ال ّتفاعل مع �آيات اهلل والحرمان
من ال ّتكامل ،قتل �أولياء اهلل ،تحريف كتاب اهلل ،الدّخول في العذاب� ،إنكار المقامات.
ّ � .4إن العام���ل الأول وراء ق�سوة القلوب هو احتجاب الفط���رة .والعامل ال ّثاني هو كثرة الكالم
واللغو .وال يخفى � ّأن �أمرا�ض القلب المختلفة كالعجب والرّياء ت�ؤدّي �إلى ق�سوة القلب.
 .5نواج���ه الق�سوة القلبيّة في �أنف�سنا من خالل :التف ّكر ف���ي �آثار الق�سوة .القر�آن .ال ّتوجّ ه
�إلى مظاهر ال ّرحمة الإلهيّة .الإخال�ص هلل تعالى.
 .6ف���ي ال ّتعام���ل مع الذين ابتلوا بق�س���وة قلبيّة وبقي فيهم �شيء من ال ّر ّق���ة ،نحتاج �إلى �أن
نزيل من قلوبنا تلك الق�سوة �أ ّولاً  .ثانيًا ،نحتاج �إلى ال ّتوا�ضع.

((( �سورة الزمر ،الآية .22
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شواهد من وحي ّ
الدرس

دعاء:
َا�س ُم َت َقلِّباً َوبِال َّريْنِ وَالطَّ ْب ِع ُم َتلَبِّ�ساًَ ،و َعيْناً عَنْ
«�إِ َلهِي� ،إِ َليْكَ أَ��شْ كُو َقلْباً قَا�سِ ياًَ ،م َع ا ْلوَ�سْ و ِ
ا ْل ُبكَا ِء مِ نْ خَ ْوفِكَ جَ امِ َدةًَ ،و�إِلَى مَا يَ�سُ ُّرهَا طَ امِ حَ ةً� .إِ َلهِي ،الَ حَ ْو َل لِي َو َال ُق َّو َة �إِ َّال ِب ُق ْد َرتِكَ ،
ال َغ ِة حِ ْك َم ِت ��كَ َ ،و َنفَا ِذ مَ�شِ َّيتِكَ � ،أَنْ
َوالَ نَجَ ��ا َة ِل ��ي مِ نْ َمكَا ِر ِه الدُّ ْن َي ��ا �إِ َّال ِبع ِْ�ص َمتِكَ َ ،ف�أَ�سْ �أَلُكَ ِب َب َ
َا�صراً،
الَ تَجْ َعلَنِي ِل َغ ْي ِر جُ ودِكَ ُم َت َعرِّ�ضاًَ ،و َال تُ�صَ ِّي َرنِي ِل ْل ِفتَنِ َغرَ�ضاًَ ،وكُنْ لِي َعلَى الأَعْ دَا ِء ن ِ
َا�صم� �اًِ ،ب َر�أْ َفتِكَ
َا�ص ��ي ع ِ
ال َي ��ا وَاقِياًَ ،و َع ��نِ ا ْل َمع ِ
َو َعلَ ��ى ا ْلمَخَ ��ازِي وَا ْل ُع ُي ��وبِ �سَ ا ِت ��راً ،وَمِ ��نْ ا ْل َب َ
َورَحْ َمتِكَ يَا �أَرْحَ َم الرَّاحِ مِ ينَ »(((.

الآيات الكريمة:
.1

}ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ{(((.

} .2ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ{(((.

الروايات ال�شريفة:

 .1ع���ن الر�س���ول الأكرم :Pاَ«ل ُت ِمي ُت ��وا ا ْل ُق ُلوبَ ِب َك ْث َر ِة َّ
الط َع ��ا ِم و َّ
َاب؛ َف� ��إِ َّن ا ْل ُق ُلوبَ
َال�شر ِ
َتم ُ
ُوت َكال َّز ْر ِع�ِ ،إ َذا �أَ ْك َث َر َعلَ ْي ِه ا ْلمَاءُ»(((.
ال�ش� �ر ِْبَ ،و َك ْث� � َر ُة ُّ
 .2ع���ن الإمام ال�ص���ادق َ « :Qك ْث َر ُة ال َّن� � ْو ِم َت َت َو َّل ُد ِم � ْ�ن َك ْث َر ِة ُّ
ال�شر ِْب
ال�ش َب� � ِع ،و َُهمَا ُي ْن ِق�َل�ااَ نِ ال َّن ْف َ�س َع � ِ�ن َّ
َت َت َو َّل� � ُد ِم � ْ�ن َك ْث� � َر ِة َّ
الطا َع� � ِةَ ،و ُي ْق ِ�س َي ��انِ ا ْل َق ْلبَ ع َِن
ال َّت َف ُّك ِر وَا ْل ُخ ُ�شوع»(((.

((( ال�صحيفة ال�سجادية ،مناجاة ال�شاكين.
((( �سورة الحديد ،الآية .16
((( �سورة الأنعام ،الآيتان  42و .43
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،16ص .209
((( (م.ن)� ,ص .123
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َال�ص�َلِاَ ِة ،و اََل َت َنا ُم ��وا َعلَ ْيهَا،
 .5ع���ن الر�س���ول الأكرم�« :Pأَ ِذي ُب ��وا َطعَا َم ُك� � ْم ِب ِذ ْك ِر اهلل و َّ
َف َت ْق�سُ َو ُق ُلو ُب ُكمْ»(((.
 .6ع���ن الإم���ام ال�صادق « :Qفيما ناجى ب ��ه اهلل مو�سى :Qيَا مُو�سَ ��ى ،اَل ُت ِط ْل
ِفي الدُّ ْنيَا �أَ َملَ َكَ ،ف َي ْق�سُ َو َق ْلب َُكَ ،و َق ِا�سي ا ْل َق ْل ِب ِم ِّني َب ِعي ٌد؛ �أَ ِم ْت َق ْلب ََك ِبا ْل َخ ْ�ش َي ِةَ ،و ُك ْن
�اب ،جَ ِدي َد ا ْل َق ْل ِبُ ،ت ْخ َفى َعلَى َ�أهْ ِل ْ أ
ْ�ضَ ،و ُت ْعر َُف َبي َْن �أَهْ ِل ال�سَّ مَا ِء ،و َِ�صحْ
َخ ِل� � َق ال ِّث َي � ِ
الَر ِ
ِ�إ َل � َّ�ي ِم � ْ�ن َك ْث� � َر ِة ُّ
وب ِ�ص َي ��ا َح ا ْلهَا ِر ِب ِم ْن َع� � ُد ِّو ِه ،وَا�سْ َت ِع � ْ�ن ِبي َعلَى َذ ِل � َ�كَ ،ف ِ�إ ِّني ِن ْع َم
الذ ُن ِ
ا ْلمُ�سْ َتعَان»(((.
�وب رُحَ مَا ِء َخ ْل ِق ِهَ ،ف ْ
اط ُلبُوا
 .7ع���ن الإمام ال�صادق �« :Qإِ َّن اهلل جَ َع َل الرَّحْ َم َة ِفي ُق ُل � ِ
ا ْلحَ وَا ِئ� � َج ِم ْن ُه� �مْ ،و اََل َت ْط ُلبُو َه ��ا ِم � َ�ن ا ْل َق ِا�س َي� � ِة ُق ُلو ُب ُه� �مَْ ،ف� ��إِ َّن اهلل َت َب ��ار ََك َو َتعَا َلى �أَحَ َّل
َغ َ�ض َب ُه ِب ِهمْ»(((.
 .8عن الإمام الباقر « :Qمَا ُ�ض ِربَ َع ْب ٌد ِب ُع ُقو َب ٍة �أَعْ َظ َم ِم ْن َق�سْ َو ِة ا ْل َقلب»(((.
«م َن َّ
ْ�ص
ال�ش َقا ِء جُ ُم ��و ُد ا ْل َعي ِْن َو َق�سْ َو ُة ا ْل َق ْل � ِ�ب و َِ�ش َّد ُة ا ْل ِحر ِ
 .9ع���ن الر�سول الأعظمِ :P
َال ْ�صرَا ُر َعلَى ال َّذ ْن ِب»(((.
ِفي َطلَ ِب الدُّ ْنيَا و ْ إِ
 .10عن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qل َّم َتانِ َل َّم ٌة ِم َن َّ
ال�شي َْطانِ َو َل َّم ٌة ِم َن ا ْل َملَ ِك َفلَ َّم ُة ا ْل َملَ ِك
ال ِّر َّق ُة وَا ْل َف ْه ُم َو َل َّم ُة َّ
ال�شي َْطانِ ال�سَّ ْه ُو وَا ْل َق�سْ َو ُة»(((.
 .11عن الر�سول الأعظم« :Pم َْن �أَرَا َد َ�أ ْن َي ِر َّق َق ْل ُب ُه َف ْل ُيد ِْم ْن َ�أ ْك َل ا ْل َبلَ ِ�س و َُه َو ال ِّت ُ
ين»(((.

((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص .94
((( الكافي ،ج� ،8ص .42
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،7ص .227
((( (م.ن) ,ج� ،12ص .93
((( الكافي ،ج� ،2ص .288
((( (م.ن)� ,ص .330
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،16ص .403

الدّرس الثالثون

الكفران
حقيقته ،آثاره وسبل معالجته

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يبيّ���ن حقيقة الكف���ران وكيفية ت�ش���كّل ال�شّ خ�صيّة
الكفورة.
2 .2يتعرّف �إلى درجات الكفران المختلفة وبع�ض �آثار
الكفران ومفا�سده.
3 .3ي�شرح ال�سبيل للتخلّ�ص من هذه الموبقة.

تمهيد
خل���ق اهلل الإن�سان ال ليعي�ش كما يحلو له ،فيعبث ويله���و! بل ليرجع �إليه ،ويكون خليفته في
�أر�ض���ه ،و�آية كبرى تدلّ على عظمته وح�سن �أ�سمائه .ولكي يتحقّق هذا الهدف �أوجده في بيئ ٍة
ومحيط طبيعيٍّ يدلّه على ربّه ،ويدعوه للرّجوع �إليه.
ٍ
وق���د جع���ل اهلل ع ّز وج ّل �سبي���ل الإن�سان للرّجوع �إلي���ه والو�صول �إلى لقائ���ه �سبيل المحبّة؛
فبحبّ���ه لخالق���ه يتّجه �إلي���ه ويتحرّك نحوه ،ولوال �شعل���ة الحبّ وجذوته في القل���ب لما �سار �أيّ
مخل���وق �إل���ى خالقه �أو اندفع �أبدً ا .وممّا يوقد هذه ال�شّ علة ف���ي القلب� ،إدراك الإن�سان و�شعوره
بجمال ح�ضور الرّبّ المتعال في حياته .وهذا الجمال �إنّما يتحقّق في واقع النّعم التي يفي�ضها
اهلل علينا ويغمرنا بها ،وقيل ب�أنّ اهلل تعالى خلق الخلق وتحبّب �إليهم بالنّعم ،ليعرفوه.
وباخت�ص���ار� ،إنّ �إدراك النّعمة الإلهيّة وتقديرها و�شكره���ا يُع ّد �أوّل خطوة في رحلة ال�سّ ير
�إل���ى اهلل تعال���ى .وعندما يفقد الإن�سان هذا ال�شّ عور ،فهذا يعني �أنّه قد توقّف عن ال�سّ ير الذي
خُ لق لأجله ،فكيف �إذا كان يعي�ش �شعورًا معاك�سً ا ،وهو الكفران بالنّعمة؟!
ّ
ّ
ّ
خصية الكفورة وكيف تتشكل؟
ما هي الش
تعريف علم���يٍّ لكي نت�صوّر هذا النّوع من ال�شّ خ�صيّة التي تكفر
ٍ
نح���ن الب�شر ،ال نحتاج �إلى
النّعم���ة وتجحده���ا .فالحياة م���ن حولنا مليئ���ة ب�أمثالها ،ولع ّل قول���ه تعالى}:ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ {(((� ،أو قول���ه ع��� ّز وج���لّ}:ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ {(((؛ ي�شير �إلى
أنا�س ال يعبّرون عن فرحهم و�سرورهم وتقديرهم للأمور المفيدة
هذه الق�ضيّة .فكم نرى من � ٍ
((( �سورة البقرة ،الآية .243
((( �سورة �سب�أ ،الآية .13
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الت���ي يح�صلون عليها ،ويعتب���رون �أنّ ما نالوه هو �أق��� ّل ممّا ي�ستحقّونه! فه����ؤالء هم الم�صداق
البارز لل�شّ خ�صيّة الكفورة .ولكن ،هل للق�ضيّة عم ٌق �آخ ٌر ينبغي �أن نتعرّف �إليه؟ وهل يمكن �أن
يكون �أحدنا مبتليًا بمثل هذا المر�ض المهلك ،وهو ال يدري؟
�إنّ م���ا يق ّدم���ه الإمام الخمينيّ { م���ن مالحظات حول هذه الحال���ة ،يلفت نظرنا �إلى
�ض���رورة �أخذ الق�ضيّة على محمل المزيد من الج ّد واالنتباه ،فبهذه الج ّديّة والعناية يمكن �أن
ندرك جيّدً ا لماذا كان العباد ال�شّ كورون قلّة �إلى هذا الحدّ.
 .1الجهل باهلل

يق���ول الإمام الخميني{« :ما دام���ت حقيقة �سريان �ألوهيّة الح���قّ لم تنتق�ش في قلب
العب���د بع���د ،ولم ي�ؤمن ب�أنّه « َال ُم�ؤَ ِّث َر فِي الوُجُ و ِد �إ َّال اهلل» ،وال تزال غبرة ال�شّ رك وال�شّ كّ عالقة
ف���ي قلب���ه ،ال ي�ستطيع �أن ي�ؤدّي �شك���ر الحقّ المتعال كم���ا يجب �أن يكون� .إنّ ال���ذي يلتفت �إلى
الأ�سباب ،ويرى ت�أثير الموجودات ب�صور ٍة م�ستقلّة ،وال يُرجع ال ّنعَمُ �إلى وليّ النّعم وم�صدرها،
يك���ون كاف���رًا بنعم الحقّ المتعالي� .إنّه قد نحت �أ�صنامً ا وجعل لك ّل واحدٍ منها دورًا م�ؤ ّثرًا� .إنّه
ق���د ين�س���ب الأعمال �إلى نف�سه ،بل يجعل �شخ�صه مت�ص ّرفًا في الأمور ،وقد يتحدّث عن فعاليّة
ال�صوريين ،ويجرّدون
طبائع عالم الكون .وقد يرى النّا�س ب�أنّ النّعم من الأرباب الظّ اهريين ّ
الح���قّ من التّ�صرّف ،ويقولون ب�أنّ يد اهلل مغلول���ةً!}ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ {((( ،في حين �أنّ
ي���د الحقّ مب�سوطة ،و�أنّ ك ّل دائرة الوجود منه في الواقع والحقيقة ،وال مجال للآخرين فيها،
ب���ل �إنّ العالم ب�أ�سره مظهر قدرته ونعمته ،و�أنّ رحمت���ه و�سعت ك ّل �شيء و�أنّ جميع النّعم منه،
ولي�ست لأحدٍ نعمة حتى يُع َّد منعمًا .بل �إنّ وجود العالم منه ،وغيره ال وجود له حتّى ي�صدر عنه
�شيء ،ولكنّ العيون عمياء ،والآذان �صمّاء والقلوب محجوبة� ،شعر:
ابحث عن عينٍ تثقب الأ�سباب الظّ اهريّة كي ترى ال�سّ بب الحقيقيّ .
�إل���ى متى؟ و�إل���ى �أيّ م�ستوى تكفر قلوبن���ا الميتة بنعم الحقّ �سبحان���ه ،وتتعلّق بهذا العالم
وظروفه و�أ�شخا�صه؟ �إنّ هذه التعلّقات والتّوجّ هات ،كفرا ٌن لنعم ذاته المقدّ�س ،و�إ�سدال �ستار
على رحمته»(((.
((( �سورة المائدة ،الآية .64
((( الأربعون حديثًا� ،ص .380

هتجلاعم لبسو هراثآ ،هتقيقح ؛ نارفكلا

429

�إنّ ح�ض���ور اهلل ف���ي حياتنا لي�س له ظهو ٌر �أقوى من النّعم التي يتحفنا بها ،ف�إذا كان الكفر
عب���ارة ع���ن �إنكار ح�ض���ور اهلل ع ّز وجلّ ،فكيف ال يك���ون �إنكار �إنعامه �سبحان���ه وتعالى كفرانًا
مبينا؟! وكيف ال يكون المنكر هنا كفورًا؟
وق���د علمت ممّا �سبق �أنّ جميع الأحوال النّف�سيّة (التي يعبّر عنها بالأخالق) ،لي�ست �سوى
انعكا�س لطبيعة عالقة الإن�سان بربّه ،و�إن كان هذا الإن�سان عن �سريرته غافلاً .
 .2عدم شكر المخلوق

وال�شّ خ�صيّ���ة الكف���ورة الت���ي ال تتفاعل ب�صورة �إيجابيّ���ة مع النّعمة ،ت�ش���كّل �أنموذجً ا مهمًّا
لدرا�سة هذه العالقة.
واف حتّى نالحظ فيها هذا االرتباط ،بيد �أنّ
�إنّ بع����ض المل���كات النّف�سيّة تحتاج �إلى ت�أمّلٍ ٍ
�شخ�ص يعي�ش حالة م�أزومة
ٌ
الكف���ران ه���و من الو�ضوح بمكان ال يترك �أدنى �شكّ ب�أنّ �صاحب���ه
جدًّا مع ربّه وخالقه.
ويظه���ر الكفران في تعامل الإن�سان مع من يجري اهلل النّعم على �أيديهم ،لكنّ خروج هذا
الإن�س���ان من هذه الحالة المر�ضيّة ال يكون بمج���رّد �أن يبدي حالة التّقدير وال�شّ كر له�ؤالء ،بل
ينبغي �أن يكون �شكره هنا نابعًا من �شكره لوليّ النّعمة الحقيقيّ .
وله���ذا يقول الإم���ام {�« :إنّ �شكر المخلوق من الواجبات الت���ي ال �شكّ فيها ،كما قيل:
«م ��ن ل ��م ي�شك ��ر المخلوق لم ي�شكر الخال ��ق»((( ،ولكن هذا ال�شّ كر ينبغ���ي �أن يكون بعنوان �أنّ
ه���ذا المخلوق هو و�سيل ٌة اتّخذها اهلل لب�سط نعم���ه ورحمته ،ال �أن يكون �شكرك للمخلوق �سببًا
لحج���ب نف�سك ع���ن الخالق وال���رّازق الحقيقيّ  ،فهذا هو عي���ن الكفر بنعمة ول���يّ النّعم(((...
ق�صرت يده بالمكاف�أة فليُطِ ��ل ل�سانه بال�شّ كر»((( ،وقال:
وق���ال الإمام ال�صادق « :Qمن ُ
«م ��ن ح ��قّ ال�شّ كر هلل� ،أن ت�شكر م ��ن �أجرى تلك النّعمة على ي ��ده» .ويتّ�ضح من هذا الحديث
ال�شّ ري���ف م���ا تقدّمت �إليه الإ�شارة من �أنّ �شكر المخلوق هو لكون���ه مجريًا للنعّمة الإلهيّة؛ و�إلاّ
ف����إنّ الذي يغفل عن وليّ نعمته الحقيقيّ  ،وي�شكر المخل���وق بعنوان كونه م�ستقلاًّ بالإنعام ،هو
((( ال�شيخ ال�صدوق ،عيون �أخبار الر�ضا ،Qج� ،2ص.289
((( جنود العقل والجهل� ،ص .180
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،16ص.311
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من الكافرين بالنّعمة الإلهيّة ،وهذا ممّا ال يحتاج �إلى مزيد تو�ضيح وا�ست�شهاد ،بل هو وا�ض ٌح
بنف�سه ومبرهنٌ بذاته»(((.
فعندما نعالج هذه الحالة وندر�سها ،ينبغي �أن نلتفت �إلى �أ�صل الم�شكلة فيها .ولكي يتّ�ضح
الأمر �أكثر ن�س�أل :هل تعتبرون �أنّ الإن�سان الذي ي�شكر من يطرق بابه ويقدّم له هد ّي ًة ما ،ثمّ ال
ي�شكر من �أر�سل هذه الهديّة ،مع �أنّ المو�صل قد �أخبره با�سمه ،هل يمكن �أن تعتبروه �شاكرًا؟
�إنّ جمي���ع العقالء و�أ�صحاب الوجدان ال�سّ ليم لن يعتبروا مث���ل هذا ال�شّ خ�ص �سوى �إن�سان
مخ���ادع �أو مت�صنّ���ع لل�شّ كر ،و�إ ّنم���ا �ش َك َر حامل الهديّ���ة ومو�صلها من باب اللياق���ة والمجاملة
العرفيّة .ف�إنّ ال�شّ كر الحقيقيّ يكون في توجّ هه للمر�سل الواقعيّ وتقدير عطائه.
وق���د يع���ذر النّا�س مثل هذا الم���رء �إن لم يعلم من�ش�أ الهديّة ،ولكن ه���ل يمكن �أن يقع مثل هذا
الجه���ل ف���ي حياة الإن�سان م���ع ربّه وخالقه؟ وبعب���ار ٍة ثانية ،هل يمكن �أن يتلقّ���ى المخلوق ك ّل هذه
النّعم التي ال تعد وال تح�صى في حياته ،ثمّ يبقى جاهلاً ب�أنّ الذي �أنعمها عليه هو ربّ العالمين؟!
لأجل هذا الو�ضوح اليقينيّ والبرهان الواقعيّ كان المنكِ ر لح�ضور اهلل الإنعاميّ كفورًا .وال
يمكن لمثل هذا الإن�سان الذي يغفل عن ك ّل هذه الآالء �إلاّ �أن يجحد في نهاية المطاف ،فيتنكّر
ال�صغائر.
لمن �أجرى اهلل على �أيديهم نعمه وخيراته .ف�إنّ من ارتكب الكبيرة �سه ٌل عليه فعل ّ
هك���ذا يريد الإمام الخمينيّ { �أن ينقلنا �إلى عمق الم�س�ألة ،ال لأجل �إدانتنا وتوبيخنا،
بل لكي نتلمّ�س الح ّل والمخرج؛ فنذهب �إلى �أ�صل الم�شكلة ،وهي التي تكمن في ق�ضيّة المعرفة
باهلل تعالى وم�ستوى ح�ضورها في القلب.
يق���ول الإم���ام الخميني {�« :أج���ل� ،إنّ الجاهلي���ن بالتّجلّيات الذّاتيّ���ة الأحديّة ،الذين
يعتقدون بذاتيّات �أ�صيلة [م�ستقلّة] للموجودات ،واقعون في كفران النّعم الإلهيّة بنح ٍو ما ،كما
وال�صفاتيّة ،ولم تتحوّل قلوبهم �إلى مرايا للح�ضرات
�أنّ الذين لم ي�شاهدوا التجلّيات الأ�سمائيّة ّ
الأ�سمائيّ���ة واقعون ف���ي الكفران بنحو �آخر .كم���ا �أنّ الغافلين الجاهلي���ن بالتجلّيات الأفعاليّة
أي�ضا يكفرون بالنّعم بنحو �آخر من حيث ال ي�شعرون }:ﭹ ﭺ
والتّوحيد في الأفعال ،هم � ً
ﭻ ﭼ ﭽﭾ {(((»(((.
((( جنود العقل والجهل� ،ص.183 - 182
((( �سورة الأعراف ،الآية .180
((( جنود العقل والجهل� ،ص .176
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 .3عدم االستفادة من ال ّنعم

ويذكر الإمام �أنموذجً ا لهذا الكفر في تعامل الإن�سان مع النّعم الباطنة �أو النف�سيّة الذاتيّة،
فيق���ول {« :بع���د �أن اتّ�ضح �أنّ اهلل تبارك وتعال���ى قد جهّز الإن�سان بق���وّة الغ�ضب بهدف
حف���ظ النّظام وتح�صيل �سعادة الدّنيا والآخرة ،اتّ�ضح �أنّ الإن�سان �إذا لم ي�ستثمر هذه النّعمة
الإلهيّة في موقعها المنا�سب ،ولم يغ�ضب في الموقع المنا�سب لحفظ هذا الأ�سا�س ،فقد كفر
بنعمة الحقّ تعالى ،وبالتّالي ي�شمله حكم}:ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ{(((.
اإللهي
 .4استخدام ال ّنعم بخالف الهدف
ّ

والأ�س���و�أ والأقبح من ذلك �أن ي�ستخدم هذه القوّة الإلهيّة باالتّجاه المعاك�س للهدف الإلهيّ
منه���ا ،في�سخّ رها �ض ّد ال ّنظ���ام العائليّ والمدين���ة الإن�سانيّة الفا�ضلة ،في�صي���ر بذلك منتهكًا
للحرم���ات �إ�ضاف��� ًة �إلى كف���ره بالنّعمة ،وهنا ت�صير الق���وّة الغ�ضبيّة ـ الت���ي ينبغي �أن تكون من
الجن���ود الإلهيّ���ة المعار�ضة لجنود الجه���ل وال�شّ يطان ـ من كب���ار الجن���ود ال�شّ يطانيّة م�ضادّة
ومعادية لجنود العقل والحقّ تعالى ،فتدخل مملكة الغ�ضب �شيئًا ف�شيئًا تحت �سيطرة ال�شّ يطان
والجهل»(((.
ماذا ينشأ من حالة الكفران؟
يق���ول الإمام الخمينيّ {« :و�إذا كفر �أح ٌد بنعمة �أو �أحجم عن حمد المنعم عليه ،فقد
تك ّل���ف ما يخالف الفطرة الإلهيّ���ة ،وخرج عن الغريزة والطّ بيعة الإن�سانيّ���ة؛ ولهذا ف�إنّ عموم
الب�ش���ر ينتقدون وينتق�صون فعل الكافري���ن بالنّعمة ،ويرونهم خارجين ع���ن الغريزة الذاتيّة
الإن�سانيّة»(((.
ويعن���ي ه���ذا الكالم �أنّ علين���ا �أن نبحث عن �أ�سب���اب انحراف الفط���رة وعوامل احتجابها
الت���ي ت����ؤدّي �إلى �أن ي�صبح الإن�س���ان في مثل هذه الحال���ة المزرية فيخال���ف �أو�ضح م�صاديق
مخت�صة ببع�ض المقامات ،بل هو �أم ٌر يدركه
ّ
الفطرة وتوجّ هاتها .فالكفران لي�س حالة نادرة �أو
((( �سورة �إبراهيم ،الآية .7
((( جنود العقل والجهل� ،ص.227
((( (م.ن)� ,ص.178
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�شخ�ص قد ت�سافل �إلى �أ�سفل
ٌ
عم���وم الب�ش���ر ...وهذا �إن دلّ على �شيء ف�إنّه يدل على �أنّ الكفور
�سافلين.
ويق���ول �أمير الم�ؤمنين َ « :Qو َل� � ْو َفكَّروا فِي عَظِ يمِ ا ْل ُق ْد َرةِ ،وَجَ �سِ ي ��مِ ال ِّن ْع َمةَِ ،لرَجَ عُوا
�إِلَى الطَّ رِيقِ  ،وَخَ افُوا َعذَابَ الْحَ رِيقِ  ،وَلكِنَّ ا ْل ُقلُوبَ َعلِيلَةٌ ،وَالأَبْ�صَ ا َر َمدْخُ و َلةٌ!»(((.
فعندم���ا تمر�ض القلوب وت�ستخدم الحوا�س في غير م���ا خُ لقت له ،فمن المتوقّع �أن يجحد
َّا�س ُك ْف ُر ال ِّن ْع َم ِة
الإن�سان قدرة اهلل العظيمة ويكفر بنعمته الج�سيمة ،وفي الحديث« :يَا �أَ ُّيهَا الن ُ
ُل� ��ؤْمٌ ،و َُ�صحْ َب� � ُة الْجَ اهِ ��لِ �شُ �ؤْم»((( ،والل����ؤم هو خروج الإن�سان عن �ص���راط الإن�سانيّة ،بحيث ال
يُرجى له معه �أيّ خير.
هذا ،ومن المتوقّع �إذا و�صل الإن�سان �إلى هذه الحالة المر�ضيّة �أن يبخل؛ لأنّ تقدير النّعمة
يت�ضمّ���ن معرفة جهة المنّة فيها ،والمنّة تعني �سب���ق العطاء الإلهيّ على اال�ستحقاق ،والبخيل
�شخ�ص ال يعطي لأنّه يظنّ �أنّه لن يح�صل على العو�ض بعطائه(((� ...أو �أن ي�سرف؛ لأنّ الكفور ال
ٌ
هدف �أو توازن وين�ش�أ من هذه الخ�صلة
يقدّر النّعمة ،وال يعرف قيمتها ،فينفقها �إ�سرافًا دون ٍ
القبيحة الكثير من الأخالق الرّذيلة� ،أعاذنا اهلل منها.

((( نهج البالغة� ،ص .270
((( الكافي ،ج� ،8ص.22
((( «مَنْ �أَ ْيقَنَ بِالْخَ ل َِف جَ ا َد بِا ْلعَطِ يَّةِ » ،نهج البالغة� ،ص .494
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المفاهيم الرئيسة

ّ � .1إن �إدراك ال ّنعمة الإلهيّة وتقديرها و�شكرها يُع ّد �أوّل خطوة في رحلة ال�سّ ير �إلى اهلل تعالى.
وعندما يفقد الإن�سان هذا ّ
ال�شعور ،فهذا يعني �أ ّنه قد تو ّقف عن ال�سّ ير الذي ُخلق لأجله.
 .2الم�صداق البارز ّ
لل�شخ�صيّة الكفورة هم �أولئك الذين ال يعبّرون عن فرحهم و�سرورهم
وتقديره���م للأم���ور المفيدة التي يح�صل���ون عليها؛ ويعتبرون � ّأن ما نال���وه هو �أق ّل م ّما
ي�ستح ّقونه!
مخت�صة ببع�ض المقامات؛ بل هو �أم ٌر يدركه عموم الب�شر..
 .3الكفران لي�س حالة نادرة �أو
ّ
وهذا �إن ّ
�شخ�ص قد ت�سافل �إلى �أ�سفل �سافلين.
دل على �شيء ف�إ ّنه يدل على � ّأن الكفور
ٌ
ّ � .4إن الذي يلتفت �إلى الأ�سباب ،ويرى ت�أثير الموجودات ب�صور ٍة م�ستق ّلة ،وال يُرجع ال ّنعَمُ
ولي ال ّنعم وم�صدرها ،يكون كاف ًرا بنعم ّ
الحق المتعالي.
�إلى ّ
� .5أق���وى ظه���ور لح�ض���ور اهلل في حياتنا هو في النع���م .ف�إذا كان الكفر عب���ارة عن �إنكار
ح�ضور اهلل ع ّز وج ّل ،فيكون �إنكار �إنعامه �سبحانه وتعالى كفرا ًنا مبينا.
 .6يظه���ر الكفران في تعام���ل الإن�سان مع من يجري اهلل ال ّنعم عل���ى �أيديهم ،لكنّ خروج
ه���ذا الإن�سان من هذه الحالة المر�ضيّة ال يكون بمج ّرد �أن يبدي حالة ال ّتقدير ّ
وال�شكر
الحقيقي.
لولي ال ّنعمة
ّ
له�ؤالء ،بل ينبغي �أن يكون �شكره هنا نابعًا من �شكره ّ
إلهي يُع ّد من الكفران
ّ � .7إن ع���دم اال�ستف���ادة من ال ّنعم �أو ا�ستخدامها بخالف اله���دف ال ّ
بنعم ّ
الحق.
� .8إذا كف���ر �أح��� ٌد بنعم���ة �أو �أحجم عن حم���د المنعم عليه ،فقد تك ّلف م���ا يخالف الفطرة
الإلهيّة ،وخرج عن الغريزة ّ
والطبيعة الإن�سانيّة.
 .9من المتو ّقع �إذا و�صل الإن�سان �إلى هذه الحالة المر�ضيّة� .1:أن يبخل؛ ل ّأن تقدير ال ّنعمة
�شخ�ص ال يعطي لأ ّن���ه يظنّ �أ ّنه لن يح�صل
يت�ض ّم���ن معرفة جهة الم ّنة فيه���ا .والبخيل
ٌ
عل���ى العو����ض بعطائ���ه� .أو � .2أن ي�سرف ل ّأن الكف���ور ال يقدّر ال ّنعم���ة وال يعرف قيمتها
هدف �أو توازن.
فينفقها �إ�سرا ًفا دون ٍ
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شواهد من وحي ّ
الدرس

دعاء:
«الْحَ ْم ُد لهلِ ِ الَّذِ ي َل ْو حَ ب ََ�س عَنْ عِ بَا ِد ِه َم ْع ِر َف َة حَ مْدِ ِه َعلَى مَا �أَ ْبالَهُ ْم مِ نْ مِ َن ِن ِه ا ْل ُم َتتَا ِب َعةِ،
َو�أَ�سْ َب� � َغ َعلَ ْي ِه� � ْم مِ نْ ِنعَمِ ِه ا ْل ُمتَظَ اهِ � � َرةَِ ،لتَ�صَ َّرفُوا فِي مِ َن ِن ِه َفلَ ْم يَحْ َم� �دُوهَُ ،و َتوَ�سَّ عُوا فِي ِر ْز ِق ِه
َفلَ� � ْم يَ�شْ ُك� �رُوهَُ ،و َل ْو كَانُوا َك َذلِكَ لَخَ رَجُ وا مِ نْ حُ دُو ِد ا ِلإنْ�سَ ا ِن َّي ِة �إِلَى حَ ِّد ا ْل َبهِيمِ َّيةَِ ،فكَانُوا َكمَا
وَ�صَ فَ فِي مُحْ كَمِ ِكتَا ِب ِه}ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ {(((»(((.

الروايات ال�شريفة:

 .1عَ ���نْ �أَ ِم ِير ا ْل ُم�ؤْ ِم ِنينَ ِ ،Qف���ي و َِ�ص َّي ِت ِه ِ �إ َلى َو َل ِد ِه« :و اََل َت ْك ُف ْر ِن ْع َم ًة؛ َف� ��إِ َّن ُك ْف َر ال ِّن ْع َم ِة
ِم ْن �أَ َْ أل ِم ا ْل ُع ْذ ِر»(((.
 .2عن الإمام الرّ�ضا «ِ :Qم ْن ُك ْفر َِان ال ِّن ْع َم ِة �أَ ْن َي ُقو َل الرَّجُ ُل �أَ َك ْل ُت َّ
الطعَا َم َف َ�ض َّر ِني»(((.
 .3عن �أمير الم�ؤمنين « :Qالجزاء على الإح�سان بالإ�ساءة كفران»(((.
 .4ع���ن ر َُ�س ِول اهللَ « :Pم � ْ�ن �أُ ِت َي �إِ َل ْي ِه َم ْعر ٌ
ُوف َف ْل ُي َكا ِف ْئ ِب ِهَ ،ف� � ِ�إ ْن عَجَ َز َف ْل ُي ْث ِن َعلَ ْي ِهَ ،ف ِ�إ ْن
َل ْم َي ْفع َْل َف َق ْد َك َف َر ال ِّن ْع َم َة»(((.
 .5عن �أمير الم�ؤمنين « :Qكفران النعم ّ
يزل القدم وي�سلب ال ّنعم»(((.
 .6عن �أمير الم�ؤمنين ُ « :Qك ْف ُر ال ِّن ْع َم ِة ُم ِزي ُلهَا ،و َُ�ش ْك ُر َها مُ�سْ َت ِدي ُمهَا»(((.
ين َت ْن ِز ُل ِب ِه ُم ال ِّن َقمَُ ،و َت ُز ُ
ا�س ِح َ
ول َع ْن ُه ُم ال ِّن َعمُ،
 .7عن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qو َل ْو َ�أ َّن ال َّن َ
َف ِز ُع ��وا �إِ َل ��ى َر ِّب ِه ْم ِب ِ�صدْق ِم ْن ِنيَّا ِتهمَْ ،و َو َله ِم ْن ُق ُلو ِبهمَْ ،ل َر َّد َعلَ ْي ِه ْم ُك َّل َ�شا ِردَ ،و�أَ ْ�صلَ َح
َل ُه ْم ُك َّل َف ِا�سد»(((.

((( �سورة الفرقان ،الآية .44
ال�صحيفة ال�سّ جّ اديّة ،دعا�ؤه Qبالتحميد هلل ع ّز وجل والثناء عليه.
((( ّ
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،11ص .353
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،24ص .433
((( غرر الحكم� ،ص .322
((( الكافي ،ج� ،4ص .33
((( غرر الحكم� ،ص .323
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،11ص .353
((( نهج البالغة� ،ص .256

الدّرس الواحد والثالثون

ال ِمراء

()1

معناه ،دوافعه وأبرز عالماته

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يبيّن المعنى الدّقيق للمراء.
2 .2يتع���رّف �إلى الدواف���ع الأ�سا�سية الت���ي تقف خلف
المراء .
3 .3يتعرّف �إلى �أبرز عالمات المراء.

تمهيد
قال ر�سول اهللَ « :Pذرُوا الْمِ رَاءََ ،ف�إِ َّن ا ْل ُم�ؤْمِ نَ اَل ُيمَارِي»(((.
كثير ٌة هي الأحاديث التي ذكرت المراء والجدال وحذّرت منهما ومن عاقبتهما ال�سّ يّئة في
الدّنيا والآخرة .هذا ،بالرّغم من وجود �شواهد عديدة على �أنّ الأنبياء  Rكانوا يجادلون،
وف���ي بع����ض الحاالت يكثرون الجدال كما حكى اهلل عن نبيّ���ه نوح  Qبل�سان قومه}ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ{((( .فه���ل ه���ذا
تعار�ض �أو تناق�ض؟ �أم للق�ضيّة وجهًا �آخر ينبغي �أن ن�ستك�شفه؟!
المراء؟
ما هو ِ
ع���رّف الإم���ام الخمين���ي { المراء ب�أنّ���ه الجدال في ال���ر�أي والحدي���ث .وا�ستفاد من
�شخ�ص يفتقد �إلى
ٌ
ال�صادق Qحول طلبة العلم �أنّ المماري
الحديث المرويّ ع���ن الإمام ّ
الدّواف���ع الإلهيّة ،ولي�س له مق�صد من وراء المباحثات العلميّة �سوى الأمور وال�شّ �ؤون النّف�سيّة،
والتي يُعبّر عنها بطلب حظوظ النّف�س ،حيث تكون هي الغاية ،بدل �أن تكون ر�ضا اهلل و�إرادته.
وبح�س���ب الأحاديث والت�أمّل ف���ي دالالتها ،ف�إنّ المراء يرتبط بعال���م الدّوافع والنّوايا ،و�إن
كان يظه���ر عل���ى الل�سان وفي الأقوال .فالمم���اري في الحقيقة يعي�ش رغب���ة �شديدة بالظّ هور،
وي���رى الج���دال و�سيلة فعّالة لتحقيق رغبته تلك؛ وذلك لأنّ���ه ثبت له �أنّ المماراة كفيلة بجذب
القل���وب ،م���ن خالل ما يمكن �أن تحقّقه من غلبة على الخ�ص���وم في �ساحات النّقا�ش والحوار
والمناظ���رة ،و�سواء كانت الغلبة الحواريّ���ة في البداية هي التي حفّزت فيه تلك الرّغبة� ،أو �أنّ
الرّغبة بالظّ هور هي التي دفعته نحو طلب الغلبة في الحديث ،ف�إنّ المماري �إذا �سيطرت عليه
((( بحار الأنوار ،ج� ،2ص .138
((( �سورة هود ،الآية .32
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ه���ذه الحالة و�صارت �شخ�صيّته مماريّة ،فلن يك���ون له هدف من �أيّ تحر ٍّك علميّ �سوى �إثبات
النّف����س .وق���د يتّفق �أن يكون المماري محقًّا ،فيلتب�س عليه الأم���ر� ،أو يتّخذ ذلك حجّ ًة للم�ضيّ
قدمً ا في عمليّة �إثبات الذّات في تفوّقها وعلوّها وح�ضورها...
المراء
عالمات ِ
وبال ّرغ���م م���ن خفاء الأم���ر �أحيانً���ا� ،إلاّ �أنّ للماري عالم���ات يُعرف بها ،وق���د ذكر الإمام
ال�صادق  ،Qفقال:
الخمينيّ { هذه العالمات في �شرحه للحديث الوارد عن الإمام ّ
 .1إيذاء ال ّناس

ال�صفات الذّميم���ة والمفا�سد التي تكون
«منه���ا� :إي���ذاء النّا�س ،و�سوء مجل�سه ،وهذه م���ن ّ
�سببً���ا م�ستقلاًّ لهالك الإن�سان .وفي الحديث ال�شّ ريف المنق���ول من الكافي «مَ نْ �آذى لي وَليَّا
َفقَدْ با َرزَني بِا ْلمُحَ ا َر َبةَ»(((»(((.
العلمي للتغلّب
التصدي للحديث والبحث
.2
ّ
ّ

«ومنه���ا :المراء والت�ص���دّي للحديث والبحث العلميّ لأجل التغلّب عل���ى الآخرين ،و�إظهار
علم���ه .و�أمّ���ا جعله �صل���وات اهلل و�سالمه عليه ،الم���راء عالمة على الم���راء ،فيمكن �أن يكون
ال�صفة القلبيّة وملكته الخبيثة ،ومن المراء
المق�ص���ود من المراء الأوّل ـ في كالم���ه  Qـ ّ
الذي هو �آية وعالمة ـ المراء الثاني ـ الأثر الظّ اهر من المراء»(((.
ادعاء الحلم
ّ .3

«ومنها� :أن يظهر االتّ�صاف بالحلم رغم �أنّه غير ملتزم به ،وهذا هو النّفاق وذو الوجهين
وال ّري���اء وال�شّ ���رك ،كما �أنّ �إظهار الخ�ش���وع مع الخل ّو من الورع ،من �أو�ض���ح م�صاديق ال�شّ رك
والرّياء والنّفاق والتلوّن»(((.

((( الكافي ،ج� ،1ص .144
((( الأربعون حديثًا� ،ص .408
((( (م.ن).
((( (م.ن).

