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المقّدمة

ن�  دن� ونبيِّ الحمد هلل ربِّ الع�لمين, وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبي�ء والمر�سلين, �سيِّ

د بن عبد اهلل, وعلى اآله الطّيبين الط�هرين. اأبي الق��سم محمَّ

وبعد, ف�إنَّ هذا الكت�ب )درو�س تمهيدّية في تزكية النف�س( هو من �سمن �سل�سلة المع�رف 

ة, وتزكية النف�س الإن�س�نّيّة. التعليمية الذي يتن�ول مو�سوع�ت ه�ّمة في م�دة الأخالق الإ�سالميِّ

اإبراهيم الأميني )تزكية  اإعداد هذا الكت�ب على كت�ب العالمة ال�سيخ  وقد اعتمدن� في 

النف�س وتهذيبه�(, حيث تّم تهذيب اأبح�ث هذا الكت�ب وتبويبه�,  واإ�س�فة العديد من المط�لب 

على الدرو�س وو�سعه� في اإط�ر منهجّي ودرا�سّي مفيد مع جملة درو�س اإ�س�فية اأخرى. وذلك 

تلبية لح�جة ال�سرائح التي يخ�طبه� هذا الكت�ب.

وقد عمدن� في هذه الطبعة الجديدة اإلى اإع�دة تنقيح الدرو�س, وتحقيقه�, واإع�دة تبويبه�, 

وترتيبه� مو�سوعّيً�.

كم� اهتّم المركز ب�إخراج الكت�ب في حّلة جديدة, ب�عثة على �سهولة القراءة والعود اإلى 

الكت�ب والرغبة فيه.
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والأ�س�تذة  الطالب  نن�سح  والف�سيلة,  المعرفة  لطالب  الكت�ب  هذا  م  نقدِّ اإذ  ونحن 

ِعدَّ  منه هذا الكت�ب اإن اأرادوا التو�ّسع, �س�ئلين المولى �سبح�نه 
ُ
الرجوع اإلى الم�سدر الذي اأ

اأن ينفع بكت�بن� هذا المج�هدين وكّل ال�س�عين اإلى الكم�ل وال�سع�دة والو�سول اإلى مق�م�ت 

, واهلل من وراء الق�سد. القرب الإلهّيّ

والحمد هلل ربِّ العالمين
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أهز ف  سزفل

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المتعل

 الدرس األول 

التزكية ومعرفة النفس

ف اإلى معنى التزكية واأهّمّيته�. . 1 يتعرَّ

يتعّرف اإلى حقيقة النف�س الإن�س�نّيّة وقيمته�. . 2

يمتلك الدافع للبدء بعملّية تزكية النف�س. . 3





لووى  سزديهم

كم� اأنَّ الإن�س�ن يهتم بج�سده وب�سحته, فيغذيه بم� يوجب نّموه و�سالمته, ويقيه من الآف�ت 

ليع�لجه  عوار�سهم�  اأو حتى  الألم  اأو  ب�لمر�س  �سعوره  عند  الطبيب  اإلى  ويب�در  والأمرا�س, 

منه, في�ستعين ب�لج�سد ال�سليم القوّي على ق�س�ء حوائجه, فكذلك النف�س الب�سرّية, ينبغي 

الهتم�م به� وتغذيته� بم� يوجب رقّيه� و�سالمته�, وينبغي العمل على وق�يته� من المرا�س, 

�سيبت ب�آفة اأو مر�س ب�در اإلى عالجه� م�ستعينً� بتقوية الج�نب الإن�س�ني فيه�. فتنميته� 
ُ
واإذا اأ

ب�لف�س�ئل والأخالق الح�سنة وتهذيبه� من الرذائل الأخالقية والذنوب حتى يقوى فيه� ج�نبه� 

: »عجبت 
P

الإن�س�ني وبعده� المعنوّي, وهذا هو معنى تزكية النف�س وكم� ق�ل ر�سول اهلل

.
(1(

لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء كيف ل يحتمي من الذنوب مخافة النار«

م يديهم  سورد أهةهَّ

تظهر اأهمّية تزكية النف�س بمالحظة الأمور الت�لية:

:R1 - الهدف من بعثة األنبياء

 ,Rفقد و�سلت تزكية النف�س اإلى درجة اأنَّ اهلل تع�لى جعله� هدفً� اأ�س��سّيً� لبعثة الأنبي�ء

وقدج�ء الأنبي�ءR من اأجل م�س�عّدة الن��س على بن�ء اأنف�سهم, وذلك بتعليمهم مك�رم 

النف�سّية  والرغب�ت  الميول  كبح  طرق  اإلى  واإر�س�دهم  عليه�,  وتربيتهم  وف�س�ئله�,  الأخالق 

المخ�لفة للعقل وال�سرع.