( ءارِملا أو هعفاود ،هانعم  ) (1ءارِملا

439

 .4ال ّتملّق والت ّزلّف

«ومنها� :أي من الآثار الظاهريّة للجهل والمراء� ،إنّهم يتزلّفون ويتوا�ضعون تجاه من يطمعون
في���ه ،وين�صب���ون له �شَ ���ر ََك التدلي�س والتّم ّل���ق والتّوا�ضع ،حت���ى ي�صيدوا الب�سيط م���ن النّا�س،
وي�ستفي���دوا من حبّهم الداف���ئ الجميل ،وقربه���م واحترامهم الدّنيويّ  ،فه���م يدفعون بدينهم
و�إيمانه���م ،كي ي�ستفيدوا من دنياهم ،وه�ؤالء من النّا����س الذين ورد فيهم الحديث قائلاً ...« :
يَطْ لَ� � ُع َق� � ْو ٌم مِ ��نْ �أَهلِ الجَ َّن ِة �إلى َق ��و ٍم مِ نْ �أَهْ لِ النَّارَِ ،ف َيقُو ُل ��و َن ما َ�أدْخَ لَ ُك ُم ال َّن ��ارَ ،و�إ ّنمَا دَخَ ْلنَا
الجَ ّن َة ِبف َْ�ضلِ تَعلِيمِ ُك ْم َو َت َ�أ ِديِب ُكمْ؟! َف َيقُولونَ� :إِنَا ُكنَا َن�أَمُر ُك ْم بِالخَ يرَِ ،والَ َن ْف َع ُلهُ»(((»(((.
 .5التك ّبر

«ومنها� :أنّهم يتكبّرون على �أبناء نوعهم و�أ�شباههم و�أمثالهم ،الذين ال يطمعون فيهم دنيويّ
ولك ّنه���م يعتبرونهم عثرات في طريق تقدّمهم ،ويترّفع���ون عليهم ويحقّرونهم مهما �أمكن في
�سلوكهم و�أقوالهم؛ لأنّهم يخ�شون �أن يناف�سوهم يومً ا من الأيّام ،ويقلّلون من اعتباراتهم»(((.
مر�ض قلبيّ ال يجتمع مع الإيمان ،وفي ال�سلوك يدعو �صاحبه �إلى الجدال
فاتّ�ضح �أنّ المراء ٌ
الظاه���ريّ  .فالم�شكلة هي ما يجري في الباطن والقلب بالدرجة الأولى؛ لأنّ �أ�صحاب النّفو�س
الزكيّ���ة قد يمارون مرا ًء ظاه���رًا ،ويجادلون بالتي هي �أح�سن .وال �إ�ش���كال في ذلك طالما �أنّ
النّف�س قد طهُرت من المراء القلبيّ .
 .6البعد عن اإليمان

ويُعل���م ذلك بالنظ���ر �إلى ذكر المراء مقاب���ل الإيمان؛ لأنّ الإيمان من �ش����ؤون القلب ،وهو
عبارة عن التّ�صديق بالحقّ وجعله مرجعًا �أ�سا�سيًّا لأيّ بحث �أو نقا�ش علميّ � .أمّا المماري ف�إنه
ين����أى ع���ن هذه المرجعيّة ،وال يعتني به���ا �إلاّ �إذا علم �أنّها �ست�ؤيّد ر�أي���ه ،وكفى بذلك بعدً ا عن
الإيم���ان ،عن الر�سول الأك���رم Pقال« :الَ يَ�سْ َتكْمِ ُل َع ْب ٌد حَ ِق َيقَة الإِي َم ��ا َن حَ تَّى َي َد َع المِ رَاءَ،
َو�إنْ كَا َن مُحِ ّقاً»(((.
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،16ص .152
((( الأربعون حديثًا� ،ص .410
((( (م.ن).
((( بحار الأنوار ،ج� ،2ص .138
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وبث األباطيل
 .7جحود
ّ
الحق ّ

يقول الإمام الخمينيّ {« :للم���راء مرتبة باطنيّة وملكة نف�سيّة ،ومرتبة ظاهريّة تكون
نتاجً ���ا لتلك المرتب���ة الباطنيّة ،و�آية وعالمة عليها((( ...وبِال�سَّ نَ���دِ ا ْل ُمت َِّ�صل �إلى حُ جَّ ِة ا ْل ِف ْر َقةِ،
َو ِثقَته���ا محمَّد بن َي ْعقُوبَ ال ُك َل ْينِي (ر َِ�ضيَ اهلل عَ ْنهُ) ،عَ ن عليِّ بن �إبراهيمَ َ ،ر َف َع ُه �إلى �أبي عَ بْدِ
اهلل  ،Qقالَ « :طَ لَ َب ُة ا ْل ِعلْمِ ثَالث� � ٌة َفاْعر ْف ُه ْم ِب�أعْ يا ِن ِه ْم و َِ�صفَا ِت ِهمْ�ِ :صنْفٌ يَطْ ُل ُب ُه ِللْجَ هْلِ
وَالْمِ � �رَاءِ ،و َِ�ص ْن ��فٌ يَطْ ُل ُب� � ُه لِال�سْ تِطَ ا َل� � ِة وَالْخَ ْت ��لِ  ،و َِ�ص ْن ��فٌ يَطْ ُل ُب� � ُه ِل ْل ِف ْق ِه وَا ْل َع ْق ��لِ  .فَ�صاحِ بُ
ِّ�ض ِل ْل َمق ��الِ في �أنْدِ َي ِة الرِّجَ الِ ِبتَذا ُك ِر ا ْل ِعلْمِ و َِ�ص َف ِة الْحَ لْمِ ،
الْجَ ْه ��لِ وَالْمِ رَا ِء مو ٍذ مُما ٍر ُم َت َعر ٌ
َق ْد تَ�سَ ْر َب َل بِالْخُ �شو ِع َوتَخَ لّى مِ نَ ا ْل َو َرعِ»((( .والمراء :الجدال في الر�أي والحديث ،ومنه مادّة
ال�صناعات الخم�س المذكورة في المنطقُ ،يق���الُ  :ما َريْتُ الرَّجُ لَ � ،أُمارِيه
جَ ���دَ ل التي هي م���ن ّ
مِ راءً؛ �إذا جا َد ْل َتهُ»(((.
 ...ف ُعلِمَ ب�أنّ طلاّ ب العلم ينق�سمون ب�صورة كليّة �أوليّة �إلى طائفتين� :إحداهما� :إنّ هدفهم
م���ن وراء طل���ب العلم يكون �إلهيًّ���ا .ثانيهم���ا� :إنّ مق�صودهم من وراء الدّرا�س���ة� ،أمور نف�سيّة.
ال�صورية التي تح�صل لديهم ،تكون
ون�ستطي���ع �أن نقول �أنّ غاية مطلوبهم الجهل؛ لأنّ العل���وم ّ
ال�صنفان اللذان ذكرهما الإمام
في الحقيقة من الجهل المركّب والحجب الملكوتيّة .وهذان ّ
ال�صادق  Qفي هذا الحديث ال�شّ ريف الذي �شرحناه يلتقيان في هذا الأمر الذي ذكرناه
ـ �أي الجه���ل ـ لأنّ �أ�صح���اب المراء والجدال وكذلك ذوي اال�ستطالة والختل ،من �أرباب الجهل
ال�صنف
وال�ضالل؛ ولهذا يمكننا �أن نقول ب�أنّ «الجهل» الذي جعله الإمام  Qمن عالمات ّ
ّ
الأوّل ،غي���ر «الجهل» الذي له معنىً متعارف ،بل المق�ص���ود �إمّا التبا�س الأمور ،و�إلقاء النّا�س
ف���ي الجهالة� ،أو المق�صود من الجه���ل ،التّجاهل وعدم الإذعان للحقّ  .كما �أنّ هذين الأمرين
م���ن خ�صائ�ص �أ�صحاب المراء والج���دال؛ ف�إنّهم يجحدون الأمور الحقّ���ة والحقائق ال�شّ ائعة
ويتجاهلون ،حتّى يثبتوا كالمهم ،وينع�شوا الأباطيل ،وين�شروا �أمتعتهم الفا�سدة»(((.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .409
((( الكافي ،ج ،1كتاب ف�ضل العلم ،باب النوادر ،ح.5
((( الأربعون حديثًا� ،ص .400 - 399
((( (م.ن)� ،ص .405
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ال�شخ�صي���ة الجدلي���ة �أو الممارية هي �شخ�صية ترى الجدل و�سيل���ة لإثبات الذات ،بمعنى
�إثب���ات ح�ضوره���ا وقوّتها وتفوّقها؛ وذل���ك بح�سب المجال�س والمواط���ن� ،إال �أنّ الهدف واحد.
وتُع ّد المخا�صمة الكالميّة من الو�سائل القويّة لتحقيق هذا الهدف ،باعتبار �أنّ التفوّق بالفكر
وال���كالم يكون �أكبر من التفوّق بالج�س���د �أو بال�سالح؛ وذلك لأنّه �أو�سع ت�أثير ًا في النّا�س .فمن
يتف���وّق على خ�صم���ه بالبدن ينقاد بع�ض النا����س �إليه ،ومن يتفوّق على خ�صم���ه بالمال ينقاد
الكثيرون �إليه ،ولكن من يتفوّق على خ�صومه بالكالم ينقاد �أكثر النا�س �إليه.
موعظة
«الوي���ل لن���ا نحن �أ�صحاب الم���راء والجدال وذوي الأه���واء النّف�سيّ���ة والخ�صومات ،حيث
ابتُلينا بهذه النّف�س الخبيثة التي ال تعرف الرّحمة والحنان ،والتي ال تتركنا� ،إلى �أن تهلكنا في
جمي���ع النّ�ش����آت والعوالم ،ولم نبادر لإ�صالحها �إطالقًا ،لقد �صممن���ا �آذاننا ولم ن�ستيقظ من
�سباتنا العميق الباعث على التّوغّ ل في عالم المادّة� .إلهي� ،أنت م�صلح العباد ،وبيدك القلوب،
وط���وع قدرتك وجود الكائنات ،وتحت هيمنتك ،قلوب العب���اد ،و�إنّنا ال نملك نفعًا وال �ضرًّا وال
حي���اةً ،وال موتً���ا� ،أَ ِن ْر يا �إلهي بنور في�ضك قلوبنا المعتم���ة ،ونفو�سنا المظلمة ،و�أ�صلح بف�ضلك
ال�ضعفاء العُجّ ز»(((.
ولطفك مفا�سدنا ،و�أنقذ ه�ؤالء ّ

((( الأربعون حديثًا� ،ص .409
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المفاهيم الرئيسة

الم���راء ه���و الجدال ف���ي الر�أي والحديث؛ وه���و في الحقيقة مر�ض قلب���ي ال يجتمع مع
ِ .1
الإيمان ،و�إن كان يظهر في ال�سلوك ب�صورة الجدال.
�شخ�ص يفتقد �إلى الدّوافع الإلهيّة ولي����س له مق�صد من وراء المباحثات
 .2المم���اري ه���و
ٌ
العلميّ���ة �سوى الأم���ور ّ
وال�ش�ؤون ال ّنف�سيّة والتي يُعبّر عنه���ا بطلب حظوظ ال ّنف�س ،حيث
تكون هي الغاية ،بدل �أن تكون ر�ضا اهلل و�إرادته.
 .3فالم�شكل���ة � ًإذا هي ما يجري في الباطن والقلب بالدرجة الأولى ،ل ّأن �أ�صحاب ال ّنفو�س
الزكيّة قد يمارون مرا ًء ظاه ًرا ،ويجادلون بالتي هي �أح�سن .وال �إ�شكال في ذلك طالما
القلبي.
� ّأن ال ّنف�س قد طهُرت من المراء
ّ
 .4ال�شخ�صية الجدلية �أو الممارية هي �شخ�صية ترى الجدل و�سيلة لإثبات الذات ،بمعنى
�إثب���ات ح�ضورها وقوّتها وتفوّقه���ا؛ وذلك بح�سب المجال�س والمواط���ن� ،إال � ّأن الهدف
واحد.
ُ .5تع��� ّد المخا�صمة الكالميّة من الو�سائ���ل القويّة لتحقيق هذا الهدف ،باعتبار � ّأن التفوّق
بالفكر والكالم يكون �أكبر من التفوّق بالج�سد �أو بال�سالح.
العلمي .ادّعاء الحلم
 .6م���ن عالمات المراء� :إي���ذاء ال ّنا�س .الت�صدّي للحديث والبح���ث
ّ
�أو �إظه���ار الخ�شوع المت�ص ّنع .ال ّتم ّل���ق والت ّز ّلف والتكبّر .البعد عن الإيمان :ل ّأن الإيمان
ّ
بالحق وجعله مرجعًا �أ�سا�سيًّا لأيّ بحث �أو
من �ش����ؤون القلب ،وهو عبارة عن ال ّت�صديق
علمي� .أمّا المماري ف�إنه ين�أى عن ه���ذه المرجعيّة ،وال يعتني بها .جحود ّ
الحق
نقا����ش ّ
ّ
وبث الأباطيل.
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شواهد من وحي ّ
الدرس

الروايات ال�شريفة:

ال ْن�سَ انِ َخ ْ�صلَ ٌة َ�أ َ�ش َّر ِم ْن ُه،
إمام َّ
ال�صا ِد ِق « :Qا ْل ِم� �رَا ُء دَا ٌء َر ِد يءٌَ ،و َلي َْ�س ِفي ْ إِ
 .1ع���ن ال ِ
�ال َكا َن�ِ ،إ اَّل َم � ْ�ن َكا َن جَ ِاه اًل ِب َن ْف ِ�س ِه،
و َُه� � َو ُخ ُل � ُ�ق ِ�إ ْب ِلي� � َ�س َو َن�سَ ُب� � ُه؛ َف اَل ُيمَا ِري ِفي �أَيِّ حَ � ٍ
ين»(((.
َو ِب َغ ْي ِر ِه مَحْ رُوماً ِم ْن حَ َقا ِئ ِق ال ِّد ِ
 .2عَ ���نْ �أَ ِب���ي عَ ْب ِد اهلل �« :Qأَ ُّي َم ��ا رَجُ ٍل َكا َن َب ْي َن� � ُه َو َبي َْن َ�أ ٍخ َل� � ُه ُممَارَا ٌة ِفي حَ � ٍّ�ق َف َدعَا ُه
ِ�إ َل ��ى رَجُ � ٍ�ل ِم ْن ِ�إ ْخوَا ِن ِه ِليَحْ ُك َم َب ْي َن� � ُه َو َب ْي َن ُه َف�أَبَى ِ�إ اَّل �أَ ْن ُيرَا ِف َع ُه ِ�إ َلى َه ُ�ؤ اَل ِءَ ،كا َن ِب َم ْن ِز َل ِة
ا َّل ِذ َ
ين َقا َل اهلل َع َّز َو جَ َّل }:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ{(((»(((.
«�س َّت ٌة ُت ْخ َت َب ُر ِبهَا ُع ُق ُ
َال�ص ْب ُر
ا�س :ا ْل ِح ْل ُم ِع ْن َد ا ْل َغ َ�ض ِب ،و َّ
ول ال َّن ِ
 .3عن الإمام علي ِ :Q
ِع ْن� � َد ال َّر َه ِب ،وَا ْل َق ْ�ص ُد ِع ْن َد ال َّر َغ � ِ�بَ ،و َت ْقوَى اهلل ِفي ُك ِّل حَ ٍال ،وَحُ �سْ ُن ا ْل ُم َدارَا ِةَ ،و ِق َّل ُة
ا�س)»(((.
ا ْل ُممَارَا ِة ( ِلل َّن ِ
 .4عن �أمير الم�ؤمنين «َ :Qليْ�سَ ِب َر ِف ٍيق َمحْ مُو ِد َّ
الط ِري َق ِة َم ْن َ�أحْ َو َج �صَ ِاح َب ُه ِ�إ َلى ُممُارَا ِته»(((.
المرَا َء َو� ْإن َكا َن
 .5ع���ن الر�سول الأكرمَ « :Pال يَ�سْ َت ْك ِم ُل َع ْب ٌد حَ ِق َي َقة الإِيمَا َن حَ َّتى َي َد َع ِ
م ُِح ّقاً»(((.
ال�صا ِد ِق « :Qا ْل ُم�ؤْ ِم ُن ُي َدا ِري و اََل ُيمَا ِري»(((.
إمام َّ
 .6عن ال ِ
َال ِدي � ِ�ن ا ْلمُ�سْ ِل ِم َت ْر ُك ُه ا ْل َك اَل َم ِفيمَا اَل
 .7ع���ن عَ ِلي ب ِْن ا ْلحُ َ�س ْي ِن �ِ « :Qإ َّن ا ْل َم ْع ِر َف َة ِب َكم ِ
َي ْع ِني ِه َو ِق َّل ُة ِمرَا ِئ ِه و َِح ْل ُم ُه و ََ�ص ْب ُر ُه وَحُ �سْ ُن ُخ ُل ِق ِه»(((.

((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،9ص .73
((( �سورة الن�ساء ،الآية .60
((( الكافي ،ج� ،7ص .411
((( غرر الحكم� ،ص .55
((( (م.ن)� ,ص .418
((( بحار الأنوار ،ج� ،2ص .138
((( (م.ن) ,ج� ،75ص .277
((( الكافي ،ج� ،2ص .240

الدرس الثاني والثالثون

ال ِمراء

()2

آثاره وسبل معالجته

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتعرّف �إلى الآثار الدنيويّة والأخرويّة للمراء على
الفرد.
2 .2يبيّن �آثار المراء على الدّين.
3 .3ي�شرح كيفيّة التخلّ�ص من المراء.

تمهيد
�إنّ الحاجة �إلى درا�س���ة عوامل انحطاط المجتمعات وت�سافلها وف�شل الم�ؤ�سّ �سات و�ضعفها
ال�ضوء على العوامل
�أ�صبحت �أمرًا م�شهودًا في ك ّل مكان .لكنّ القليل من الباحثين من ي�سلّط ّ
الأخالقيّة ويتمكّن من ربطها ب�آثارها العمليّة واالجتماعيّة.
وت�أت���ي المدر�س���ة الإ�سالميّة لت�ؤكّد على �أ�صالة الواقع واالنط�ل�اق منه في ك ّل �شيء .ولي�س
الح���قّ �إال مطابق���ة الواق���ع واالنطباق معه .فم���ن �أدرك الحقّ واتّبعه ان�سجم م���ع الواقع العام
للوجود ،فا�ستفاد منه خير ا�ستفادة.
وهن���ا ي�أت���ي المراء ليعطّ ل هذه العمليّة الطيّبة ،ويح���ول دون اتّ�صال النّا�س بوقائع الوجود
لكي ي�ستفيدوا منها في رحلة تكاملهم.
لقد �أكّد ر�سول اهلل Pعلى �أنّ المراء هو �أهم �أ�سباب هالك الأمم الما�ضية .فهل تمكّنت
الأمّة الإ�سالميّة من اكت�شاف زوايا هذا المر�ض و�أعرا�ضه الكثيرة فيها؟
ما هي آثار المراء ونتائجه؟
 .1هالك المجتمعات وتسافلها

ل���و ت�أمّلن���ا في ال�شّ خ�صيّ���ة الممارية لوجدناها �شخ�صيّ���ة تدمّر �أركان الح���قّ والتّعادل في
المجتم���ع الإن�سان���يّ ؛ وذلك لأنّ كيان �أيّ مجتم���ع �إنّما يقوم على �أ�سا����س التوا�صل الفعّال بين
�أبنائ���ه ،وال يوجد من توا�صل بي���ن النا�س �أف�ضل من التّوا�صل العلم���يّ ؛ وهذا التّوا�صل العلميّ
لكي يكون مثمرًا ،ينبغي �أن يقوم على �أ�سا�س البحث عن الحقيقة و�إثبات الحقّ واتّخاذه معيارًا
وحي���دً ا .والمماري هو الذي يعبث بهذه العمليّة الت���ي تقوم عليها الحياة االجتماعيّة ال�سّ ليمة.
والمم���اري ،و�إن ب���د�أ بنف�س���ه �أذً ى وتدميرًا ،لكنّه ق���د يتحوّل �إلى ظاهرة عامّ���ة ،فال يبقى في
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المجتمع �أيّ خير �أو هداية! فعندما تغلب على المناظرات والمحاورات حالة اال�ستعالء و�إثبات
ال���ذّات ،ينج ّر الأم���ر لي�صبح طابعًا �سائدً ا ف���ي الحياة العلميّة .هذه الحي���اة التي بها تتكامل
المجتمعات الب�شريّة وتُحفظ.
من هنا نفهم بع�ض ما جاء في حديث ر�سول اهلل Pعن هالك الأمم ب�سبب المراء ،فعن
�أب���ي الدرداء َو�أَبِ���ي �أُمَ امَ َة َووَا ِث َل َة َو�أَن ٍَ�س ،قَالُوا خَ رَجَ عَ َل ْينَا رَ�سُ ���ولُ اهللَ Pيوْمً اَ ،ونَحْ نُ َن َتمَارَى
فِ���ي �شَ يْءٍ مِ نْ أَ�مْ رِ الدِّ ي���نِ َ ،فغ َِ�ضبَ غَ َ�ضبًا �شَ دِ يدً ا لَمْ َيغ َْ�ضبْ مِ ْث َلهُ ،ثُمَّ قَالَ  « :إِ� َّنمَا َهلَكَ مَنْ كَا َن
َق ْبلَ ُك ْم ِب َهذَا َذرُوا الْمِ رَا َء َف�إِ َّن ا ْل ُم�ؤْمِ نَ اَل ُيمَارِيَ ،ذرُوا الْمِ رَا َء َف�إِ َّن ا ْل ُممَارِيَ َق ْد َتمَّتْ خَ �سَ ا َر ُتهُ،
َذرُوا الْمِ � �رَا َء َف� ��إِ َّن ا ْل ُممَارِيَ اَل أَ��شْ َف ُع َل ُه َي ْو َم ا ْل ِقيَا َمةَِ ،ذرُوا الْمِ رَا َء َف َ�أنَا زَعِ ي ٌم ِبث اََل َث ِة �أَ ْبيَاتٍ فِي
َا�ضهَا َو�أَوْ�سَ طِ هَا َو�أَعْ اَلهَاِ ،ل َم ��نْ َترَكَ الْمِ رَا َء وَهُ َو �صَ ادِقٌ َ ،ذرُوا الْمِ رَا َء َف�إِ َّن �أَ َّو َل
الْجَ َّن� �ةِِ ،ف ��ي ِري ِ
ال ْوثَانِ الْمِ رَاءُ»(((.
مَا َنهَانِي َع ْن ُه َربِّي َب ْع َد عِ بَا َد ِة ْ أَ
الظن باإلخوان وال ّنفاق
 .2سوء ّ

�أمّ���ا على م�ستوى العالقات الفرديّة ،يقول الإم���ام الخميني {« :في الكافي ال�شّ ريف،
ب�سن���ده �إلى الإم���ام ال�صادق  :Qقالَ :ق ��ا َل �أمي� � ُر ا ْل ُم�ؤْمِ ِني ��ن �« :Qإيّا ُك� � ْم وَالْمِ را َء
وَالْخُ ُ�صو َم� �ةََ ،ف�إ َّن ُهم ��ا ُي ْمرِ�ضانِ ا ْلقُلوبَ َعلَى الإخْ وانِ َ ،و َي ْنبُتُ َعلَ ْي ُهم ��ا ال ِّنفَاقُ »(((� ...أمّا بيان
�أنّ الم���راء والخ�صوم���ة في المقام ،يمر�ضان القل���ب ،وي�سيئان نظرة الإن�س���ان �إلى �أ�صدقائه
ويبعثان النّفاق في القلب ،فقد �سبق منّا الكالم ب�أنّ الأعمال الظاهريّة تترك �أثارًا في الباطن
والقلب ،متنا�سبة مع تلك الأعمال ،ونقول هنا ب�أنّ ت�أثير الأعمال ال�سيّئة في القلب �أ�سرع و�أكثر؛
لأنّ الإن�س���ان نتاج عالم الطبيعة ـ والم���ادّة ـ و�أنّ القوى ال�شهويّة والغ�ضبيّة وال�شيطانيّة ترافقه
وتت�ص���رّف فيه ،كما ورد ف���ي الحديث�« :إِ َّن ال�شَّ ْيط ��ا َن يَجْ ري مَجْ � �رَى ال َّد ِم مِ نْ َبن ��ي �آ َدمَ»(((؛
وله���ذا يتّجه القلب نحو المفا�س���د ،والأمور المن�سجمة مع الطّ بيعة ،ول���دى و�صول �أق ّل عون �أو
ال�صديق المنحرف ال�سيّئ ،يتحقّق الأثر ال�شّ ديد في
م���دد من الخارج مثل �أع�ضاء الإن�سان �أو ّ
ال�صداقة والم�ؤاخاة مع المنحرفين.
القلب .كما ورد النّهي في الرّوايات ال�شّ ريفة عن ّ
((( بحار الأنوار ،ج� ،2ص .138
((( الكافي ،ج ،2كتاب الإيمان والكفر ،باب المراء والخ�صومة ،ح.1
((( علم اليقين ،ج ،1المق�صد الثاني في العقبات وال�شّ ياطين.
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 ...فعُلم �أنّ الإن�سان لو ان�صرف �إلى المراء والخ�صومة ،لح�صلت بعد فترة ،ظلمة موح�شة
في القلب ،و�أف�ضت الخ�صومة الل�سانيّة الظاهريّة� ،إلى الخ�صومة القلبيّة الباطنيّة .وهذا هو
ال�سّ ب���ب الكبي���ر للنّفاق والتلوّن؛ فال ب ّد من معرفة �أنّ مفا�سد ال ّنف���اق تعود �إلى مفا�سد المراء
أي�ضا»(((.
والجدال � ً
فانظ���ر كيف �أنّ هذا ال�سّ ل���وك ال�سيّئ ،النّابع من حبّ اال�ستعالء وح���بّ النّف�س ،ي�ؤدّي �إلى
جملة من الأمرا�ض القلبيّة التي يكفي ك ّل واحد منها لهالك الإن�سان الأبديّ .
 .3إنكار مقامات األولياء

والمماري �سرعان ما يجد نف�سه في مواجهة مع الحقائق الكبرى ،ومن جملة تلك الحقائق
ما يرتبط بمقامات الأولياء ومدارج الأ�صفياء ،حيث �إنّ هذا الإنكار �أ�صل ك ّل �شقاء .ويتحدّث
الإمام الخميني عن بع�ض المقامات الإلهية ،ويقول الإمام الخميني{« :وهذا المقام من
حظ ،بل لع ّل القلوب
أخ�ص مدارج الأ�صفياء ،ولي�س ل�سائر النّا�س منه ّ
�أع ّز مقامات الأولياء ،و� ّ
ال�صلبة للمجادلين البعيدة عن هذه المرحلة بمراحل تنكر هذه
القا�سية للجاحدين والنّفو�س ّ
المقام���ات ،ويح�سبون ال���كالم في �أطرافها باطلاً  ،ب���ل ين�سبون ـ والعياذ ب���اهلل ـ هذه الأمور،
ال�صوفيّة و�أراجيف
الت���ي هي قرّة عين الأولياء والكتاب وال�سنّ���ة م�شحونة بها� ،إلى اختراعات ّ
الح�شويّة»(((.
الدنيا واآلخرة
 .4االفتضاح في ّ

يق���ول الإم���ام الخميني {« :وهنا نكتة ،لو وقف عندها الإن�س���ان وت�أمّل فيها ،النق�صم
ظه���ره ،وه���ي �أنّ الإمام ال�ص���ادق  Qيقول بعد ذكره له���ذه العالمةَ « :ف� � َد َّق اهلل مِ نْ هذا
خَ يْ�شُ و َمهَُ ،وقَطَ َع مِ ْن ُه حَ يْزو َمهُ» وهذه الجملة �إمّا �إخبار �أو دعا ًء وعلى �أيّ حال ف�إنّها �ستتحقّق؛
لأ ّنه���ا �إذا كانت �إخب���ارًا ،ف�إنّها �إخبا ٌر �صاد ٌق م�صدّق ،و�إن كان دع���ا ًء فهو دعاء مع�صومٍ ووليّ
اهلل ،ويك���ون م�ستجابً���ا وهذا كناية عن الذلّ واله���وان والف�ضيحة .ولع��� ّل الإن�سان يُفت�ضح في
الدّني���ا والآخرة ويك���ون مهانًا فيهما� .إنّه يذلّ في هذا العالم �أم���ام �أنا�س �أراد �أن يكون وجيهًا
((( الأربعون حديثًا� ،ص .407 - 406
((( معراج ال�سالكين� ،ص .232
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���ط من قدره ،ويذه���ب ماء وجهه،
عنده���م عب���ر تظاه���ره بالعلم فعلى العك����س من ذلك ينح ّ
وي�صبح مهانًا وذليلاً �أمام من كان ي�سعى للتفوّق عليهم»(((.
وف���ي مو�ض���ع �آخر يقول {�« :إنّه يذلّ ويهان في عالم الآخ���رة �أمام المالئكة المقرّبين
ال�صالحين ،وال يكون له �ش�أ ٌن عندهم»(((.
والأنبياء المر�سلين و�أوليائه المع�صومين وعباده ّ
 .5فقدان البصيرة والحرمان من عطايا العلماء

أي�ض���ا �أن �أبيّن نكتة
ويذك���ر الإم���ام { �أثرًا �آخر للمراء قائ�ًل اً « :يجب في هذا المقام � ً
مذك���ورة في ذيل الجملة الأولى من الحديث ال�شّ ريف ،وهو �أنّ الإمام يقولَ « :ف�أَعْ مَى اهلل عَ لى
أي�ض���ا �ستح�صل �سواء كانت �إخبارًا �أو
ه���ذا خُ ْب َر ُه َوقَطَ َع مِ نْ �آث���ا ِر ا ْل ُعلَما ِء �أ َث َرهُ» ،وهذه الجملة � ً
دعاءً ،ويجب �أن يكون الإن�سان حذرًا جدًّا من العمى في الب�صيرة والباطن الذي يكون م�صدر
كافّ���ة �أنواع ال�شّ قاء والظّ لمات ومبعثًا لك ّل �أ�صناف التّعا�س���ة .وهكذا ،ف�إنّ «قطع الأثر من �آثار
العلماء» ،والحرمان من كراماتهم وعطاياهم ،م�ضافًا �إلى �أنّه حرمان في نف�سه ،يكون �شناره
وعاره وف�ضيحته �أمام الخوا�ص في �ساحة الحقّ المتعالي يوم القيامة �أكثر ممّا يت�صوّر»(((.
في مواجهة هذه الخصلة القبيحة
ال�صفة ـ �أي المراء ـ م�ساوئ عظيمة ،و�أنّ
يقول الإمام الخميني{« :فلمّا علمنا �أنّ لهذه ّ
ك ّل واحدة منها توجب الموبقات والمهلكات ،وجب �إنقاذ �أنف�سنا بالتّروي�ض والجهد ،من هذه
الخ�صلة الم�شينة والرّذيلة المف�سدة للقلب المدمّرة للإيمان ،وتطهير النّف�س من هذه الظّ لمة
والغبرة ،وتزيين القلب وجالئه بخلو�ص النيّة و�صدق الباطن»(((.
وف���ي قوله تعالى}:ﭛﭜﭝﭞﭟ{((( ،ر ّبم���ا يُ�ستفاد �أنّ الطّ بيعة الب�شريّة
�إذا تُرك���ت دون تهذي���ب وتروي�ض ،ف�إنّها �ستّتجه نحو الجدل كلّما ح�صلت على علم� ،سواء كان
ال�ضعف والحقارة المغروزة فيها.
نافعًا �أم ال ،ب�سبب عقد ّ
((( الأربعون حديثًا� ،ص .409 - 408
((( (م.ن)� ,ص .409
((( (م.ن)� ,ص .412
((( (م.ن)� ,ص .408
((( �سورة الكهف ،الآية .54
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ال�ضعف بالفطرة ،ب���دل �أن نتّجه �إلى م�صدر القوّة
ال�ضعفاء تكوينًا الذين نف ّر من ّ
فنح���ن ّ
والع���زّة الحقيقيّ  ،تران���ا نتم�سّ ك بقوّتن���ا الوهميّة الحا�صلة من الجدل والم���راء والمخا�صمة
و�أمثاله���ا .ف����إذا ح�صل لنا ن���وع من الغلب���ة ،زاد تم�سّ كنا بها .ونحن غافلون ع���ن هذه الفتنة،
وذاهلون عن مكامن خدع ال�شّ يطان و�أحابيله.
 .1االقتداء باألولياء واألنبياء

ولو �أنّنا ت�أمّلنا في �سيرة �أولياء اهلل وكيفيّة تعاملهم مع النّا�س في ن�شر الحقّ وتبليغ الحقائق
و�شدّة اجتنابهم للتّظاهر ،لربّما �أحدث في �أنف�سنا ذكرًا.
يق���ول الإمام{« :وبالجملة ،ذكر ق�ص�ص الأنبي���اء  ،Rوكيفيّة �سيرهم و�سلوكهم،
وكيفيّة تربيتهم عباد اهلل ،وحكمهم مواعظهم ومجادالتهم الح�سنة من �أعظم �أبواب المعارف
والحكم»(((.
ُروِيَ �أَنَّ رَجُ �ًل�ااً قَالَ ِللْحُ �سَ يْ���نِ بْنِ عَ لِيٍّ « :Qاجْ ل ِْ�س حَ تَّى َن َتنَاظَ َر ِف ��ي الدِّينِ َ ،فقَالَ :يَا
َه� �ذَا� ،أَ َن ��ا ب َِ�صي� � ٌر بِدِ ي ِن ��ي َمكْ�شُ وفٌ َعلَيَّ هُ � �دَايَ َ ،ف�إِنْ ُكنْتَ جَ اهِ �ًلباً بِدِ ينِكَ فَا ْذ َه ��بْ وَاطْ ُل ْبهُ ،مَا
َّا�س فِي الدِّينِ ؛
ِ�س لِلرَّجُ لِ َو ُينَاجِ ي ِه َو َي ُق ��ولُ  :نَاظِ ِر الن َ
ِل ��ي َو ِل ْل ُم َم ��ارَاةِ ،و�إِ َّن ال�شَّ يْطَ ��ا َن َل ُيوَ�سْ و ُ
َك ْي�َل�اَ يَظُ ُّن ��وا بِكَ ا ْلعَجْ � � َز وَالْجَ ْهلَُ ،ث َّم الْمِ رَا ُء اَل يَخْ لُو مِ ��نْ �أَ ْر َب َع ِة �أَوْجُ هٍ� :إِ َّم ��ا �أَنْ َت َتمَارَى �أَنْتَ
وَ�صَ احِ ُب ��كَ فِي َم ��ا َت ْعلَمَانِ َف َق� � ْد َت َر ْك ُتمَا ِب َذلِكَ الن َِّ�صيحَ � � َة وَطَ لَ ْب ُتمَا ا ْلف َِ�ضيحَ � � َة َو�أَ�ضَ ْع ُتمَا َذلِكَ
ا�ص ْم ُتمَا جَ ْه�ًل اً � ،أَ ْو َت ْعلَ ُم ُه �أَ ْن ��تَ فَظَ لَمْتَ َ�صاحِ بَكَ
ا ْل ِع ْل� �مَ�َ ،أ ْو تَجْ ه اََل ِن� � ِه َف�أَظْ َه ْر ُت َم ��ا جَ ْه�ًل اً وَخَ َ
بِطَ لَبِكَ َع ْث َر َتهُ� ،أَ ْو َي ْعلَ ُم ُه �صَ احِ بُكَ َف َت َركْتَ حُ ْر َم َت ُه َو َل ْم ُت ْن ِز ْل ُه َم ْن ِز َل َتهَُ ،و َهذَا ُك ُّل ُه مُحَ الٌ َ ،فمَنْ
�أَنْ�صَ فَ َو َق ِب َل الْحَ َّق َو َترَكَ ا ْل ُممَارَا َة َف َق ْد �أَ ْو َث َق �إِيمَا َن ُه َو�أَحْ �سَ نَ ُ�صحْ َب َة دِي ِن ِه وَ�صَ ا َن َع ْقلَه»(((.
 .2تطهير ال ّنفس وإخالص ال ّن ّية

يق���ول الإمام {�« :إنّ تطهي���ر النفو�س ،و�إخال�ص النية ،وت�صحي���ح الغايات والأهداف
وخا�صة في درا�سة المعارف الحقة والعلوم ال�شرعية ،هو ال�شرط الأول في
في تح�صيل العلم ّ
ذلك ،وي�ؤكدون���ه على المتعلمين؛ لأنّه مع ت�صفية النف�س ،وتجليتها ،ي�شت ّد ارتباطها بالمبادئ
((( معراج ال�سالكين� ،ص .197
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،9ص .74
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العالي���ة .وعندم���ا يقول ال���رب ج ّل جالل���ه في الآي���ة الكريم���ة }ﯸ ﯹﯺ ﯻ
ﯼ{((( ،فلأج���ل �أن التق���وى تزكّي النف����س وتربطها بعالم الغيب المقد�س ،ث���مّ يكون التعليم

الإلهي والإلقاء الرحماني»(((.
«و�إذا انح���رف العالم ـ ال �سمح اهلل عن طريق الإخال�ص ،و�سلك طريق الباطل ،اعتبر من
علم���اء ال�سوء الذين هم �أ�سو�أ خلق اهلل ،وقد وردت فيه���م �أحاديث �شديدة ،وتعبيرات قا�سية.
ويجب على طالب العلوم الدينية ،وال�سالكين لهذا ال�سبيل المحفوف بالمخاطر� ،أن يكون �أوّل
ويف�ضلوه مهما �أمكن على كل �شيء؛
ما ي�ضعونه بعين االعتبار� ،إ�صالح �أنف�سهم �أثناء الدرا�سة ّ
لأنّه �أوجب ك ّل الواجبات العقلية والفرائ�ض ال�شرعية و�أ�صعبها.
فيا طالب العلوم الإ�سالمية ،والكماالت والمعارف ،ا�ستيقظوا من نومكم ،واعلموا �أن اهلل
ق���د �أتمّ الحجّ ة عليكم �أكثر ،و�سيحا�سبكم �أ�ش���دّ ،ويكون ميزان �أعمالكم وعلومكم مغاير ًا كلي ًا
لميزان كافة العباد ،و�صراطكم �أرقّ و�أدقّ  ،ومحا�سبة اهلل لكم �أعظم»(((.
التأمل بأحوال أهل العلم الحقيق ّيين وعالمتهم
.3
ّ

«لأ�صحاب الفقه والعقل ،الذين يق�صدون التفقّه في الدين و�إدراك الحقائق �أي�ض ًا عالمات
و�آثار ،عمدتها ما ذكره الإمام :Q
�أ .الحزن واله ّم واالنك�سار:
منه���ا� :أنّ���ه ينجم عن هذا العلم في قلب���ه الحزن والهم واالنك�سار ،وم���ن الوا�ضح �أنّ هذا
االنك�س���ار والفزع ال يكون لأج���ل الأمور الدنيوية الدنية الزائلة ،ب���ل �إنّه ناجم عن الخوف من
المع���اد ،والتق�صي���ر في وظائف العبودي���ة .و�إنّ االنك�س���ار والحزن م�ضاف ًا �إل���ى �أنّهما ينيران
القل���ب ويجلّيانه ،يكونان مبدء ًا لإ�صالح النف����س ،ومن�ش�أً للنهو�ض بوظائف العبودية .و�إنّ هذا
الن���ور ـ ن���ور القلب ـ ي�سلب ال�سكون والقرار من النف�س ،ويع���رّف قلبه على الحق �سبحانه وعلى
دار كرامت���ه .ويجعله م�ستمتع ًا في مناجاته مع الح���قّ المتعالى ،فيحيي لياليه ويقوم بوظائف
((( �سورة البقرة ،الآية .282
((( الأربعون حديثًا� ،ص .404
((( (م.ن)� ,ص .411
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العبودي���ة ،كما قال َ « :Qق� � ْد تَحَ نَّكَ في ُب ْرنُ�سِ هَِ ،وق ��ا َم ال َّل ْي َل في حِ نْدِ �سِ � �هِ»((( ف�إنّ الجملة
الأولى كناية عن مالزمة العبادة.
بّ .
ال�شعور بالق�صور والتق�صير:
وم���ن عالمات هذا العالم الرباني �أنّ���ه رغم قيامه الكامل بوظائ���ف العبودية يعي�ش حالة
مق�صر ،و�أنه ال
الف���زع؛ لأن ن���ور العلم يهديه �إلى �أنّه ك ّلم���ا �أدّى وظائفه ،ي�شعر ب�أنّه قا�ص���ر �أو ّ
ي�ستطي���ع �أن يخرج من م�س�ؤولي���ة �شكر نعمه وحقيقة عبادته .فيك���ون قلبه مملوءًا من الخوف
والخ�شية .وقد قال الحقّ جل جالله فيهم}:ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ {(((.
ج .الخوف من يوم القيامة وعدم بلوغ الهدف:
�إنّ ن���ور العلم يبعث على الخ�شية والحزن ،و�صاحبه رغ���م �إقباله على �إ�صالح نف�سه ال يق ّر
له قرار من جرّاء خوفه من يوم القيامة ،ويدفعه نحو الطلب من اهلل في �أن ي�صلحه ،ويحذرّه
م���ن االن�شغال بغي���ر الحقّ  ،ويبعده عن �أهل زمانه ،ويجعل هاج�س���ه الخوف من �أنّ �أهل الدنيا
قد يمنعونه من ال�سير �إلى اهلل ،وال�سفر �إلى عالم الآخرة ،ويزيّنون الدنيا ولذائذها في عينه.
والحقّ �سبحانه ي�ؤيّد مثل هذا الإن�سان ،ويقوّي وجوده وينعم عليه بالأمان يوم القيامة»(((.
 .4الجدال بالتي هي أحسن

ال�ص ��ادِقِ  Qالْجِ دَالُ
وعَ ���نْ �أَبِ���ي مُ حَ مَّ���دٍ ا ْلعَ�سْ كَ���رِ يِّ  ،Qقَ���الَ ُ « :ذ ِك� � َر عِ ْن� � َد َّ
َال ِئ َّم� � َة ا ْل َمع ُْ�صومِ ينَ َ Rق ��دْ َن َه� �وْا َع ْن� �هُ؛ َف َق ��ا َل
ِف ��ي ال ِّدي ��نِ َ ،و�أَنَّ رَ�سُ ��و َل اهلل Pو ْ أَ
ال�ص ��ادِقُ َ « :Qل� � ْم َي ْن� � َه َع ْن ُه مُ طْ لَقًاَ ،ل ِك َّن ُه َن َه ��ى عَنِ الْجِ دَالِ ِب َغ ْي ِر ا َّل ِت ��ي هِ يَ �أَحْ �سَ نُ ،
َّ
�أَ َم ��ا تَ�سْ َم ُع ��و َن اهلل َي ُق ��ولُ  }:ﭒﭓ ﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙ {(((َ ،و َق ْو َل ُه
َتعَا َل ��ى}:ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ
{((( ،فَالْجِ � �دَالُ بِا َّل ِت ��ي هِ ��يَ �أَحْ �سَ نُ َق ��دْ َق َر َن ُه ا ْل ُعلَ َم ��ا ُء بِالدِّينِ  ،وَالْجِ دَالُ ِب َغ ْي� � ِر ا َّلتِي هِ يَ
((( الكافي ،ج� ،1ص.49
((( �سورة فاطر ،الآية .28
((( الأربعون حديثًا� ،ص .413 - 412
((( �سورة العنكبوت ،الآية .46
((( �سورة النحل ،الآية .125
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�أَحْ �سَ ��نُ مُ حَ � � َّرمٌ ،وَحَ َّر َم� � ُه اهلل َتعَالَى َعلَ ��ى �شِ ي َع ِتنَاَ ،و َكيْفَ يُحَ ِّر ُم اهلل الْجِ � �دَا َل جُ ْملَ ًة وَهُ َو
َي ُق ��ولُ }:ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
َالِي َم ��ا َن بِا ْل ُب ْر َه ��انِ ،
ال�ص ��دْ قِ و ْ إ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ{((( ،فَجَ َع� � َل عِ ْل� � َم ِّ
َو َه ��لْ ُي ؤْ� َت ��ى بِا ْل ُب ْر َه ��انِ �إ اَِّل فِي الْجِ � �دَالِ بِا َّلتِي هِ يَ �أَحْ �سَ ��نُ ؟!» ،قِيلَ :يَا ا ْب ��نَ رَ�سُ ولِ اللهَّ ِ،
َف َم ��ا الْجِ � �دَالُ بِا َّلتِي هِ يَ �أَحْ �سَ نُ  ،وَا َّلتِي َليْ�سَ تْ ِب�أَحْ �سَ نَ ؟ قَالَ� :أَمَّا الْجِ دَالُ ِب َغ ْي ِر ا َّلتِي هِ يَ
�أَحْ �سَ ��نُ �أَنْ تُجَ ا ِد َل مُ بْطِ �ًلفاً َفيُو ِر َد َعلَيْكَ بَاطِ اًل .ف اََل َت ُر َّد ُه بِحُ جَّ ٍة قَدْ ن ََ�ص َبهَا اهلل َتعَالَى،
َو َل ِك ��نْ تَجْ حَ � � ُد َق ْو َل� �هُ� ،أَ ْو تَجْ حَ � � ُد حَ ّقاً ُي ِري� � ُد َذلِكَ ا ْل ُمبْطِ ��لُ �أَنْ ُيعِينَ ِب ِه بَاطِ لَ� �هَُ ،فتَجْ حَ ُد
َ�ص مِ ْنهُ،
َذ ِل ��كَ الْحَ ��قَّ مَخَ ا َف� � َة أَ�نْ يكون َل ُه َعلَيْكَ فِي ِه حُ جَّ ةٌ؛ ِ أَلنَّكَ اَل َت ��دْ رِي َكيْفَ ا ْلمَخْ ل ُ
َف َذ ِل ��كَ حَ � �رَا ٌم َعلَى �شِ ي َع ِتنَا �أَنْ ي َِ�صيرُوا ِف ْت َن ًة َعلَى ُ�ض َعفَا ِء �إِخْ وَا ِن ِه ْم َو َعلَى ا ْل ُمبْطِ لِينَ � ،أَمَّا
ِيف مِ ْن ُك ْم �إِذَا َتعَاطَ ى مُ جَ ا َد َل َت ُه و ََ�ضعُفَ فِي يَدِ ِه حُ جَّ ًة
ال�ضع ِ
ا ْل ُمبْطِ لُو َن َفيَجْ َعلُو َن َ�ضعْفَ َّ
ال�ض َعفَا ُء مِ ْن ُك ْم َف ُتغَمُّ ُقلُو ُب ُه ْم ِلمَا َي َر ْو َن مِ نْ َ�ضع ِْف ا ْلمُحِ قِّ فِي يَدِ
َل� � ُه َعلَى بَاطِ ِلهَِ ،و�أَ َّم ��ا ُّ
ا ْل ُمبْطِ لِ َ ،و�أَمَّا الْجِ دَالُ با َّلتِي هِ يَ �أَحْ �سَ نُ َف ُه َو مَا �أَ َم َر اهلل َتعَالَى ِب ِه َن ِب َّي ُه �أَنْ يُجَ ا ِد َل ِب ِه مَنْ
جَ حَ َد ا ْل َبعْثَ َب ْع َد ا ْل َموْتِ َو�إِحْ يَا َء ُه َلهَُ ،فقَا َل اهلل حَ اكِياً َع ْنهُ}:ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ {(((َ ،ف َق ��ا َل اهلل ِف ��ي ال َّر ِّد عَليه :قُلْ يَا مُ حَ َّمدُ}:ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ {(((َ ،ف� ��أَرَا َد اهلل مِ ��نْ َن ِب ِّي� � ِه �أَنْ يُجَ ا ِد َل ا ْل ُمبْطِ � � َل الَّذِ ي قَا َل َكيْفَ
يَجُ و ُز �أَنْ ُي ْبعَثُ هَذِ ِه ا ْلعِظَ ا ُم وَهِ يَ رَمِ يمٌَ ،فقَا َل اهلل َتعَالَى }:ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧ {(((� ،أَ َف َيعْجِ � � ُز َم ��نِ ا ْب َت َد أَ� ِب ِه اَل مِ نْ �شَ يْ ٍء �أَنْ ُيعِي َد ُه َب ْع َد �أَنْ َي ْبلَى ،بَلِ ا ْب ِتدَا ُ�ؤ ُه �أ َْ�صعَبُ
عِ ْن َد ُك� � ْم مِ ��نْ إِ�عَا َد ِت� �هُِ ،ث� � َّم َق ��الَ}:ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ {(((� :أَيْ �إِذَا

الَخْ َ�ض ِر الرَّطْ بِ يَ�سْ تَخْ رِجُ هَاَ ،ف َع َّر َف ُك ْم �أَ َّن ُه َعلَى �إِعَا َد ِة مَا
َكمَنَ النَّا َر الْحَ ا َّر َة فِي ال�شَّ جَ ِر ْ أ
َبلِيَ �أَ ْق َدرُُ ،ث َّم قال}:ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ
((( �سورة البقرة ،الآية .111
((( �سورة ي�س ،الآية .78
((( �سورة ي�س ،الآيتان  79و .80
((( �سورة ي�س ،الآية .79
((( �سورة ي�س ،الآية .80
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ْ�ض �أَعْ ظَ َم َو�أَ ْب َع َد فِي �أَ ْوهَامِ ُك ْم
َالر ِ
ﯦﯧﯨ {(((؛ �أَيْ �إِذَا كَا َن خَ ْل ��قُ ال�سَّ َم ��اوَاتِ و ْ َ أ
العْ جَ بِ
َو َق َد ِر ُك� � ْم �أَنْ َت ْق ��دِ رُوا َعلَ ْي ِه مِ نْ ِ�إ َع ��ا َد ِة ا ْلبَالِيَ ،ف َكيْفَ جَ َّو ْز ُت ْم مِ ��نَ اهلل خَ ْل َق َهذَا ْ أَ
َال َْ�صعَبِ َل َد ْي ُك ْم َو َل ْم تُجَ ِّوزُوا مِ ْن ُه مَا هُ َو �أَ�سْ هَلُ عِ ْن َد ُك ْم مِ نْ إِ�عَا َد ِة ا ْلبَالِي؟! قَا َل
عِ ْن َد ُك ْم و ْ أ
ال�صادِقُ َ :Qف َهذَا الْجِ دَالُ بِا َّلتِي هِ يَ �أَحْ �سَ نُ ؛ َِ ألنَّ فِيهَا قَطْ َع عُ ْذ ِر ا ْلكَا ِفرِينَ َو�إِزَا َل َة
َّ
�شُ َب ِه ِه� �مَْ ،و َ�أ َّم ��ا الْجِ � �دَالُ ِب َغ ْي ِر ا َّلتِي هِ يَ �أَحْ �سَ نُ ِب�أَنْ تَجْ حَ َد حَ ّق� �اً اَل ُي ْم ِكنُكَ �أَنْ ُت َف ِّر َق َب ْي َن ُه
َو َب ْي ��نَ بَاطِ ��لِ مَنْ تُجَ ا ِد ُل ُه َو ِ�إ َّن َم ��ا تَدْ َف ُع ُه عن بَاطِ ِل ِه ِب�أَنْ تَجْ حَ َد الْحَ ��قَّ َ ،ف َهذَا هُ َو ا ْلمُحَ َّر ُم
ِ أَلنَّكَ مِ ْث ُل ُه جَ حَ َد هُ َو حَ ّقاً وَجَ حَ دْ تَ �أَنْتَ حَ ّقاً �آخَ رَ»(((.

((( �سورة ي�س ،الآية .81
((( بحار الأنوار ،ج� ،2ص.125
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المفاهيم الرئيسة

 .1ي�ؤ ّدي المراء �إلى:

•هالك المجتمعات وت�سافلها ،فالمماري و�إن بد�أ بنف�سه �أذً ى وتدميرًا ،لكنّه قد يتحوّل
�إلى ظاهرة عامّة ،فال يبقى في المجتمع �أيّ خير �أو هداية.
•�سوء الظّ نّ بالإخوان والنِّفاق ،فالخ�صومة اللّ�سانيّة الظّ اهريّة قد تتحوّل �إلى خ�صومة
قلبيّة باطنيّة.
•�إنكار مقامات الأولياء ،الذي هو �أ�صل ك ّل �شقاء.
•االفت�ضاح في الدّنيا والآخرة.
•فقدان الب�صيرة والحرمان من عطايا العلماء.
•�إبطال الدّين ،لأن ك�شف الحقائق يعتمد على طلب الحقّ .

المراء يكون بـ:
 .2التخ ّل�ص من ِ

•االقتداء بالأولياء والأنبياء :الذين اعتمدوا الموعظة الح�سنة واجتنبوا المراء.
•تطهير النّف�س و�إخال�ص ال ّنيّة.
•الت�أمّل ب�أحوال �أهل العلم الحقيقيّين وعالمتهم كالحزن والهم واالنك�سار النّا�شئ من
الخ���وف من المعاد؛ وال�شّ ع���ور بالق�صور والتق�صير؛ والخوف م���ن يوم القيامة وعدم
بلوغ الهدف.

( ءارِملا سو هراثآ  ) (2ءارِملا

457

شواهد من وحي ّ
الدرس

دعاء:
ال�صالِحِ ي ��نَ َ ،و�أَ ْلبِ�سْ ِن ��ي زِي َن� � َة ا ْل ُم َّتقِينَ ،
«ال َّل ُه� � َّم �صَ � � ِّل َعلَ ��ى مُحَ َّم ��دٍ َو�آ ِلهِ ،وَحَ ِّل ِن ��ي بِحِ ْل َي� � ِة َّ
ِف ��ي بَ�سْ � ِ�ط ا ْل َعدْلِ َ ،وكَظْ مِ ال َغ ْي � ِ�ظَ ،و�إِطْ فَا ِء النَّا ِئ َرةِ ،وَ�ضَ � � ِّم �أَهْ لِ ا ْل ُف ْر َقةَِ ،و�إ ِْ�ص�ل�اَ ِح ذَاتِ ا ْل َبيْنِ ،
ْ�ض الْجَ نَاحِ ،وَحُ �سْ ��نِ ال�سِّ ي َرةِ ،وَ�سُ كُونِ
َو�إِفْ�شَ ��ا ِء ا ْلعَا ِر َف� �ةِ ،وَ�سَ ْت� � ِر ا ْلعَا ِئ َبةَِ ،ولِينِ ا ْل َعرِي َك� �ةِ ،وَخَ ف ِ
ْ�ضالِ
الرِّيحِ  ،وَطِ يبِ ا ْلمُخَ ا َل َقةِ ،وَال�سَّ بْقِ �إِلَى ا ْلف َِ�ضيلَةَِ ،و�إِيثَا ِر ال َّتف َُّ�ضلِ َ ،و َترْكِ ال َّت ْعيِيرِ ،وَالإِف َ
َعلَ ��ى َغ ْي� � ِر ا ْلمُ�سْ تَحِ قِّ ،وَا ْل َق� �وْلِ بِالْحَ ِّق َو�إِنْ َعزَّ ،وَا�سْ ِت ْقالَلِ الْخَ ْي� � ِر َو إِ�نْ َك ُث َر مِ نْ َق ْولِي َو ِف ْعلِي،
وَا�سْ ِت ْك َث ��ا ِر ال�شَّ � � ِّر َو�إِنْ َق� � َّل مِ نْ َق ْولِي َو ِف ْعلِيَ ،و�أَكْمِ لْ َذلِكَ لِي ِب� � َدوَا ِم الطَّ ا َعةَِ ،و ُلزُو ِم الْجَ مَا َعةِ،
ْ�ض �أَهْ لِ ا ْل ِب َدعَِ ،ومُ�سْ َتعْمِ لِ ال َّر�أْيِ ا ْلمُخْ َت َرعِ»(((.
َو َرف ِ

الروايات ال�شريفة:

 .1ع���ن ر َُ�س ِول اهلل:P «�أَ ْر َب ٌع ي ُِم ْت َن ا ْل َق ْلبَ  :ال َّذ ْن ��بُ َعلَى ال َّذ ْن ِبَ ،و َك ْث َر ُة ُم َنا َق َ�ش ِة ال ِّن�سَ ا ِء،
ول َو َي ُق ُ
الَحْ م َِقَ ،ت ُق ُ
ول و اََل َير ِْج ُع �إِ َلى َخ ْي ٍر �أَبَداًَ ،ومُجَ ا َل�سَ ُة
َي ْع ِني مُحَ ا َد َث َته َُّنَ ،و ُممَارَا ُة ْ أ
ا ْل َم ْو َتى» َف ِق َيل َل ُه ،يَا ر َُ�س َ
ول اهلل ،Pوَمَ ا ا ْل َم ْو َتى؟ َق َالُ « :ك ُّل َغ ِنيٍّ ُم ْتر ٍَف»(((.
َ .2ق َ
���ال ُل ْق َم ُ
اج َر َي َت َع َّل� � ْم ِم ْن ُط ُر ِق ِهَ ،م � ْ�ن ي ُِحبَّ ا ْل ِمرَا َء
���ان  Qلاِ ْب ِنه« :م َْن ي َُ�ش ��ا ِر ِك ا ْل َف ِ
ي ُْ�ش َت ْم َوم َْن َيد ُْخ ْل َم َد ِاخ َل ال�سُّ و ِء ُي َّتهَم»(((.
«جمَا ُع َّ
ال�ش ِّر ال َّلجَ ا ُج و َك ْث َر ُة ا ْل ُممَارَاة»(((.
 .3عن �أمير الم�ؤمنين ِ :Q
���ام �أَ ِبي جَ ْع َف ٍ���ر « :Qم َْن َطلَ ��بَ ا ْل ِع ْل� � َم ِل ُيب َِاه َي ِب� � ِه ا ْل ُعلَ َم ��ا َء �أَ ْو ُي َم ��ا ِريَ ِب ِه
 .4عَ ���ن الإم ِ
ا�س ِ�إ َل ْي� � ِهَ ،ف ْل َي َت َب َّو�أْ َم ْق َع َد ُه ِم َن ال َّن ��ا ِر�ِ ،إ َّن ال ِّر َئا�سَ َة اَل
ال�سُّ َف َه ��ا َء �أَ ْو ي َْ�ص� � ِر َف ِب� � ِه وُجُ و َه ال َّن ِ
َت ْ�ص ُل ُح ِ�إ اَّل ِ ألَهْ ِلهَا»(((.

ال�صحيفة ال�سّ جّ اديّة ،دعا�ؤه Qفي مكارم الأخالق ومر�ضيّ الأفعال.
((( ّ
((( او�سائل ال�شيعة ،ج� ،20ص .197
((( الكافي ،ج� ،2ص .641
((( غرر الحكم� ،ص .463
((( الكافي ،ج� ،1ص .47
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 .5عن �أمير الم�ؤمنين َّ :Q
«ال�ش ُّك َعلَى �أَ ْر َب ِع ُ�شعَبَ :علَى ا َّلتما ِري ،وَال َهو ِْل ،وَال َّت َر ُّد ِد،
وا ْال�سْ ِت�سْ َ
�ص
ال ِم؛ َفم َْن جَ َع َل ا ْل ِمرَا َء َد ْي َدناً َل ْم ي ُْ�ص ِبحْ َل ْي ُلهَ ،وم َْن َها َل ُه مَا َبي َْن َي َد ْي ِه َن َك َ
َعلَ ��ى َع ِق َب ْي� � ِهَ ،ومَن َت� � َر َّد َد ِفي ال َّري ِْب و َِط َئ ْت� � ُه �سَ َنا ِب ُك َّ
ينَ ،و َم � ِ�ن ا�سْ َت�سْ لَ َم ِل َهلَ َك ِة
َاط ِ
ال�شي ِ
الدُّ ْنيَا وَا ْال ِخ َر ِة َهلَ َك ِفي ِهمَا»(((.
 .6عن �أمير الم�ؤمنين « :Qم َْن َ�ض َّن ِب ِعر ِْ�ض ِه َف ْل َي َد ِع ا ْل ِمرَاءَ»(((.
إمام الر َِّ�ضا « :Qا ْل ِمرَا ُء ِفي ِك َت ِاب اهلل ُك ْفرٌ»(((.
 .7عَ ِن ال ِ
َّاك وَا ْل ِمرَا َء َف�إِ َّن ُه يُحْ ِب ُط َع َملَ َكَ ،و�إِي َ
ال�صا ِد ِق « :Qيَا اب َْن ال ُّن ْعمَانِ � ،إِي َ
َّاك
إمام َّ
ِ .8
عن ال ِ
وَا ْل ِج َدا َل َف�إِ َّن ُه يُو ِب ُق َكَ ،و�إِي َ
َات َف ِ�إ َّنهَا ُت ْب ِع ُد َك ِم َن اللهَّ ِ »(((.
َّاك َو َك ْث َر َة ا ْل ُخ ُ�صوم ِ

((( نهج البالغة� ،ص .473
((( (م.ن)� ,ص .538
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،27ص .203
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،9ص .73

الدّرس الثالث والثالثون

طول األمل
حقيقته ،منشؤه وكيفية معالجته

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتعرّف �إلى المعنى الدقيق لطول الأمل.
2 .2يبيّن كيف تت�شكّل ال�شخ�صيّة الم�ؤمّلة.
3 .3ي�شرح كيفيّة التخلّ�ص من هذه الرّذيلة.

تمهيد
من الح���االت النف�سيّة الباطنيّة التي ذُ كرت في الأحادي���ث والرّوايات ب�صور ٍة �سلب ّي ٍة حالة
ط���ول الأمل ،والت���ي �إذا ا�ستحكمت في القلب ت�ؤدّي �إلى ت�ش���كّل �شخ�صيّة مري�ضة وفق موازين
ال�صالح والف�ساد العمليّين.
الآخرة والمعنويّات الإ�سالميّة ،ووفق ميزان ّ
للوهل���ة الأولى ،قد ي�س����أل الإن�سان :لماذا يُع ّد الأمل الطّ ويل والبعي���د بهذه الدّنيا وبالعي�ش
فيه���ا م�شكلة ،طالما �أنّ���ه غير مرتبط ب�أيّ قبيح؟! وهل من �سوء ف���ي �أن يحلم الإن�سان بالعمر
المدي���د؟ لر ّبم���ا كان هذا م���ن �أجل التنعّم بط ّيب���ات الحياة الدّني���ا �أو حتّى القي���ام بالأعمال
ال�صالحة!
ّ
والإجاب���ة عن ه���ذه الأ�سئلة ت�ساعدنا ف���ي التعرّف على �أبعاد جديدة ف���ي عالم المعنويّات
و�أنم���اط ال�شخ�صيّات؛ لنتمكّن بالتّالي م���ن �إدراك �أهمّ �أ�سب���اب الآالم النّف�سيّة واالنحرافات
الم�سلكيّة.
ما هو طول األمل؟
نق���ر�أ في الدّعاء عن الإمام زين العابدين « :Qال َّل ُه َّم ِ�إ َّن ��كَ ا ْب َتلَ ْي َتنَا فِي �أَ ْرزَا ِقنَا بِ�سُ و ِء
الظَّ نِّ َ ،وفِي �آجَ ا ِلنَا بِطُ ولِ الأَمَلِ حَ تَّى ا ْل َتمَ�سْ نَا �أَ ْرزَاقَكَ مِ نْ عِ نْدِ ا ْل َم ْرزُوقِينَ  ،وَطَ مِ ْعنَا ِب�آمَا ِلنَا
ِف ��ي �أَعْ َم ��ا ِر ا ْل ُم َع َّمرِينَ »((( .وندرك العالقة بين ط���ول الأمل والطّ مع بالعمر الطّ ويل في الدّنيا.
فطوي���ل الأمل هو الذي يحلم دومً ا ويتمنّى �أن يدرك بع����ض الأمور الدّنيويّة في المدّة الزّمنيّة
التي تزيد عن المدّة الطّ بيعيّة لتوقّعات الإن�سان الم�ؤمن بالحياة الآخرة.
((( ال�صحيفة ال�سجّ اديّة ،دعا�ؤه� Qإذا ُقتّر عليه رزقه.
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فعل���ى �سبي���ل المثال ،قد يتوقّ���ع الم�ؤمن �أن يعي�ش ثالث���ة �أ�شهر �إ�ضافيّة م���ن �أجل الذّهاب
�إل���ى الح���جّ  ،فيعمل عل���ى هذا الأ�سا����س ،باعتب���ار �أنّ الحجّ يتط ّل���ب تح�ضي���رات م�سبقة تمت ّد
لثالث���ة �أ�شهر ،لك���نّ ترقّبه وانتظ���اره للعي�ش من �أجل بل���وغ �أمرٍ دنيويّ �س���وف يدخل في طول
الأم���ل ال�سّ لبيّ ! و�س ّر ذلك هو �أنّ من �أمّ���ل �شيئًا لي�س بحاجة �إليه في م�سيرته الأخرويّة و�سفره
المعن���ويّ  ،فهذا يعني �أنّه دخل في �سفرٍ وتوجّ ه مختلفين ...ولكي يتّ�ضح الأمر �أكثر ،ينبغي �أن
نعتق���د ب����أنّ الدّنيا عندما تكون مق�صدً ا ف�إنّها ت�صبح عدوًّا للآخ���رة ،وطريقًا باالتّجاه الآخر،
بحي���ث �إنّ طال���ب الدّنيا كلّما خطا خط���و ًة باتّجاهها ،فه���ذا يعني �أنّه ابتعد بنف����س المقدار ـ
�إن ل���م يك���ن �أكثر ـ عن الآخ���رة ،فعن �أمي���ر الم�ؤمني���ن �« :Qإِ َّن الدُّ ْن َي ��ا وَاالْخِ َر َة َع� � ُدوَّانِ
َ�ض الآخِ � � َر َة َوعَادَاهَا ،وَهُ مَا
ُم َتفَا ِو َت ��انِ  ،وَ�سَ ِبي�ل�اَ نِ مُخْ َت ِل َف ��انِ َ ،ف َم ��نْ �أَحَ بَّ الدُّ ْنيَا َو َت َو َّال َه ��ا َ�أ ْبغ َ
َا�ش َب ْي َن ُهمَاُ ،ك َّلمَا َقرُبَ مِ نْ وَاحِ د َب ُع� � َد مِ نَ الآخَ رِ ،وَهُ مَا َب ْع ُد
ِب َم ْن ِز َل� � ِة ا ْلمَ�شْ � �رِقِ وَا ْل َم ْغ� �رِبِ َ ،وم ٍ
�ضَ َّر َت ��انِ !»((( .وهذا هو المعن���ى الم�ستفاد من قوله تعالى}:ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ {(((.
الحيثيّ���ة الوحيدة التي ال تجعل الدّنيا عقبة �أو مانعًا م���ن �سلوك طريق الآخرة التي خُ لقنا
لها هي :عندما تكون الحياة الدّنيا في خدمة الأهداف والم�شاريع الإلهيّة.
���ب ب�سيط ،وه���و �أنّ توفيق العمل
ف���ي مث���ل هذه الحالة ل���ن يبقى �أيّ داعٍ لط���ول الأمل ل�سب ٍ
ال�صال���ح ال يرتبط بالزّمان والمكان وال�شّ خ����ص .فنحن نرجو من اهلل �أن يتحقّق النّ�صر على
ّ
التّكفير ّيي���ن �أو �أن تُقام دولة الإ�س�ل�ام في هذه البقعة من الأر�ض ...وبالرّغم من �شدّة �شوقنا
ورجائن���ا ،لك ّنن���ا ال نعي�ش مثل هذا الحلم لأنف�سن���ا وم�صالحنا ال�شّ خ�صيّ���ة ،وال نربطه بطول
الم���دّة؛ لأنّ اهلل تعال���ى قاد ٌر عل���ى �أن يحقّقه في بره ٍة وجيزة ال تخطر عل���ى قلب ب�شر .وهذا
ه���و الأمل الكبي���ر باهلل .ولأنّ نفو�سنا تبقى متعلّقة بما هو �أجم���ل و�أرقى من ك ّل خيرات الدّنيا
بال�صدمة �أو الخيبة� ،إيمانًا منّا �أنّنا
وبركاتها ،ف�إذا جاء موعد الرّحيل ولو مفاجئًا ،لن نُ�صاب ّ
�سننتقل �إلى رحمة ومغفرة هما خي ٌر ممّا يجمعون.
((( نهج البالغة� ،ص.486
((( �سورة ال�شورى ،الآية .20
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هك���ذا يظه���ر لن���ا �أنّ ط���ول الأمل بالدّني���ا والعي����ش فيها يتنافى ف���ي جوهره م���ع العقيدة
ال�صادق .ولن يكون له مبرّر �س���وى االعتقاد بقيمة الدّنيا وملذّاتها .و�إذا
ال�صحيح���ة والتوجّ ه ّ
ّ
اعتق���د المرء ب�أيّ���ة قيمة للدّنيا ـ حتّى الح�ل�ال منها ـ فهذا يعني ع���دم �إدراك قيمة الآخرة �أو
ن�سي���ان قيمته���ا وعظمتها .فمع ح�ضور عظمة الآخرة في القلب ال يمكن �أن يبقى من قيمة لأيّ
�ش���يءٍ �آخر؛ وذل���ك لأنّ المقارنة هنا لي�ست بين كمالٍ محدود وكمالٍ �أكبر منه ،بل هي مقارنة
بي���ن الفاني والزّائل من جهة ،والمطلق والباقي من جهة ثانية! فهل يبقى لكماالت الدّنيا بعد
هذا من عين �أو �أثر؟!
ما هي آثار طول األمل ونتائجه؟
فلنت�أمّ���ل ف���ي هذا الكالم النّورانيّ للإمام الخمينيّ { ال���ذي يك�شف لنا بالوجدان عن
الآثار ال�سّ لبيّة المتعاقبة لروحيّة طول الأمل:
 .1الغفلة عن اآلخرة

«اعل���م �أنّ المنزل الأوّل من منازل الإن�سانيّة هو منزل اليقظة كما يقول كبار �أهل ال�سلوك
في بيانهم لمنازل ال�سّ الكين ،ولهذا المنزل كما يقول ال�شيخ العظيم ال�ش�أن ال�شاه �آبادي ـ دام
ظ ّل���ه ـ بيوت ع�شرة ،ل�سنا الآن ب�صدد تعدادها .ولكن ما يجب قوله هو �أنّ الإن�سان ما لم ينتبه
�إلى �أنّه م�سافرٌ ،وال ُب َّد من ال�سير ،و�أنّ له هدف وتجب الحركة نحوه ،و�أنّ البلوغ �إلى المق�صد
ممك���ن ،لم���ا ح�صل له الع���زم والإرادة للتحرّك .ول���ك ّل واحدٍ من هذه الأم���ور� ،شرح وبيان لو
ذكرناه لطال بنا المقام.
ويجب �أن نعرف �أنّ من �أهمّ �أ�سباب عدم التيقّظ الذي ي�ؤدّي �إلى ن�سيان المق�صد ون�سيان
ل���زوم الم�سي���ر ،و�إلى �إمات���ة العزم والإرادة ،هو �أن يظ���نّ الإن�سان �أنّ في الوق���ت متّ�سعًا للبدء
بال�سّ ي���ر ،و�أنّه �إذا لم يبد�أ بالتحرّك نحو المق�صد الي���وم ،ف�سوف يبد�أه غدً ا ،و�إذا لم يكن في
ه���ذا ال�شّ ه���ر ،ف�سيكون في ال�شّ هر المقبل .ف����إنّ طول الأمل هذا وامت���داد الرّجاء ،وظن طول
البقاء ،والأمل في الحياة ورجاء �سعة الوقت ،يمنع الإن�سان من التّفكير في المق�صد الأ�سا�سيّ
ال�صديق وتهيئ���ة الزّاد للطّ ريق،
ال���ذي هو الآخ���رة .ومن لزوم ال�سّ ير نحوه وم���ن لزوم اتّخاذ ّ
ويبعث الإن�سان على ن�سيان الآخرة ومحو المق�صد من فكره.
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وال قدّر اهلل �إذا �أ�صيب الإن�سان بن�سيان الهدف المن�شود في رحلة بعيدة وطويلة ومحفوفة
بالمخاط���ر مع �ضيق الوقت وع���دم توفّر ال ُعدَّة والعدد ،رغم �ضرورتهما ف���ي ال�سفر ـ ف�إنّه من
الوا�ضح ال يفكّر في الزّاد والرّاحلة ،ولوازم ال�سّ فر وعندما يحين وقت ال�سّ فر ي�شعر بالتّعا�سة،
ويتعثّر وي�سقط في �أثناء الطّ ريق ،ويهلك دون �أن يهتدي �إلى �سبيل»(((.
 .2عدم التهيئة واالستعداد لآلخرة

ف����أوّل �آث���ار الأمل بالعي�ش طوي�ًلااً ،الذي هو نتاج الأم���ل بالأمور الدّنيويّة الت���ي ال �صلة لها
بالآخ���رة ،التّ�سوي���ف وه���ذا باعثٌ على الك�س���ل وترك العمل والج��� ّد وال�سّ عي .و�شيئً���ا ف�شيئًا ال
يبق���ى للأمور الأخرويّة والأه���داف الإلهيّة �أي ح�ضور في تفكيره .و�إذا لم يع ّد لهذه الأمور من
ح�ض���ور في الفكر والتّخطيط ،يزول االهتمام بالتّدريج بلوازمها ،كتهيئة الزّاد و�أمثالها .ولأنّ
طريق الآخرة طويلة ومحفوفة بالمخاطر ،ف�إنّ �صاحبنا هذا �سوف يتفاج�أ ب�أحداث ووقائع لم
يع��� ّد لها العدّة المطلوبة .في�سقط ف���ي امتحاناتها وفتنها}:ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ {(((.
ويق���ول الإمام الخميني {« :و�إذا كانت هن���اك مخاطر وعوائق في الطّ ريق ،فال ن�سعى
لإزالته���ا بالتّوب���ة والإنابة والرّجوع �إلى طريق اهلل ،وال نعم���ل عل تهيئة زاد وراحلة ،حتى �إذا ما
�أَزِف الوعد الموعود ا�ضطررنا �إلى الرّحيل دون زاد وال راحلة .ومن دون العمل ال�صالح ،والعلم
النّافع ،اللذين تدور عليهما م�ؤونة ذلك العالم ،ولم نهيّئ لأنف�سنا �شيئًا منهما .حتى لو كنّا قد
بالغ�ش ،ومع �آالف من موانع القبول.
خال�صا ،بل م�شوبًا ّ
عملنا عملاً �صالحً ا ،ف�إنّه لم يكن ً
و�إذا كنّ���ا ق���د نلنا بع�ض العل���م ،فقد كان علمًا بال نتيج���ة .وهذا العلم� ،إمّ���ا �أنْ يكون لغوًا
وباطلاً  ،و�إمّا �أنّه من الموانع الكبيرة في طريق الآخرة .ولو كان ذلك العلم والعمل �صالحين،
ل���كان لهم���ا ت�أثي ٌر حتميّ ووا�ضح فينا ،نح���ن الذين �صرفنا عليهما �سنوات ط���واال ،ولغيّرا من
�أخالقنا وحاالتنا .فما الذي ح�صل حتّى كان لعملنا وعلمنا مدّة �أربعين �أو خم�سين �سنة ت�أثي ٌر
ال�صالة
ال�صخر القا�سي؟! ما ال���ذي جنيناه من ّ
معاك����س ،بحيث �أ�صبحت قلوبن���ا �أ�صلب من ّ
التي هي معراج الم�ؤمنين؟ �أين ذلك الخوف وتلك الخ�شية المالزمة للعلم؟
((( الأربعون حديثًا� ،ص .202
((( �سورة التوبة ،الآية .49
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ل���و �أنّنا �أُجبرنا على الرّحيل ،ونح���ن على هذه الحال ـ ال �سمح اهلل  ،لكان علينا �أن نتحمّل
الكثي���ر من الح�سرات والخ�سائ���ر العظيمة في الطّ ريق ،ممّا ال يمكن �إزالته �أبدا! �إذً ا ،فن�سيان
الآخرة من الأمور التي يخافها علينا وليّ اهلل الأعظم الإمام �أمير الم�ؤمنين  ،Qويخاف
علين���ا من الباعث لهذا النّ�سيان وهو طول الأمل؛ لأنّه يعرف مدى خطورة هذه الرّحلة ،ويعلم
ماذا يجري على الإن�سان الذي يجب �أن ال يهد�أ لحظ ًة واحد ًة عن التّه ّي�ؤ و�إعداد الزّاد والرّاحلة،
عندما ين�سى العالم الآخر ،وي�ستهويه النّوم والغفلة من دون �أن يعلم �أنّ هناك عالمًا �آخر ،و�أنّ
عليه �أن ي�سير �إليه حثيثًا .وماذا �سيح�صل له وما هي الم�شاكل التي يواجهها؟»(((.
 .3ال ّتسويف بال ّتوبة

يق���ول الإمام الخمين���ي {«:ومن الآثار الوخيمة لطول الأمل �إرج���اء وقت التّوبة« :ف�إنّ
تدلي�س���ات ال�شّ يط���ان والنّف�س دقيقة للغاية ،و�إنّهما ليعميان عل���ى الإن�سان ك ّل �أمر باطل فيراه
ب�ص���ورة الح���ق ،ويخدعان���ه ،ف�أحيان ًا ب�ص���ورة الأمل بالتوبة ف���ي �آخر العمر حت���ى ينتهي �أمر
االن�سان �إلى ال�شقاوة»((( .وهكذا ت�ستق ّر الآثار ال�سيّئة للمعا�صي وتتّحد مع النّف�س .ف�إنّ الذنوب
وال�صاب���ون ،لكنّها ت�صبح بعد
ف���ي �أوّل وقته���ا تكون كالقذارات يمك���ن �إزالتها بقليلٍ من الماء ّ
مدّة من الزّمن ع�صيّة على التّنظيف ،وربّما يخال المرء �أنّها لي�ست قذارات ل�شدّة الت�صاقها
وتماهيه���ا م���ع المكان المقذّر! فعن �أمي���ر الم�ؤمنين« :Qقَا َل ِلرَجُ ��لٍ �سَ �أَ َل� � ُه �أَنْ َيعِظَ هُ :اَل
المَلِ  »...وَ�سَ اقَ ا ْلكَلاَ مَ � ،إِلَى �أَنْ
َتكُنْ مِ مَّنْ َيرْجُ و ْالآخِ َر َة ِب َغ ْي ِر ا ْل َعمَلِ َ ،و ُيرْجِ ئُ ال َّت ْو َب َة بِطُ ولِ ْ أَ
قَالَ �« :Qإِنْ َعرَ�ضَ تْ َل ُه �شَ ْه َو ٌة �أَ�سْ لَفَ ا ْل َمع ِْ�ص َي َة وَ�سَ وَّفَ ال َّت ْو َبةَ»(((.
الحق
الدنيا ساخط على
ّ
 .4الخروج من ّ

والأ�سو�أ من ذلك �أنّ الإن�سان مع طول العمر ،يزداد حر�صه وطمعه بالدّنيا وطول �أمله.
كم���ا يقول الإمام {« :وقد يكثر في �س���نّ ال�شّ يخوخة حر�ص الإن�سان وطمعه وحبّه للمال،
وي���زداد طول �أمله ،وقد �أثبتت التّجربة ذل���ك»((( ،وقالَ « :Pي ْه َر ُم ابْنُ �آ َدمََ ،و َي ْب َق ��ى مِ ْن ُه ا ْث َنتَانِ
((( الأربعون حديثًا� ،ص .204 - 203
((( (م.ن)� ,ص .318
((( نهج البالغة� ،ص .497
((( الأربعون حديثًا� ،ص 306
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َال َملُ»(((؛ وهذا يعني �أنّه �سيكون في �آخر حياته �أكثر حبًّا للدّنيا .وقد تبيّن لنا �أنّ حبّ
ْ�ص و َْ أ
الْحِ ر ُ
مناق����ض لحبّ الآخرة وطلب لق���اء اهلل تعالى .ومن المتوقّع في مثل ه���ذه الحالة �أن يرى
ٌ
الدّني���ا
بغي�ض���ا .وك ّل من �أبغ�ض عمّال
الإن�س���ان الملك الم�أم���ور بقب�ض روحه من جانب اهلل تعالى عدوًّا ً
اهلل ومالئكته فهو ال �شكّ �سيبغ�ض اهلل؛ لأنّه �سيرى �أنّ اهلل يف�صله عن محبوبه الذي �أمل طويلاً
بلقائ���ه .يروي �أحد المتعبّدين الثّقاة ق ــائلاً « :ذهب���ت لزيارة �أحدهم ،وكان يحت�ضر  ،فقال وهو
على فرا�ش الموت� :إنّ الظلم الذي لحقني من اهلل تعالى لم يُ�صب �أحدًا من النّا�س ،فهو يريد �أن
ي�أخذني من �أبنائي الذين �صرفت دم القلب في تربيتهم ورعايتهم! فقمت من عنده ،ثمّ توفى»(((.
ق���ال ر�سول اهلل�« :Pأ اََل ِ �إ َّن الدُّ ْنيَا قَدِ ا ْرتَحَ لَتْ ُم ْد ِب� � َرةً ،و َْالآخِ َر َة قَدِ احْ َت َملَتْ ُم ْق ِبلَةً� ،أ اََل
َو�إِ َّن ُك� � ْم ِف ��ي َي� � ْو ِم َعمَلٍ اَل حِ �سَ ��ابَ فِي ِه َويُو�شِ كُ �أَنْ َتكُو ُن ��وا فِي َي ْو ِم حِ �سَ ابٍ َلي َْ�س ِفي� � ِه َعمَلٌ َ ،و�إِ َّن
اهلل ُيعْطِ ��ي الدُّ ْن َي ��ا َم ��نْ يُحِ بُّ َو ُي ْب ِغ� � ُ�ض ،و اََل ُيعْطِ ي ْالآخِ � � َر َة �إ اَِّل ِلمَنْ يُحِ ��بُّ َ ،و ِ�إ َّن لِلدُّ ْنيَا �أَ ْبنَاءً،
َول ِْلآخِ � � َر ِة �أَ ْب َن ��اءًَ ،فكُو ُن ��وا مِ ��نْ �أَ ْب َن ��ا ِء ْالآخِ � � َر ِة و اََل َتكُونُوا مِ نْ َ�أ ْب َن ��ا ِء الدُّ ْنيَا� ،إِ َّن �شَ َّر َم ��ا َ�أتَخَ وَّفُ
المَلِ
َعلَ ْي ُك� � ُم ا ِّت َب ��ا ُع ا ْل َه� �وَى وَطُ ��ولُ ْ أَالمَلِ فَا ِّت َب ��ا ُع ا ْل َهوَى ي َْ�ص� �رِفُ ُقلُو َب ُك ْم عَنِ الْحَ ِّق وَطُ ��ولُ ْ أَ
ي َْ�صرِفُ هِ َم َم ُك ْم �إِلَى الدُّ ْنيَا َومَا َب ْعدَهُ مَا َِ ألحَ دٍ مِ نْ خَ ْي ٍر ُيرْجَ ا ُه فِي ُد ْنيَا و اََل �آخِ َرةٍ»(((.
وق���د جعل  Pطريق الجنّة بق�صر الأمل وقلّة رج���اء الدّنيا واال�ستعداد للموت قبل حلول
الف���وت؛ ففِي و َِ�ص َّي ِت ِه َلأبَي ذَ رٍّ�« :أَتُحِ بُّ أَ�نْ َتدْخُ َل الْجَ َّن� �ةَ؟َ ،ف ُقلْتُ َ :ن َعمِْ ،فدَاكَ َ�أبِي َو�أُمِّي ،قَالَ:
ال َملَ ،وَاجْ عَلِ ا ْل َموْتَ ن ُْ�صبَ َع ْينِكَ  ،وَا�سْ تَحْ يِ مِ نَ اهلل حَ َّق الْحَ يَاءِ»(((.
فَاق ُْ�ص ِر َْ أ
 .5ذهاب العقل والتكذيب بالمعاد

وفي خطب ٍة لر�سول اهلل Pيعدّد مجموع ًة من الآثار الوخيمة لطول الأمل ،فيقول« :اعْ لَمُوا
ال َم� � َل ُيذْهِ ��بُ ا ْل َع ْق� �لََ ،و ُي َك� �ذِّبُ ا ْلوَعْ َد َويَحُ ثُّ َعلَ ��ى ا ْل َغ ْفلَ ِة َو ُي ��ورِثُ الْحَ �سْ َرةَ...
عِ َب ��ا َد اللهَّ ِ� ،أَ َّن ْ أَ
ال َم َل َف�إِ َّن ُه َغرُورٌَ ،و�إِ َّن �صَ احِ َب ُه َم ْ�أزُورٌ»(((.
فَاكْذِ بُوا ْ أَ
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص.58
((( روح اهلل المو�سوي الخمينيّ  ،و�صايا عرفانيّة ،بيت الكاتب للطباعة والن�شر ،الطبعة الثالثة� ،ص .21-20
((( بحار الأنوار ،ج� ،74ص .190
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،1ص .304
((( بحار الأنوار ،ج� ،74ص.294
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 .6كراهة الموت

�إنّ ف�س���اد حي���اة الإن�سان كلّها ين�ش�أ من التعلّق بهذه الدّني���ا؛ و�إنّ �صالح حياة الإن�سان كلّها
يح�ص���ل من طلب الآخ���رة .و�إنّ �شدّة طلب الآخرة مالز ٌم لحبّ الم���وت؛ لأنّه و�سيلته لالنتقال
�إليه���ا .و�إنّ ح���بّ الموت ي����ؤدّي �إلى �إكثار ذكره« :من �أح���بّ �شيئًا �أكثر ذك���ره» .ومن �أكثر ذكر
الم���وت مات���ت �شهواته عن الحرام وعن ك ّل ما ال يكون معنيًّ���ا بتح�صيله لآخرته .وفي الدّعاء:
«ال َّل ُه� � َّم َ�ص� � ِّل َعلَى مُحَ مَّدٍ َو�آ ِلهِ ،وَا ْك ِفنَا طُ و َل ا َلأمَلِ َ ،وق َِّ�ص ْر ُه َعنَّا ب ِِ�صدْقِ ا ْل َعمَلِ حَ تَّى َال ُن�ؤَ ِّم َل
ا�سْ ِت ْتمَا َم �سَ ا َع ٍة َب ْع َد �سَ ا َعةٍَ ،والَ ا�سْ تِيفَا َء َي ْو ٍم َب ْع َد َي ْومٍَ ،و َال اتِّ�صَ ا َل َنف ٍَ�س ِب َنف ٍَ�سَ ،والَ لُحُ و َق َق َد ٍم
ِب َق� � َد ٍم وَ�سَ ِّل ْم َن ��ا مِ نْ غُ � �رُو ِرهَِ ،و�آمِ نَّا مِ نْ �شُ � �رُو ِرهِ ،وَان ِْ�صبِ ا ْل َموْتَ َبيْنَ �أَيْدِ ي َن ��ا ن َْ�صبًاَ ،و َال تَجْ عَلْ
ِذ ْك َرنَا َل ُه غِ بًّا»(((.
الَحْ َب ��ابَ َويَ�سْ ُك ��نُ ال ُّت ��رابَ َو ُيوَاجِ ُه
وع���ن �أمير الم�ؤمني���ن« :Qمَنْ �أَ ْي َق ��نَ �أَ َّن ُه ُي َف ��ارِقُ ْ أ
المَلِ وَطُ ولِ ا ْل َعمَلِ »(((.
الْحِ �سَ ابَ َويَ�سْ َت ْغنِي َعمَّا يُخَ لِّفُ َو َي ْف َت ِق ُر �إِلَى مَا َق َّدمَ ،كَا َن حَ ِر ّياً ِبقِ�صَ ِر َْ أ
حب ال ّنفس عامل أساسي لطول األمل
ّ

�إنّ ح���بّ النّف����س  ،الذي يت�شكّل بح���بّ الدّنيا باعتبارها زين���ة لهذه النّف����س و�ش�أنًا  ،ي�ؤدّي
�إل���ى �شدّة التعلّق ب�أغرا�ضها البعي���دة .فيكف �إذا اجتمع معها تزيي���ن ال�شّ يطان الملعون الذي
يجع���ل ك ّل قبي���ح في عيون النّا�س جميلاً  ،يقول الإمام{�« :إنّ طول الأمل المع�شع�ش عندي
وعن���دك النّاجم م���ن حبّ النف�س ومكائد ال�شّ يط���ان الملعون ومغريات���ه ،تمنعنا من االهتمام
بعالم الآخرة ومن القيام بما يجب علينا»(((.
سبيل اليقظة والعالج
 .1التفكّ ر بسيرة األولياء واألنبياء

«يح�س���ن بنا �أن نفكّر قليلاً في �سيرة �أمير الم�ؤمنين والنبيّ الكريم ،Pوهما من �أ�شرف
خل���ق اهلل ومن المع�صومين ع���ن الخط�أ والنّ�سي���ان والزّلل والطّ غيان ،لكي نق���ارن بين حالنا
ال�صحيفة ال�سجّ اديّة ،دعا�ؤه� Qإذا نُعي �إليه ميّت �أو ذُ كر الموت.
((( ّ
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،2ص .110
((( الأربعون حديثًا� ،ص .203
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وحاله���م� .إنّ معرفته���م بط���ول ال�سّ فر ومخاط���ره قد �سلب���ت الرّاحة منه���م ،و�إنّ جهلنا �أوجد
النّ�سيان والغفلة فينا� .إنّ نبيّنا Pقد روّ�ض نف�سه كثير ًا في عبادة اهلل ،وقام على قدميه في
طاعة اهلل حتى ورمت رجاله ،فنزلت الآية الكريمة تقول له }:ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
���روف للجميع� .إذً ا،
ﭻ {((( ،وعب���ادات عليّ  Qوتهجّ ���ده وخوفه من الحقّ المتعال مع ٌ
اعل���م �أنّ الرّحلة كثيرة المخاطر ،و�إنّما هذا النّ�سيان الموجود فينا لي�س �إ ّال من مكائد النّف�س
وال�شّ يطان ،وما هذه الآمال الطّ وال �إ ّال من �أحابيل �إبلي�س ومكائده»(((.
الدنيا الفانية
 .2التفكّ ر بهذه ّ

«فتيقّ���ظ �أيّها النّائم من ه���ذا ال�سّ بات وتنبّه ،واعلم �أنّك م�ساف���ر ولك مق�صد ،وهو عالم
�آخ���ر ،و�أنّ���ك راحل عن ه���ذه الدنيا� ،شئت �أم �أبيت .ف����إذا ته ّي�أت للرحيل بال���زاد والراحلة لم
ي�صب���ك �شيء من عناء ال�سفر ،وال ت�صاب بالتعا�سة في طريق���ه ،و�إ ّال �أ�صبحت فقير ًا م�سكين ًا
�سائ���ر ًا نح���و �شقاء ال �سعادة في���ه ،وذلّ ال عزّة فيها ،وفقر ال غناء مع���ه ،وعذاب ال راحة منه.
�إ ّنه���ا الن���ار التي ال تنطفئ ،وال�ضغط الذي ال يُخفّف ،والحزن ال���ذي ال يتبعه �سرور ،والندامة
التي ال تنتهي �أبداً»(((.
 .3التفكّ ر بسوء العاقبة

«انظر �أيّها الأخ �إلى ما يقوله الإمام في دعاء كميل ،وهو يناجي الحقّ ع َّز وجلََّ « :و�أَنْتَ َت ْعلَ ُم
ال ِء الدُّ ْنيَا َو ُعقُوبَا ِت َه ��ا» �إلى �أن يقول« :وَهذَا مَا ال َتقُو ُم َل ُه ال�سَّ مَاوَاتُ
�ضَ ْع ِف ��ي َع ��نْ َقلِيلٍ مِ نْ َب َ
ْ�ض»((( .تُرى ما هذا العذاب الذي ال تطيقه ال�سّ ماوات والأر�ض ،الذي قد �أُع ّد لك؟ �أفال
وَالأَر ُ
ت�ستيق���ظ وتنتب���ه ،بل تزداد ك ّل يومٍ ا�ستغراقًا في النّوم والغفلة؟ فيا �أيّها القلب الغافل! انه�ض
م���ن نومك و�أع ّد عدّتك لل�سّ فرَ « ،ف َق ْد نُودِيَ فِي ُك ْم بِالرَّحِ يلِ »((( ،وعمّال عزرائيل منهمكون في
العم���ل ويمك���ن في ك ّل لحظة �أن ي�سوق���وك �سوقًا �إلى العالم الآخر .وال ت���زال غارقًا في الجهل
((( �سورة طه ،الآيتان .2 - 1
((( الأربعون حديثًا� ،ص .204
((( (م.ن).
((( ال�شيخ الكفعمي ،م�صباح المتهجّ د ،دعاء كميل بن زياد� ،ص.587
((( نهج البالغة� ،ص.321
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والغفل���ة؟ «ال َّل ُه َّم �إِ ّن ��ي �أَ�سْ �أَلُكَ التَّجَ افِيَ عَنْ دَا ِر ال ُغرُورِ ،وَا ِلإنَا َب َة ِ�إ َل ��ى دا ِر ال�سُّ رُو ِر واال�سْ ِت ْعدَا َد
ِل ْل َموْتِ َق ْب َل حُ لُولِ ا ْل َفوْتِ »(((»(((.
الصالح
 .4العلم والعمل ّ

يقول الإمام الخميني{« :اعلم �إذاً� ،أيّها العزيز� ،أنّ �أمامك رحلة خطرة ال منا�ص لك
ال�صالح .وهي رحلة لي�س
منه���ا ،و�أنّ م���ا يلزمها من عدّة وعدد وزاد وراحلة هو العل���م والعمل ّ
لها موعد معيّن ،فقد يكون الوقت �ض ّيقًا جدًّا ،فتفوتك الفر�صة� .إنّ الإن�سان ال يعلم متى يقرع
ناقو�س الرّحيل لالنطالق فورًا»(((.
وبع���د ك ّل ه���ذه المالحظ���ات ،ال �أخال���ك ـ عزيزي القارئ ـ �ستب���رّر لهذه الخ�صل���ة ال�سّ يّئة
بمجموع���ة من الآيات والأحاديث التي تمدح ط ّيب���ات الحياة الدّنيا� ،أو تقول «�أنّ على الإن�سان
�أن ي�ؤ ّم ��ل للدّني ��ا ك�أ ّن ��ه يعي� ��ش �أب� �دًا»؛ لأنّ مثل هذه الدّنيا لي�ست �س���وى و�سيلة للحياة الآخرة،
ومثل هذه الدّنيا لن تكون حجابًا وال مطلبًا.

((( ال�شيخ عبّا�س القمّي ،مفاتيح الجنان ،دعاء ليلة ال�سّ ابع والع�شرين من �شهر رم�ضان.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .205 - 204
((( (م.ن)� ,ص .203
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المفاهيم الرئيسة

 .1طوي���ل الأم���ل هو الذي يحل���م دومً ا ويتم ّنى �أن ي���درك بع�ض الأم���ور الدّنيويّة في المدة
ال ّزمنيّة التي تزيد عن المدّة ّ
الطبيعيّة لتو ّقعات الإن�سان الم�ؤمن بالحياة الآخرة.
ال�صحيحة والتوجّ ه
 .2ط���ول الأم���ل بالدّنيا والعي�ش فيها يتناف���ى في جوهره مع العقي���دة ّ
ال�صادق؛ ولي�س له مب ّرر �سوى االعتقاد بقيمة الدّنيا ومل ّذاتها ـ الحالل منها �أو الحرام
ّ
ـ م ّما يعني عدم �إدراك قيمة الآخرة �أو ن�سيان قيمتها وعظمتها.
 .3الحيثيّ���ة الوحي���دة التي ال تجع���ل الدّنيا عقب���ة �أو مانعًا من �سلوك طري���ق الآخرة التي
ُخلقنا لها هي عندما تكون الحياة الدّنيا في خدمة الأهداف والم�شاريع الإلهيّة ،حيث
ال�صالح ال يرتب���ط بال ّزمان والمكان
داع لطول الأم���ل ل ّأن توفيق العم���ل ّ
ل���ن يبق���ى �أيّ ٍ
ّ
وال�شخ�ص.
 .4العام�ل�ان الأ�سا�سيّان وراء طول الأمل هما حبّ ال ّنف�س ومكائد ّ
ال�شيطان .فحبّ ال ّنف�س
ـ ال���ذي يت�ش ّكل بحبّ الدّنيا باعتبارها زينة لهذه ال ّنف����س و�ش�أ ًنا ـ ي�ؤدّي �إلى �شدّة التع ّلق
ب�أغرا�ضه���ا البعي���دة .فكيف �إذا اجتمع معها تزيين ّ
ال�شيط���ان الملعون الذي يجعل ك ّل
قبيح في عيون ال ّنا�س جميلاً .
 .5طول الأمل ي�ؤدّي �إلى:
•الغفل���ة عن الآخرة ،فمن �أه���م �أ�سباب عدم التيقّظ الذي ي����ؤدّي �إلى ن�سيان المق�صد
ون�سيان لزوم الم�سير� ،أن يظنّ الإن�سان �أنّ في الوقت متّ�سعًا للبدء بال�سّ ير.
•عدم التهيئة واال�ستعداد للآخرة (ف�أوّل �آثار الأمل بالعي�ش طويلاً هو التّ�سويف)
ذهاب العقل والتكذيب بالمعاد.
•كراهة الموت ،لأنه يبعده عن متعلّقاته الدنيويّة.
� .6سبي���ل اليقظة والعالج من طول الأم���ل :التف ّكر ب�سيرة الأولياء والأنبياء ،الذين جهدوا
في العبادة وحالهم �أف�ضل بكثير من حالنا  -التف ّكر بهذه الدّنيا الفانية -
ال�صالح.
التف ّكر ب�سوء العاقبة  -العلم والعمل ّ
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شواهد من وحي ّ
الدرس

دعاء:
«ال َّل ُه� � َّم �إِ َّن ��كَ ا ْب َتلَ ْي َت َن ��ا فِي �أَ ْرزَا ِق َن ��ا بِ�سُ و ِء الظَّ نِّ َ ،و ِف ��ي �آجَ ا ِلنَا بِطُ ولِ الأَمَلِ  ،حَ َّت ��ى ا ْل َتمَ�سْ نَا
�أَ ْرزَاقَكَ مِ نْ عِ نْدِ ا ْل َم ْرزُوقِينَ  ،وَطَ مِ ْعنَا ِب�آمَا ِلنَا فِي �أَعْ مَا ِر ا ْل ُم َع َّمرِينَ ؛ فَ�صَ ِّل َعلَى مُحَ مَّدٍ َو�آ ِل ِه
َو َه ��بْ َل َن ��ا َيقِيناً �صَ ا ِدق� �اً َت ْكفِينَا ِب ِه مِ نْ َم�ؤو َن ِة الطَّ لَ ��بِ َ ،واَ ْل ِه ْمنَا ِث َق ًة خَ الِ�صَ � � ًة ُت ْعفِينَا ِبهَا مِ نْ
�شِ � � َّد ِة النَّ�صَ ��بِ  ،وَاجْ عَلْ َم ��ا �صَ رَّحْ تَ ِب ِه مِ نْ عِ َدتِكَ فِي وَحْ يِكَ َو�أَ ْت َب ْع َت� � ُه مِ نْ قَ�سَ مِ كَ فِي ِكتَابِكَ
قَاطِ ع� �اً الِهْ ِتمَامِ َن ��ا بِال ِّرزْقِ الَّذِ ي َت َك َّفلْتَ ِبهِ ،وَحَ �سْ ماً ِلالِ�شْ ِتغَالِ ِبمَا �ضَ مِ نْتَ ا ْل ِكفَا َي َة َلهَُ ،ف ُقلْتَ
َو َق ْو ُل ��كَ الْحَ ��قُّ الأ َْ�صدَقُ َ ،و�أَقْ�سَ ْم ��تَ َوقَ�سَ مُكَ الأَ َب ُّر الأَ ْو َف ��ى}:ﮨﮩﮪﮫﮬ{(((،
ُث َّم ُقلْتَ }:ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ {(((»(((.

الآيات الكريمة:

} .1ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥﭦ ﭧ ﭨ {(((.

} .2ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ {(((.

} .3ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ{(((.

((( �سورة الذاريات ،الآية .22
((( �سورة الذاريات ،الآية .23
ال�صحيفة ال�سّ جّ اديّة ،دعا�ؤه� Qإذا قُتر عليه رزقه.
((( ّ
((( �سورة الحجر ،الآيتان  2و .3
((( �سورة الحديد ،الآية .16
((( �سورة الكهف ،الآية .46
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الروايات ال�شريفة:

الَ َم َل ُي ْذ ِهبُ ا ْل َع ْق َل َو ُي َك ِّذبُ ا ْلوَعْ َد َويَحُ ُّث
هلل� ،أَ َّن ْ أ
 .1ع���ن ِ
ر�سول اهلل « :Pاعْ لَمُوا ِعبَا َد ا ِ
ال َم َل َف ِ�إ َّن ُه َغرُو ٌر َو ِ�إ َّن َ�ص ِاح َب ُه َم�أْ ُزورٌ»(((.
َعلَى ا ْل َغ ْفلَ ِة َويُو ِر ُث ا ْلحَ �سْ َر َة َفا ْك ِذبُوا َْ أ
ِ .2ف���ي و َِ�ص َّي��� ِة ال َّن ِب ِّيِ Pل َع ِل ٍّي « :Qيَا َع ِل � ُّ�ي� ،أَ ْر َب ُع ِخ�صَ ٍال ِم َن َّ
ال�ش َق ��ا ِء :جُ مُو ُد ا ْل َعي ِْن
الم َِل وَحُ بُّ ا ْل َب َقا ِء»(((.
َو َق�سَ ا َو ُة ا ْل َق ْل ِب َو ُب ْع ُد َْ أ
ينَ ،و َه�َلآاَ َك � ِآخ ِر َها
���ول اهلل�ِ « :Pإ َّن َ�ص�َلَاَ َح �أَو َِّل َه � ِ�ذ ِه ْ أ
الُ َّم� � ِة ِبال ُّزهْ � ِ�د وَا ْل َي ِق ِ
 .3ع���ن ر َُ�س ِ
ِب ُّ
َالَم َِل»(((.
ال�ش ِّح و ْ أ
 .4عَ ���نْ ر َُ�س ِول اهللِ Pف���ي و َِ�ص َّي ِت ِه َلأبي ذر« :يَا �أَ َب ��ا َذرٍّ� ،أَ ُت ِحبُّ �أَ ْن َتد ُْخ� � َل ا ْلجَ َّن َة؟» َف ُق ْلتُ :
َنعَ���مْ ِ ،فدَ َ
ال َم َل وَاجْ ع َِل ا ْل َمو َْت ُن ْ�صبَ َع ْي ِن َك وَا�سْ َتحْ ِي ِم َن
اك �أَ ِبي َو�أُمِّ يَ ،ق َالَ « :فا ْق ُ�ص ِر ْ َ أ
اهلل حَ َّق ا ْلحَ يَا ِء»(((.
ال َم � ِ�ل َو�إِ ْخ اَل� � ِ�ص ا ْل َعم َِل
 .5ع���ن �أمي ِ���ر الم�ؤمنين « :Qيُ�سْ َت� � َد ُّل َعلَى ا ْل َي ِقي � ِ�ن ِب ِق�صَ ِر ْ َ أ
وَال ُّزهْ ِد ِفي الدُّ ْنيَا»(((.
َاج ُه
 .6ع���ن �أَ ِمي ِ���ر ا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِنينَ « :Qم َْن �أَ ْي َق َن �أَ َّن ُه ُي َف ��ا ِر ُق ْ أ
الَحْ بَابَ َويَ�سْ ُك ُن ال ُّت� �رَابَ َو ُيو ِ
ول
ا ْل ِح�سَ ��ابَ َويَ�سْ َت ْغ ِن ��ي َعمَّا ي َُخ ِّل � ُ�ف َو َي ْف َت ِق ُر ِ�إ َلى مَا َق َّدمََ ،كا َن حَ ِر ّي� �اً ِب ِق�صَ ِر ْ أ
الَم َِل و َُط ِ
ا ْل َعم َِل»(((.

((( بحار الأنوار ،ج� ،74ص .294
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص .358
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،2ص .437
((( (م.ن) ,ج� ،1ص .304
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،11ص .201
((( (م.ن) ,ج� ،2ص .110

الدّرس الرابع والثالثون

اليأس
ماهيته ،آثاره وسبل معالجته

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتعرّف �إلى الفارق بين الي�أ�س المذموم والممدوح.
2 .2ي�ش���رح كيف ي����ؤدّي الي�أ�س �إلى دم���ار المجتمعات
والعالقة مع اهلل.
3 .3يبيّ���ن كي���ف تت�ش���كّل ال�شخ�صيّ���ة اليائ�س���ة و�سبل
التخلّ�ص من الي�أ�س.

تمهيد
يمثّل الوجود ب�أر�ضه و�سماواته ،وما يليهنّ من جنان ال نهاية لها ،فر�ص ًة �إله ّي ًة ممتزج ًة برحمة
مطلق���ة ور�ضوان وعفو وغفران .فالحياة الدّني���ا ـ بالرغم من �ضيقها ومحدوديّتها �إذا ما قُورِنت
بم���ا ف���ي ال�سّ ماء ـ فيها من النّعم والإمكانات ما ال يُح�صى .ولو تفكّر الإن�سان قليلاً فيما �أع ّد اهلل
ل���ه م���ن خير وكمال و�سعادة وجمال ،لأ�شرق قلبه بفرحٍ و�س���رو ٍر ينعدم عنده كل همّ وغمّ ! فلماذا
ي�ص���ل بع����ض النّا�س �إلى حالة الي�أ�س م���ن في�ض اهلل العميم وروحه المطل���ق؟ وكيف ت�صبح هذه
الحالة �سمة بارزة في �شخ�صيّتهم ،بحيث ال يظهر عليها �أيّ بعد من �أبعاد وعود اهلل العظيمة؟
ّ
ّ
خصية اليائسة؟
من هي الش
ال�صفات النّف�سيّة القبيحة ،بل ومن الأمرا�ض
ال �شكّ ب�أنّ الي�أ�س الذي عُ ّد من الكبائر ومن ّ
الباطنيّة والقلبيّة المهلكة ،هو الي�أ�س من رحمة اهلل ومن روحه� .أمّا الي�أ�س من الدّنيا الفانية
�أو ممّ���ا في �أي���دي النّا�س ـ كما ورد في العديد من الأحاديث ال�شّ ريف���ة ـ فهو ي� ٌأ�س ممدوحٌ؛ لأنّه
مواف���ق للفط���رة الإلهيّة الت���ي تنفر من مطلق النّق����ص وتبغ�ضه .ولهذا ،وجدن���ا عبارة الي�أ�س
م�ستعملة بحقّ الأنبياء الذين هم �أكمل خلق اهلل تعالى كما في قوله تعالى}:ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ {((( ،ب���ل �إنّ اهلل تعال���ى يدعونا بطريقة غير مبا�شرة �إلى ه���ذا الي�أ�س ،كما في قوله
تعال���ى}:ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ {((( ،لأنّ الي�أ����س م���ن

الفقير والعاجز �أم ٌر ين�سجم مع الفطرة التي فطر اهلل النّا�س عليها جميعًا.

((( �سورة يو�سف ،الآية .110
((( �سورة الرعد ،الآية .31
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والي�أ�س حالة وجدانيّة تتالزم مع الإعرا�ض عن المي�ؤو�س منه ،وعدم ال�سّ عي نحوه �أو طلبه،
مع ما ي�صاحب ذلك من حزن �أو غمّ في النّف�س ،وتقاع�س وتكا�سل في الأع�ضاء والجوارح.
يق���ول الإمام الخميني {« :فلع ّل المق�صود [بالطّ مع] ه���و الأمل مع عدم ر�ؤية العمل،
وعدم االتّكال عليه ،وهذا من مقامات العارفين باهلل الذين تركوا �أنف�سهم و�أعمالهم وهاجروا
م���ن منزل كيانهم وبي���ن الأنا والأنانية ،ودا�سوا على ر�أ�س مملك���ة وجودهم ،وتحرّروا من كال
الن�ش�أتي���ن فتطلّعت عيونهم للحبيب وعميت ع���ن نفو�سهم و�أعمالهم ،ف�أحيت تجلّيات الرّحمة
الإلهيّ���ة قلوبهم ،فك�سروا قدم ال�سير وال�سلوك ،ومدّوا �أيدي طمعهم �إلى الحقّ تعالى ورحمته،
وانقطعوا عن كل ما �سواه وتعلّقوا به.
وبن���ا ًء عل���ى هذا التف�سي���ر ،ف�إنّ الي�أ�س هنا ـ وه���و �ض ّد الطّ مع ...فيكون عب���ارة عن الي�أ�س
م���ن الرّحم���ة� ،سواء �أكان مطيع��� ًا �أم عا�صي���اً� ،أو �أن يكون متّك ًال على طاعت���ه م�ؤ ّم ًال ما يرجو
م���ن عمل���ه ،فهذه الحال ه���ي �أي�ضا ـ في م�سلك �أه���ل المعرفة وم�شرب العرف���ان الأ�سنى ـ من
م�صادي���ق الي�أ����س م���ن الرّحم���ة الإلهيّة وتحدي���د �سعتها ...وك���ون الي�أ�س] من جن���ود الجهل
ومخالفًا لمقت�ضيات الفطرة ال�سّ ليمة ،فهو من الوا�ضحات؛ لأنّ  ...التّوجّ ه �إلى «الأنا» والإقبال
عل���ى الأنانيّة وفروعها  ،ومنها النّظر �إلى العمل  ،هو من الأخطاء الجهليّة للفطرة المحجوبة
التي تتميّز بالعجب وحبّ النّف�س واتّباع هواها»(((.
والمه���م �أن نتعرّف على خطورة هذه الحالة عل���ى ديننا و�آخرتنا ،بل حتّى على دنيانا التي
ينبغ���ي �أن نت���زوّد منها بالمقدار الالزم لآخرتنا .ومن لم يت���زوّد من دنياه لآخرته �أو�شك على
التوقّف وقطع الطّ ريق على نف�سه للو�صول �إلى اهلل تعالى ،ومن كالم لأمير الم�ؤمنين :Q
«فَخُ ذُوا مِ نْ َم َم ِّر ُك ْم ِل َم َق ِّر ُكم»(((.
ما هي آثار اليأس ونتائجه؟
يذك���ر الإمام الخمينيّ { في معر�ض حديثه عن جنود الجهل ،الذي هو ر�أ�س ك ّل �شرّ،
عدّة �آثار لمثل هذه الخ�صلة المدمّرة.
((( جنود العقل والجهل� ،ص .184
((( نهج البالغة� ،ص .320
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 .1ال ّتقاعس عن العمل والخروج عن العبود ّية

يقول الإمام {« :ونتيجة هذا الي�أ�س والقنوط والحرمان ،التّقاع�س عن العمل وفقدان
الج ّد واالجتهاد ،وانقطاع حبل العبوديّة ،و�إطالق لجام العبد»(((.
 .2صعوبة اإلصالح

ويق���ول الإم���ام {« :واعلم ب�أنّ الي�أ�س من رحمة الحقّ م���ن �أعظم الذنوب ،وال �أظنّ �أنّ
هناك ذنب ًا �أ�سو�أ و�أ�ش ّد ت�أثير ًا في النف�س من القنوط من رحمة اهلل؛ ف�إنّ الظّ الم الدّام�س �إذا
غ�ش���ي قلب الإن�س���ان اليائ�س من الرّحمة الإلهيّة ،لما �أمكن �إ�صالح���ه ،ولتحوَّل �إلى طاغية ،ال
يوجد �سبيل للهيمنة عليه»(((.
الحق
 .3االبتعاد عن
ّ

ول���و ت�أمّلنا ف���ي ك ّل واحدة من هذه الآثار لوجدناها كفيل ًة ب�إخراج الإن�سان عن �صراط اهلل
الم�ستقي���م .وله���ذا ،قال الإمام ب�أنّنا ق���د ال نجد خ�صل ًة كالي�أ�س من حي���ث �إبعاد الإن�سان عن
الح���قّ تعال���ى .وقد قيل ب����أنّ هذه الحالة هي غاية م���ا ي�صبو �إليه �إبلي�س ع���د ّو الإن�سان .ولي�س
ال�صف���ة الخبيثة .و�سوف تتّ�ضح �أكثر وخامة هذه
غريب��� ًا �أن يكون �إبلي�س �أوّل المتّ�صفين بهذه ّ
الحالة عند الحديث عن �أ�سبابها ،ويتك�شّ ف كالم الإمام عن العديد من الدالالت المفيدة.
يق���ول الإمام {« :وه���ذه حال قلّما تجد نظير ًا لها في �إبع���اد العبد ال�شقيّ عن ح�ضرة
مواله الحقّ تعالى ،وطرده عن مقامه القد�سيّ  ،وحرمانه من رحمته الوا�سعة»(((.
من أين ينشأ اليأس؟
 .1الجهل باهلل والكفر به

�إنّ الي�أ����س ـ كما م��� ّر ـ يترافق مع حالة من الإحجام واالبتعاد ،لكن لي�س ك ّل �إحجام �أو ترك
ي�أ�سً ا ،فالخوف من اهلل تعالى ي�ستلزم �أن يتورّع الإن�سان عن الكثير من الأمور في هذه الحياة
الدّنيا؛ ولهذا كان ال ب ّد من معرفة الفارق بين الخوف من اهلل والي�أ�س منه.
((( جنود العقل والجهل� ،ص.136
((( الأربعون حديثًا� ،ص .312
((( جنود العقل والجهل� ،ص.136

478

َّ
ّ
الخميني {
أخالقية؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام
دراسات

يق���ول الإم���ام الخميني {« :اعلم �أنّ م�صدر كلٍّ من الخوف م���ن الحقّ تعالى ،والي�أ�س
والقن���وط من رحمته ،مختلف���ان و�آثارهما وثمارهما متمايزة �أي�ض���اً .فالخوف نات ٌج من تجلّي
ج�ل�ال الح���قّ ـ ج ّل جالل���ه ـ وعظمته وكبريائ���ه� ،أو من التّفكّر ف���ي �شدّة ب�أ�س���ه ودقّة ح�سابه،
ووعيده بالعذاب والعقاب� ،أو من ر�ؤية العبد لنق�صه وتق�صيره في القيام بالأمر [الإلهيّ ] .وال
ينافي �أيّ من هذه الأمور الرّجاء والثّقة بالرّحمة .وثمرة الخوف من اهلل االجتهاد في القيام
ب�أم���ر اهلل وتمام المواظبة على طاعته� ...أمّا القنوط والي�أ�س من رحمة الحقّ تعالى فهو ناتج
م���ن تحديد وتقييد القان���ط للرّحمة الإلهيّة ،وتوهّ مه �أنّ الغفران والعف���و الإلهيّ �أ�ضيق من �أن
ي�شم���ل وجوده ال���ذي ال قيمة له �أ�سا�سً ا .وهذا القنوط من �أكب���ر الكبائر ،بل هو �إلحا ٌد ب�أ�سماء
اهلل ،وباطن���ه كف ٌر باهلل العظي���م وجه ٌل بالمق���ام المقدّ�س للحقّ تعالى وح�ضرات���ه الأ�سمائيّة
وال�صفاتيّة والأفعاليّة»(((.
ّ
�إنّ ال�ش��� ّر ال���ذي �أ�شرنا �إليه ،كعامل لإبق���اء الجهل والتّم�سّ ك به لتبري���ر حالة الي�أ�س ،لي�س
�سوى الكفر؛ ولهذا ال يي�أ�س من رحمة اهلل �إلاّ الكافر ،كما قال تعالى}:ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ {(((.
رف�ض متعمّد للفر�ص الإلهيّة والعطاءات الربّانيّة .و�إنّما يتم�سّ ك الكافر بالمقوالت
فالكفر ٌ
الجهليّ���ة والمغالطات العقائديّة وي�ص ّر على تو�صيف ربّه ب�صفات باطلة غير حقّانيّة من �أجل
تبرير �إعرا�ضه الم�ستم ّر عن تلك الفر�ص العظيمة.
ول���و ت�أمّلنا في حقيق���ة الأمر ،ونظرنا �إلى �أحوالنا وما نحن عليه من حرمان ،لربّما قطعنا
ب�أنّه ال ي�سلم �أح ٌد منّا من الي�أ�س من روح اهلل .هذا الرّوح الذي يظهر في عالم الطّ بيعة ب�صورة
الهداية والرّحمة التي ال ح ّد لها والفر�ص الالمتناهية والإمكانات التي ال تُع ّد وال تُح�صى.
يق���ول الإمام الخمينيّ {« :وهذا الي�أ�س هو ف���ي الواقع نتيجة لتحديد رحمة اهلل ،وهو
وال�صفات ،بل وفي الذّات المقدّ�س���ة ،تعالى اهلل عمّا يقول
م���ا ي�ستلزم التّحديد في الأ�سم���اء ّ
الظّ المون علوًّا كبيرًا»(((.
((( جنود العقل والجهل� ،ص .136 - 135
((( �سورة يو�سف ،الآية .87
((( جنود العقل والجهل� ،ص .136
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 .2احتجاب الفطرة

والعام���ل الآخر الذي ي�شارك في تر�سيخ حالة الي�أ�س في قلب العبد هو ما عبّر الإمام عنه
م���رارًا باحتج���اب الفطرة؛ ف�إنّ «الفطرة [كما يقول الإمام] تدع���و العقل �إلى الكامل المطلق
والرّحم���ة الوا�سعة على الإط�ل�اق ،ف�إنّها تو�صله �إل���ى الرّجاء الكام���ل ،و�إذا احتجبت الفطرة
وال�صفاتيّة و�سعة رحمة ذاته
عن نورانيّته���ا الأ�صليّة حُ جبت عن الحقّ تعالى وكماالته الذّاتيّة ّ
المقدّ�سة ،وقد ي�صل االحتجاب �أحيانًا درجة الي�أ�س من رحمة الحقّ تعالى»(((.
ويق���ول {« :وللعق���ل ـ بح�سب فطرته الأ�صليّ���ة ال�سّ ليمة ـ معرف ٌة فطري��� ٌة بالحقّ تعالى؛
���ب بح�سب هذه الفطرة الذّاتيّة المخمّرة؛ �إنّ الحج���اب يتولّد من التّوجّ ه �إلى
لأنّ���ه غير محتج ٍ
الطّ بيع���ة ،وهي ال�شّ ج���رة الخبيثة .وهي في عالم التّنزّل تلك ال�شّ ج���رة المنهيّ عنها .و�إذا لم
يحج���ب الإن�سان نف�سه عن الحقّ تعال���ى بالتّوجّ ه �إلى �شجرة الطّ بيعة الخبيثة ،تجلّت فيه بهذا
ال�صف���اء الباطنيّ انعكا�سة ح�ض���رات الأ�سماء دون تحديد �أو تقييد ،وهذا التّجلّي يثمر التعلّق
ّ
القلبيّ  ،والأن�س والأمل ،وهذا هو في الواقع الرّجاء الوثيق والأمل الم�ستقر.
�أمّ���ا �إذا توجّ ���ه �إل���ى ال�شّ جرة الخبيث���ة المنهيّ عنها ،ح�ص���ل عنده ـ بمقدار ه���ذا التّوجّ ه ـ
وال�صفات والأفعال الإلهيّة ،وبالتّالي �أ�صابه الجهل ب�سعة الرّحمة
تقيي ٌد وتحدي��� ٌد في الأ�سماء ّ
الإلهيّ���ة� .إلى �أن ي�صل به الحال [م���ع ا�شتداد التّوجّ ه هذا] �إلى الخروج بالكامل عن الفطرة،
وغلبة �أحكام الحجاب عليه ،فت�ستولي الكدورات والظّ لمة ،على مر�آة قلبه �إلى ح ّد حرمانه من
عوال���م الغيب وتجلّيات الأ�سماء والأفعال الإلهيّة ،فيحتجب عن انعكا�س التّجليات الرّحمانية،
ويغلب عليه حكم الي�أ�س والقنوط �إلى درجة يعزل نف�سه معها عن رحمة الحقّ تعالى الوا�سعة،
وهذه هي غاية الخذالن ،نعوذ باهلل منه»(((.
فالفط���رة تطلب الكمال والخير ،وتندفع نحوهما بك ّل �شوق .وعندما ي�ضعف هذا اال�شتياق
فين���ا ويق ّل الحما�س واالندفاع نحو الأم���ور المعنويّة التي هي مظاهر الكمال في العالم ،فهذا
يعن���ي �أنّ فطرتن���ا قد �أُ�سدل عليها �أ�ستار الحجب المختلف���ة .و�أ�سو�أ تلك الحجب �ضعف العقل
فينا وعدم قدرتنا على تمييز الكمال الواقعيّ عمّا عداه.
((( جنود العقل والجهل� ،ص.128
((( (م.ن)� ،ص.130 - 129
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 .3الشيطان

فف����ي بداية الأمر يكون الجهل ب����اهلل تعالى طبيعيًّا ومتو ّقعًا نتيجة ك����ون الإن�سان في بدء
ن�شوئ����ه مخلوقًا طبيعيًّا �صرفًا ،وتكون الفطرة فيه على نحو القوّة ال الفعليّة والتّحقّق ،وتكون
ال�صرف؛ ولهذا نجد الأطفال �سريعي
التّوجّ ه����ات المعنويّة فيه كامنة وعلى نحو اال�ستع����داد ّ
الي�أ�����س وتعر�����ض عليهم حالة القن����وط عند �أدنى �سب����ب �أو ال �سبب ،فيعل����و �صراخهم ويملأ
الأرج����اء بكا�ؤهم .لكنّ الخط�����أ الكبير قد يقع عندما ال ي�ستجيب ه����ذا الإن�سان لنداء العقل
ون����وره الذي ينوّر مملكة الإن�سان (وغالب ًا ما يكون ه����ذا قبل �سنّ البلوغ) .فهذا النّور الإلهيّ
ي ّت�ص����ل بنف�س����ه وي�س����ري �إلى قلبه ليعرّفه على ربّ����ه بما �أراه اهلل من �سع����ة رحمته .فلو ر�ضي
بالجه����ل عندها وركن �إلي����ه بالرّغم من ترادف الآالء وترائي الآيات ول����م ي�س َع لدفعه ب�أدنى
تفكّ����ر ،ل�سق����ط في الجهل المذم����وم ...هذا الجهل ال����ذي �أ�شارت �إليه النّ�صو�����ص ال�شّ ريفة
وعدّته من�ش�أ ك ّل �شرّ.
فمع توات���ر النّعم وت�ضافر الآالء وامتالء الأركان بالأ�سم���اء ،كيف نبرّر للإن�سان البقاء
عل���ى الجه���ل الأوّل؟ اللهمّ � ،إلاّ �أن يكون هذا الجاهل ذا نف� ٍ���س خبيثة و�سرير ٍة �شرّيرة .ففي
مث���ل هذه الحالة الجهليّ���ة الكفريّة ،يدخل ال�شّ يط���ان لبثّ حالة الي�أ����س والقنوط في نف�س
الإن�سان.
ولننظ���ر كيف يخطّ ط هذا اللعين ،وما هي المراحل التي يقطعها مع الإن�سان الغافل حتّى
يوقعه في هذه الموبقة المهلكة.
يقول الإمام الخميني {�« :إنّ من مكائد �إبلي�س الخطيرة والدّقيقة� ،أن يوقع العبد في
الغرور �أ ّوالً ،ويجعله بذلك مطلق العنان [في نق�ض �آداب العبوديّة] .فينقله بذلك من المعا�صي
ال�صغي���رة �إل���ى المعا�صي الكبيرة ،ومنها �إلى الكبائر والموبق���ات .وبعد �أن يلعب به مدّة بهذه
ّ
الكيفيّ���ة ويغرقه في بح���ر الغرور بوهم رجاء الرّحم���ة الإلهيّة ينقله في النّهاي���ة �إلى م�ستنقع
القنوط والي�أ�س من رحمة اهلل ،ويقول له :لقد فاتك القطار فال �أمل في �إ�صالح �أمرك؛ وذلك
�إذا ر�أى فيه بقيّة نور يمكن �أن تهديه �إلى التّوبة والإنابة .وهذه المكيدة ال�شّ يطانيّة الخبيثة هي
الت���ي تجعل العبد يُعر�ض ع���ن �أن يطرق باب بيت اهلل ،وتبعد يده عن التّم�سّ ك ب�أذيال الرّحمة
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الإلهيّة ،وهذا يُع ّد من�ش�أ للكثير من الدّمار والمفا�سد التي ال تُح�صى؛ ف�ضرر ه�ؤالء الأ�شخا�ص
�شخ�ص �آخر .وك ّل هذا ه���و نتيجة الوقوع في
ٍ
عل���ى �أنف�سهم وعل���ى غيرهم �أكثر من �ض���رر �أي
�أعماق الجهل ومنتهى ال�شّ قاوة»(((.
الظن باهلل
 .4سوء
ّ

«�إنّ ال ّرج���اء من الأم���ور الفطريّة ،في حي���ن �أنّ القنوط نات ٌج ع���ن االحتجاب عن الفطرة
المخمّ���رة ،فهو خ�ل�اف ما تقت�ضيه هذه الفطرة .ومبد�أ ال ّرج���اء ح�سن الظنّ باهلل تعالى ،في
حي���ن �أنّ م�ص���در القنوط من رحمة اهلل ،ه���و �سوء الظنّ بذاته المقدّ�سة ج��� ّل وعال .و�إن كان
وال�صفاتي
م�ص���در ح�سن الظ���نّ العلم ب�سعة الرّحم���ة الإلهيّة ،والإيم���ان بالكمال الأ�سمائ���ي ّ
الفعليّ  ،وم�صدر �سوء الظنّ الجهل بذلك .فهما يرجعان ،بالتّالي� ،إلى معرفة الذّات المقدّ�سة،
والجهل بها»(((.
الدنيا
حب ّ
ّ .5

وال يخفى �أنّ حبّ الدّنيا يتو�سّ ط ك ّل هذه العوامل فيقوم بتغذيتها .فلوال حبّ الدّنيا لما وجد
ال�شّ يط���ان �سبي�ًل اً �إلى قلب الإن�سان لإلقاء الو�ساو�س ولوال ح���بّ الدّنيا لما عمي ب�صر الإن�سان
ع���ن ك ّل هذه النّعم والعطاءات الربّانيّة ،ولوال ح���بّ الدّنيا لما توجّ ه هذا الإن�سان مندفعًا نحو
المعا�صي والذّنوب.
لهذا ،يقول الإمام {�« :إذاً ،كلّما نظرتَ �إلى هذه الدّنيا بعين المحبّة والتّعظيم ،وتعلّق
قلب���ك بها ،ازدادت حاجتك بح�سب درجات حبّك لها ،وبان الفقر في باطنك وعلى ظاهرك،
وت�شتّ���ت �أمورك وا�ضطرب���ت ،وتزلزل قلبك ،وا�ستولى عليه الخوف واله���مّ  ،وال تجري �أمورك
كما ت�شتهي ،وتكثر تمنّياتك ويزداد ج�شعك ،ويغلبك الغمّ والتّح�سّ ر ،ويتمكّن الي�أ�س من قلبك
والحيرة ،كما وردت الإ�شارة �إلى بع�ض ذلك في الحديث»(((.

((( جنود العقل والجهل� ،ص.136
((( (م.ن)� ,ص .129
((( (م.ن).
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ّ
كيف نواجه اليأس ونتخلص منه؟
ويُعل���م بم���ا م ّر  -علي���ك �أيّها القارئ العزي���ز  -كيف يمكن مواجهة ه���ذه الحالة المهلكة؛
فم���ن ع���رف الأ�سباب هان عليه �أمر الجواب .وفي منع ح�ص���ول تلك العوامل والأ�سباب تكمن
المجاهدة الحقيقيّة والتّزكية المطلوبة التي ال ب ّد منها في هذه الحياة الدّنيا.
 .1المعرفة

ع�ل�اج هذا المر�ض المهلك هو بالمعرفة وفي �إيقاظ الفطرة ،وللمعرفة دو ٌر كبي ٌر في هذه
اليقظة.
يق���ول الإمام الخمين���ي {« :ومن المحتمل ـ يا عزيزي ـ �أن يك���ون الأن�س بهذه المعاني
�صعبً���ا على النّف����س في بداية الأمر ،وتزي���د �صعوبته عليها بالو�ساو����س ال�شّ يطانيّة والنّف�سيّة،
التي ت�سعى لبعث الي�أ�س في الإن�سان من �إمكانيّة تحقيق تلك المعاني ،وت�صوّر �أنّ �سلوك طريق
الآخرة وال�سّ لوك �إلى اهلل �أم ٌر عظي ٌم و�شاقّ .
فتق���ول له� :إن ه���ذه المعاني الخا�صة بالعظماء ف�ل�ا تنا�سبنا �أبداً ،وبل ت�سع���ى �أحيانًا �إلى
جعل���ه ينفر من هذه المعاني ،لكي ت�صرف���ه عنها ب�أيّة و�سيلة كانت ،ولكن على طالب الحقّ �أن
يلج����أ �إلى اال�ستعاذة الحقيقية به تعالى من مكائد ال�شيطان الخبيث ،وال يهتم بو�ساو�سه ،فال
يوق���ع نف�سه في وه���م �أنّ �سلوك طريق الحقّ تعالى �شاق� ،أجل هو يب���دو �شاق ًا في بداية الأمر،
ولكنّ اهلل ي�سهّل للإن�سان �إذا دخل هذا الطريق ال�سّ عادة ويقرّبها �إليه»(((.
 .2ال ّتوبة من الذنوب والمعاصي

لكنّ �إيقاظ الفطرة قد يتطلّب �أمر ًا �آخر بالإ�ضافة �إلى المعرفة ،حيث �إنّ ارتكاب الذّنوب
���يا ...ولهذا ف�إنّ
والمعا�ص���ي ي�ؤدّي �إل���ى خمود الفطرة عن���د الإن�سان وانطف���اء نورها تدريج ًّ
التّ وب���ة هنا �شرطٌ �أ�سا�سيّ  .فالذي يلحظ ف���ي نف�سه نوع ًا من الي�أ�س فليعلم �أنّه بالإ�ضافة �إلى
لذنوب �سابقة ،وعليه �أن
نق�ص���ان معرفت���ه وغلبة جهله ،قد وقع في ذنوب �أو معا�ص �أو تبع���ات ٍ
يتطهّر منها ...ومثل هذه الطهارة هي التي ت�ستنزل محبّة اهلل...
يقول الإمام {�« :أيها العزيز� ،إيّاك �أن ت�سمح لل�شيطان والنف�س الأمارة بالهيمنة عليك
((( جنود العقل والجهل� ،ص .111
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والو�سو�س���ة في قلبك ،في�صوّران لك العمليّة ج�سيمة و�شاقّة وي�صرفانك عن التّوبة .اعلم ب�أنّ
�إنج���از ال�شّ ���يء القليل من هذه الأمور يكون �أف�ضل ،وال تي�أ����س من رحمة اهلل ولطفه ،حتى و�إن
كان���ت عليك �ص�ل�اة كثيرة و�صيام غير قلي���ل ،وكفارات عديدة ،وحقوق �إلهيّ���ة كثيرة ،وذنوب
متراكمة ،وحقوق النا�س ال تعدّ ،والخطايا ال تح�صى؛ لأنّ الحقّ المتعالي ي�سهّل عليك الطّ ريق
عندما تقوم بخطوات ح�سب قدرتك في اتّجاهه ،ويهديك �سبيل النّجاة»(((.
ويق���ول {« :و�إذا اب ُتل���ي بالمع�صي���ة  -ال �سمح اهلل � -أبدى ب�سرع���ة تبرّمه وانزعاجه
منه���ا ،ون���دم عليها ،وظهرت �صورة ندمه ف���ي قلبه ،وتكون نتيجة ه���ذه النّدامة عظيم ًة جدًّا،
و�آثاره���ا ح�سنة وكثيرة ،ثمّ يح�صل من جرّاء ندم���ه العزم على ترك المع�صية وترك مخالفة
ربّ العالمي���ن .وعندما يتوفّر هذان الرّكنان  ،النّدم على اقتراف المع�صية والعزم على عدم
ّ�ص
العودة �إليها  ،يتي�سّ ر �أمر �سالك طريق الآخرة ،وتغمره التّوفيقات الإلهيّة لي�صبح ح�سب الن ّ
القر�آن���يّ }ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ {((( .وهذه الرواية ال�شريفة((( ،محبوب ًا هلل
تعالى �إذا كان مخل�ص ًا في توبته»(((.
 .3ال ّتواجد في البيئة المناسبة لإليمان

يحت���اج كلٍّ واحدٍ منّا �إل���ى التّواجد في البيئة التي تفعّل الإيمان في قلبه ،واجتناب الأجواء
التي تبثّ الي�أ�س في نف�سه .ويحذّرنا �أمير الم�ؤمنين Qمن زمرة المنافقين الذين ال �شغل
له���م �س���وى �إ�شاعة �أجواء �سوء الظّ نّ باهلل ،وما يعقبه م���ن قنوط وي�أ�س من مواعيد ورجاءاته:
ال�ضالُّو َن ا ْلم ُِ�ضلُّونَ ،وَالزَّالُّو َن
ُو�صي ُك ْم عِ بَا َد اهللِِ ،ب َت ْقوَى اهللَِ ،و�أُحَ ِّذ ُر ُك ْم �أَهْ َل ال ِّنفَاقِ ؛ َف�إِ َّن ُه ُم َّ
«�أ ِ
ا ْل ُم ِز ُّل ��ونََ .ي َتلَ َّو ُن ��و َن �أَ ْلوَان� �اًَ ،و َي ْف َت ُّن ��و َن ا ْف ِتنَان� �اًَ ،و َيعْمِ دُو َن ُك� � ْم ِب� � ُك ِّل عِ َم ��ادَ ،و َير ُْ�صدُو َن ُك� � ْم ِب ُك ِّل
ال�ضرَاءَ ،و َْ�ص ُف ُه ْم َدوَاءٌ،
مِ رْ�صَ ��اد ،قُلو ُب ُه ْم َد ِو َّيةٌ ،و َِ�صفَاحُ ُه� � ْم َن ِق َّيةٌَ ،يمْ�شُ و َن الْخَ فَاءََ ،ويَدِ ُّب ��و َن َّ
الءَِ ،و ُم ْقنِطُ وا الرَّجَ ا ِء(((.
َو َق ْو ُل ُه ْم �شِ فَاءٌَ ،و ِف ْع ُل ُه ُم الدَّا ُء ا ْل َعيَاءُ ،حَ �سَ َد ُة الرَّخَ اءَِ ،و ُم�ؤَ ِّكدُوا ا ْل َب َ
((( الأربعون حديثًا� ،ص .312
((( �سورة البقرة ،الآية .222
((( «�إِذَا تَابَ ال َع ْب ُد َت ْو َب ًة ن َُ�صوحاً �أَحَ َّب ُه اهلل فَ�سَ َت َر َعلَ ْي ِه فِي الدُّ ْنيَا وَالآخِ َرةِ» .الكافي ،ج ،2ص.430
((( الأربعون حديثًا� ،ص .309
((( نهج البالغة� ،ص .307
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وال �شكّ ب�أنّ للمنافقين نفوذً ا في ك ّل �أماكن تواجد الم�ؤمنين .و�إنّما كانوا من �أهل النّفاق؛
لأ ّنه���م يجاورونهم ويدخل���ون مداخلهم ويعملون ف���ي م�ؤ�سّ �ساتهم وي�سيرون �إل���ى بيئتهم .وكم
يح���دث �أن يق���ع المرء �ضحيّة �أقاويله���م التي تتمظهر ب�ص���ورة النّقد �أو ال�شّ كاي���ة �أو الحقائق
المنتق�ص���ة ،ب���ل �إنّ بع�ض المنافقين قد ال يعرفون �أنّهم مبتلون بهذا المر�ض ،وال يدرون �أنّهم
�أ�سرى لهذا الداء العياء.
�أمّا الم�ؤمن الواعي الذي يُ�سمّى بالفقيه ،فهو كما قال �أمير الم�ؤمنين �« :Qأ اََل �أُخْ ِب ُر ُك ْم
َّا�س مِ نْ رَحْ َم ِة اللهَّ َِ ،و َل ْم ُي�ؤْمِ ْن ُه ْم مِ نْ َعذَابِ اللهَّ َِ ،و َل ْم
بِا ْل َفقِيهِ ،حَ ِّق ا ْل َفقِيهِ؟ مَنْ َل ْم ُي َقن ِِّط الن َ
َا�صي اهللَِ ،و َل ْم َي ْترُكِ ا ْل ُق ْر�آ َن رَغْ َب ًة َع ْن ُه �إِلَى َغ ْي ِرهِ»(((.
ُيرَخِّ ْ�ص َل ُه ْم فِي َمع ِ
 .4اإلسراع للمعالجة والتفكّ ر بال ّنعم اإلله ّية

وعندما يدرك �أحدنا �أنّه مبتلىً بدرجة من الي�أ�س ،فعليه �أن ي�سارع �إلى التخلّ�ص منها؛ لأنّ
من �ش�أن هذه الحالة المر�ضيّة �أن تنت�شر في ك ّل زوايا القلب وتهيمن عليه في النّهاية ،وعالمة
ال�صفة المهلكة �ستظهر في مبحث الرّجاء �إن �شاء اهلل تعالى.
الخلو�ص من هذه ّ
يقول الإمام الخمينيّ { ...« :فعلى الإن�سان �أن يبادر لمعالجة نف�سه من هذه المع�صية
الكبي���رة والمهلكة ،فيتفكّر في مظاهر الرّحمة الوا�سعة للحقّ تعالى و�ألطافه الخفيّة والجليّة.
خا�صة
خا�صة ،بل وميّزه بكرامات ّ
خ�ص الإن�سان ب�ألط���اف ورحمات ّ
ف�إنّ���ه تبارك وتعالى  ،قد ّ
حتّى في الرّحمات التي ي�شترك فيها مع �سائر الحيوانات ،بل ومع النّباتات �أي�ضاً.
فمث�ل�اً � ،إنّ الم���اء والهواء ـ وهما مدارا الحي���اة الحيوانيّة والنّباتيّة �أي�ض���اًـ من النّعم التي
نغفل عنها؛ لأنّنا غارقون فيها ،فال نعدّها نعمًا .لقد �أع ّد اهلل جلّت قدرته للإن�سان قبل والدته
وخ�صه ب�أن قذف في قلبي والديه محبّة �أكثر ممّا
�أف�ضل الأطعمة المنا�سبة في تلك المرحلةّ ،
هي الحال في الحيوانات الأخرى� ،إذ جعل في النّوع الإن�سانيّ محبّة للبنين �أقوى ممّا في غيره
م���ن الحيوانات الأخرى؛ لذلك فالب�شر �أكثر جديّة في حفظ الأوالد ورعايتهم وتربيتهم منها،
وهذه المحبّة اال�ستثنائيّة تدفع الإن�سان �إلى خدمة �أوالده طواع ّي ًة وعن رغبة دون منّة وال طمع
في الأجر.
((( الكافي ،ج� ،1ص.36
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ف����الأم تطوي الليالي الطويل����ة متحمّل ًة م�شقّ����ة ال�سّ هر والمتاعب الم�ضني����ة التي ال يمكن
�إجبار �أحد على تحمّلها ب�أي قيمة ،بل وترغب في هذه المتاعب من �أجل �أن ي�ستريح وليدها،
فت�سهر لكي ينام طفلها العزيز هانئًا ،وهذا انعكا�س لمحبّة اهلل البن �آدم ،وهي المحبّة التي
خ�ص بها الإن�سان هي �أنّ ثدي الأم قد جعله
ظهرت في قلوب الأمّهات .ومن الكرامات التي ّ
الب����اري جلّت عظمته على نحو بحي����ث تحت�ضن الأم وليدها في �صورة �إك����رامٍ واحترامٍ عند
الرّ�ضاعة.
خ�ص بها الإن�سان في مرحلة الطّ فولة
هذا نموذج لمئات الآالف من الكرامات الظّ اهرة التي ّ
وخ�صه بنعم ورحمات �أخرى في مختلف مراحل حياته يطول الكالم بذكرها ،ولكنّ
وال�صباّ ،
ّ
خ�ص اهلل
�أعظ���م النّعم و�أكمل الرّحمات هي نعمة التّربية المعنويّ���ة ب�أ�شكالها المختلفة التي ّ
ع��� ّز وج ّل بها الإن�س���ان ،مثل �إنزال الكت���ب ال�سّ ماويّة وبعث الأنبي���اء والمر�سلين Rوفيها
هداية الإن�سان �إلى �ضمان ال�سّ عادة الأبديّة والرّاحة الدّائمة ،فقد دلّه على �سبيل الو�صول �إلى
ال�سّ ع���ادة الخال���دة والكماالت الإن�سانيّة ،وك ّل هذه النّعم المتن ّوع���ة والألطاف الخفيّة والجليّة
التي �أحاطت بالإن�سان دون �سابق خدمة منه �أو عبادة ،فك ّل نعمه تعالى ابتداء ،وجميع رحماته
مبادرة منه.
قب���ل �ألف �سنة وب�ضعة ق���رون �أنزل �إلينا القر�آن الكريم  ،الح���اوي لأعلى مراتب المعارف
الإلهيّ���ة ،والمتكفّل بتحقيق �أ�سمى ال�سّ عادات الدينيّة والدنيويّة ،على نبيّ هو الرّ�سول الخاتم،
وه���و �أكرم الخالئق و�أعظم الموج���ودات و�أقربهم �إلى اهلل وبوا�سط���ة جبرائيل الأمين �أف�ضل
مالئك���ة اهلل .وك ّل ه���ذه كرام���ات له���ذا الإن�س���ان :فب�أيّ خدم��� ٍة �سابق��� ٍة وب�أيّ عب���اد ٍة وطاع ٍة
ا�ستح ّقه���ا؟ عميت عين القلب الذي يجد ويرى ك ّل هذه النّعم والرّحمات ،ثمّ ي�سمح للي�أ�س �أن
يجد �سبيله �إليه!»(((.

((( جنود العقل والجهل� ،ص .137 - 136

486

َّ
ّ
الخميني {
أخالقية؛ األخالق المذمومة على ضوء فكر اإلمام
دراسات

موعظة للقلب
«�أيه���ا العزي���ز� ...،إيّاك �أن تغف���ل عن رحمة الحقّ ع��� ّز وجلّ ،و�إيّ���اك �أن ت�ستعظم الذّنوب
وتبعاته���ا� .إنّ رحم���ة الحقّ �سبحانه �أعظ���م و�أو�سع من ك ّل �شيء �إنّ عط���اء الحقّ غير م�شروط
بقابليّة المعطى �إليه(((.
م���اذا كنت ف���ي بدء الأمر؟ كنت في غياهب العدم وال توجد في���ك القابليّة والأهليّة ،ولكنّ
الح���قّ ج ّل وعال ،قد وهب���ك نعمة الوجود وكماالته وب�سط مائدة النّعم الالمحدودة ،والرّحمة
الالمتناهية ،و�سخّ ر لك كافّة الموجودات ،من دون ا�ستحقاق وا�ستعداد ومن دون �س�ؤال ودعاء
م�سبق .ثمّ �إنّك في هذا اليوم ال يكون و�ضعك �أ�سو�أ ،من اليوم الذي كنت فيه عدمً ا �صرفًا ،وال
�شيئً���ا بحتًا� .إنّ اهلل قد وعد بالرّحمة والمغف���رة .تقدّم �إلى الأمام خطو ًة واحدةً ،باتّجاه عتبة
قد�سه ،ف�إنه �سي�أخذ بيدك مهما كلّف الأمر� .إنّك �إن لم ت�ستطع �أن ت�ؤدّي حقوقه ،فهو �سيتنازل
عنها ،و�إن لم ت�ستطع �أن تدفع حقوق النا�س ،ف�إنه �سيجبرها.
ق�صة ال�شاب الذي كان ينب�ش القبور في عهد الر�سول P؟
هل �سمعت ّ
�أيّها العزيز� ،إنّ طريق الحقّ �سه ٌل ب�سيط ،ولكنّه يحتاج �إلى انتبا ٍه ي�سير ،فيجب العمل؛ لأنّ
التباط����ؤ والتّ�سوي���ف ،وم�ضاعفة المعا�صي في ك ّل يوم ،تبعث عل���ى �صعوبة الأمر ،و�أمّا الإقبال
على العمل ،والعزم على �إ�صالح ال�سلوك والنف�س ،فيقرّب الطريق وي�سهّل العمل.
ج ّرب���ه ،واعمل في االتّجاه المذكور ،ف����إذا ح�صلت على النتيجة تبيّن لك �صحّ ة المو�ضوع،
و�إن لم ت�صل �إلى النتيجة المتوخّ اة ف�إنّ طريق الف�ساد مفتو ٌح ويد المذنب طويلة»(((.

((( �شطر من بيت �شعري.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .313 - 312
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المفاهيم الرئيسة

ال�سعي نحوه �أو
 .1الي�أ����س حالة وجدانيّة تتالزم م���ع الإعرا�ض عن المي�ؤو�س منه ،وع���دم ّ
طلبه ،مع ما ي�صاحب ذلك من حزن �أو غمّ في ال ّنف�س ،وتقاع�س وتكا�سل في الأع�ضاء
والجوارح.
ال�صف���ات ال ّنف�سانيّة القبيحة ،ب���ل ومن الأمرا�ض
 .2الي�أ����س ال���ذي عُ ّد من الكبائ���ر ومن ّ
الباطنيّ���ة والقلبيّة المهلكة هو الي�أ�س من رحم���ة اهلل ومن روحه� .أمّا الي�أ�س من الدّنيا
الفانية �أو م ّما في �أيدي ال ّنا�س فهو ي� ٌأ�س ممدوحٌ ،لأ ّنه موافق للفطرة الإلهيّة التي تنفر
من مطلق ال ّنق�ص وتبغ�ضه.
ال�سليمة ،ل ّأن ال ّتوجّ ه �إلى «الأنا»
 .3الي�أ����س من جنود الجهل ومخال ًفا لمقت�ضي���ات الفطرة ّ
والإقب���ال على الأنانيّ���ة وفروعها ،ومنها ال ّنظ���ر �إلى العمل ،هو م���ن الأخطاء الجهليّة
للفطرة المحجوبة التي تتميّز بالعجب وحبّ ال ّنف�س وا ّتباع هواها.
 .4ي�ؤدّي الي�أ�س �إلى :ال ّتقاع�س عن العمل والخروج عن العبوديّة � -صعوبة الإ�صالح ،ب�سبب
القن���وط من رحم���ة اهلل  -االبتعاد عن ّ
الحق  -دمار المجتمع���ات ،حيث � ّأن اليائ�س ال
يتورّع عن فعل �أيّة �أذيّة.
 .5ين�ش�أ الي�أ�س من :الجهل باهلل والكفر به ،احتجاب الفطرة ،الذي ي�ؤدّي �إلى االحتجاب
ع���ن ّ
الحق تعالى وكماالت���ه عدم اال�ستجابة لن���ور العقل ،ب�سبب الرك���ون �إلى الجهل -
ال�شيط���ان ،وذلك عبر �إقناطه من رحمة اهلل بعد �إيقاعه بالكبائر � -سوء ّ
الظنّ باهلل،
الراجع �إلى الجهل به  -حبّ الدّنيا ،الذي يزيد الج�شع والتح�سر والي�أ�س.
 .6يمكن ال ّتخ ّل�ص من الي�أ�س عن طريق� :إيقاظ الفطرة ،وذلك عبر :المعرفة وال ّتوبة من
ال ّذنوب والمعا�صي .ال ّتواجد ف���ي البيئة المنا�سبة للإيمان .الإ�سراع للمعالجة والتف ّكر
بال ّنع���م الإلهيّة ،فك ّل ال ّنعم المتنوّعة والألطاف الخفيّة والجليّة التي �أحاطت بالإن�سان
كانت دون �سابق خدمة منه �أو عبادة.
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شواهد من وحي ّ
الدرس

دعاء:
ْ�ض
«�إِ َل ِه ��ي� ،أَ ْذ َهلَ ِن ��ي َع ��نْ �إِقَا َم ِة �شُ ْك� �رِكَ َتتَا ُب ُع طَ ْو ِل ��كَ َ ،و�أَعْ جَ َزنِي َع ��نْ �إِحْ �صَ ��ا ِء َثنَائِكَ َفي ُ
ف َْ�ض ِل ��كَ  ،وَ�شَ َغلَ ِن ��ي َع ��نْ ِذ ْك� � ِر مَحَ امِ دِ كَ َت� �رَادُفُ َعوَائِدِ كَ  َ ،أَو�عْ يَا ِن ��ي عَنْ نَ�شْ � � ِر َعوَا ِرفِكَ َتوَالِي
�أَيَا ِدي ��كَ َ ،و َه� �ذَا َم َق ��ا ُم َم ��نْ اعْ َت� �رَفَ بِ�سُ ُب ��و ِغ ال َّن ْع َم ��ا ِء َوقَا َبلَ َه ��ا بِال َّتق ِْ�صي� � ِر وَ�شَ ِه� � َد َعلَ ��ى َنفْ�سِ ِه
َا�صدِ ي ِه َو َال يَطْ ُر ُد
بِالإِهْ مَالِ وَالت َّْ�ضيِيعَِ ،و�أَنْتَ ال َّر�ؤُوفُ الرَّحِ ي ُم ا ْل َب ُّر ا ْلكَريِم ُالَّذِ ي َال يُخَ يِّبُ ق ِ
ال
َع ��نْ ِفنَا ِئ ِه �آَمِ لِيهِ ،بِ�سَ احَ تِكَ تَحُ ُّط رِحَ الُ الرَّاجِ ينَ َ ،و ِب ُعرْ�صَ تِكَ َتقِفُ َ�آمَالُ ا ْلمُ�سْ َت ْرفِدِ ينَ َ ،ف َ
ُوط وَالإِ ْبال َِ�س»(((.
َا�سَ ،والَ ُت ْلبِ�سْ نَا �سِ ْربَا َل ا ْل ُقن ِ
ُتقَابِلْ �آَمَا َلنَا بِالتَّخْ يِيبِ وَالإِي ِ

الآيات الكريمة:

}ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ{(((.

الروايات ال�شريفة:
 .1قِي َلَ :يا َر ُ�سو َل اهللِ� ،أَيُّ �أَهْ لِ َع َر َفاتٍ �أَ ْع َظ ُم ُج ْرماً؟ َقا َل« :ا َّل ِذي َي ْن َ�ص ِر ُف ِمنْ
َع َر َف ٍاتَ ،وهُ َو َي ُظنُّ �أَ َّن ُه َل ْم ُي ْغ َف ْر َلهُ»َ ،قا َل َج ْع َف ُر ْب ُن ُم َح َّمدٍ َ ،Qي ْعنِي« :ا َّل ِذي َي ْق َن ُط ِمنْ
َر ْح َم ِة اهلل َع َّز َو َج َّل» .
(((

���د اهلل �« :Qإِ َّن ِم َن ا ْل َكبَا ِئ� � ِر ُع ُق ��و َق ا ْلوَا ِل َد ْي � ِ�ن وَا ْل َي�أْ َ�س ِم � ْ�ن َر ْو ِح اهلل
 .2عَ ���نْ �أَبَ���ي عَ ْب ِ
َالَمْ َن ِل َم ْك ِر اللهَّ ِ َ ،و َق ْد ُر ِويَ �أَ َّن �أَ ْك َب َر ا ْل َكبَا ِئ ِر ِّ
هلل»(((.
و ْأ
ال�شر ُْك ِبا ِ
���د اهلل « :Qال َّل ُه َّم اَل ُت َق ِّن ْط ِن ��ي ِم ْن رَحْ َم ِت َك»ُ ،ثمَّ جَ هَ��� َرَ ،ف َق َالَ « :وم َْن
 .3عَ ���نْ �أَ ِبي عَ ْب ِ
َي ْق ُن ْط ِم ْن رَحْ َم ِة َر ِّب ِه �إِ اَّل َّ
ال�ضا ُّلو َن»(((.

ال�صحيفة ال�سجّ اديّة ،مناجاة ال�شّ اكرين.
((( ّ
((( �سورة العنكبوت ،الآية .23
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،10ص .30
((( الكافي ،ج� ،2ص .278
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،5ص .72
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ِ .4في و َِ�ص َّي ِة �أَ ِم ِير ا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِنينَ ِل َو َل ِد ِه ا ْلحَ َ�س ِن �« :Qإِي َ
َّاك َو ُم َقا َر َن َة م َْن ر َِه ْب َت ُه َعلَى ِدي ِن َك،
ال�شي َْطانِ َ ،و َت ُق ُ
َوب َِاع � ِ�د ال�سُّ ْل َط ��ا َن ،و اََل َت�أْم َْن َخ� � ْد َع َّ
ولَ :م َتى َ�أرَى َم ��ا �أُ ْن ِك ُر َن َزعْ ُت؛ َف ِ�إ َّن ُه
َك َذا َهلَ َك م َْن َكا َن َق ْبلَ َك ِم ْن �أَهْ ِل ا ْل ِق ْبلَ ِةَ ،و َق ْد �أَ ْي َق ُنوا ِبا ْل َمعَا ِدَ ،فلَ ْو �سُ م َْت َبع َْ�ض ُه ْم َب ْي َع
� ِآخ َر ِت� � ِه ِبالدُّ ْن َي ��ا َل ْم ي َِطبْ ِب َذ ِل َك َن ْف�س� �اًُ ،ث َّم َق ْد َت ْخ ُب ُل ُه َّ
ال�شي َْط � ُ
�ان ِب َخد ِْع ِه َو َم ْك ِر ِه حَ َّتى
َ�ض ِم َن الدُّ ْنيَا حَ ِق ٍير َو َي ْن ُقلَ ُه ِم ْن َ�ش ٍّر �إِ َلى َ�ش ٍّر حَ َّتى ُي ْ�ؤ ِي�سَ ُه ِم ْن
ُي َور َِّط� � ُه ِف ��ي َهلَ َك ِت ِه ِب َعر ٍ
وط»(((.
رَحْ َم ِة اهلل َو ُيد ِْخلَ ُه ِفي ا ْل ُق ُن ِ
���ام الع�سك���ريّ  :Qاَ«ل َتعْجَ � ْ�ل ِبحَ وَا ِئ ِج � َ�ك َق ْب� � َل َو ْق ِت َه ��اَ ،في َِ�ضي� � َق َق ْل ُب � َ�ك
 .5ع ِ
���ن الإم ِ
اك ا ْل ُق ُن ُ
و ََ�ص ْدر َُك َو َي ْغ َ�ش َ
وط»(((.
يث� ،أَ َّن رَجُ لاً َق َال ِ إلِ ْب َر ِاهيمَ ا ْل َخ ِل ِيل �« :Qإِ َّن ِلي
إمام َّ
ال�صا ِد ِق ِ Qفي حَ ِد ٍ
 .6عَ ِن ال ِ
دَعْ َو ًة ُم ْن ُذ ( َث اَل ِث ِ�س ِن َ
َاهيمُ�ِ « :إ َّن اهلل ِ�إ َذا �أَحَ بَّ
ين) .مَا �أُ ِجب ُْت ِفيهَا ِب َ�ش ْي ٍء! َف َقا َل َل ُه ِ�إ ْبر ِ
اج َي ُه َويَ�سْ َ�أ َل ُه َوي َْط ُل ��بَ �إِ َل ْي ِهَ ،و�إِ َذا �أَ ْب َغ َ
�ض َع ْب ��داً عَجَّ َل دَعْ َو َت ُه
َع ْب� �دًا احْ َت َب� � َ�س دَعْ َو َت� � ُه ِل ُي َن ِ
( َو ْل َقى) ِفي َق ْل ِب ِه ا ْل َي�أْ َ�س ِم ْنهَا»(((.
 .7عن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qف َ
ال ُي َق ِّن َط َّن َك �إِب َْطا ُء �إِجَ ا َب ِت ِهَ ،ف ِ�إ َّن ا ْلع َِط َّي َة َعلَى َق ْد ِر ال ِّن َّي ِة،
َو ُر َّب َم ��ا �أُ ِّخر َْت َع ْن � َ�ك الإجَ ا َب ُةِ ،ل َي ُكو َن ذ ِل َك �أَعْ ظ َم لأجْ ِر ال�سَّ ا ِئ � ِ�لَ ،و�أَجْ َز َل ِلع ََطا ِء ا ْال ِم ِل،
ال�ش ْي َء َف َ
ال �أَ ْو � ِآج ً
يت َخيْراً ِم ْن ُه عَاج ً
َو ُر َّبمَا �سَ �أَ ْل َت َّ
ال ُت�ؤْتاهَُ ،و ُ�أو ِت َ
ال� ،أ ْو ُ�ص ِر َف َع ْن َك ِلمَا
ُه َو َخ ْي ٌر َل َكَ ،فلَرُبَّ �أَمْ ر َق ْد َطلَ ْب َت ُه ِفي ِه َه َ
ال ُك ِدي ِن َك َل ْو �أُو ِتي َت ُهَ ،ف ْل َت ُك ْن مَ�سَ َ�أ َل ُت َك ِفيَما
َي ْب َقى َل َك جَ مَا ُل ُهَ ،و ُي ْن َفى َع ْن َك َوبَا ُل ُهَ ،فا ْلم ُ
َال َال َي ْب َقى َل َك َو َال َت ْب َقى َل ُه»(((.

((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص .308
((( (م.ن) ,ج� ،13ص .29
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،7ص .62
((( نهج البالغة� ،ص .397

الدّرس الخامس والثالثون

الهتك
ماه ّيته ،آثاره وسبل معالجته

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتعرّف �إلى المعنى الدقي���ق للهتك وكيف ي�ساهم
الغ�ض���ب والع�صبيّ���ة ف���ي ت�شكي���ل ال�شخ�صيّ���ة
المتهتّكة.
2 .2يتع���رّف �إلى الآثار الوخيم���ة للتهتّك على عالقتنا
باهلل تعالى و�آثاره في الدنيا والآخرة.
3 .3ي�شرح كي���ف ي�ساهم اليقين بح�ضور اهلل والخوف
من اهلل في الخال�ص من هذه الموبقة.

تمهيد
جع���ل اهلل تعالى الحياة للإن�سان على وف���ق القوانين وال�سّ نن المحكمة ،فمن راعاها و�أدّى
وا�ستخف
ّ
ح ّقه���ا�َ ،ضمِ ن لنف�سه �سي���رًا م�ستقيمًا نحو الكم���ال وال�سّ عادة .ومن ت�ساه���ل ب�ش�أنها
به���ا ولم ي�ؤ ِّد ح ّقه���ا ،وقع في الخ�سران و�ض ّل �أمره و�سلك في متاه���ات ال�ضاللة والحيرة .ولنا
�أن ن�س����أل مع و�ضوح هذه القاعدة :لماذا يهت���ك الب�شر هذه القوانين؟ ولماذا نجد في �أنف�سنا
اندفاعً ا �إلى مخالفة تلك القوانين التي ت�ضمن �سعادتنا؟
ّ
ّ
ّ
خصية المتهتكة؟
ما هي الش
يقول الإم���ام الخمينيّ { في �شرحه لحديث جنود العقل والجهل« :الظّ اهر �أنّ المراد
بالهت���ك طرف الإفراط والغل ّو في القوّة ال�شّ هويّة ،واخت�صا�ص هذا الطّ رف بالذّكر هنا يرج ُع
�إل���ى كونه م���ورد ابتالء بني الإن�سان عمومً ���ا ،ومن النّادر �أن يختار الإن�س���ان طواع ّي ًة االنتقال
م���ن حدِّ االعتدال �إلى جانب التّفريط والتّق�صي���ر ...ويمكن �إدخال طرفي الإفراط والتّفريط
ف���ي معن���ى الهتك ،ولكن بنح ٍو من التكلّف .فيكون وجه �إدخ���ال كال الطّ رفين هو اال�ستناد �إلى
معنى الهتك لغويًّا الذي يعني الخرق؛ فيكون الهتك بمعنى خرق ح ّد االعتدال وحجابه ،ويكون
الهتك مقاب ًال لالعتدال ...وهذا المعنى ي�شمل طرفي الإفراط والتّفريط معًا»(((.
االعتدال م�صطلح ي�شير �إلى حكم العقل ب�ش�أن �صالح �أمر الحياة؛ ولهذا يفتر�ض بالعقالء
�أن يكونوا عالمين بما ي�صلح �أمورهم وبما يف�سد �ش�ؤونهم.
لق���د ا ّتف���ق �أ�صحاب العقل في تحليلهم لأ�سباب �أيّ نوع من الف�س���اد على �أنّها ترجع جميعًا
�إل���ى الإف���راط �أو التّفريط في الأمور .و�أدرك���وا �أنّ ال�سّ ير بينهما ـ وه���و االعتدال ـ ي�ضمن لهم
((( جنود العقل والجهل� ،ص .257 - 256
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الخير المرج ّو والفالح الم�أمول .وعندما يخرق الإن�سان هذا االعتدال ويتّجه نحو الإفراط �أو
التّفريط يكون قد هتك القانون العام وخرق ال�سّ نة الإلهيّة ال�ضامنة ل�صالحه.
ول���ك ّل �شيء في هذا الوجود �سنّة ،وقانون ي�سير على �أ�سا�سه �إلى غايته .وقد يهتك الإن�سان
القوانين التي ترتبط بنف�سه �أو يخرق القوانين التي ترتبط بغيره ،والأوّل هو المتهتّك ،والثّاني
هو الهتّاك.
وعندما ي�ضعف العقل ويعجز الإن�سان ب�سبب ذلك عن مالحظة جانبي الإفراط والتّفريط
ف���ي الأ�شياء وتقدي���ر العدالة بينهما ،ف�إنّ ال�شّ ريعة الإ�سالمية الت���ي تقوم على �أعمدة الحكمة
الإلهيّ���ة وتنب���ع من م�صدرها العذب ت�أتي لتبيّن له ما يحت���اج �إليه في هذا المجال ،فمن هتك
ال�شّ ريعة خرج عن العدالة حتمًا.
�أمّا الفطرة فهي التي تبيّن ل�صاحبها جهة الكمال في �أيّ قانون وبتبعه تتبيّن جهة النّق�ص.
وعندما يهتك المرء قانونًا �إلهيًّا ف�إنّه في الواقع يخالف حكم الفطرة.
وله���ذا ،قال الإم���ام {« :الهتك من مقت�ضي���ات الفطرة المحجوبة وم���ن جنود �إبلي�س
والجهل»(((.
ويقول {« :كما �أنّ العفّة نف�سها والحياء والح�شمة من الأمور الفطريّة التي جُ بل عليها
الإن�س���ان ،في حين �أنّ التّهتّك والفح�ش���اء والوقاحة مخالفة لفطرة ك ّل �إن�سان؛ لذلك ف�إنّ حبّ
العفّ���ة والحياء مخمّر ف���ي فطرة ك ّل �إن�سان مثلما �أنّ بغ�ض التّهتّك وانعدام الحياء مخمّر فيها
أي�ضا»(((.
� ً
فاتّ�ضح بهذا البيان �أنّ الهتك عبارة عن مخالفة حكم العقل وال�شّ رع والفطرة ،و�إنّما يندفع
المخالف �إلى ذلك ب�سبب طغيان القوّة ال�شّ هويّة التي ت�ؤجّ ج بدورها نيران القوّة الغ�ضبيّة.
وعندما يفقد الإن�سان نور العقل وحكم ال�شّ رع وهداية الفطرة ،ف�إنّه �سيقع في هذه الموبقة
المهلكة ال محالة .وبمقدار ما يبتعد عن هذه الأنوار الثّالثة ،فمن المتوقّع �أن يخرج عن رعاية
القوانين التي ت�صلح حياته وتقيم �سيره.
((( جنود العقل والجهل� ،ص .257
((( (م.ن).
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ومن �أمثلة الهتك ،هتك �أهل العلم الذين جعلهم اهلل تعالى هداة الطّ ريق ،والعلماء يمثّلون
ف���ي الحياة الدّنيا تلك الم�صابيح التي ت�ضيء دروب ال�سّ الكين؛ فمن هتكهم وتعرّ�ض لهم كان
مثل���ه كمن يك�سر الم�صباح في ظلمة الليل الحالكة! فه���ل �سيتمكّن بعدها من اجتياز الطّ ريق
والو�صول �إلى المق�صد.
يقول الإمام الخمينيّ {« :والناحية الثّانية من جرّاء هذه ال�سّ جيّة القبيحة �إهانة �أهل
التع�صب في المباحث العلميّة؛ مع العلم ب�أنّ �أهل العلم من الودائع الإلهيّة
العلم فيما �إذا كان ّ
الواجب احترامهم .بينما يكون هتكهم هتك ًا لحرمات اهلل ومن الموبقات الكبيرة»(((.
آثار الهتك ونتائجه
ويذكر الإمام { بع�ض الآثار التي تنجم عن هذه الخ�صلة الخبيثة ،منها:
الحق تعالى وسوء العاقبة
 .1معاداة
ّ

«�إنّ م���ن المحتمل �أن يف�ضي هتك حرمات الم�ؤمني���ن وك�شف عوراتهم بالإن�سان �إلى �سوء
العاقب���ة؛ لأنّ هذا العمل ال�شّ نيع �إذا �أ�صب���ح ملكة را�سخة لدى الإن�سان ،ترك �آثارًا في النّف�س،
ال�ضغينة والعداوة تج���اه الم�ستغاب التي تزداد �شيئًا ف�شيئً���ا ...فعندما يدنو منه الأجل
منه���ا ّ
وتنك�ش���ف عنه حجب الملكوت ،ويرى المقام���ات ال�شّ امخة للذين اغتابهم ومدى تعظيم الحقّ
له���م ،قد تح�صل عن���ده الكراهية للحقّ �سبحان���ه؛ لأنّ الإن�سان يعادي المح���بّ لعدوّه ويبغ�ض
المح���بّ لمبغو�ضه؛ فيخ���رج من الدّنيا وه���و كار ٌه للح���قّ والمالئكة ويُمنى بالخ���ذالن الأبديّ
وال�شّ ق���اء الدّائ���م ...عزيزي ،ت�صادق مع عباد اهلل الذين ت�شمله���م رحمة اهلل ونعمه ،والذين
يتزيّنون بالإ�سالم والإيمان و�أحببهم في قلبك .و�إيّاك �أن تعادي محبوب الحقّ المتعالي؛ لأنّه
�سبحان���ه يعادي �أع���داء �أحبّائه و�سوف يبعدك ع���ن �ساحة رحمته� .إنّ عب���اد اهلل المخل�صين
مجهول���ون بين �سائر عب���اده ،ومن الممكن �أن يع���ود عدا�ؤك لم�ؤمن وهت���كك حرمته وك�شفك
عورته� ،إلى هتك حرمة اهلل تعالى ومعاداته!»(((.

((( الأربعون حديثًا� ،ص .180
((( (م.ن)� .ص .345
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الدنيا
 .2الفضيحة والعار في ّ

«النا�س يفرّقون بين من يتجنّب هتك �أ�ستار النّا�س وك�شف �أعرا�ضهم و�أ�سرارهم ،وبين
غي���ره ...حتى ذاك ال���ذي يغتاب غيره يرى في نف�سه ـ فطرة وعق�ًل�ااً ـ الإن�سانَ الذي يكون
مف�ض ًال على
عل���ى ح���ذر من هذه الأم���ور ـ �أي هتك الأ�ستار وك�ش���ف الأعرا�ض والأ�س���رار ـ ّ
نف�سه .و�إذا تمادى الإن�سان وتجاوز الحدود وهتك �أ�سرار و�أعرا�ض النّا�س ،ف�ضحه اهلل في
ه���ذه الدّنيا ...ويج���ب �أن يكون على حذر من ف�ضيحة �أع ّده���ا اهلل للإن�سان حيث ال يمكن
تداركها»(((.
 .3الفضيحة في اآلخرة

«وليُعل���م �أنّ الإن�سان� ،إن ل���م ي�ستر نف�سه بحجاب �ستّاريّة الح���قّ وغفّاريّته تعالى ،ولم يقع
تح���ت ا�سم ال�ستّار والغفار مع طلب الغفّاريّة وال�ستّاريّ���ة ،فربّما �إذا طُ وي �سات ُر الملك وارتفع
حج���اب الدّنيا ،تُهتك �ستوره في مح�ض���ر المالئكة المقرّبين والأنبياء المر�سلين  ،Rوال
يعلم قباحة ك�شف تلك العورات الباطنيّة وخزيها �سوى اهلل»(((.
 .4إبعاد ال ّناس عن الحقائق

«وب�إ�سن���اده ع���ن عمر بن حنظلة ،عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال« :يا عمر ،ال تحملوا على
�شيعتن ��ا وارفقوا بهم؛ ف�إنّ النّا� ��س ال يحتملون ما تحتملون» .وهذا الحديث ال�شّ ريف يحمل
و�صيّ��� ًة عامّ��� ًة للخوا�ص؛ فالنّا����س متمايزون في تحمّل العل���وم والمعارف ،وكذل���ك في تحمّل
خا�صة في باب
الطّ اع���ات القلبيّ���ة والبدنيّ���ة؛ فال يمكن الإف�صاح ل���ك ّل �شخ�ص عن ك ّل عل���مّ ،
المع���ارف ...ب���ل �إنّ �سرائ���ر التّوحيد وحقائق المعارف ه���ي من الأ�سرار الت���ي يجب كتمانها
ال�ضالالت و�أن���واع الإ�ضالل و�أ�شكال التّكفي���ر ،ناتجة من عدم
وحفظه���ا عند �أهله���ا .ومعظم ّ
التزام هذه الو�صيّة ،بل �إنّ اجتناب النّا�س ،حتّى علماء الظّ اهر منهم ،للعلوم الإلهيّة وابتعادهم
ع���ن المع���ارف والحقائق نات ٌج م���ن «تهتّك» بع�ض �أرب���اب اال�صطالحات الذوقيّ���ة �أو �أ�صحاب
العل���وم العرفانيّة الرّ�سميّة الذين �أف�صحوا عن القر�آن والحديث ال�شّ ريف وا�صطالحاتها ،مع
((( الأربعون حديثًا� ،ص .345
((( معراج ال�سالكين� ،ص .106
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�أنّ هذه الحقائق المعرفيّة موجودة ـ في �أكمل �صورها من البيان ـ في كتاب اهلل و�أحاديث �أئمّة
اله���دى ،Qولكن ه�ؤالء �أظهورها ب�ص���ورة �سيّئة جعلت �أهل الظّ اهر ينفرون منها ،بعد �أن
ال�صورة الظّ اهريّة ،والمعنى عن
أي�ضا عن ف�صل اللبِّ عن الق�شر ،والحقيقة عن ّ
عج���ز ه�ؤالء � ً
اللفظ ،فنفوا �أ�صل تلك الحقائق المعرفيّة ال�شّ ريفة»(((.
من أين ينشأ الهتك؟
ق���د علمن���ا من خالل تعريف الهت���ك �أنّ �أهم من�ش�أ ل���ه هو �ضعف العق���ل و�ضمور الفطرة؛
فعندم���ا ي�ضع���ف نور العق���ل في القل���ب يفقد �صاحب���ه القدرة عل���ى تحديد طرف���يّ الإفراط
والتّفري���ط ،وله���ذا قال �أمي���ر الم�ؤمنين« :Qال ترى الجاه ��ل � اّإل مفرّطً ��ا �أو مفرطً ا»(((.
والجاهل هو غير العاقل كما علمتَ  .وعندما يحجب المرء فطرة اهلل في نف�سه ب�شتّى الحجب
ف�إنّ���ه ال يرى وجه الكم���ال في القانون وال�شّ رع والحكمة فيبتعد عنه���ا .وقد يح�سب المخالفة ـ
ب�سبب ذلك ـ كمالاً  ،كما هو حال الرّاق�صين والعابثين والمتفكّهين و�أمثالهم.
ويذكر الإمام �سببين �آخرين للهتك ،وهما:
 .1العصب ّية

«وق���د ت�ؤدّي الع�صبيّة التي ال تكون في مح ّله���ا� ،إلى هتك حرمة �أهل العلم� .أعوذ باهلل من
هذه الخطيئة الكبيرة!»(((.
 .2الغضب

«ورُوي في الكاف���ي ال�شّ ريف ،عن الإمام ال�صادق � ،Qأنّه قال« :قال ر�سولُ اهلل:P
الغ�ض ��ب يُف�س ��د الإيم ��ان كما يُف�س ��د الخ ّل الع�س ��ل»((( ،وما �أكثر ما ي����ؤدّي ا�شتداد ت�أجّ ج هذه
الق���وّة وتحوّلها �إلى م���ا ي�شبه حال الكلب العقور� ،إل���ى �إم�ساكها بزمام الإن�س���ان وبالتّالي �إلى
طغيانه ،فتدفعه �إلى هتك النّوامي�س المحترمة وقتل النّفو�س الم�ؤمنة»(((.
((( جنود العقل والجهل� ،ص .293
((( مجمع البحرين ،ج� ،4ص.265
((( الأربعون حديثًا� ،ص .180
((( الكافي ،ج ،2الباب  ،121باب الغ�ضب ،ح.1
((( جنود العقل والجهل� ،ص.332
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كيف نعالج الهتك؟
ال�صفة في �أنف�سن���ا ،ونمنع طغيانها
م���ا نق�صده هن���ا بالدّرجة الأولى ه���و �أن نكت�شف هذه ّ
وتحوّله���ا �إل���ى �سم���ة ل�شخ�صيّتنا؛ ث���مّ ننتقل بعده���ا �إلى اقت�ل�اع جذورها .ويقدّم لن���ا الإمام
الخمين���يّ { ن�صيحتين جوهريّتين ،لو ت�أمّلنا فيهما لأمكننا �أن ن�ضع برنامجً ا عمليًّا على
�ضوئهما:
 .1اليقين بحضور اهلل ،وهو يحصل بالعبادة

يق���ول الإم���ام الخمين���ي{« :وبالجمل���ة� ،إذا ر�أى ال�سّ ال���ك نف�سه بجمي���ع �ش�ؤونه عين
الح�ض���ور ،ي�ستر جمي���ع عوراته الظّ اهري���ة والباطنيّة لحفظ المح�ض���ر و�أدب الح�ضور ،ولأنّه
وجد �أنّ ك�شف العورات الباطنيّة في مح�ضر الحقّ �أقبح و�أف�ضح من ك�شف العورات الظّ اهريّة
بمقت�ضى الحديث «�إنّ اهلل ال ينظر �إلى �صوركم ،ولكن ينظر �إلى قلوبكم» ،والعورات الباطنيّة
هي ذمائم الأخالق وخبائث العادات والأحوال الخُ لقيّة الرّديئة التي ت�سقط الإن�سان من لياقة
المح�ضر و�أدب الح�ضور وهذه هي المرتبة الأولى من هتك ال�سّ تور وك�شف العورات»(((.
 .2الخوف من اهلل ،وهو يحصل بالمعرفة

«الإن�سان الخائف ال يتجا�سر في مح�ضر الكبرياء على مقامه المقدّ�س ،وال يهتك الحرمات
الإلهيّ���ة ف���ي ح�ضور الح���قّ  ،و�إذا قوي الإيم���ان بتالوة الآي���ات الإلهيّة ي�سري ن���ور الإيمان �إلى
أي�ضا ،فمن غير الممكن �أن يك���ون القلب نورانيًّا وال يكون الل�سان والكالم
المملك���ة الظّ اهريّة � ّ
والعي���ن والنّظر والأذن واال�ستماع نورانيًّا .فالب�شر النّورانيّ هو الذي تكون جميع قواه الملكيّة
والملكوتيّ���ة منيرة؛ فم�ضافً���ا �إلى هداية نف�سه �إلى ال�سّ عادة والطّ ري���ق الم�ستقيم يكون م�ضيئًا
أي�ضا ويهديهم �إلى طريق الإن�سانيّة»(((.
ل�سائر الخلق � ً

((( معراج ال�سالكين� ،ص.106
((( (م.ن)� ،ص.217

هتجلاعم لبسو هراثآ ،هتّيهام ؛ كتهلا

499

المفاهيم الرئيسة

 .1المراد بالهتك طرف الإفراط والغل ّو في القوّة ّ
ال�شهويّة.
 .2الهتك عبارة عن مخالفة حكم العقل ّ
وال�شرع والفطرة .و�إ ّنما يندفع المخالف �إلى ذلك
ب�سبب طغيان القوّة ّ
ال�شهويّة التي ت�ؤجّ ج بدورها نيران القوّة الغ�ضبيّة.
 .3ال�شريع���ة الإ�سالمية هي التي تحدد خط االعتدال ما بين الإفراط والتفريط ،وبالتالي
فمن هتك ّ
ال�شريعة خرج عن العدالة حتمًا.
 .4الفطرة هي التي تبيّن ل�صاحبها جهة الكمال في �أيّ قانون ،وبتبعه تتبيّن جهة ال ّنق�ص.
وعندما يهتك المرء قانو ًنا �إلهيًّا ف�إ ّنه في الواقع يخالف حكم الفطرة.
 .5عندما يفقد الإن�سان نور العقل وحكم ّ
ال�شرع وهداية الفطرة ،ف�إ ّنه �سيقع في هذه موبقة
الهت���ك المهلكة ال محالة .وبمقدار ما يبتعد عن ه���ذه الأنوار ال ّثالثة ،فمن المتو ّقع �أن
يخرج عن رعاية القوانين التي ت�صلح حياته وتقيم �سيره.
 .6م���ن �آثار الهتك :معاداة ّ
الحق تعالى و�س���وء العاقبة ،فعندما تنك�شف للإن�سان مقامات
الذين هتكهم واغتابهم �شعر بال�ضغينة لهم وهلل الذي �أعطاهم هذه المقامات -
الف�ضيحة والعار في الدّنيا والآخرة � -إبعاد ال ّنا�س عن الحقائق ،ب�سبب «ته ّتك» بع�ض
�أرباب اال�صطالحات الذوقيّة و�إظهار المعارف بطريقة من ّفرة.
 .7ين�ش����أ الهت���ك م���ن� :ضعف العقل ،وال���ذي يعجز الإن�س���ان ب�سببه ع���ن مالحظة جانبي
الإف���راط وال ّتفري���ط ف���ي الأ�شياء � -ضم���ور الفط���رة ،فالفطرة تقت�ضي ح���بّ الحياء
والع ّفة -الع�صبيّة  -الغ�ضب.
 .8لمعالج���ة الهتك ،ال ب ّد من اليقين بح�ضور اهلل تعالى ،وهو يح�صل بالعبادة؛ وال ب ّد من
الخوف من اهلل تعالى ،وهو يح�صل بالمعرفة.
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شواهد من وحي ّ
الدرس

دعاء:
ْ�ضحْ نِيَ ،و َك� � ْم مِ نْ َذنْبٍ غَطَّ ْي َت ُه
«�إِ َل ِه ��ي َفلَ ��كَ الْحَ ْمدَُ ،ف َك ْم مِ نْ عَا ِئ َب� � ٍة �سَ َت ْر َتهَا َعلَيَّ َفلَ ْم َتف َ
َعلَ ��يَّ َفلَ� � ْم تَ�شْ َه ْرنِيَ ،و َك ْم مِ نْ �شَ ا ِئ َب ٍة �أَ ْل َممْتُ ِبهَا َفلَ� � ْم َت ْهتِكْ َعنِّي �سِ ْت َرهَاَ ،و َل ْم ُت َق ِّل ْدنِي َم ْكرُو َه
�شَ نَا ِر َه ��اَ ،و َل� � ْم ُت ْب ��دِ �سَ ْوءَا ِتهَا ِلمَنْ َي ْلتَمِ � � ُ�س َمعَا ِيبِي مِ نْ جِ ي َر ِت ��ي ،وَحَ �سَ َد ِة ِن ْع َم ِت ��كَ عِ نْدِ يُ ،ث َّم
َل� � ْم َي ْن َه ِن ��ي َذلِكَ َع ��نْ �أَنْ جَ َريْتُ �إِلَى �سُ و ِء مَا َع ِه� �دْتَ مِ نِّي َفمَنْ �أَجْ َه ُل مِ نِّيَ ،ي ��ا �إِ َلهِيِ ،برُ�شْ دِ هِ،
ال ِح َنفْ�سِ ِه حِ ينَ أُ� ْنفِقُ مَا �أَجْ َريْتَ َعلَيَّ
َو َم ��نْ �أَغْ َف� � ُل مِ نِّي عَنْ حَ ظِّ هَِ ،و َم ��نْ �أَ ْب َع ُد مِ نِّي مِ نِ ا�سْ ت ِْ�ص َ
مِ ��نْ ِر ْزقِكَ فِي َم ��ا َن َه ْي َتنِي َع ْن ُه مِ نْ َمع ِْ�ص َيتِكَ َ ،ومَنْ �أَ ْب َع ُد َغوْراً فِي ا ْلبَاطِ لِ َ ،و�أَ�شَ دُّ �إِ ْقدَاماً َعلَى
ال�سُّ ��و ِء مِ ِّن ��ي حِ ينَ أَ�قِفُ َب ْي ��نَ دَعْ َوتِكَ َودَعْ َو ِة ال�شَّ يْطَ انِ َف َ�أ َّت ِب ُع دَعْ َو َت� � ُه َعلَى َغ ْي ِر َعمًى مِ نِّي فِي
َم ْع ِر َف� � ٍة ِب� � ِه َوالَ نِ�سْ َي ��انٍ مِ ��نْ حِ فْظِ ي َل� �هَُ ،و�أَنَا حِ ي َن ِئ ��ذٍ مُوقِنٌ ِب� � َ�أ َّن ُم ْن َتهَى دَعْ َوتِكَ �إِ َل ��ى الْجَ َّنةِ،
َو ُم ْن َت َه ��ى دَعْ َو ِت� � ِه �إِلَي النَّارِ� ،سُ بْحَ انَكَ مَا �أَعْ جَ بَ مَا أَ��شْ َه ُد ِب� � ِه َعلَى َنفْ�سِ ي! َو�أُ َع ِّد ُد ُه مِ نْ َم ْكتُو ِم
�أَمْ رِي َو�أَعْ جَ بُ مِ نْ َذلِكَ أَ�نَاتُكَ َعنِّي! َو�إِبْطَ ا�ؤُكَ عَنْ ُمعَاجَ لَتِي! َو َلي َْ�س َذلِكَ مِ نْ َكرَمِ ي َعلَيْكَ ،
ال مِ نْكَ َعلَيَّ »(((.
بَلْ َت�أَنِّياً مِ نْكَ لِيَ ،و َتف َُّ�ض ً

الروايات ال�شريفة:

ال�صادق �« :Qإِي َ
َّاك وَال�سُّ َع ��ا َة َو َ�أهْ َل ال َّنمَا ِئ � ِ�مَ ،ف اَل َي ْل َت ِز َق � َّ�ن ِم ْن ُه ْم ِب َك
���ام
ِ
 .1ع���ن الإم ِ
�أَحَ � � ٌد ،و اََل َي� �ر َ
َاك اهلل َي ْوم� �اً و اََل َل ْيلَ ًة َو�أَ ْن َت َت ْق َب ُل ِم ْن ُه ْم َ�ص ْرف� �اً و اََل َعد اًْل؛ َفيَ�سْ َخ َط اهلل
َعلَي َْك َو َي ْه ِت َك ِ�س ْتر ََك»(((.
ال�صادق « :Qف�ساد ّ
الظاهر من ف�ساد الباط ��ن ،ومن �أ�صلح �سريرته
إمام
ِ
 .2ع���ن ال ِ
�أ�صل ��ح اهلل عالنيت ��ه ،ومن خاف اهلل في ال�س ّر لم يهت ��ك اهلل عالنيته ،ومن خان اهلل
في ال�س ّر هتك اهلل �ستره في العالنية»(((.

((( ال�صحيفة ال�سجادية ،دعا�ؤه� Qإذا ا�ستقال من ذنوبه.
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،17ص .207
((( م�صباح ال�شريعة� ،ص .107

هتجلاعم لبسو هراثآ ،هتّيهام ؛ كتهلا

501

ا�س� ،إِ َّنمَا الدُّ ْن َي ��ا دا ُر مَجَ از ،وَال ِآخ� � َر ُة دَا ُر َقرَار،
 .3ع���ن �أمير الم�ؤمنين �« :Qأَ ُي َه ��ا ال َّن ُ
َف ُخ� � ُذوا ِم � ْ�ن َم َم ِّر ُك ْم ِل َم َق ِّر ُكمَْ ،و َال َت ْه ِت ُكوا �أَ�سْ َتا َر ُك ْم ِع ْن َد م َْن َي ْعلَ ُم �أَ�سْ رَا َر ُكمَ ،و�أَ ْخ ِرجُ وا
ِم � َ�ن الدُّ ْن َي ��ا ُق ُلو َب ُك� � ْم ِم � ْ�ن َق ْب � ِ�ل �أَ ْن َت ْخ� � ُر َج ِم ْن َه ��ا �أَ ْب َدا ُن ُك� �مَْ ،ف ِفي َه ��ا ْاخ ُت ِب ْر ُت� �مْ ،و ِل ِغ ْي ِر َها
ُخ ِل ْق ُتمْ»(((.
�ك وَجَ ِاه ٌل ُم َت َن�سِّ ٌك؛
 .4ع���ن �أمير الم�ؤمنين Qَ « :ق�صَ َم َظ ْه ِري رَجُ �َلِاَ نِ  ،عَا ِل ٌم ُم َت َه ِّت � ٌ 
ا�س ع َْن ِع ْل ِم ِه ِب َت َه ُّت ِك ِهَ ،و َه َذا َي ْدع ُ
ُوه ْم ِ�إ َلى جَ ِه ِل ِه ِب َت َن�سُّ ِكه»(((.
َه َذا ي ُِ�ض ُّل ال َّن َ

((( نهج البالغة� ،ص .320
((( الكراجك���ي ،محمد بن علي ،مع���دن الجواهر ،تحقيق وت�صحيح� :أحمد الح�سيني ،ن�ش���ر المكتبة المرت�ضوية ،طهران،
الطبعة الثانية1394 ،هـ� ،ص  .26وورد مثله في بحار االنوار ،ج� ،2ص.111

الدّرس السادس والثالثون

الجهل

()1

حقيقته ،أنواع وأهم أسبابه

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتعرّف �إلى معنى الجهل و�أنواعه.
2 .2يبيّ���ن ت�أثي���ر الجهل عل���ى تكامل الإن�س���ان العلميّ
والمعنويّ .
3 .3ي�ش���رح كيف ي�ساهم �إهم���ال تهذيب النف�س وعدم
الإخال�ص في ت�شكّل ال�شخ�صية الجاهلة.

تمهيد
يق���ول الإمام الخميني {�« :إنّ �أعظم القذارات المعنويّة التي ال يمكن تطهيرها ب�سبعة
�أبحر ،و�أعجزت الأنبياء العظام ،هي قذارة الجهل المركّب ،الذي هو من�ش�أ ذاك الدّاء الع�ضال،
�أال وهو �إنكار مقامات �أهل اهلل و�أرباب المعرفة ومبد�أ �سوء الظنّ ب�أ�صحاب القلوب»(((.
يفتح الإن�سانُ عينيه على هذه الحياة وهو ال يعلم �شيئًا .وتتبدّى الأيّام لتك�شف عن مدر�سة
عظيمة �صفوفها هذا العالم كلّه بما فيه من �آيات الآفاق والأنف�س� ،إنّها المدر�سة التي �أرادها
اهلل تعالى كما قال في كتاب���ه العزيز}:ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ {(((.
فلم���اذا نج���د في �أنف�سنا ع���دم الرّغبة ف���ي التعرّف �إل���ى �أ�سرارها وعجائبه���ا التي ال ح ّد
لعظمتها؟ ولماذا ن�ص ّر على الكثير من الأفعال والمواقف التي تنبع من الجهل وال ت�صدر عن
العقل؟!
ّ
ّ
خصية الجاهلة؟
ما هي الش
ال�صفات؛ لأنّه من�ش�أ جميع الخبيثات!
الجهل �صفة خبيثة ،بل �أخبث ّ
ورغم االتّفاق على قذارة الجهل وقبحه� ،إال �أنّه لم ي�أخذ حقّه من البحث والتّحقيق والبيان؛
ف�أدّى ذلك �إلى وقوع المجتمع الم�سلم في الكثير من الموبقات والمهلكات؛ لأنّ المجتمع الذي
ال يع���رف �آفات نه�ضته وعقبات تكامله يو�ش���ك �أن يقع فيها في ك ّل حين .هذا ،وللجهل حاالت
عدّة� ،أ�شهرها:
((( معراج ال�سالكين� ،ص .69
((( �سورة الطالق ،الآية .12
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الجهل الب�سيط :وهو �أن يجهل الواقع كما هو في حقيقة الأمر ،ويعلم �أنّه جاه ٌل به.
الجهل المركّب :وهو �أن يجهل �أنّه جاهل بهذا الواقع ،ويُع ّد نف�سه عالمًا به .وه�ؤالء درجات
ال�ضاللة با�ستخدام العلوم والمعارف.
أي�ضا؛ ي�صل بع�ضها �إلى ح ّد ّ
� ً
الجه���ل المتعمّد :وهو �أن يعر�ض ع���ن �إدراك الواقع ،والتعرّف �إليه بالرّغم من قدرته على
المعرفة.
الجهل القابليّ  :وهو �أن يو�صل نف�سه �إلى حالة فقدان القدرة على التعلّم.
ولكي تتّ�ضح وخامة الجهل �أكثر ينبغي �أن نعلم �أنّ الواقع بك ّل تجلّياته وعوالمه ظاه ٌر بيّنٌ ،
و�أنّ �إدراك���ه كم���ا هو واق ٌع وحقٌّ� ،أم��� ٌر مي�سور لك ّل �إن�س���ان ،و�إنّ هذا الإدراك ه���و �س ّر الكمال.
وبمقدار هذا الإدراك يرتقي الإن�سان في مراتبه كما قال تعالى}:ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ {(((.
نع���م� ،إنّ ك ّل �إن�سان في �أ�صل وج���وده هو عين الجهل ،لكنّ اهلل تعالى قد فتح عليه ك ّل �آفاق
المعرفة ،و�سهّل له �سبل الو�صول �إليها .فما عذر من ترك دخول الباب بعد فتحه؟!
�أمّ���ا الجهل بالواقع فلن يو�صل الإن�س���ان �إلى �أيّ خير ،وال يمكن لأيّ مخلوق �أن يدرك كمالاً
دون المعرف���ة ،والجه���ل بالواقع �سب���ب ك ّل حرمان وخ�سران ،و�أ�صل ك ّل قب���ح و�شرّ ،ومعدن ك ّل
ف�س���اد وع�صي���ان .والجاهل ،و�إن �أدرك خيرًا م���ا اتّفاقًا و�صدفةً ،لكنّه عمّ���ا قريب �سيخ�سره؛
ال�صالح على قواعد
فالخي���ر ال ي���دوم �إلاّ مع وجود العل���م .ومن �أ�سّ �س بني���ان العبادة والعم���ل ّ
الجهل انهارت به في وادي الخ�سران ،مهما بلغت من الكثرة والجهد.
�إنّنا جميعًا ندرك جهلنا ،ولكنّ الم�شكلة الأخالقيّة والمر�ض القلبيّ هنا هو �أن نتعمّد البقاء
عل���ى الجهل؛ لأنّ ه���ذا التّعمّد �سيو�صلنا ف���ي النّهاية �إلى فقدان القدرة عل���ى التعلّم .والأ�سو�أ
م���ن ذلك �أن يكون هذا الجهل محاطً ا بالعلم �أو مو�ضوعً ���ا في قالب العلم؛ فنجهل بعدها �أنّنا
جاهلون ،ونعر�ض للنّا�س الجهل ب�صورة العلم.
يق���ول الإم���ام {« :اِعل���مْ � ،أنّ العلم م���ن �أف�ضل الكم���االت و�أعظم الف�ضائ���ل ،فهو من
�أ�ش���رف الأ�سماء الإلهية وم���ن �صفات الموجود بما هو موجود ،وببركت���ه انتظم نظام الوجود
((( �سورة المجادلة ،الآية .11

( لهجلا هأو عاونأ ،هتقيقح  ) (1لهجلا

507

وطراز الغيب وال�شهود ،وك ّل موجود يكون تحقّقه بحقيقة العلم ال�شريفة �أقوى ،فهو �أقربُ �إلى
المقام المقدّ�س للحقّ تعالى و�إلى المرتبة القد�سية للواجب  -ج ّل وعال  ،-بل �إنّ العلم م�ساو ٌق
للوج���ود؛ فحيثما �سطع �شعاع الوجود كان معه ،وبمق���داره �شعاع نور العلم؛ ولذلك ،ف�إنّ الخلو
الت���ام من حقيقة العلم يعني الخلو التام �أي�ض��� ًا من حقيقة الوجود ،والفاقد لهذه الحقيقة هو
العدم المطلق»(((.
يق���ول الإمام الخمين���يّ {« :اعلم� ،أنّ العلم والجهل اللذين عُ ���دّا في هذا المو�ضع من
الحديث ال�شّ ريف((( من جنود العقل والجهل ،هما غير العقل والجهل نف�سيهما؛ لأنّ العقل� ،إمّا
أي�ضا
�أن يك���ون عبارة عن «العقل المجرّد» ف���ي الإن�سان ،والذي تقابله القوّة الواهمة التي هي � ً
مجرّدة ولكن بتجرّدٍ �أدنى من التجرّد العقلي ،و�إمّا �أن يكون المق�صود منه «العقل الكلّيّ » الذي
هو عقل العالم الكبير ،ويقابله الجهل الذي هو عبارة عن «الوهم الكلّي» الذي يحتمل �أن يكون
هو المق�صود بو�صف «ال�شيطان» الوارد في ل�سان ال�شّ ريعة المطّ هرة ،وقد تقدّم تف�صيل ذلك.
و�أمّا العلم والجهل هنا في هذا المقطع من الحديث ،فهما عبارة عن �ش�ؤون حقيقتي العقل
والجه���ل المذكورتين �آنفاً .ف�ش�أن العقل العلمُ ؛ لأنّ العق���ل حقيق ٌة مجرّد ٌة غير محجوبة ،وهي
متّ�صلة بالبرهان ،لذا فهي حقيق ٌة عاقلة عالمة.
ويُحتم���ل �أن يكون العل���م والجهل في هذا المو�ضع ـ بمالحظة �صدور الحديث ال�شّ ريف عن
وال�صفاتيّ���ة والأفعاليّة ،على نح ٍو
مق���ام قطب الوالية ـ ه���و العلم باهلل تعالى و�ش�ؤون���ه الذّاتيّة ّ
يك���ون هذا العلم من الآيات والعالم���ات الهادية �إليه ج ّل وعال .وبالمقابل ،يكون معنى الجهل
هن���ا هو عدم العلم بتلك المقام���ات .وعليه ،تكون الإدراكات العقليّة هي الإدراكات المرتبطة
بالح���قّ ج ّل جالله ،والإدراكات الجهليّ���ة ال�شّ يطانيّة هي المرتبطة بال�شّ جرة الخبيثة التي هي
وال�ضالالت .وتف�صيل هذا المجمل هو� :إنّ لجميع الموجودات الممكنة
�أ�صل �أ�صول الجهاالت ّ
الوج���ود جهتين ووجهتي���ن :الجهة الأولى هي النّورانيّة والوج���ود والإطالق والكمال وهذه هي
الوجه���ة الغيبيّة الإلهيّ���ة .والجهة الثّانية هي الظّ لم���ة والتعيّن والماهيّ���ة والنّق�ص ،وهذه هي
الوجهة النّف�سانيّة للأ�شياء .والأ�شياء في الوجهة الأولى من ال�شّ �ؤون الإلهيّة والآيات ال ّربّانيّة،
((( جنود العقل والجهل� ،ص .240
ال�صادق Qحول جنود العقل والجهل.
((( حديث الإمام ّ
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ولع��� ّل الم���راد من قول ر�س���ول اهلل�« Pآية محكمة» ،ف���ي الحديث المرويّ عن���ه في الكافي
ال�شّ ريف�« :إنّما العلم ثالثة� :آية محكمة و ،(((»...هو العلم بالوجهة النّورانيّة للأ�شياء ،وهو
علم مالزم لمعرفة اهلل .و�ش�أن العقل �إدراك تلك الجهة النّورانيّة التي هي من الآيات الإلهيّة،
ف���ي حين �أنّ �ش�أن الوهم والجهل �إدراك تع ّين���ات الأ�شياء ،وهي جهال ٌة مركّب ٌة و�سرابٌ باط ٌل ال
حقيق���ة له�« :أال ك ُّل �شيء م���ا خال اهلل باطلٌ» ،وقد رُوي عن ر�س���ول اهلل� Pأنّه قال�« :أ�صدق
كلم ٍة قالها �شاعر ،كلم ُة لبيد� :أال كلُّ �شيء ما خال اهلل باطلُ»((( (((.
ويتّ�ض���ح �أن تعمّد الجهل هو الم�شكلة الكب���رى التي ت�ؤدّي �إلى ك ّل تلك المفا�سد؛ وهو عبارة
عن تعطيل العقل عن تح�صيل العلم الذي يُفتر�ض �أن يتحقّق من خالل التّفكّر بك ّل موجودات
العالم و�أحداثه و�أ�سراره و�آياته ،وهي التي تعبّر عن ذات الحقّ تعالى وتجلّي �صفاته.
أي�ض���ا �أنّ م�صطل���ح الجهل في الأحادي���ث ،تار ًة يُطلق على م���ا يقابل العقل (وهو
واتّ�ض���ح � ً
الأغل���ب) فيكون عبارة عن تعطي���ل العقل ،وتار ًة يُطلق على ما يقاب���ل العلم فيكون عبارة عن
الحرم���ان من ثم���ار حركة العقل؛ لأنّ الدّور الأ�سا�سيّ للعقل ه���و ا�ستفادة العلم بك�شف الواقع
كما هو.
لماذا يستجهل اإلنسان نفسه؟
ف����إذا كان العل���م ثم���ر ًة تلقائ ّي ًة للتّفاعل العقليّ ـ���ـ الفكريّ مع عالم الوج���ود ،فلماذا يبتعد
الإن�سان عن هذه العمليّة التّفاعليّة ،وكيف يحدث �أن يوقع نف�سه في م�ستنقع الجهل والجهالة؟
عدم تهذيب النّف�س و�إخال�ص ال ّنيّة:
يق���ول الإمام الخمينيّ {�« :إنّ �إلق���اء العلوم والمعارف من العوالم الغيبيّة ،ومن نتائج
ارتباط النّف�س بها ـ وتقبّلها للعلوم ـ كما ورد في الحديث ال�شّ ريفَ « :لي َْ�س ا ْل ِع ْل ُم ِب َك ْث َر ِة ال َّت ْعلِيمِ ،
نف�س ذات ارتباط مع الملكوت الأعلى وعالم
بَلْ هُ َو نُو ٌر َيقْذِ ُف ُه اهلل فِي َقلْبِ مَنْ يَ�شَ اءُ»((( ،فك ّل ٍ
المالئك���ة المقرّبين ،تكون الإلق���اءات �إليها من نوع الفيو�ضات الملكيّ���ة ،والعلوم التي تفا�ض
((( الكافي ،ج� ،1ص.32
((( مجمع البحرين ،ج� ،1ص.153
((( جنود العقل والجهل� ،ص .239 - 238
((( بحار الأنوار ،ج ،1كتاب العلم ،الباب  ،7ح� ،17ص.225
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عليه���ا ه���ي من العل���وم الحقيقيّة ومن عالم المالئك���ة .وك ّل نف�س من�شدّة �إل���ى عالم الملكوت
ال�سّ فليّ  ،وعالم الجنّ وال�شّ يطان والنّفو�س الخبيثة ،كانت الإلقاءات �إليها �شيطانيّة ومن قبيل
الجهل المركّب ،والحُ جب المظلمة.
وم���ن هذا المنطلق يرى �أه���ل المعارف ،كالعرفاء و�أ�صحاب العل���وم الحقيقيّة� ،أنّ تطهير
وخا�ص ًة في درا�سة
النّفو����س ،و�إخال�ص ال ّنيّة ،وت�صحيح الغايات والأهداف في تح�صيل العلم ّ
المع���ارف الحقّة والعلوم ال�شّ رعيّة ،هو ال�شّ رط الأوّل في ذلك ،وي�ؤكّدونه على المتعلّمين؛ لأنّه
مع ت�صفية النّف�س وتجليتها ،ي�شت ّد ارتباطها بالمبادئ العالية.
وعندم���ا يقول الرّبّ ج��� ّل جالله في الآية الكريم���ة}:ﯸﯹﯺﯻﯼﯽ{(((،
فلأج���ل �أنّ ال ّتق���وى تزكّي النّف����س وتربطها بعال���م الغيب المقدّ�س ث���مّ يكون التّعلي���م الإلهيّ
والإلق���اء الرّحمان���يّ ؛ لأنّ البخل في المبادئ العالي���ة محال ،و�إنّ في�ضها يك���ون واجبًا؛ �إذ �إنّ
واجب الوجود بالذّات واجبٌ من جميع الجهات والحيثيّات.
و�إذا كان الإن�س���ان ،لأج���ل تعمير نف�سه وم�أكله وم�شربه و�أنان ّيت���ه النّف�سانيّة ،من�صرفًا �إلى
تح�صيل العلوم ،غدا الهدف غير �إلهيّ  ،و�أ�صبحت الإلقاءات �شيطانيّة.
ومن المقايي�س الت���ي ال تفرّق ،بين الإلقاءات الرّحمانيّة والإلقاءات ال�شّ يطانيّة ،والتي لم
يذكرها �أهل المعارف ح�سب ما �أظنّ  ،هو ما ذكرناه ،والذي يُدركه الإن�سان بنف�سه في كثير من
الأحيان .ف�إنّ ما يُلقى �إلى النّف�س المظلمة الفاقدة للنّقاء يكون من الجهل المركّب ،الذي هو
مر�ض نف�سيّ ال دواء له ،وهو �أ�شواكٌ في طريق الو�صول �إلى الحقيقة؛ لأنّ المقيا�س في العلم،
ٌ
لي����س هو تجميع المفاهيم الكليّة ،واال�صطالحات العلميّة ،بل المق�صود منه رفع الحجب عن
عي���ن الب�صي���رة للنّف�س ،وفتح باب معرفة اهلل ،حيث يكون العل���م الحقيقيّ هو م�صباح هداية
وال�صراط الم�ستقيم ،للتقرّب �إلى الح���قّ ودار كرامتة .وك ّل ما عدا ذلك ،و�إن كان
الملك���وتّ ،
في عالم المُلك وقبل �إزاحة حجب الطّ بيعة ـ الدّنيا ـ فهو في �شكل العلم و�صورته .و�إنّ �أ�صحابه
ل���دى �أهل الحوار والجدال ،يُعدّون من العلماء والعرفاء والفقهاء .ولكنّه بعد ت�ساقط الحجب
ع���ن وج���ه القلب ،وك�شف �ست���ار الملك���وت ،واال�ستفاقة م���ن ال�سّ بات العميق ف���ي عالم المُلك
((( �سورة البقرة ،الآية .282
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والطّ بيع���ة يتبيّن ب����أنّ �سُ مك هذا الحجاب وغلظت���ه �أكثر من جميع الحج���ب ،و�إنّ هذه العلوم
المق���رّرة ب�أ�سرها ،من الحجب الغليظة الملكوتيّة التي تكون بي���ن حجاب و�آخر م�سافة �أميال
ّا�س نِيا ٌم َف�إِذا ماتُوا ا ْن َت َبهُوا»((( ،ويتبيّن لنا جميعًا كيف
وفرا�سخ وقد كنّا من الغافلين عنه «الن ُ
�سنكون»(((.
منشأ الجهل
الدنيا
حب ّ
ّ .1

ويق���ول { ،في ال ّت�أكيد على ه���ذا المطلب ،وهو �أن التّوجّ ه �إلى الدّنيا هو �أ�صل ك ّل جهلٍ
وجهال ٍة وتعطيلٍ للعقل والتّفكّر:
« ...ف�إذا قويت الوجهة الدّنيويّة ،والتفت كليًّا �إلى تعمير الدّنيا ،وانح�صرت همّته في هذا
العال���م وا�ستغرق في مالذ البطن والفرج ،وكافّة الم�شتهي���ات والمتع الدّنيويّة ،انعطف باطن
الخي���ال نحو الملكوت ال�سّ فليّ  ،الذي يكون بمثابة الظ ّل المظلم لعالم المُلك والطّ بيعة ،وعالم
الج���نّ وال�شّ ياطين والنّفو�س الخبيثة ،وتك���ون الإلقاءات �شيطانيّة ،وباعثة على تخيّالت باطلة
و�أوهام خبيثة.
أي�ضا
وحي���ث تتوجّ ���ه النّف����س �إلى الدّني���ا ،ت�شتاق �إلى تل���ك التخيّ�ل�ات الباطلة ،ويتبعه���ا � ً
الع���زم والإرادة ،وتتحوّل ك ّل الأعم���ال القلبيّة والقالبيّة �إلى �سنخ الأعمال ال�شّ يطانيّة من قبيل
الو�سو�س���ة وال�ش���كّ والتّردي���د والأوهام والخياالت الباطل���ة .وت�صب���ح الإرادة على �ضوء ذلك
ال�ص���ور الباطنيّة للقلب؛ لأنّ
أي�ضا ح�سب ّ
ف���ي ُمل���ك الج�سم فعّالة ،وتتج�سّ د الأعم���ال البدنيّة � ً
الأعم���ال �صورة وتمثال للإرادات ،التي هي �ص���ور ومثال للأوهام التي بدورها انعكا�س التّجاه
القل���ب ،وحيث �إنّ وجهة القلب كانت نحو عالم ال�شّ يطان ،كانت الإلقاءات في القلب من �سنخ
الجهل المركّب ال�شّ يطانيّ  ،وفي النّهاية ت�ست�شري من باطن الذّات ،الو�سو�سة وال�شكّ وال�شّ رك
وال�شّ بهات الباطلة وت�سري في ك ّل �أنحاء الج�سم»(((.
((( مر�آة العقول ،ج� ،1ص..350
((( الأربعون حديثًا� ،ص .405 - 403
((( (م.ن)� ،ص .434 - 433
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 .2احتجاب الفطرة

�إذً ا ه���و خي���ا ٌر يتّخذه الإن�سان عن ت�صميمٍ و�إرادةٍ .ولي����س الجهل حرمانًا من العلم يُفر�ض
على الإن�سان عنوةً� .أجل� ،إذا كان المق�صود من العلم هو ما في �أيدي النّا�س ،كالعلم بالتّقنيّات
العالية ،فال �شكّ ب�أنّ الحرمان منه قد يح�صل رغمًا عن الإن�سان وب�سبب المنع من قبل غيره،
كما تفعل القوى الكبرى المهيمنة على العالم.
وله���ذا ،قال الإمام {« :ثمّة اختالف بين بن���ي الإن�سان في ت�شخي�ص م�صاديق العلم،
وه���ذا االختالف نات ٌج من احتج���اب الفطرة التي تحبُّ في الواقع العل���م المطلق ،ولكن يجب
التنبُّ���ه �إلى �أنّ العلم ال���ذي تع�شقه الفطرة لي�س هو العلم المعروف عن���د العامّة ،والذي يعني
جهات عدّة ،و�إن كان
العل���م بالمفاهيم والعناوين والعلم االرت�ساميّ  ،فهذه العلوم ناق�صة من ٍ
نق�ص هو خارج عن دائرة الع�شق الفطريّ .
فيها ـ في �أحد �أبعادها ـ العلم الحقيقيّ ؛ وك ّل ما فيه ٌ
م���ن هنا ،ف����إنّ جميع العلوم الجزئيّة والعلوم الك ّليّة المفهوميّ���ة حتّى العلم [المفهوميّ ] باهلل
وال�صفاتيّة والأفعاليّة ،لي�ست هي العلم الذي تع�شقه الفطرة ال�سّ ليمة ،بل �إنّ
و�ش�ؤون���ه الذّاتيّة ّ
م���ا تع�شقه هو المعرفة على نحو الم�شاهدة الح�ضوريّة ،وهذه المعرفة تح�صل برفع الحجب،
والحج���ب كافّ���ة من النّق�ص والعدم ،وال ت�صل الفطرة �إل���ى مع�شوقها ومطلوبها �إلاّ بعد �إزاحة
ه���ذه الحجب كافّة ،الظّ لمانيّة منه���ا والنّورانيّة ،وعندها يتحقّق للفط���رة �شهود «ك ّل الكمال»
وت�صل الفطرة �إلى محبوبه���ا}:ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ{(((}،ﯰ ﯱ ﯲ {(((،
و�إليه المرجع والم�آب.
م���ن هن���ا ،يتَّ�ضح �أنّ العلم من لوازم الفطرة؛ �أي �إنّ الفط���رة التي لم تحتجب ولم تنغم�س
في غالف الطّ بيعة تكون متوجّ هة �إلى المعرفة المطلقة� ،أمّا �إذا احتجبت ف�إنّها تبتعد عن هذه
المعرفة بمقدار احتجابها ذاك ،حتّى ت�صل �إلى مرتبة الجهالة المطلقة»(((.
و�أكث���ر النّا����س يعدّون من ال يعرف علومهم جاهلاً مع �أنّه ق���د ال يكون كذلك ،و�إنّما يُعرف
العال���م الحقيقيّ من الجاهل الواقعيّ من خالل �سلوكه في هذه الحياة وما ينعك�س على نف�سه
((( �سورة الرّعد ،الآية .28
((( �سورة النّور ،الآية .42
((( جنود العقل والجهل� ،ص.244 - 243
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م���ن �آثار الطّ م�أنينة والبهجة واال�ستقامة والفالح والنّجاح .ول���و �أنّ النّا�س اتّفقوا على معايير
النّجاح والفالح ولم يح�صروهما في �إطار جمع المال واكتناز الثّروة وتح�صيل الجاه وال�سّ لطة
لعرفوا عندها من هو العالم ومن هو الجاهل حقًّا.
ويق���ول الإم���ام الخمينيّ {« :يتَّ�ضح م���ن الرّجوع �إلى الفطرة الإن�سانيّ���ة �أنّ ك ّل �إن�سان
عا�ش ٌق للكمال المطل���ق ...و�أنّ الجميع متنفّرون من النّق�ص؛ ولأنّ العلم قرينٌ م�ساوق للكمال
أي�ضا ،كما �أنّ الجهل قرين النّق�ص وم�ساوق له؛ لذا
المطل���ق ،ف�إنّ الع�شق للكمال ع�ش ٌق للعل���م � ً
فالجمي���ع متنفّرون منه .يُ�ضاف �إلى ذلك �أنّ الفطرة تع�ش���قُ العلم بذاته وتكره الجهل بذاته،
كما هو وا�ض ٌح من الرّجوع �إلى الفطرة الإن�سانيّة»(((.

((( جنود العقل والجهل� ،ص .250

( لهجلا هأو عاونأ ،هتقيقح  ) (1لهجلا
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المفاهيم الرئيسة

ال�صفات لأ ّنه من�ش�أ جميع الخبائث.
 .1الجهل �أخبث ّ
 .2للجهل حاالت عدّة� ،أ�شهرها:
•الجهل الب�سيط :وهو �أن يجهل الواقع كما هو في حقيقة الأمر .ويعلم �أنّه جاه ٌل به.
•الجه���ل المركّب :وه���و �أن يجهل �أنّه جاهل بهذا الواقع .و ُيع��� ّد نف�سه عالمًا به .وه�ؤالء
ال�ضاللة با�ستخدام العلوم والمعارف.
أي�ضا؛ ي�صل بع�ضها �إلى ح ّد ّ
درجات � ً
•الجه���ل المتعمّد :وه���و �أن يعر�ض عن �إدراك الواقع والتع���رّف �إليه بالرّغم من قدرته
على المعرفة.
•الجهل القابليّ  :وهو �أن يو�صل نف�سه �إلى حالة فقدان القدرة على التعلّم.
 .3تتّ�ضح وخامة الجهل من معرفة �أن الإن�سان يرتقي ويتكامل بمقدار معرفته و�إدراكه للواقع.
�إنّ ك ّل �إن�س���ان ف���ي �أ�ص���ل وج���وده هو عي���ن الجهل .لك���نّ اهلل تعالى قد فتح علي���ه ك ّل �آفاق
المعرفة ،و�سهّل له �سبل الو�صول �إليها.
 .4م�صطلح الجهل في الأحاديث قد يُط َلق على:
ما يقابل العقل (وهو الأغلب) فيكون عبارة عن تعطيل العقل .ما يقابل العلم فيكون عبارة
ع���ن الحرمان م���ن ثمار حركة العق���ل ،لأنّ الدّور الأ�سا�س���يّ للعقل هو ا�ستف���ادة العلم بك�شف
الواقع كما هو.

 .5تع ّمد الجهل الم�شكلة الكبرى التي ت�ؤ ّدي �إلى ك ّل تلك المفا�سد .وهو عبارة عن
تعطيل العقل عن تح�صيل العلم.
 .6قد ي�ستجهل الإن�سان نف�سه لأ�سباب عديدة �أبرزها:
•عدم تهذيب النف�س و�إخال����ص ال ّنيّة :فالعلوم والإلقاءات الإلهية تكون بقدر االرتباط
باهلل.
• ح���بّ الدّنيا :الذي ي�ؤدّي �إلى الخياالت الباطل���ة ويجعل الإلقاءات في القلب من �سنخ
الجهل المركب ال�شيطاني.
• احتجاب الفطرة :حيث �أنّ العلم الحقيقي الح�ضوري من لوازم الفطرة.
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شواهد من وحي ّ
الدرس

دعاء:
« َم� � ْوالَيَ ارْحَ � � ْم َك ْب َو ِت ��ي لِحُ ِّر وَجْ ِه ��ي َو َز َّل َة َقدَمِ ي ،و ُع� � ْد بِحِ لْمِ كَ َعلَى جَ ْه ِل ��ي َو ِب إِ�حْ �سَ انِكَ
َا�ص َيتِي� ،أَ�سْ َتكِينُ بِا ْل َق َو ِد
َعلَى �إِ�سَ ا َءتِيَ ،ف�أَنَا ا ْل ُم ِق ُّر ِب َذ ْنبِي ،ا ْل ُم ْع َترِفُ بِخَ طِ ي َئتِيَ ،وهَذِ ِه يَدِ ي َون ِ
مِ نْ َنفْ�سِ ي ،ارْحَ ْم �شَ ْي َبتِي ،و َنفَا َد َ�أيَّامِ ي ،وَا ْق ِترَابَ أَ�جَ لِي وَ�ضَ ْعفِي َومَ�سْ َك َنتِي َو ِق َّل َة حِ يلَتِي»).(1

الروايات ال�شريفة:

 .1ع���ن �أَ ِمي ِ���ر ا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِني���نَ �« :Qأَ ُّي َه ��ا ال َّنا� � ُ�س� ،إِ َذا َع ِل ْم ُت� � ْم َفاعْ َم ُل ��وا ِب َم ��ا َع ِل ْم ُت� � ْم َل َع َّل ُك ْم
َت ْه َت� � ُدو َن�ِ ،إ َّن ا ْلعَا ِل� � َم ا ْلع َِام َل ِب َغ ْي ِر ِه َكا ْلجَ ِاه ِل ا ْلحَ ا ِئ ِر ا َّل � ِ�ذي اَل يَ�سْ َت ِف ُ
يق ع َْن جَ ْه ِل ِه ،ب َْل
َق ْد َر�أَي ُْت �أَ َّن ا ْلحُ جَّ َة َعلَ ْي ِه �أَعْ َظ ُم وَا ْلحَ �سْ َر ُة َ�أ ْد َومُ»(((.
 .2عَ ���نْ �أمي���ر الم�ؤمنين َ :Q
«خ ْم� � ٌ�س َل� � ْو ُ�ش� �د َّْت ِ�إ َل ْي َه ��ا ا ْلم ََطايَا حَ َّت ��ى ُي ْن َ�ض ْي � َ�ن َل َكا َن
ي َِ�سي ��راً :اَل َيرْجُ ��و ا ْل َع ْب� � ُد ِ�إ اَّل َر َّب� � ُه ،و اََل ي ََخ ُ
اف �إِ اَّل َذ ْن َب ُه ،و اََل يَ�سْ َت ِح ��ي ا ْلجَ ِاه ُل �أَ ْن َي َت َع َّلمَ،
و اََل يَ�سْ َت ِحي ا ْلعَا ِل ُم ِ�إ َذا �سُ ِئ َل َعمَّا اَل َي ْعلَ ُم �أَ ْن َي ُقو َل اهلل �أَعْ لَمُ»(((.
أمير الم�ؤمنين « :Qكن زاهدًا فيما يرغب فيه الجهول»(((.
 .3عن � ِ
 .4عن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qف�أَمَّا حَ ُّق ُك ْم َعلَ َّيَ :فال َّن ِ�صيحَ ُة َل ُكمَْ ،و َت ْو ِفي ُر َف ْي ِئ ُك ْم َعلَ ْي ُكمْ،
َو َت ْع ِلي ُم ُك ْم َك ْي ال َتجْ َه ُلواَ ،و َت�أْ ِدي ُب ُك ْم َكيْما َت ْعلَمُوا»(((.
الجَ ا َب ُة َق ْب َل �أَ ْن يَ�سْ َمعَ ،وَا ْل ُمعَار ََ�ض ُة
«م ْن �أَ ْخ اَل ِق ا ْلجَ ِاه ِل ْ ِإ
إمام َّ
ال�صا ِد ِق ِ :Q
ِ .5
عن ال ِ
َق ْب َل �أَ ْن َي ْف َهمَ ،وَا ْلحُ ْك ُم ِبمَا اَل َي ْعلَمُ»(((.
أمير الم�ؤمنينَ َ « :Qغ َ�ضبُ ا ْلجَ ِاه ِل ِفي َق ْو ِل ِه َو َغ َ�ضبُ ا ْلعَا ِق ِل ِفي ِف ْع ِل ِه»(((.
 .6عن � ِ
أمير الم�ؤمنينَ « :Qطاعة الجهول وكثرة الف�ضول اّ
تدلن على الجهل»(((.
 .7عن � ِ

((( ال�صحيفة ال�سجادية ،دعا�ؤهQ

((( الكافي ،ج� ،1ص .45
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،2ص .402
((( غرر الحكم� ،ص .276
((( بحار الأنوار ،ج� ،27ص .251
((( (م.ن) ,ج� ،2ص .62
((( (م.ن) ,ج� ،1ص .160
((( غرر الحكم� ،ص .476

في التذلّل هلل ع ّز وجل.

الدرس السابع والثالثون

الجهل

()2

آثاره وسبل معالجته

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يبيّن الآثار الإجتماعيّة للجهل المدمّرة للح�ضارة
والتدّين.
2 .2ي�ش���رح كي���ف ي����ؤدّي الجه���ل �إل���ى غلب���ة الطبيعة
ال�سّ بعيّة على الإن�سان.
3 .3يبيّ���ن كيف ي�ساه���م ا ّتب���اع الأولي���اء والأنبياء في
التخلّ�ص من هذه الآفة.

تمهيد
ت�ستع���ر الحروب وتنت�ش���ر الفتن في ك ّل بقاع العالم .وعندما ندر�س �أ�سباب الكثير من هذه
الكوارث ،نجد مر�ض الجهل ي�سيطر على �أذهان النّا�س ،فيدفعهم �إلى االنخراط في الأعمال
الإجراميّ���ة و�سفك الدّماء بغير حلّها ،ويتحوّل معظمهم �إلى �أدوات للطواغيت الذين ي�ستغلّون
جهلهم.
وال يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ ،بل يتحوّل الجهل �إلى عن�صر خبيث تن�ش�أ منه ك ّل الخبائث؛
رهيب .فلقد �أعر�ض عن العلم و�أهله ،وظنّ
وتكون النهاية �أن يجد الجاهل نف�سه �أمام تق�صيرٍ ٍ
�أنّه يمكن �إدارة الحياة والو�صول �إلى ال�سّ عادة دون المعرفة.
وال يوج���د من �سبيل للتخلّ����ص من ك ّل هذه التبعات �إلاّ بمعرفة ه���ذا الأ�صل الأكبر وهو �أنّ
�ضعف االهتمام بالعلم النافع المطابق للواقع ال يمكن �أن ين�سجم مع �أيّ فالح ونجاح.
ما هي آثار الجهل؟
ولنتوقّ���ف قليلاً عن���د بع�ض الآثار التي ذكرها الإمام الخمين���يّ { للجهل .و�إنّما نذكر
بع�ضه���ا ،رغم �سعين���ا ال�ستق�صاء ك ّل ما قاله الإمام في هذا المج���ال ل�ضيقه ،ولكون ما يُذكر
ال�صفة الخبيثة وقبحها:
كفيلاً بتحقيق المطلوب ،وهو �إدراك وخامة هذه ّ
 .1الحشر مع أعراب الجاهل ّية

«�إذا تح���رّك الإن�سان بداف���ع قوميّته وع�صبيّته ،بحيث �أخذ بالدّفاع ع���ن قومه و�أحبّته في
باطلهم و�سا َيرَهم فيه ودافع عنهم ،فهذا �شخ�ص تجلّت فيه ال�سّ جيّة الخبيثة� ،سجيّة الع�صبيّة
ال�صالح ،و�صار في
الجاهليّ���ة ،و�أ�صب���ح ع�ضوًا فا�سدً ا ف���ي المجتمع ،و�أف�سد �أخالق المجتم���ع ّ
زم���رة �أع���راب الجاهليّة ،وهم فئة من �أع���راب البوادي قبل الإ�سالم ممّ���ن كانوا يعي�شون في
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ال�صفة
ظ�ل�ام الجه���ل ،وقد قويت فيهم هذه النّزع���ة القبيحة ،وال�سّ جيّة الب�شعة ،ب���ل �إنّ هذه ّ
توجد في معظم �أهل البوادي ،عدا من اهتدى بنور الهداية ،كما ورد في الحديث ال�شّ ريف عن
الإمام �أمير الم�ؤمنين �« :Qأنّ اهلل �سبحانه يعذّب طوائف �ستّة ب�أمو ٍر �ستّة� :أَهْ َل ال َبوَادِي
بِالعَ�صَ ِب َّي� �ةَِ ،و�أَهْ ـ َل ا ْل ُق� �رَى بِا ْل ِك َبرِ ،وَا ُّلأ َمرَا ِء بِالظُ لْمِ  ،وَال ُف َق َه ��ا ِء بِالحَ �سَ دِ  ،وَالتُّجَّ ا ِر بِالخِ يَا َنةِ،
َو�أَهْ لِ الرَّ�سَ اتِيقِ بِالجَ هْلِ »(((»(((.
 .2حرف العباد وتشتيت كلمتهم

«لك���نّ الم�صيبة ف���ي �أنّ هناك بع�ض الجهالء في لبا�س �أهل العل���م غير العارفين بالكتاب
وال�سنَّ���ة والجاهلين بهما ،ظهروا ف���ي القرون الأخيرة ،من دون �أيّة ر�ؤي���ة �صحيحة �أو اعتماد
عل���ى معي���ا ٍر �صحيحٍ �أو معرفة بالكتاب وال�سنّة ،وجعلوا جهله���م وحده دليلاً على بطالن العلم
بالمب���د�أ والمع���اد ...ولكي ير ّوج���وا ب�ضاعتهم ح ّرم���وا النّظر في المعارف الت���ي هي غاية ما
يق�ص���ده الأنبي���اء والأولي���اء  ،Rوالت���ي امتلأ بها كت���اب اهلل و�أخبار �أه���ل البيت ،R
وانطلق���وا يرمون �أه���ل المعرفة بك ّل �شتيم ٍة واتّهامٍ  ،و�سبّبوا انحراف قلوب عباد اهلل عن العلم
بالمب���د�أ والمعاد ،وكانوا �سببًا في تفريق الكلم���ة وت�شتيت �شمل الم�سلمين .ولو �س�أل �سائلٌ :لِمَ
كل هذا التّكفير والتّف�سيق؟ لت�شبّث المجيب بالحديث القائل« :ال َت َت َف ّكرُوا في ذاتِ اهللِ»(((� .إنّ
هذا الجاهل الم�سكين مخطئٌ وجاه ٌل من جهتين:
الأول ��ى� :أنّه ظنّ �أنّ الحكماء يقوم���ون بالتّفكّر في ذات اهلل ،مع �أنّهم يرون �أنّ التّفكّر في
ذات اهلل واكتناهها ممتنعٌ ،وهذا من الم�سائل المبرهن عليها في هذا العلم.
الثّاني ��ة� :أنّ���ه لم يفهم معن���ى الحديث ،فظنّ �أنّ���ه ال يجوز التّفوّه ب�أيّ �ش���يءٍ عن ذات اهلل
المقدّ�سة مطلقًا»(((.
 .3إيذاء ال ّناس

ال�صادق � Qآثار وعالئم ل�صاحب الجهل والمراء :منها� :إيذاء النّا�س ،و�سوء
«وذكر الإمام ّ
((( الخ�صال ،ج ،2كتاب الإيمان والكفر ،باب الع�صبيّة ،ح.2
((( الأربعون حديثًا� ،ص .174
((( راجع الكافي ،ج� ،1ص ، 93ح ,7توحيد ال�صدوق� ,ص 454ـ  ,457المحجة البي�ضاء ,ج� ،8ص.210 ,193
((( الأربعون حديثًا� ،ص .225
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ال�صفات الذّميم���ة والمفا�سد التي تك���ون �سببًا م�ستقلاًّ له�ل�اك الإن�سان ،وفي
مجل�س���ه ،وهذه م���ن ّ
الحديث ال�شّ ريف المنقول من الكافي «مَنْ �آذى لي وَليَّاَ ،ف َق ْد با َرزَني بِا ْلمُحَ ا َر َبةَ»(((»(((.
 .4اإلنكار والجحود

«لق���د ثبت بالبره���ان العقليّ �أنّ الغذاء يجب �أن يكون منا�سبًا للمتغذّي به [في ال�سّ نخيّة]؛
ل���ذا ف�إنّ الذين لم تفقد فطرتهم الأ�صلية نورانيّتها ي�صدّقون بالحقّ ويخ�ضعون للحقيقة� ،أمّا
الذي���ن احتجبت فطرتهم ع���ن تلك النّورانيّة وغلب���ت عليها الجهالة وال�شّ يطن���ة ،ف�إنّ الإنكار
والجحود مالزم لهم»(((.
 .5سوء العذاب

«�إ ّال �أنّ حجاب الجهل وعدم المعرفة وحبّ الدّنيا وحبّ الذّات ،يعمي عين الإِن�سان وي�صمّ
�أذنه ويلقيه في الم�سكنة والعذاب»(((.
السبع ّية والشيطنة على اإلنسان
 .6غلبة ّ

«الإن�س���ان �إذا تمرّد على الأوامر الرّحمانيّة والعقالئيّة ،وخ�ضع ل�سلطة ال�شّ يطان والجهل،
ال�صف���ات الحيوانيّ���ة تظهر فيه ب�أ�ش ّد ممّا ه���ي عليه في جميع الحيوان���ات ،فقوّة غ�ضبه
ف����إنّ ّ
و�شهوات���ه تح���رق العالم برمّته ،وته��� ّد �أركان���ه ،وتفني موجودات���ه ،وتهدم �أ�سا����س الح�ضارة
والتديّن»(((.
عند غياب النّظم العالم���يّ و�شيوع الحالة ال�سّ بعيّة الوح�شيّة وال�شّ يطنة والجهل بين �سكّان
المعم���ورة؛ ف�إنّ هذه الآالت والأدوات والمخترع���ات المحيّرة للعقول  ،التي جعلها اهلل ن�صيب
�أوروبّ���ا المعا�صرة ،والتي لو كانت �إدارتها وا�ستخدامها بيد العقل وفي ظ ّل راية الدّين الإلهيّ ،
لأ�صب���ح العالم برمّته كتلة من النّور والعدل ،وت�ضم���ن لجميع �أرجائه ال�سّ عادة الأبديّة في ظ ّل
العالق���ات الطيّبة بي���ن دوله ،نقول :ه���ذه الآالت والأدوات والمخترعات م�سخّ ���رة اليوم ،ومع
((( الكافي ،ج ،2كتاب الإيمان والكفر ،باب من �آذى الم�سلمين ،ح .8
((( الأربعون حديثًا� ،ص .408
((( جنود العقل والجهل� ،ص .119
((( الأربعون حديثًا� ،ص .169
((( جنود العقل والجهل� ،ص .113
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الأ�س���ف ،لحاكميّة الجهل وال�شّ يطنة والأنانيّات والأه���واء ،وجميعها تُ�ستخدم �ض ّد �سعادة بني
خا�صة ،ف�صارت الو�سيل���ة التي ينبغي �أن تنير
الإن�س���ان عامّ���ة ،و�ض ّد نظام المدين���ة الفا�ضلة ّ
الدّني���ا �سائق��� ًة العالم �إلى الغرق في الظّ لم���ات وال�شّ قاء ،و�سائرة بالإن�س���ان في طريق الب�ؤ�س
والذلّ وال�شّ قاء ،ف�إلى �أين �سينتهي م�سيرها هذا؟
 .7إغالق باب الوحي على ال ّناس

«وم���ع م���ن �أنّ ال�شيعة في جمي���ع الأم�ص���ار والأع�صار اتّبعوا ه����ؤالء الأئمّ���ة المع�صومين
المنزّهين الموحّ دين ،وعرفوا الحقّ ونزّهوه ووحّ دوه بالبراهين الوا�ضحة ،ف�إنّ بع�ض الطّ وائف
المعل���وم من عقائدهم وكتبهم الإلحاد قد فتحوا ب���اب الطّ عن واللعن على ال�شّ يعة ،ولما فيهم
من ن�صب العداء الباطنيّ ن�سبوا التّابعين لأهل بيت الع�صمة �إلى ال�شّ رك والكفر ...وهذا وان
كان ف���ي �سوق �أه���ل المعرفة ال يقوّم ب�شيء ،ولكن فيه مف�سدة وهي �أنّه يبعّد النا�س النّاق�صين
والع���وام الجاهلين عن معادن العلم وي�سوقهم �إل���ى الجهل وال�شّ قاء .وهذه جناية عظيمة على
ن���وع الب�شر ال يمكن جبرانها بوج���ه .فلهذه الجهة ،وطبق الموازين العقليّ���ة وال�شّ رعيّة ،يكون
وزر ه���ذه الجماع���ة القا�صرة الجاهل���ة الم�سكينة وذنبه���ا على الذين لم يراع���وا الإن�صاف،
ومنعوا ن�شر المعارف والأحكام الإلهيّة لمنافع خياليّة في �أيّام معدودة ،و�أوجبوا ال�شّ قاء للنّوع
الب�شريّ  ،و�ضيّعوا و�أبطلوا جميع ما تحمّل خير الب�شر من التّعب ،واغلقوا باب �أهل بيت الوحي
والتّنزيل على النّا�س ،اللهم العنهم لعنًا وبيلاً وعذّبهم عذابًا �أليماً!»(((.
كيف نواجه الجهل؟
ذكرن���ا �أنّ �إحدى �أهمّ حاالت الجهل �شيوعً ���ا بيننا تتمثّل في الإعرا�ض عن العلم والتّعاي�ش
م���ع الجه���ل الب�سيط .فنحن نعلم �أنّنا نجه���ل الكثير من الأمور � ،سواء فيم���ا يرتبط بديننا �أو
�أ�س���رار العالم و�أحداثه �أو ، ..لكنّنا ال نجد في �أنف�سن���ا الرّغبة المنا�سبة في رفع هذا الجهل.
ولك���ي نح���ول دون ر�سوخ هذه الحالة وتحوّلها �إلى انعدام القابليّ���ة وفقدان القدرة يجب علينا
�أن نب���د�أ بالعالج .ويذكر الإم���ام الخمينيّ { في هذا المجال ع���دّة تو�صيات مهمّة كفيلة
ال�صالح والإ�صالح.
بهدايتنا على طريق ّ
((( معراج ال�سالكين� ،ص .289
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يق���ول الإم���ام {« :ولمّا كانت عناية الح���قّ تعالى ورحمته قد و�سع���ت بني الإن�سان في
الأزل ،جع���ل لهم �سبحان���ه ،ح�سب تقديرٍ دقيقٍ  ،نوعين من المربّي والمهذّب ،بمثابة جناحين
يطي���ر بهما من ح�ضي�ض الجه���ل والنّق�ص والقباحة وال�شّ قاء �إلى �أوج العلم والمعرفة والكمال
والجمال وال�سّ عادة ،ويحرّر نف�سه من �ضغط �ضيق عالم الطّ بيعة �إلى الف�ضاء الرّحب الملكوتيّ
الأعل���ى .وهما :المربّي الباطنيّ المتج�سّ د بالعقل والقدرة عل���ى التمييز بين الح�سن والقبح،
والمربّي الخارجيّ المتمثّل في الأنبياء والأدالّء لطرق ال�سّ عادة وال�شّ قاء»(((.
«وال تتوهّ م �أبدً ا �أنّ لنا المنّة على الأنبياء العظام والأولياء الكرام وعلى علماء الأمّة ،وهم
الأدالّء �إلى �سعادتنا ونجاتنا ،والذين �أنقذونا من الجهل والظّ لمة وال�شّ قاء ،و�أخذونا �إلى عالم
النّ���ور وال�سّ رور والبهجة والعظمة ،والذين تحمّلوا ويتحمّلون ك ّل هذه الم�شاق والم�صاعب من
�أج���ل تربيتنا و�إنقاذنا من تلك الظّ لمات التي تالزم االعتقادات الباطلة ،ومن الجهل المركّب
ال�ضغوطات والعذاب الذي هو �صورة الملكات والأخالق الرّذيلة ،ومن
بك ّل �أ�شكاله ،ومن �أنواع ّ
ال�ص���ور الموح�شة والمرعبة التي هي ملك���وت �أعمالنا و�أفعالن���ا القبيحة؛ وكذلك ،لأجل
تل���ك ّ
�إي�صالن���ا �إل���ى تلك الأنوار و�أنواع البهجة وال�سّ رور والرّاح���ة والأن�س والنّعيم والحور والق�صور
التي ال نقدر �أن نت�صورها»(((.
«وبالجمل���ة ،ف�صاح���ب ك ّل مق�ص���د يرى مق�صده كم���الاً و�صاحبه كام�ًلياً ويع�شقه ،ويتنفّر
م���ن غي���ره .فالأنبياء  ،Rوالعلم���اء باهلل و�أ�صح���اب المعرفة قد ج���ا�ؤوا ليخرجوا النّا�س
م���ن االحتجاب ،ويخل�صوا نور فطرتهم من ظلم���ات الجهل ،ويعرّفوهم على الكامل والكمال.
ف�إنّهم �إذا �شخّ �صوا الكمال والكامل ،لن يحتاجوا �إلى دعوة للتّوجّ ه �إليه وترك ما �سواه ،بل نور
الفطرة هو �أعظم هادٍ �إلهيّ  ،وهو موجو ٌد في جميع �ساللة الب�شر.
 ...فالح���قّ تعالى �ش�أنه كما جعل محمدًّا Pو�أهل بيت���ه و�سائط الهداية ،وعيّنهم الهداة
ال�ضالل���ة والجهل فيرمّم ب�شفاعته���م ق�صورنا ويتمّم نق�صنا
لن���ا ،ونجّ ى الأمّة ببركاتهم من ّ
ويقبل �إطاعتنا وعباداتنا غير الالئقة� ،إنّه وليّ الف�ضل والإنعام»(((.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .273
((( (م.ن)� ,ص .64
((( معراج ال�سالكين� ،ص .325
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«�إنّ الإن�س���ان ي�ستطي���ع القيام بجمي���ع الواجب���ات الفرديّة واالجتماعيّة ،ف�ل�ا ينحرف وال
ي�سقط في المعا�صي في �أيّة مرحلة من مراحل حياته الما ّديّة والرّوحيّة؛ وذلك ببركة التّحلّي
به���ذه الق���وّة الرّوحانيّة العظيمة� ،أي ملكة اال�ستقامة والطّ م�أنين���ة ،فبها قام زعماء الدّين في
وج���ه الماليين م���ن الجاهلين دون �أن ي�سمحوا لكثرة ه�ؤالء ب����أن توجد فيهم �أدنى وهن وهذه
ال���رّوح العظيم���ة هي التي جعلت الأنبي���اء العظام ينه�ضون فرادى لمواجه���ة العقائد الجهلية
الباطلة التي �سيطرت على العالم ،دون �أن يدخلهم �أدنى خوف �أو رهبة ب�سبب وحدتهم وكثرة
مخالفيه���م ،وبها تغلّبوا على تلك العقائد الجهليّة وغيّروا الع���ادات التي �أوجدتها في النّا�س،
وا�ستبدلوها ب�صبغتهم التّوحيديّة»(((.
موعظة
«وعندم���ا يعلن ر�س���ول اهلل محمد ،Pوهو �أف�ضل الكائنات و�أقربهم �إلى اهلل ،قائلاً « :مَا
َعرَفن ��اكَ ح� � َّق م ْع ِر َفتِكَ  ،وما َع َبدْناكَ ح َّق عِ با َدتِكَ » فم���اذا �سيكون حال �سائر النّا�س؟! نعم،
�إنّ �أولي���اء اهلل العارفون بعظمة اهلل تعالى ،العالمون بحقيقة ن�سبة «الممكن» �إلى «الواجب»،
يعلم���ون �أ ّنه���م لو ق�ضوا مدد �أعمارهم ف���ي الدّنيا بالعبادة والطاعة والتّحمي���د والتّ�سبيح ،لما
�أدّوا �شك���ر نعم اهلل ،فكي���ف يمكن �أداء حقّ الثّناء على ذاته و�صفات���ه المقدّ�سة؟ �إنّهم يعلمون
�أن لي����س لموج���ود �شيء .فالحي���اة والقدرة والعل���م والقوّة و�سائر الكم���االت الأخرى هي ملك
مح�ض ي�ستظل بظلّه تعال���ى ،ولي�س بم�ستق ّل بذاته.
لكمال���ه تعالى ،و«الممكن» فقير ،بل فق��� ٌر ٌ
�أيّ كم���الٍ يملك���ه «الممكن» بنف�سه لكي يتظاهر بالكمال؟ و�أيّة ق���درة يمتلكها لكي يتاجر بها؟
�أولئك العارفون باهلل وبجماله وجالله �شاهدوا �شهود عيان نق�صهم وعجزهم و�شاهدوا كمال
«الواجب» تعالى...
و�أما نحن الم�ساكين ،الذين قد ران حجاب الجهل والغفلة والعجب والمعا�صي على قلوبنا
وقوالبن���ا ،وغ�ش���ي �أب�صارنا و�أ�سماعن���ا وعقولنا وكافّة قوان���ا المدركة فق���د �أخذنا ن�ستعر�ض
ع�ضالتنا في مقابل قدرة اهلل القاهرة ،ونعتقد �أنّ لنا ا�ستقاللاً و�شيئيّة بذواتنا.
((( جنود العقل والجهل� ،ص .325
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الحظ
�أ ّيه���ا «الممكن» الم�سكين الجاه���ل بنف�سك وبعالقتك باهلل! �أ ّيه���ا «الممكن» ال�سّ يّئ ّ
الغاف���ل عن واجبات���ك �إزاء مالك الملوك! �إنّ هذا الجهل هو �سب���ب جميع ما يلحقك من �سوء
التّوفيق ،وهو الذي ابتالنا بجميع هذه الظّ لمات والمكدّرات� .إنّ الف�ساد قد ين�ش�أ من الأ�سا�س،
و�إنّ تلوّث الماء قد يكون من المعين� .إنّ عيون معارفنا عمياء ،وقلوبنا ميتة ،وهذا �سبب جميع
الم�صائب ولكنّنا مع ك ّل ذلك ل�سنا حتّى ب�صدد �إ�صالح �أنف�سنا!
 ..في���ا �أ ّيه���ا العزيز� ،أ�شدد عزيمتك ،وم���زّق عن نف�سك �سجف الجه���ل ،وانجُ بنف�سك من
ه���ذه الورط���ة المهلكة! كان �إم���ام المتّقين و�سالك طريق الحقيقة ينادي ف���ي الم�سجد ب�أعلى
�صوت���ه حت���ى ي�سمع���ه الجي���ران« :تَجَ َّه� �زُوا رَحِ َم ُك� � ُم اهلل َف َق� � ْد ُن ��ودِيَ فِي ُك� � ْم بِالرَّحي ��لِ »((( ((.

((( نهج البالغة� ،ص.321
((( الأربعون حديثًا� ،ص  92و .125
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المفاهيم الرئيسة

 .1من �آثار الجهل:
•الح�شر مع �أعراب الجاهليّة.
• ح���رف العباد وت�شتيت كلمته���م ،وخا�صة من قبل الجهالء الذي���ن هم في لبا�س �أهل
العلم.
• �إيذاء النّا�س.
• الإنكار والجحود.
• �سوء العذاب.
•غلبة ال�سّ بعيّة وال�شيطنة على الإن�سان وما ي�ستتبعه من تدمير للح�ضارة والتديّن.
• �إغالق باب الوحي على النّا�س و�سوق الب�شريّة �إلى ال�شّ قاء.
 .2الجاهل ،و�إن �أدرك خي ًرا ما اتّفا ًقا و�صدف ًة ،لك ّنه ع ّما قريب �سيخ�سره؛ فالخير ال يدوم
�إلاّ مع وجود العلم.
وال�سير على نهجهم .فهم قد جا�ؤوا
 .3لمواجه���ة الجهل :ال ب ّد من ا ّتباع الأنبياء والأولياء ّ
ليخرجوا ال ّنا�س من االحتجاب ،ويخل�صوا نور فطرتهم من ظلمات الجهل ،ويع ّرفوهم
على الكامل والكمال حتّ تميل فطرتهم �إليه.

( لهجلا لبسو هراثآ  ) (2لهجلا
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شواهد من وحي ّ
الدرس

دعاء:
« َه ��ا �أَ َن ��ا ذَاَ ،ي ��ا رَبِّ  ،مَطْ رُو ٌح َبيْنَ َي َديْكَ �أَنَا الَّذِ ي �أَ ْو َقرَتِ الْخَ طَ ا َي ��ا ظَ ْه َرهَُ ،و�أَنَا الَّذِ ي �أَ ْفنَتِ
ال مِ ْن ُه ِلذَاكَ هَلْ �أَنْتَ  ،يَا �إِ َلهِي ،رَاحِ ٌم
الذُّ ُن ��وبُ ُع ُم� � َرهَُ ،و َ�أنَا الَّذِ ي بِجَ ْه ِل ِه عَ�صَ ��اكَ َ ،و َل ْم َتكُنْ �أَهْ ً
مَنْ َدعَاكَ َف�أُ ْب ِل َغ فِي الدُّ عَاءِ؟ �أَ ْم �أَنْتَ غَا ِف ٌر ِلمَنْ َبكَاكَ َف�أُ�سْ ِر َع فِي ا ْل ُبكَاءِ؟ �أَ ْم �أَنْتَ ُمتَجَ ا ِو ٌز َعمَّنْ
َع َّف َر لَكَ وَجْ َه ُه َت َذ ُّلالً؟ �أَ ْم �أَنْتَ ُمغْنٍ مَنْ �شَ كَا �إِ َليْكَ َف ْق َر ُه َت َو ُّكالً؟ �إِ َلهِي َال تُخَ يِّبْ مَنْ َال يَجِ ُد
ُمعْطِ ي� �اً َغ ْي� �رَكَ َ ،والَ تَخْ � �ذُلْ مَنْ الَ يَ�سْ َت ْغ ِن ��ي َعنْكَ ِب�أَحَ دٍ دُونَكَ إِ� َلهِي فَ�صَ � � ِّل َعلَى مُحَ مَّدٍ َو�آ ِلهِ،
َو َال ُت ْع ِر� � ْ�ض َع ِّن ��ي َو َق ْد �أَ ْق َبلْتُ َعلَيْكَ َ ،والَ تَحْ رِمْ نِي َو َق� � ْد رَغِ بْتُ ِ�إ َليْكَ َ ،والَ تَجْ َب ْهنِي بِال َّر ِّد َوقَدِ
ا ْنتَ�صَ بْتُ َبيْنَ َي َديْكَ »(((.

الآيات الكريمة:
.1

}ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ {(((.

} .2ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ

ﭴ {(((.

} .3ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ {(((.
} .4ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ {(((.
.5

}ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ {(((.

ال�صحيفة ال�سجّ اديّة ،دعا�ؤه� Qإذا ا�ستقال من ذنوبه.
((( ّ
((( �سورة الأنعام ،الآية .111
((( �سورة هود ،الآيتان  29و .30
((( �سورة المائدة ،الآية .50
((( �سورة الزمر ،الآية .64
((( �سورة الأحزاب ،الآية .72
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الروايات ال�شريفة:
أمير الم�ؤمنين « :Qال يردع الجهول �إال ح ّد الح�سام»(((.
 .1عن � ِ
ا�س ،اعْ لَمُوا �أَ َّن ُه َلي َْ�س ِبعَا ِق ٍل م َِن ا ْن َز َع َج ِم ْن َقو ِْل
 .2ع���ن �أَ ِم ِير ا ْل ُم�ؤْ ِم ِنينَ �« :Qأَ ُّيهَا ال َّن ُ
ا�س �أَ ْب َنا ُء مَا يُحْ ِ�س ُنو َنَ ،و َق ْد ُر
يم م َْن ر َِ�ض َي ِب َث َنا ِء ا ْلجَ ِاه ِل َعلَ ْي ِه ،ال َّن ُ
ال ُّزو ِر ِفي ِه ،و اََل ِبحَ ِك ٍ
ُك ِّل امْ ِر ٍئ مَا يُحْ ِ�س ُن؛ َف َت َك َّلمُوا ِفي ا ْل ِع ْل ِم َت َبي َّْن �أَ ْق َدا ُر ُكمْ»(((.
ال�صم ِْت َع � ِ�ن ا ْلحُ ْك � ِ�مَ ،كمَا َ�أ َّن� � ُه َال َخ ْي َر ِفي
 .3ع���ن �أمي ِ���ر الم�ؤمنينَ َ « :Qال َخ ْي َر ِف ��ي َّ
ا ْلقو ِْل ِبا ْلجَ ه ِْل»(((.
َا�صي
 .4عن ر َُ�س ِول اهللَ « :Pث اَل ٌث م َْن َل ْم َي ُك َّن ِفي ِه َل ْم َي ِت َّم َل ُه َعم ٌَلَ :و َر ٌع يَحْ جُ ُز ُه ع َْن َمع ِ
ا�س ،و َِح ْل ٌم َي ُر ُّد ِب ِه جَ ْه َل ا ْلجَ ِاه ِل»(((.
اللهَّ ِ  ،و َُخ ُل ٌق ُي َدا ِري ِب ِه ال َّن َ
 .5عن �أَ ِم ِير ا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِنينَ ِ ،Qل َ�سا ِئ ٍل َ�س�أَ َل ُه عَ نْ ُم ْع ِ�ض َل ٍة�« :سَ ْل َت َف ُّقهاً و اََل َت�سْ �أَ ْل َت َع ُّنتاً؛ َف ِ�إ َّن
ا ْلجَ ِاه َل ا ْل ُم َت َع ِّل َم َ�ش ِبي ٌه ِبا ْلعَا ِل ِمَ ،و�إِ َّن ا ْلعَا ِل َم ا ْل ُم َتعَ�سِّ َف َ�ش ِبي ٌه ِبا ْلجَ ِاه ِل»(((.
«�ص َف ُة ا ْلجَ ِاه ِل �أَ ْن ي َْظ ِل َم م َْن َخا َل َط ُهَ ،و َي َت َعدَّى َعلَى م َْن ُه َو دُو َن ُه،
 .6عن ِ
ر�سول اهللِ :P
َو َي َت َط ��ا َو َل َعلَ ��ى َم � ْ�ن ُه َو َف ْو َق ُهَ ،ك اَل ُم� � ُه ِب َغ ْي ِر َت َد ُّب� � ٍر� ،إِ ْن َت َك َّل َم �أَ ِثمََ ،و�إِ ْن �سَ َك � َ�ت �سَ هَاَ ،و�إِ ْن
َعر ََ�ض � ْ�ت َل� � ُه ِف ْت َن ٌة �سَ ��ا َر َع ِ�إ َل ْيهَا َف�أَ ْر َد ْت ُهَ ،و ِ�إ ْن َر�أَى َف ِ�ضيل ًة َ�أعْ َر� � َ�ض َو�أَب َْط�أَ َع ْنهَا ،اَل ي ََخ ُ
اف
ُذ ُنو َب ُه ا ْل َق ِدي َم َة ،و اََل َي ْر َت ِد ُع ِفيمَا َب ِق َي ِم ْن ُع ُم ِر ِه ِم َن ُّ
وبَ ،ي َتوَا َنى ع َِن ا ْل ِب ِّر َو ُيب ِْط ُئ
الذ ُن ِ
َع ْن ُهَ ،غ ْي َر ُم ْك َت ِر ٍث ِلمَا َفا َت ُه ِم ْن َذ ِل َك �أَ ْو َ�ض َّي َع ُهَ ،ف ِت ْل َك ع َْ�ش ُر ِخ�صَ ٍال ِم ْن ِ�ص َف ِة ا ْلجَ ِاه ِل
ا َّل ِذي حُ ِر َم ا ْل َع ْق َل»(((.

((( غرر الحكم �ص .74
((( الكافي ،ج� ،1ص .50
((( نهج البالغة� ،ص .502
((( الكافي ،ج� ،2ص .116
((( نهج البالغة� ،ص .531
((( العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،1ص .129

الدّرس الثامن والثالثون

البخل
حقيقته  ،آثاره وكيفية معالجته

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتعرّف �إل���ى معنى البخل وعواقب���ه على ال�صعيد
الفردي واالجتماعي.
2 .2يتعرّف �إل���ى منا�شىء البخل والتّ�ض���اد بينه وبين
الإيمان.
3 .3ي�شرح كيفيّة عالج هذا المر�ض.

تمهيد
ال�شّ خ�صيّ���ة البخيل���ة �شخ�صيّ���ة ظالميّة ،تبثّ �أج���واء الب�ؤ�س والي�أ�س �أينم���ا حلّت ،وتجعل
الحياة �ضيّقة تكاد تخنق ك ّل من عاي�شها .والبخيل �إن�سا ٌن منع نف�سه الفر�صة الكبرى في هذه
الحياة الدّنيا ،وهي التّنعّم بالموارد الإلهيّة الالمتناهيّة.
والكثير من النّا�س ال يرون �أيّ �أمل بمعالجة البخيل ،وهم يرجعون هذه الخ�صلة �إلى الطّ بع
الموروث عن الآباء والأمّهات ،ويق�صدون بذلك �أنّه غير قابل للعالج.
فما هو البخل؟ ومن �أين ين�ش�أ؟ وكيف يمكن معالجته؟
ما هو البخل؟
يع���رف الإن�س���ان بوجدانه �أنّ العطاء هو �أحد الخ�صال الإن�سانيّ���ة التي ميّزت بني �آدم عن
غيره���م من كائنات العال���م .فالتّراحم الذي �أودعه اهلل في قلوب الب�ش���ر لكي يتوا�صلوا فيما
بينه���م ،ي�ستلزم العطاء والتّبادل .وعندما يتوقّ���ف الإن�سان عن العطاء ـ �أي يبخل ـ فهذا يعني
�أنّ الرّحمة فُقدت من قلبه و�أ�صبح خارج نطاق الإن�سانيّة.
وبالطّ ب���ع ال يُعرف البخيل من موقف �أو موقفي���ن ،بل هو �سيرة عامّة في �شخ�صيّته .فلي�س
ك ّل م���ن منع بخيل ،لك���نّ البخل هو المنع حين ال يكون مبرّر .وهو �ض��� ّد ال�سّ خاء ،كما جاء في
حديث جنود العقل والجهل« :وال�سّ خاء و�ضدّه البخل».
ولأجل تحديده ب�صور ٍة �أف�ضل ،فقد جُ عل في مقابل الإ�سراف حيث يتو�سّ ط ال�سّ خاء بينهما،
«وال�سّ خاء يتو�سّ ط بين بين الإ�سراف والبخل»(((.
((( الأربعون حديثًا� ،ص .424
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ففي الأوّل ،يجب على الإن�سان �أن يتّجه نحو ال�سّ خاء في عالم الأخالق والف�ضائل النّف�سيّة،
ويك���ون عل���ى هذا الأ�سا�س �إمّا �سخيًّا �أو بخيلاً  .وفي مجال ال�سّ ل���وك العمليّ عليه �أن يعتدل في
�إنفاقه ،فال ي�سرف وال يبخل.
من أين ينشأ البخل؟
و�سواء �أكان البخل طبعًا موروثًا �أم خلقًا م�ستجدًّا ،ف�إنّ ما ي�شكّله ويمنحه �صفة الملكة في
النّف�س �أمران �أ�سا�سيّان ذكرهما الإمام الخمينيّ {:
الشهوة
 .1ق ّوة ّ

ق���وّة ال�شّ هوة ،حيث يقول {« :وقوّة ال�شّ ه���وة وفروعها ال�شّ ره والحر�ص والطمع والبخل
ونظائرها»(((.
 .2احتجاب الفطرة

يقول الإمام {« :وهذا الخلق الفا�سد[الحر�ص] يُع ّد من لوازم الفطرة المحجوبة
وم���ن جنود الجه���ل؛ لأنّ جميع �أ�س�س���ه مقامة على الجه���ل ،والجهل بح ّد ذات���ه نا�شئٌ من
احتجاب الفطرة ...وهذا يدفع الإن�سان �إلى التّعلّق بالدنيا ،ويقوّي جذور �شجرة حبّها في
قلب���ه ،ويزيّن له زخارفها ،ويروث فيه مجموعة من الأخالق والأعمال القبيحة مثل البخل
والطمع»(((.
فعندم���ا تق���وى ال�شّ هوة وت�ستحك���م في النّف�س ي���زداد تعلّق الإن�سان بمت���اع الدّنيا (حتّى لو
كان���ت حقيرة وو�ضيعة) ،ويزداد حر�ص���ه عليها في�شت ّد ولعه وتم�سّ كه بها ،وعندئذٍ ت�صبح هذه
الأ�شي���اء ج���زءًا �أ�سا�سيًّ���ا في نف�سه .ف�إذا طُ ل���ب منه العطاء كان كمن يُ�سل���خ عنه جلده ولحمه
وربّما عظامه.
وعندم���ا تحتجب فطرته فال يرى بعدها حقيقة الكمال �أو مظاهره الواقعيّة ي�ضيق العالم
ف���ي عيني���ه ،فيراه �صغي���رًا محدودًا ج���دًّا ،ويرى حاله في حرم���انٍ دائمٍ مهم���ا كان يمتلك �أو
يقتني؛ ولذلك قال �أمير الم�ؤمنين « :Qعَجِ بْتُ ِل ْلبَخِ يلِ يَ�سْ َتعْجِ ُل ا ْل َف ْق َر الَّذِ ي مِ ْن ُه َهرَبَ ،
((( جنود العقل والجهل� ،ص .89
((( (م.ن)� ,ص .212 - 211
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ِي�ش ِف ��ي الدُّ ْنيَا َعي َْ�ش ا ْل ُف َق� �رَاءَِ ،ويُحَ ا�سَ ��بُ فِي الآخِ َر ِة
َو َيفُو ُت� � ُه ا ْل ِغ َن ��ى ا َّل ��ذِ ى ِ�إيَّا ُه طَ لَ ��بَ َ ،ف َيع ُ
حِ �سَ ابَ االْغْ ِنيَاءِ»(((.
عندما تجال�س البخيل تراه ي�شكو دومً ا من قلّة الموارد والنّعم ،ولي�س هذا �إلاّ من احتجاب
الفط���رة التي خلقه���ا اهلل لكي تدرك الكمال الالمتناهي والجم���ال المطلق في عالم الوجود.
وال �ش���كّ ب�أنّ من ا�ستيقظت الفطرة فيه �سيرى العالم كذلك ،وعندها لن يكون من خ�سار ٍة �أو
نق�ص���ان في �أن ينفق القليل مقابل م���ا �أع ّد اهلل له من كثيرٍ ال نهاية له}،ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ {(((.
فلهذا نجد �أمير الم�ؤمنين  Qيقول« :من �أيقن بالخلف ،جاد بالعطيّة»(((.
مث���ل هذا ال�شّ خ�ص البخي���ل هو الذي حذّرنا من ع�شرته وم�صاحبت���ه وم�شاورته ،كما قال
عليّ « :Qو اََل ُتدْخِ لَنَّ فِي مَ�شُ و َرتِكَ بَخِ اًيل َيعْدِ لُ بِكَ عَنِ ا ْلف َْ�ضلِ َو َي ِعدُكَ ا ْل َفقْر»(((.
ما هي عواقب البخل؟
ال يوج���د مثل �أولياء اهلل العارفين بحقائق الموجودات و�أ�س���رار العالم من يمكن �أن يدلّنا
على عواقب البخل و�آثاره.
 .1البعد عن اهلل ودخول ال ّنار

فعن الإمام الرّ�ضا � Qأنّه قال« :ال�سَّ خَ ا ُء �شَ جَ َر ٌة فِي الْجَ َّن ِة �أَغْ �صَ ا ُنهَا فِي الدُّ ْنيَاَ ،فمَنْ
َت َع َّل� � َق ِبغ ُْ�ص ��نٍ مِ ْنهَا �أَ َّد ْت ُه ِ�إلَى الْجَ َّن� �ةِ ،وَا ْلبُخْ ُل �شَ جَ َر ٌة فِي النَّا ِر �أَغْ �صَ ا ُنهَا فِي الدُّ ْنيَا َفمَنْ َت َع َّل َق
ِبغ ُْ�صنٍ مِ نْ �أَغْ �صَ ا ِنهَا َ�أ َّد ْت ُه �إِلَى النَّا ِر �أَعَا َذنَا اللهَّ َُ ،و ِ�إيَّا ُك ْم مِ نَ النَّارِ!»(((.
ُوف وَحُ �سْ نُ ا ْلبِ�شْ ِر َيكْ�سِ بَانِ ا ْلمَحَ َّب َة
ال�صادق � Qأنّه قال�« :صَ نَا ِئ ُع ا ْل َم ْعر ِ
وع���ن الإمام ّ
ُو�س ا ْلوَجْ ِه ُي ْب ِعدَانِ مِ نَ اهلل َو ُيدْخِ اَلنِ النَّارَ»(((.
َو ُيدْخِ اَلنِ الْجَ َّنةَ ،وَا ْلبُخْ ُل َو ُعب ُ
((( نهج البالغة� ،ص.491
((( �سورة المنافقون ،الآية .7
((( نهج البالغة� ،ص.494
((( (م.ن)� ,ص .430
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،7ص  ،14باب وجوب الجود وال�سّ خاء بالزّكاة.
((( الكافي ،ج� ،2ص.103
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الدين
 .2محق ّ

أي�ضا� ،أنّه قال« :مَنْ َعرَفَ اهلل خَ ا َفهَُ ،ومَنْ خَ افَ اهلل حَ َّث ُه الْخَ وْفُ مِ نَ اهلل َعلَى
وعن���ه ً � Q
َالَخْ ِذ ِب َت ْ�أدِي ِب� �هَِ ،فبَ�شِّ ِر ا ْلمُطِ ي ِعي ��نَ ا ْل ُم َت�أَ ِّدبِينَ ِب�أَدَبِ اهلل و َْالآخِ ِذي ��نَ عَنِ اهلل �أَ َّن ُه
ا ْل َع َم ��لِ بِطَ ا َع ِت� � ِه و ْ أ
حَ قٌّ َعلَى اهلل �أَنْ ُينْجِ َي ُه مِ نْ مَ�ضَ اَّلتِ ا ْل ِفتَنِ َ ،ومَا َر�أَيْتُ �شَ يْئاً ُه َو �أَ�ضَ ُّر لِدِينِ ا ْلمُ�سْ ِل ِم مِ نَ ال�شُّ ح»(((.
وقريبٌ من هذا المعنى ،ما ورد في الكافي ال�شّ ريف ،عن جعفر ،عن �أبيه ،قال :قال ر�سول
الِ�سْ اَل َم مَحْ َق ال�شُّ حِ �شَ يْءٌ» ،ثُمَّ قَالَ �« :إِ َّن ِل َهذَا ال�شُّ حِ َدبِيباً َك َدبِيبِ ال َّنمْلِ ،
اهلل« :Pمَا مَحَ َق ْ إ
وَ�شُ عَباً كَ�شُ عَبِ ال�شِّ رَكِ »).(2
الداء
ّ .3

وعندما ي�صبح البخ���ل �سجيّة عامّة وخ�صلة اجتماعيّة ذات �أعراف ومبرّرات ،ف�إنّه ي�سوق
المجتم���ع نحو �أفظ���ع الموبقات ،كما فعل بقوم لوط ،حيث جاء ف���ي حديث عن ر�سول اهلل �أنّه
كان يتع���وّذ من البخل ،فقالَ « :ن َع ْم يَا َ�أبَا مُحَ مَّدٍ  ،فِي ُك ِّل �صَ بَا ٍح َومَ�سَ ا ٍء َونَحْ نُ َن َت َع َّو ُذ ِباللهَّ ِ مِ نَ
ا ْلبُخْ ��لِ  ،اهلل َي ُق ��ولُ }:ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ {((( ،وَ�سَ �أُخْ ِب� �رُكَ َع ��نْ
ُوط كَا ُن ��وا �أَهْ َل َق ْر َي ٍة أَ��شِ حَّ ��ا َء َعلَى الطَّ عَامَِ ،ف�أَعْ َق َب ُه� � ُم ا ْلبُخْ ُل دَا ًء اَل
عَا ِق َب� � ِة ا ْلبُخْ ��لِ � :إِ َّن َق� � ْو َم ل ٍ
َدوَا َء َل ُه فِي ُفرُوجِ ِهمْ»(((.
 .4ذهاب اإليمان

وم���ا يلف���ت نظرنا تلك التّ�صريح���ات الواردة في الأحادي���ث حول التّ�ضاد الكام���ل بين الإيمان
ال�صادق Qقال« :ا ْل ُم�ؤْمِ نُ اَل َيبْخَ لَُ ،و�إِنْ بُخِ َل َعلَ ْي ِه �صَ َبرَ»(((.
والبخل ،ففي حديث الإمام حول ّ
�أو ما جاء عنه  :Qاَ«ل َيكُونُ ا ْل ُم�ؤْمِ نُ جَ بَاناً و اََل حَ رِي�صاً و اََل �شَ حِ يحاً»(((.
أي�ض���ا قوله « :Qا ْل ُم�ؤْمِ نَ اَل َيكُونُ �سَ جِ َّي ُت ُه ا ْل َك ��ذِ بَ وَا ْلبُخْ َل وَا ْلفُجُ ورََ ،و ُر َّبمَا َ�أ َل َّم مِ نْ
و� ً
َذلِكَ �شَ يْئاً اَل َيدُو ُم َعلَ ْيهِ»(((.
((( بحار الأنوار ،ج� ،67ص .400
((( الكافي ،ج� ،4ص.45
((( �سورة الح�شر ،الآية .9
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،7ص.30
((( الكافي ،ج� ،2ص .226
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،9ص.40
((( الكافي ،ج� ،2ص .442

 هتجلاعم ةيفيكو هراثآ  ،هتقيقح  ؛ لخبلا

533

اليمَانُ وَا ْلبُخْ ُل
وعندم���ا ن�أتي �إلى �أ�صل هذه ال�شّ جرة الطّ يبّة ،نراه  Pيقول :اَ«ل يَجْ تَمِ ُع ْ إِ
فِي َقلْبِ امْ ِرئ»(((.
وق���د عرفن���ا �أنّ الإيمان ب���اهلل تعالى يعني �شع���ور القلب بح�ضور اهلل ف���ي �ش�ؤونه الجماليّة
كالرّحم���ة واللطف والوهب والإنعام ،ومن لم يلحظ هذا الح�ضور الإطالقي في الوجود فلي�س
بم�ؤمن ،قال اهلل تعالى}:ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ {(((.
و�أق��� ّل ما يُقال عن البخيل �أنّه لو الحظ هذه النّعمة المطلقة لما مُنع من الخير الذي ي�أتيه
�شخ�ص ال ي�ؤمن �أنّ ما لديه �أمانة من ربّه �إليه ،ولو كان يعتقد �أنّ ما لديه هو
ٌ
من ربّه .والبخيل
من عند نف�سه فهذا الأحمق بعينه.
 .5منشأ كلّ سوء

ويكف���ي البخل �شرًّا �أنّه كم���ا قال �أمير الم�ؤمنين« :Qا ْلبُخْ ُل جَ امِ � � ٌع ِلمَ�سَ اوِئِ ا ْل ُعيُوبِ ،
وَهُ َو ِزمَا ٌم ُيقَا ُد ِب ِه �إِلَى ُك ِّل �سُ وءٍ»(((.
المعالجة
و�إذ عرف���ت التّ�ضا ّد بين البخل والإيمان ،و�أدركت �أنّ البخل والجبن والحر�ص غرائز �شتّى
يجمعه���ا �س���وء الظّ ن باهلل ،كما قال �أمير الم�ؤمنين  ،Qتعلم �أنّ المظهر الأعظم من هذا
الع���ار والقذارة المعنويّة هو �أن ن�ض���ع برنامجً ا لحياتنا نزداد فيه �إيمانً���ا ونثبّت فيه الإيمان،
ونجعل الإيمان هدفًا �ساميًا ل�سعينا وجهادنا في هذه الأر�ض.
وال ينبغ���ي �أن ي�ض ّل���ك ال�شّ يط���ان ،فتظ���نّ �أنّ ه���ذا المر����ض ال ع�ل�اج ل���ه ،فع���ن الإم���ام
الخمين���يّ { �أنّ���ه قال« :و�أمّا الق���ول المعروف ب�أنّ بع����ض الأخالق ال�س ّيئ���ة والرّذائل من
الأمور الذّاتيّة فال يمكن تغييرها ،وهو ممّا ال �أ�صل له ،بل هو كال ٌم فار ٌغ �صاد ٌر من قلّة التّدبّر.
ومقول���ة عدم تغيّر الذاتيّات ال ت�صدق على هذا الباب ،بل �إنّ من الممكن تبديل وتغيير جميع
ال�صف���ات الإن�سانيّة بالرّيا�ضات والمجاه���دات ،حتّى الجبن والبخل والطّ مع يمكن ا�ستبدالها
ّ
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،7ص .26
((( �سورة �إبراهيم ،الآية .34
((( نهج البالغة� ،ص.543
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بال�شّ جاعة والكرم والقناعة وعفّة النف�س»(((.
ل�شخ�ص واحدٍ �أن يقلعها ،ولكن �إذا تر�سّ خت جذورها
ٍ
«�إنّ النّبتة التي غُ ر�ست حديث ًا يمكن
ف���ي الأعم���اق عجزت الأفالك ع���ن قلعها ،وما �أكثر ما يح���دث �أنّ خُ لُق ًا �س ّيئ��� ًا  ،مثل البخل �أو
الح�س���د  ،يظهر في ال�شّ اب الفتى ،فيكون بالإمكان �إ�صالح���ه بقليل من المراقبة وال�سّ عي ،بل
ال�صال���ح المقابل له ،لأنّه ما يزال �ضعيفًا ل���م يتر�سّ خ بعد ،ولكن �إذا غفل
وا�ستبدال���ه بالخلق ّ
عن���ه �صاحبه مدّة وته���اون في �أمره احتاج الإ�صالح �إلى ريا�ض���ات �شديدة ،ومجاهدات �شاقّة
طويلة ،قد ال يمهل الأجل المحتوم الإن�سان المجاهد لإكمالها ،فيرحل �إلى العالم الآخر بتلك
ال�ضغطات والظّ لم���ات في القبر
الأخ�ل�اق المظلم���ة ،والأرجا�س المعنويّ���ة ،وهي علّة ومن�ش����أ ّ
والبرزخ والقيامة»(((.

((( جنود العقل والجهل� ،ص .60
((( (م.ن)� ,ص .153
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المفاهيم الرئيسة

ّ .1
ال�شخ�صيّ���ة البخيل���ة �شخ�صيّة ظالميّة تب ّ
���ث �أجواء الب�ؤ�س والي�أ����س �أينما ح ّلت وتجعل
الحياة �ضيّقة تكاد تخنق ك ّل من عاي�شها.
 .2البخي���ل �إن�سا ٌن من���ع نف�سه الفر�صة الكبرى في هذه الحياة الدّنيا وهي ال ّتنعّم بالموارد
الإلهيّة الالمتناهيّة.
 .3لي�س ك ّل من منع بخيل ،لكن البخل هو المنع حين ال يكون مب ّررًا.
يتو�سط بين الإ�سراف والبخل.
وال�سخاء ّ
ال�سخاءّ ،
 .4البخل �ض ّد ّ
 .5البخيل هو الذي يكون البخل بار ًزا في �سيرته العامّة.
 .6ين�ش�أ البخل من قوّة ال�شهوة ،مما يزيد تعلق الإن�سان بالدنيا وحر�صه عليها؛ واحتجاب
الفطرة ،مما يجعله ال يرى الكمال ،فيرى نف�سه في حرمان دائم ،وتراه ي�شكو دومً ا من
ق ّلة الموارد وال ّنعم.
 .7م���ن �آث���ار البخل :البعد عن اهلل ودخ���ول ال ّنار؛ محق الدين؛ َ�س���وق المجتمع نحو �أفظع
الموبق���ات (كالموبق���ة التي �أ�صابت قوم لوط)؛ ذهاب الإيم���ان (فالإيمان يعني �شعور
القلب بح�ضور اهلل في الوهب والإنعام ،والبخيل ال يرى نعمة اهلل عليه)؛ هذا بالإ�ضافة
�إلى �أنه ِزمَ ا ٌم ُي َقا ُد ِب ِه ِ�إ َلى ُك ِّل ُ�س ٍوء.
 .8م���ن الخط����أ االعتقاد ب�أنه ال يمكن التخل����ص من �آفة البخل .يمك���ن �إ�صالح هذا الآفة
بالقلي���ل م���ن المراقب���ة وال�سعي وو�ض���ع برنامج لحياتنا ن���زداد فيه �إيما ًن���ا ونثبّت فيه
تتر�سخ في نف�سه بقوة.
الإيمان ،خا�صة �إذا ظهرت في ال�شاب ،وقبل �أن ّ
� .9أم���ا �إذا غف���ل عنه���ا �صاحبه���ا وته���اون بها ،احت���اج الإ�ص�ل�اح �إلى ريا�ض���ات �شديدة،
ومجاهدات �شا ّقة طويلة ،وقد يرحل �إلى العالم الآخر بتلك الأخالق المظلمة التي هي
ال�ضغطات ّ
ع ّلة ومن�ش�أ ّ
والظلمات في القبر والبرزخ والقيامة.
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شواهد من وحي ّ
الدرس

دعاء:

ِ�ص
هلل ا َّل� �ذِي الَ َي ِف� � ُر ُه ا ْل َم ْن ُع وَالْجُ مُودَُ ،والَ ُي ْكدِي ِه الإعْطَ ا ُء وَالْجُ ��ودُ; �إِ ْذ كُلُّ ُمعْط ُم ْن َتق ٌ
«الْحَ ْم� � ُد ِ
�سِ � �وَاهَُ ،وكُلُّ مَا ِن ��ع َم ْذ ُم ��و ٌم مَا خَ �ل�اَ هَُ ،و ُه َو ا ْل َم َّن ��ا ُن ِب َفوَا ِئ� � ِد ال ِّن َعمَِ ،وعَوا ِئ� � ِد ال َمزِي ِد وَا ْلقِ�سَ � �مِ ،عِ يَا ُل ُه
ال ِئ� �قُ� ،ضَ مِنَ �أَ ْرزَا َق ُه� �مَْ ،و َق َّد َر َ�أ ْقوَا َت ُهمَْ ،و َن َه َج �سَ بِي َل الرَّاغِ بِينَ إِ� َل ْيهِ ،وَالطَّ ا ِلبِينَ مَا َل َد ْيهَِ ،و َلي َْ�س
الْخَ َ
ِب َم ��ا �سُ ِئ� � َل ِب�أَجْ � � َو َد مِ ْن ُه ِبمَا َل� � ْم يُ�سْ �أَلُ .ا َلأ َّو ُل ا َّلذِي َل ْم َي ُك ��نْ َل ُه َق ْب ٌل َف َيكُو َن �شَ ي ٌء َق ْبلَ� �هُ ،وَالآخِ ُر ا َّلذِي
َل ْي� � َ�س َل� � ُه َب ْع� � ٌد َف َيكُو َن �شَ يْ ٌء َب ْع� � َدهُ ،وَالرَّا ِد ُع �أَنَا�سِ يَّ الأبْ�صَ ا ِر َع ��نْ �أَنْ َتنَا َل ُه �أَ ْو ُت ْد ِر َكهَُ ،م ��ا اخْ َتلَفَ َعلَ ْي ِه
دَهْ ٌر َفيَخْ َتلِفَ مِ ْن ُه الحَ الَُ ،والَ كَا َن فِي َمكَان َفيَجُ و َز َعلَ ْي ِه االن ِتقَالَُ ،و َل ْو َوهَبَ مَا َت َنفَّ�سَ تْ َع ْن ُه َمعَا ِد ُن
الْجِ بَالِ  ،وَ�ضَ حِ كَتْ عِ ْن ُه �أَ�صْ دَافُ ا ْلبِحَ ارِ ،مِ نْ ِف ِل ِّز اللُّجَ يْنِ وَا ْل ِع ْقيَانِ َ ،و ُنثَا َر ِة ال ُّد ّر وَحَ ِ�صي ِد ا ْل َمرْجَ انِ ،
مَا �أَ َّث َر ذلِكَ فِي جُ و ِدهَِ ،و َال �أَ ْن َف َد �سَ َع َة مَا عِ ْن َدهَُ ،و َلكَا َن عِ ْن َد ُه مِ نْ ذَخَ ا ِئ ِر الأَ ْنعَا ِم مَا َال ُت ْن ِف ُد ُه مَطَ الِبُ
ِي�ض ُه �سُ �ؤَا ُل ال�سَّ ا ِئلِينَ َ ،والَ ُيبْخِ ُل ُه �إِلْحَ ا ُح ال ُملِحِّ ينَ »(((.
االَنَامِ؛ لأ َّن ُه الْجَ وَا ُد ا َّلذِي َال َيغ ُ

الآيات الكريمة:

} .1ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ{(((.
} .2ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ {(((.
} .3ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ {(((.
} .4ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ {(((.

((( نهج البالغة� ،ص.124
((( �سورة �آل عمران ،الآية .180
((( �سورة الن�ساء ،الآية .37
((( �سورة محمد ،الآية .38
((( �سورة الليل ،الآيات .10 - 8
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ال�صادق �ِ « :Qإ َّن اهلل َع َّز وَجَ َّل َقا َل�ِ :إ َّن ا ْلب َِخي َل م َْن َيب َْخ ُل ِبال�سَّ اَلم»(((.
إمام
ِ
 .5عن ال ِ
 .6عَ نْ ر َُ�س ِول اهللَ :P
«خ ْ�صلَ َتانِ اَل َتجْ َت ِمعَانِ ِفي مُ�سْ ِل ٍم :ا ْلب ُْخ ُل وَ�سُ و ُء ا ْل ُخ ُل ِق»(((.
 .7عنْ
ر�سول اهلل�« :Pإِ َّن اهلل َخلَ َق ا ْلجَ َّن َة َثوَاباً ِ ألَ ْو ِليَا ِئ ِه َفحَ َّفهَا ِبا ْلجُ و ِد وَا ْل َك َر ِم ،و ََخلَ َق
ِ
ال َّنا َر ِع َقاباً ِ ألَعْ َدا ِئ ِه َفحَ َّفهَا ِبال ُّل�ؤْ ِم وَا ْلب ُْخ ِل»(((.
 .8عَ ِن ا ْل َف ْ�ض ِل ب ِْن �أَ ِبي ُق َّر َةَ ،ق َالَ :ق َال �أَبُو عَ ْب ِد اهلل َ « :Qت ْد ِري مَا َّ
ال�ش ِحيحُ؟» ُق ْلتُ  :هُ َو
ا ْلب َِخي��� ُلَ ،ق َالُّ :
«ال�شحُّ َ�أ َ�شدُّ ِم َن ا ْلب ُْخ ِل؛ ِ�إ َّن ا ْلب َِخي َل َيب َْخ ُل ِبمَا ِفي ي َِد ِه ،و َّ
َال�ش ِحي ُح ي َُ�شحُّ
ا�س َ�شيْئاً
ا�س َو َعلَى مَا ِفي َي َد ْي ِه ،حَ َّتى اَل َيرَى ِممَّا ِفي �أَي ِْدي ال َّن ِ
َعلَ ��ى َم ��ا ِفي �أَي ِْدي ال َّن ِ
�إِ اَّل َت َم َّنى �أَ ْن َي ُكو َن َل ُه ِبا ْل ِح ِّل وَا ْلحَ رَا ِم ،و اََل َي ْق َن ُع ِبمَا َر َز َق ُه اهلل»(((.
���ذ ُر ِمنَ َّ
 .9عَ ���نْ جَ ْع َف ٍر ،عَ ���نْ �أَ ِبي ِه�َ ،أ َّن عَ ِل ّي ًا �َ Qس ِم��� َع رَجُ لاً َي ُق ُ
ال�ش ِحيحُ �أَعْ َ
ولَّ :
الظا ِل ِم.
الظا ِل َم َي ُتوبَ َويَ�سْ َت ْغ ِف ُر اهلل َو َي� � ُر ُّد ُّ
���الَ « :ك َذب َْت؛ ِ�إ َّن َّ
َف َق َ
الظ اَل َم َة َعلَى �أَهْ ِلهَا ،و َّ
َال�ش ِحي ُح
َال�ص َد َق َة ،و َِ�صلَ َة الر َِّح ِمَ ،و ِ�إ ْقرَا َء َّ
هلل،
�إِ َذا َ�ش َح َم َن َع ال َّز َكا َة ،و َّ
ال�ضي ِْف ،وَال َّن َف َق َة ِفي �سَ ِب ِ
يل ا ِ
َو�أَ ْبوَابَ ا ْل ِبرِّ .وَحَ رَا ٌم َعلَى ا ْلجَ َّن ِة �أَ ْن َيد ُْخلَهَا َ�ش ِحيحٌ »(((.
َال�ش َح؛ َف ِ�إ َّنمَا َهلَ َك م َْن َكا َن َق ْبلَ ُك ْم ِب ُّ
أعظم�ِ « :Pإيَّا ُك ْم و ُّ
ال�ش ِح� ،أَ َمر َُه ْم
 .10عَ ِن
ِ
الر�سول ال ِ
ِبا ْل َك ِذ ِب َف َك َذبُواَ ،و�أَ َمر َُه ْم ِب ُّ
الظ ْل ِم َف َظلَمُواَ ،و�أَ َمر َُه ْم ِبا ْل َق ِطي َع ِة َف َق َطعُوا»(((.
 .11عَ ���نْ
أعظم« :Pيَا َع ِل ُّي ،اَل ُت َ�ش ��ا ِو َر َّن جَ بَاناً َف�إِ َّن ُه ي َُ�ض ِّي � ُ�ق َعلَي َْك ا ْلم َْخ َرجَ،
ِ
الر�سول ال ِ
و اََل ُت َ�ش ��ا ِو َر َّن ب َِخي�ًل�ااً َِف�إ َّن ُه َي ْق ُ�ص ُر ِب َك ع َْن َغا َي ِتك ،و اََل ُت َ�شا ِو َر َّن حَ ِري�صاً َف�إِ َّن ُه ُي َزي ُِّن َل َك
ْ�ص َغ ِري َز ٌة يَجْ َم ُعهَا �سُ و ُء َّ
الظ ِّن باهلل»(((.
َ�ش َّر َها ،وَاعْ لَ ْم �أَ َّن ا ْلجُ ب َْن وَا ْلب ُْخ َل وَا ْل ِحر َ

((( الكافي ،ج� ،2ص .645
((( و�سائل ال�شيعة ج� ،9ص .39
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،15ص .259
((( الكافي ،ج� ،4ص .45
((( (م.ن)� ,ص .44
((( و�سائل ال�شيعة ج� ،9ص .42
((( نهج البالغة� ،ص .430

الدّرس التاسع والثالثون

الهذر والجرأة واالنتقام
معناها ،منشؤها وسبل معالجتها

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يبيّ���ن من�ش����أ اله���ذر و�آث���اره ومفا�س���ده فردي��� ًا
واجتماعياً.
2 .2ي�شرح كيفيّة التخلّ�ص من رذيلة الهذر.
3 .3يتعرّف �إلى نم���اذج �شخ�صيّات �أخرى كالمتجرّئة
واالنتقاميّة.

تمهيد
ين�ش����أ الإن�س���ان في مجتم���عٍ يولي �أهميّ���ة كبيرة لل���كالم .ومنذ نعوم���ة �أظاف���ره ،وقبل �أن
ي���درج ما�شيً���ا ،نجده في معر�ض تعلّم ال���كالم كيفما كان .وعندما ينطق ب����أوّل كلمة ينال من
اال�ستح�سان والتّرغيب ما ال يناله على �أيّ عمل �آخر.
نتربّ���ى جميعً���ا في بدء الأمر على ح�سن ال���كالم ،ثمّ ت�أتي التّعالي���م الإ�سالميّة لت�ؤكّد على
ال�صمت ف�ضيل ًة لأبنائنا،
ال�صمت وقلّة الكالم! فكيف نجمع بين الأمرين؟ وكيف نجعل ّ
ح�سن ّ
مع ما للنطق من �أهمّية ودور في بناء ال�شّ خ�صيّة والتّوا�صل العلميّ وعبادة الحقّ ؟
ّ
ّ
خصية الهاذرة؟
ما هي الش
يق���ول الإم���ام الخمين���يّ {« :الهَ���ذَ ر ...وهو الهذي���ان ،والكالم بالأم���ور الفارغة غير
المفيدة»(((.
وال�شّ خ�صيّة الهاذرة ،هي الت���ي يكون الكالم عندها و�سيل ًة لإثبات الذّات وت�أكيد الموقعيّة
والمنزلة واجتذاب القلوب وتح�صيل االحترام والو�صول �إلى المبتغيات والهيمنة على الغير.
وت�ؤكّ���د التّجارب �أنّ للكالم في المجتمعات الب�شريّة ت�أثيرًا كبيرًا ،وغالبًا ما يفهم الإن�سان
م���ن الأع���راف ال�سّ ائدة �أنّه ي�ستطيع �أن يح�صل على الكثير من النّفوذ من خالل الكالم ب�شتّى
�أ�ساليبه وطرقه.
ولمّ���ا كان هذا الإن�سان بعيدً ا ع���ن التّهذيب الحقيقيّ وعن معنى ال�سّ ي���ر وال�سّ لوك و�أهميّة
الرّجوع �إلى اهلل والإنابة �إليه ،ف�إنّه �سيتو�سّ ل ب�أيّ �شيء يو�صله �إلى القدرة التي ين�شدها بحكم
الفطرة ،وهنا لن يجد �أ�سهل من الكالم طريقًا �إلى ما ي�صبو �إليه!
((( جنود العقل والجهل� ،ص.345
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الخميني {
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فعندم���ا تختفي �آث���ار التّربية الإلهيّة ،وتح ّل محلّها الأع���راف الجاهليّة التي تمجّ د القدرة
الما ّديّ���ة ،وتعل���ي م���ن �ش�أن ال ّنف���وذ االجتماعيّ  ،ول���و كان على ح�س���اب المعنويّ���ات والطّ هارة
الرّوحيّة ،ف�إنّ الإن�سان �سيتم�سّ ك بك ّل ما كان من �ش�أنه �أن يحقّق له تلك القدرة ،وهنا لن يجد
�أ�سهل من الكالم و�سيلة للو�صول �إلى ما يريده!
ما هي آثار الهذر؟
يذكر الإمام الخميني { مجموعة كبيرة من الآثار الوخيمة النطالق الل�سان وخروجه
عن �ضوابط الحكمة وموازين التّعقّل.
فيقول {« :وحيث �إنّ الهذيان والهذر واللغو والكالم الباطل يُبع ُد الإن�سان عن الكمال
المطل���ق ،ويق ّرب���ه من عالم الطّ بيع���ة و�أحكامها ،ف�إنّ الفطرة ال�سّ ليم���ة تنفر منها ،فهي �سبب
الحتجاب هذه الفطرة عن مبد�أ الكمال»(((.
ويق���ول {�« :أمّا فيما يرتبط بخ�صو�ص �آثار اللغو والكالم القبيح فينبغي االلتفات �إلى
وال�صفاء وال�سّ المة والوقار والطّ م�أنينة
ال�صالح ّ
�ش���دّة �إ�ضراره على الرّوح ،فهو ي�سلب النّف�س ّ
وال�سّ كين���ة ويلوّثه���ا بالجالف���ة والكدر والق�سوة والغفل���ة والإدبار عن ذك���ر اهلل ،وي�سلب الرّوح
حالوة عبادة اهلل وذكره ،وي�ضع���ف االيمان ويوهنه ،ويميت القلب ،ويزيد انحرافات و�أخطاء
الإن�س���ان ،ويورث النّدم العميق ،ويثير الكدورات بين الأ�صدقاء والعداوات بين النّا�س ،ويبعث
�س���وء الظ���نّ في النا����س تجاه الإن�س���ان ،وي�سقطه من �أعينه���م ،فتنعدم ثقتهم ب���ه ،وحينئذٍ ال
يقيم���ون له وزناً .وك ّل هذه الآثار تحدث �إذا لم ي�شتم���ل كالمه على �أنواع المعا�صي ،ولكن من
النّادر �أن ي�شتغل الإن�سانُ باللغو والكالم الباطل وال يخ�ضع ل�سانه للمعايير ال�سّ ليمة ،ثمّ ال يقع
في المعا�صي ،ويبقى كالمه في دائرة اللغو المجرّد �إلى النّهاية؛ لذلك فقد ورد حثٌ �أكيد على
وال�صمت»(((.
ال�سّ كوت ّ
ورُوي عن ر�سول اهلل� Pأنّه قال« :ال تُكثروا الكالم بغير ذكر اهلل ،ف�إنّ كثرة الكالم بغير
ذكر اهلل ق�س ُو القلبِ � ،إنّ �أبعد النّا�س من اهلل القلبُ القا�سي»(((.
((( جنود العقل والجهل� ،ص .354
((( (م.ن)� ،ص .351 - 350
((( الكافي ،ج� ،2ص .114
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ويقول {« :و�إذا احتجبت النّف�س عن فطرتها الأ�صلية ال�سّ ليمة ،وتعلّقت بعالم الطّ بيعة
و�آمال���ه الدّنيئة ،ظهر فيها الحبّ الكاذب واللغو الباطل ،ح���بٌّ كاذبٌ ولغ ٌو باطلٌ ،مثلما يظهر
في المري�ض اال�شتهاء الكاذب للطّ عام الم�ض ِّر له»(((.
فاله���ذر ،مثلما �أنّه ين�ش�أ ب�سبب احتجاب الفطرة ،ف�إنّه ي�ؤدّي �إلى زيادة الحجب عليها� .أمّا
جه���ة االحتج���اب الأولى فذلك لما تقدّم م���ن �أنّ الإن�سان �إذا ر�أى في �ش���يءٍ ناق�ص �أو معيوب
الكم���ال توجّ ���ه �إليه بحكم الفط���رة العا�شقة للكمال .فالفط���رة هنا فاعلة ـ ول���و ن�سبيًّا ـ لكنّها
محجوبة بحجاب الوهم الذي تغذّيه الأعراف االجتماعيّة المتخلّفة .ولأنّ هذه الأعراف ترفع
م���ن �ش�أن الكالم الهاذر ،ف�إنّ الذي ي�صطنع الكالم ويجعل���ه و�سيل ًة �أ�سا�س ّي ًة للمقام واالعتبار
�سيج���د من المجتمع تح�سينً���ا وت�أكيدً ا لذلك ،في�شت��� ّد �شوقه وع�شقه لله���ذر ،وي�شت ّد احتجاب
الفطرة تبعًا لذلك.
كيف نعالج الهذر؟
يق���ول الإمام الخمين���يّ {« :وكان �أهل الرّيا�ض���ات ليلزمون �أنف�سه���م بال�سّ كوت ك�أمرٍ
حتميّ  ،ويهتمّون لأجله بالخلوة والعزلة مع �أنّ في مجال�سة �أهل المعرفة والعلماء و�أهل الإقبال
والتّوجّ ه �إلى اهلل والرّيا�ضات فوائد كثيرة وعائدات ال تُح�صى ،في حين �أنّ في العزلة حرمانًا
م���ن الكثير من المعارف والعلوم ،كما �أنّ خدم���ة الخلق ـ وهي من �أف�ضل الطّ اعات والقربات ـ
تح�صل عاد ًة من خالل المعا�شرة ،لكن م�شايخ �أهل الرّيا�ضات يرجّ حون العزلة على المعا�شرة
ب�سب���ب كثرة �آفات المعا�شرة ،و�صعوبة حفظ الإن�س���ان ـ في الأعمّ الأغلب ـ نف�سه منها .والحقّ
في الأمر �أنّ على الإن�سان في البداية  ،وعند ا�شتغاله بالتّعلّم واال�ستفادة � ،أن يجال�س العلماء
والف�ض�ل�اء ،ولكن م���ع حفظ �آداب الع�شرة ورعاي���ة ومعرفة �أحوال و�أخ�ل�اق المعا�شرين ،كما
يج���ب علي���ه �أن ي�ستفيد من م�شايخ وعظم���اء �أهل التّوجّ ه �إلى اهلل في بداي���ات �سيره و�سلوكه،
وف���ي �أوا�سط و�أوائل نهاياته ،فهو م�ضط ٌّر للع�ش���رة في هذه المرحلة� .أمّا �إذا و�صل �إلى مرحلة
نهاي���ات �سلوكه ،فينبغي له التفرّغ الكامل لنف�سه لم���دّة ،واال�شتغال بالحقّ وذكره تعالى ،ف�إذا
تعار�ض���ت الخل���وة مع الح���قّ خالل هذه المدّة م���ع معا�شرة الخلق ،وجب علي���ه �أن يعتزل لكي
((( جنود العقل والجهل� ،ص .354
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يُفا����ض عليه الكمال الالئق به من الملكوت الأعلى .ف�إذا وجد في نف�سه ظهور حال الطّ م�أنينة
وال�سّ كين���ة واال�ستقرار واال�ستقامة ،و�أَمِ نَ م���ن غلبة الحاالت النّف�سيّ���ة والو�ساو�س الإبلي�سيّة،
حينئ���ذٍ علي���ه �أن يتوجّ ه �إلى معا�شرة الخلق بهدف �إر�شادهم وتعلي���م وتربية عباد اهلل وخدمة
خلق���ه ،فيع ّد نف�سه للإقبال على خدمة الخلق ما ا�ستطاع �إلى ذلك �سبيلاً  .وهذا المنهاج عام
ال�صمت وال�سّ كوت وال���كالم والإر�شاد ،فعلى الإن�سان �أن ي�شتغ���ل في بداية �أمره ـ حيث
ي�شم���ل ّ
يكون متعلّم ًا ـ بالبحث والدّر�س والتّعلّم ،فيجتنب فقط الكلمات والأقوال اللغويّة الباطلة .ف�إذا
َكمُ���لَ فعلي���ه �أن ي�شتغل بالتّفكّر والتّدبُّر ،فيمنع ل�سان ُه ع���ن النّطق بغير ذكر اهلل وما يرتبط به
لكي تفي�ض على قلبه الإفا�ضات الملكوتيّة .ف�إذا �أ�صبح وجوده حقّانيًّا �إلهيًّا ،واطم�أنّ �إلى �إلهيّة
�أقواله وكالمه ،فعليه �أن ينطق ويت�صدّى لتربية النّا�س وتعليمهم والأخذ ب�أيديهم ،فال يتوانى
ع���ن خدمتهم وال للحظة حتّى ير�ض���ى اهلل عنه ،ويجعله من عباده المربِّين ،ويخلّع عليه خلعَة
التّعليم والإِر�شاد ،فيجبر تبارك وتعالى بهذه الخدمة نق�صه حيث وُجد»(((.
ول���و ت�أمّل الإن�سان في ما في كثرة الكالم من مفا�سد ونتائ���ج وخيمة ل�شعر بالنّدم والت�ألّم
من تفلّت ل�سانه .ولع ّل هذا النّدم يكون مقدّمة للإ�صالح� .أجل� ،إنّ �ضبط الل�سان لي�س بالأمر
ال�سّ هل نظرًا ل�سهولة تفلّته من عقاله ،لكنّ القيمة تكمن في المجاهدة ،وك ّل مجاهدة في اهلل
ال ب ّد و�أن ت�صل �إلى غايتها}،ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ {(((.
ّ
ّ
ّ
المتجرئة
خصية
الش
يق���ول الإمام الخمين���يّ { في معر�ض حديثه عن جنود العق���ل والجهل« :الرّهب ُة تعني
الخوف؛ يُقال :رَهِ بَ ـ بك�سر [الهاء] وفتحها  ،رهب ًة ورهبًا ورُهبان ًا ورِهباناً� ،أي خاف .ورَهبان
ـ بفت���ح ال���راء ـ مثل خ�شي���ان ،من المبالغ���ة الخوف ،ورُهب���ان جمع راهب ،وجمعه���ا رهابين.
والرهباني���ة :العزلة ع���ن الخلق واعتزال اللذات الدّنيويّة من �أج���ل اال�شتغال بالعبادة((( ،وقد
نه���ى عنها الإ�سالم ،وفي الحديث« :ال رهبان ّي ��ة في الإ�سالم»((( ،وفي الحديث �أي�ض ًا �أن رج ًال
((( جنود العقل والجهل� ،ص .347 - 346
((( �سورة العنكبوت ،الآية .69
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،14ص.155
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،4ص.117
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ق���ال لر�سول اهلل� Pأري���د �أن �أترهّ ب ،فق���ال« :Pال تفع ��ل ،و�إنّ َترَهُّ بَ �أ ّمت ��ي القعو ُد في
الم�ساج ��د»((( .فالرّهبانيّ���ة بمعن���ى العزلة عن النّا�س واعتزال النّ�س���اء وتعطيل القوى الإلهيّة
الكريم���ة الت���ي �أنعم اهلل بها على الإن�سان ،تُعبّر عن غاية الجه���ل ،وتولّد الكثير من المفا�سد؛
لذا ال يمكن �أن تكون نتيج ًة للخوف من الحقّ تعالى ،فهذا الخوف من جنود العقل ومن عوامل
�إ�صالح النّفو�س ،وهو يقابل الجر�أة على الحقّ تعالى»(((.
ال�صادق:Q
ولمّ���ا كان التج ّر�ؤ مقابلاً للرّهبة ،كما جاء في الحديث نف�سه عن الإمام ّ
«الرهب ��ة و�ض ّده ��ا وهي الجر�أة» ،ف�إنّ التج ّر�ؤ درجات تقابل درجات الرّهبة والخ�شية من اهلل
تعالى.
يق���ول الإمام{« :وتقاب���ل ك ّل درجة من درج���ات الرّهبة ،درجة من درج���ات الجر�أة،
فتقاب���ل الدّرجة الأولى درجة الجر�أة على المعا�صي ،وتقابل الثّانية درجة الجر�أة على الزلاّ ت
والأخط���اء ،وتقابل الثّالث���ة الجر�أة على الدّخول في الحجب طواعيّ���ة ،وتقابل الرّابعة الجر�أة
وال�صبغة النّف�سانيّة ال�شّ يطانيّة ذاتًا و�صفة وفعلاً »(((.
على ر�ؤية النّف�س ّ
ويق���ول الإمام {« :اعلم� ،أنّ التّعظي���م والرّهبة منه ،من الأمور الفطريّة المخمّرة في
جب ّل���ة جمي���ع �أفراد العائل���ة الب�شريّة ،ولو ُفتّ�ش���تْ قلوبهم جميعًا لما وُجِ دَ مَ ���نْ �ش ّذ عنها فهم ـ
و�إن اختلف���وا ف���ي ت�شخي�ص الم���وارد والم�صادي���ق ـ �إلاّ �أنهم متّفقون على �أ�ص���ل هذه الحقيقة
الفطريّة .وتح�صل الرّهبة والخوف من المقتدرين وال�سّ الطين والجبابرة حتى عند الأمن من
ال�ضرر ،وهذه الحالُ نا�شئة من فطرة تعظيم العظيم ،ولذلك ي�ستولي على من يح�ضر مجل�س
ّ
بال�صغر والرّهبة والخوف حتى لو لم ت�صدر منه �أيّ مع�صية ،بل �إنّ
ال�سّ لط���ان العادل ال�شّ عور ّ
الذي���ن ي�شعرون بعظم ِة �أح���د العلماء ت�سيطر عليهم ـ فطريًّا ـ الرّهب���ة والخوف عند ح�ضوره،
ال�ضرر منه� .أمّا ما نراه في قلوبن���ا ـ نحن المحجوبين ـ من انعدام
م���ع �أنّهم ي�أمن���ون بالكامل ّ
الخ���وف والرّهبة من الحقّ جلّت عظمته ،فه���و نتيجة عدم �إدراكنا لعظمته ،ونحن نتج ّر�أ على
المولى ج ّل وعال لأنّ الفطرة فينا محجوبة بحجب الطّ بيعة الغليظة ...وفي ليلة المعراج كان
((( بحار الأنوار ،ج� ،80ص .381
((( جنود العقل والجهل� ،ص .296 - 295
((( (م.ن)� ,ص .289
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الر�س���ول الأك���رم Pيُغ�شى عليه عند م�شاهدة ك ّل جلوة من جل���وات العظمة ،ثمّ يفيق بجلو ٍة
م���ن جل���وات الأن�س والرّحمة ف���ي ك ّل مرة .وال �سب���ب للخوف في ذلك المق���ام �سوى م�شاهدة
العظم���ة فال ا�سم وال �صورة للخوف من العذاب والعقاب ،بل �إنّ الحاكم على وجوده Pكان
فطرة الع�شق والمحبّة بتمام حقيقتها ،وفطرة الرّهبة والرّغبة بك ّل معناها خالية بالكامل من
�شوائب االحتجاب ،وحكم الفطرة ال يفترق عن حكم الحقّ ـ ج ّل وعال .من هنا ينبغي االلتفات
�إل���ى �أنّ الجراة على اهلل تعالى ال تقع ـ في �أيّ مرتبة من مراتبها ـ �إلاّ ب�سبب احتجاب الفطرة،
ف���ي حي���ن �أنّ الرّهبة من الحقّ تعالى تتحوَّل ـ م���ع ك ّل مقدار من االحتجاب ـ �إلى مراتب �أخرى
من الخوف والرّهبة»(((.
باال�ستعان���ة بم���ا ذكره الإم���ام ،وبالرّجوع �إلى الأحادي���ث الواردة في ه���ذا الدّر�س ،عُ رّف
التج��� ّر�ؤ وتُحُ دّث عن �أ�سبابه الرئي�سيّة و�آثاره ،واقتُرح خطوات عمليّة لمعالجته ،والح�ؤول دون
تفاقمه و�صيرورته �سمة ل�شخ�صيّة الإن�سان.
ّ
ّ
ّ
االنتقامية
خصية
الش
ال�صافي
ال�صفح ،عُ لم �أنّه �صفة خبيثة وي�ؤّيد هذا النّقل الوجدان ّ
لمّ���ا ذُ كر االنتقام مقابل ّ
ال�صفح والعفو عن���د المقدرة على
والفط���رة ال�سّ ليم���ة ،ف�إنّ النّا����س بح�سب فطرتهم يع���دّون ّ
االنتق���ام من ف�ضائ���ل الأخالق و�أعالها �ش�أنً���ا .كما �أنّهم ينفرون م���ن ال�شّ خ�صيّة التي تنبعث
لل�ضرر .والأ�سو�أ م���ن ذلك �أنّ مثل هذه الخ�صلة غالبًا
نح���و االنتقام كلّما تعرّ�ضت م�صالحها ّ
ال�صفح تدريب للنّف����س على التّوقّف عند
م���ا ت����ؤدّي �إلى الظّ لم واالعتداء وتج���اوز الحدّ .ففي ّ
الحدود واالحتياط في التّعامل مع الحقوق المختلفة للنّا�س.
�أجل �إنّ االنتقام المن�سجم مع الحكمة مطلوبٌ  ،وبه يتمّ الح ّد من الجريمة والظّ لم؛ ولهذا
ال�صفات الفعليّة للح���قّ تعالى ،حيث يقول الإم���ام {« :وما كان متع ّلقًا
كان االنتق���ام م���ن ّ
بالقهر والكبرياء فهو من �صفات الجالل ،كالمالك والملك والقهّار والمنتقم و�أمثالها»(((.

((( جنود العقل والجهل� ،ص .300 - 298
((( معراج ال�سالكين� ،ص .308
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ويقول {�« :إنّ ال�شهوة في النّفو�س الك ّليّة الع�شق للكمال نف�سه ،والغ�ضب فيها هو النّفرة
من النّق�ص ،ويعبّر عن حقائق حقائقها و�سرّها في ح�ضرة الأ�سماء بالرّحمة واالنتقام»(((.
و «يكون �سخط الحقّ المتعال لعبده ،ظهور ًا بالقهّارية واالنتقام ،وظهور حبّه له ،بالرّحمة
والكرامة»(((.
«ال�صفح من جنود العقل والرّحمان ،ومن لوازم الفطرة ال�سّ ليمة المخمّرة
ويق���ول {ّ :
بي���د الق���درة الإلهيّة ،في حي���ن �أنّ �ضدّه ،وهو االنتق���ام ،من جنود �إبلي�س وم���ن �آثار احتجاب
الفط���رة؛ لأنّ المحافظي���ن على �سالمة فطرتهم الأ�صلية وروحانيّته���م الفطريّة منزَّهون عن
ح���بّ الدنيا والنّف����س ،وبالتّالي فه���م منزَّهون عن «التّكال���ب» ،وهو من خ�صو�صيّ���ات النّف�س
ال�سّ بعيّة»(((.
«�إنّ االنتق���ام والغ�ضب في غير محلّه ...ين�ش�أ من ح���بّ الدنيا والنّف�س واالهتمام بالم�آرب
الدنيويّة»(((.
بالنّظر �إلى ما ذكره الإمام { ،وبمراجعة الأحاديث ال�شّ ريفة الواردة في هذا الدّر�س،
عُ ���رّف االنتقام وتُحُ دّث عن �أهمّ العوام���ل التي ت�ؤدّي �إلى �صيرورته �سم���ة ل�شخ�صيّة البع�ض.
وذُ كر �أهمّ الآثار ال�سّ لبيّة لهذه الخ�صلة واقتُرح بع�ض الخطوات لمنع ت�شكّلها في النّف�س.

((( جنود العقل والجهل� ،ص .377
((( الأربعون حديثًا� ،ص .495
((( جنود العقل والجهل� ،ص.377
((( (م.ن)� ،ص.377
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المفاهيم الرئيسة

 .1اله ََذر :هو الكالم بالأمور الفارغة غير المفيدة.
ّ .2
ال�شخ�صيّة الهاذرة هي التي يكون الكالم عندها و�سيل ًة لإثبات ال ّذات وت�أكيد الموقعيّة
والمنزل���ة واجتذاب القلوب وتح�صيل االحترام والو�صول �إلى المبتغيات والهيمنة على
الغير.

 .3الهذر ي�ؤ ّدي �إلى:

•�إبعاد الإن�سان عن الكمال المطلق وحجب الفطرة.
ال�صالح وتلويثها بالق�سوة والغفلة عن ذكر اهلل.
•�سلب النّف�س ّ
•زي���ادة انحراف���ات و�أخط���اء الإن�سان مم���ا يورث النّ���دم العميق ويثير الك���دورات بين
الأ�صدقاء والعداوات بين النّا�س ويبعث �سوء الظنّ في النا�س تجاهه.
 .4م���ن �أجل االبتع���اد عن �آفة الهذر:على الإن�سان �أن ي�شتغل ف���ي البداية بالبحث والدّر�س
وال ّتع ّل���م ،ف�إذا َكم َُل فعليه �أن ي�شتغل بال ّتف ّك���ر وال ّتدبُّر ،ف�إذا اطم� ّأن �إلى �أقواله وكالمه،
فعليه �أن ينطق ويت�صدّى لتربية ال ّنا�س وتعليمهم والأخذ ب�أيديهم.
 .5الج���ر�أة هي �ض��� ّد ال ّرهبة ،بمعنى الخوف من ّ
الحق تعال���ى ،ال ال ّرهبانيّة بمعنى العزلة
وتعطيل بع�ض القوى المنعمة من قبل اهلل تعالى والتج ّر�ؤ درجات تقابل درجات ال ّرهبة
والخ�شية من اهلل تعالى.
ال�صفح (�أي العفو عند المقدرة).
 .6االنتقام ،وهو من جنود �إبلي�س ،هو �ض ّد ّ
ال�صفح تدريب لل ّنف�س على ال ّتو ّقف عند الحدود واالحتياط في ال ّتعامل مع الحقوق
 .7في ّ
المختلفة لل ّنا�س.
ّ � .8إن االنتق���ام المن�سجم مع الحكمة مطلوبٌ  ،وبه يتمّ الح ّد من الجريمة ّ
والظلم .ولهذا،
ال�صفات الفعليّة ّ
للحق تعالى.
كان االنتقام من ّ
 .9ين�ش�أ االنتقام من :حبّ الدنيا .حبّ ال ّنف�س .االهتمام بالم�آرب الدنيويّة .االنتقام ي�ؤدّي
�إلىّ :
الظلم واالعتداء وتجاوز الحدّ.
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شواهد من وحي ّ
الدرس

دعاء:
«ال َّل ُه� �مََّ ،و�إِنْ كَا َن ��تِ الْخِ َي� � َر ُة لِي عِ ْندَكَ فِي َت أْ�خِ ي ِر ا أَلخْ ذِ لِي َو َت� �رْكِ ا ِال ْن ِتقَا ِم مِ مَّنْ ظَ لَ َمنِي
�إِ َل ��ى َي� � ْو ِم ا ْلف َْ�صلِ َومَجْ َم ِع الْخَ ْ�صمِ فَ�صَ ِّل َعلَى مُحَ مَّدٍ َو�آ ِلهَِ ،و�أَ ِّي ْدنِي مِ نْكَ ِب ِن َّي ٍة �صَ ا ِد َق ٍة و ََ�صبْرٍ
ْ�ص ،وَ�صَ ِّو ْر فِي َق ْلبِي مِ ثَا َل مَا ادَّخَ رْتَ لِي مِ نْ
دَائِمٍ َو�أَعِ ْذنِي مِ نْ �سُ و ِء الرَّغْ َب ِة َو َهلَ ِع �أَهْ لِ الْحِ ر ِ
َثوَا ِب ��كَ َ ،و�أَعْ � � َددْتَ لِخَ ْ�صمِ ��ي مِ نْ جَ زَا ِئ ��كَ وَعِ قَابِكَ  ،وَاجْ َع ��لْ َذلِكَ �سَ بَباً ِل َقنَا َع ِت ��ي ِبمَا ق ََ�ضيْتَ ،
َو ِث َقتِي ِبمَا تَخَ َّيرْتَ �آمِ ينَ رَبَّ ا ْلعَالَمِ ينَ � ،إِنَّكَ ذُو ا ْلف َْ�ضلِ ا ْلعَظِ يمِ َ ،و�أَنْتَ َعلَى ُك ِّل �شَ يْ ء قَدِ يرٌ»(((.

الروايات ال�شريفة:
أمير الم�ؤمنينَ �« :Qإياك والهذر؛ فمن كثر كالمه كثرت �آثامه»(((.
 .1عن � ِ
 .2عن ر َُ�س ِول اهلل�ِ « :Pإ َّن �أَحَ َّب ُك ْم ِ�إ َل َّيَ ،و�أَ ْق َر َب ُك ْم ِم ِّني َي ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة مَجْ ِل�ساً� ،أَحْ �سَ ُن ُك ْم ُخ ُلقاً،
َو�أَ َ�شدُّ ُك ْم َتو ُ
َا�ضعاًَ ،و ِ�إ َّن َ�أ ْب َع َد ُك ْم ِم ِّني َي ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة ال َّث ْر َثارُو َن ،و َُه ُم ا ْلمُ�سْ َت ْك ِبرُو َن»(((.
���ن الإمام جَ ْع َف ِر ب ِْن مُحَ َّم ٍد ،عَ نْ �آبَا ِئ ِه َ « :Qقا َل دَاوُو ُد ِل�سُ لَ ْيمَا َن  :Qيَا ُب َن َّي،
 .3عَ ِ
َاح َد ًة َخ ْي ٌر
ول َّ
ول َّ
ال�صم ِْت �إِ اَّل ِم ْن َخ ْي ٍر؛ َف�إِ َّن ال َّن َدا َم َة َعلَى ُط ِ
َعلَي َْك ِب ُط ِ
ال�صم ِْت َم َّر ًة و ِ
ِم َن ال َّن َدا َم ِة َعلَى َك ْث َر ِة ا ْل َك اَل ِم َمرَّات»(((.
غ�ضوا �أب�صاركمّ ،
أمير الم�ؤمنينَ �« :Qأيّها النا� ��سّ ،
وع�ض ��وا على نواجذكم،
 .4ع���ن � ِ
و�أكثروا من ذكر ربّكم ،و�إيّاكم وكثرة الكال م ف�إ ّنه ف�شل»(((.
�ُ .5سئل �أمير الم�ؤمنين  :Qعن الجر�أة؟ فقال« :مواقعة الأقران»(((.

ال�صحيفة ال�سجّ اديّة ،دعا�ؤه Qاذا اعتُدي عليه ور�أى من الظّ المين ما ال يحبّ .
((( ّ
((( غرر الحكم� ،ص .214
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،15ص .378
((( (م.ن)� ,ص .186
((( بحار الأنوار ،ج� ،32ص .174
((( م�شكاة الأنوار ،الطبر�سي� ،ص .236
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دراسات

 .6عن �أمير الم�ؤمنين « :Qا َّت ُقوا اهلل ا ْلي َِم َ
ين ا ْل َكا ِذ َب َة؛ َف�إِ َّنهَا َم ْن َف َق ٌة ِلل�سِّ ْل َع ِة َو َممْحَ َق ٌة
ِل ْل َب َر َك ِةَ ،وم َْن حَ لَ َف ي َِميناً َكا ِذ َب ًة َف َق ِد اجْ َت َرى َعلَى اهلل َف ْل َي ْن َت ِظ ْر ُع ُقو َب َت ُه»(((.
أمير الم�ؤمنينَ َ « :Qف�ل َ�ا َت ْغ ِد َر َّن ِب ِذ َّم ِت � َ�كَ ،و َال َت ِخي�سَ َّن َب َع ْه � ِ�د َكَ ،و َال َت ْخ ِتلَ َّن
 .7ع���ن � ِ
َع ُدو ََّكَ ،ف�إِ َّن ُه َال يَجْ َت ِرى ُء َعلَى اهلل �إِ َّال جَ ِاه ٌل َ�ش ِق ٌّي»(((.
أمير الم�ؤمنينَ « :Qم ��ن انتقم من الجاني� ،أبطل ف�ضل ��ه في الدنيا وفاته
 .8ع���ن � ِ
ثواب الآخرة»(((.
ال َثا ِر �أَ َّن ر َُ�س َ
���ول اهلل َِ « Pل� � ْم َي ْن َت ِق ْم ِل َن ْف ِ�س� � ِه ِم ْن َ�أحَ � ٍ�د َق ُّطَ ،ب � ْ�ل َكا َن َي ْع ُفو
 .9جَ ���ا َء ِف���ي ْ آ
َوي َْ�ص َفحُ»(((.

((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،16ص .39
((( نهج البالغة� ،ص.441 .
((( غرر الحكم� ،ص .346
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،9ص .7