ق�ل تع�لى: {ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ    وئ وئ ۇئ 

.
(2(

ۇئ ۆئ ۆئ    ۈئ ۈئ ېئ   ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ}

�سين  )1) ال�سيخ ال�سدوق, من ل يح�سره الفقيه, ج3, �س 359, تحقيق علي اأكبر الغف�ري, ن�سر موؤ�س�سة الن�سر الت�بعة لجم�عة المدرِّ
رفة, ط2, 1404هـ, ب�ب في الم�ئدة اثنت� ع�سر خ�سلة. بقم الم�سَّ

)2) �سورة اآل عمران, الآية 164.
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.
(1(

: »عليكم بمكارم الأخالق فاإنَّ اهلل عزَّ وجل بعثني بها«
P

وعن ر�سول اهلل

.
(2(

م مكارم الأخالق« : »اإنَّما ُبعثت لأتمِّ
P

وعنه

2 - النجاة يوم القيامة:

: »ما يو�سع في ميزان امرئ يوم القيامة 
P

اأثر التزكية يوم القي�مة فيقول � عن  اأمَّ

.
(3(

اأف�سل من ح�سن الخلق«

.
(4(

تي الجّنة تقوى اهلل وح�سن الخلق« : »اأكثر ما تلج به اأمَّ
P

وعنه

 هزةام  إلسالم بزديهم  سورد

اأنَّ  نجد  ولذلك  ب�لأخالق,  اهتم�مً� خ��سً�  واهتمَّ  التزكية  كثيرًا على  الإ�سالم  اأّكد  لقد   

بل  والت�سريع,  الأحك�م  اآي�ت  من  اأكثر  الكريم  القراآن  في  الأخالقّي  الم�سمون  ذات  الآي�ت 

كثير منه�  المع�سومين,  الواردة عن  والأح�ديث  اأخالقيَّة,  اأهداف  القراآنيَّة ذات  الق�س�س 

يرتبط ب�لأخالق.

 :
P

الدين؟ فق�ل م�  ر�سول اهلل  ي�  يديه فق�ل:  بين   من 
P

ر�سول اهلل اإلى  ج�ء رجل 

: »ُح�سن الخلق«, 
P

»ُح�سن الخلق«, ثمََّّ اأت�ه من قبل يمينه فق�ل: ي� ر�سول اهلل م� الدين؟ فق�ل

: »ُح�سن الخلق«, ثمَّ اأت�ه من ورائه فق�ل: 
P

ثمَّ اأت�ه من قبل �سم�له فق�ل: م� الدين؟ فق�ل

.
(5(

: »اأما تفقه؟! هو اأن ل تغ�سب«
P

م� الدين؟ ف�لتفت اإليه فق�ل

الثواب  من  ب�أقلَّ  لي�س�  الأخالقّية  الأمور  على  يترتَّب�ن  اللذين  والعق�ب  الثواب  اأنَّ  كم� 

ة الأمور. والعق�ب اللذين يترتَّب�ن على بقيَّ

اإحي�ء  البهبودي, ن�سر دار  المي�نجي, محمد ب�قر  اإبراهيم  ال�سيد  375, تحقيق  66, �س  الأنوار, ج  )1) العالمة المجل�سّي, بح�ر 
التراث ـ بيروت, ط3, 1983م, الب�ب الث�من والثالثون جوامع المك�رم, ح24.

)2) م.ن, ج16, �س210.
)3)  ال�سيخ الكليني, الك�في, ج 2, �س 99, تحقيق علي اأكبر الغف�ري, ن�سر دار الكتب الإ�سالمية ـ طهران, مطبعة حيدري, ط4, 

1365�س, ب�ب ح�سن الخلق, ح2.

)4) م. ن, �س100.
لج�معة  الت�بع  اإ�سالمى  انت�س�رات  دفتر  ن�سر  الغف�ري,  اأكبر  علي  تحقيق   ,89 البي�س�ء, ج5, �س  المحّجة  الك��س�ني,  الفي�س   (5(

�سين في الحوزة العلمية, قم, ب�ب بي�ن ف�سيلة ح�سن الخلق. المدرِّ
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لول م  سورد نلل يبيا

النف�س والروح في معنى واحد, وهي ذات حقيقة واحدة اإّل اأنَّ له� اأبع�دًا وجه�ت متعّددة:

1.  جهة ر�سد ونمّوّ مع نمّو الج�سد.

, ومنه�  2.  جهة حركة و�سهوة وغ�سب.. كم� في بقّية الحيوان�ت وهذا هو بعده� الحيوانّيّ

الأكل وال�سرب وحب البق�ء... .

3.  جهة كم�ل, لأنَّه� تدرك وتفكر وتعقل, وهذا هو بعده� الإن�س�نّيّ    وهو اأ�سمى المراتب 

الإن�س�نّيّة واأرق�ه�.

وبذلك تكون للنف�س مرتبت�ن: مرتبة دني�, ومرتبة علي�.

ة الميول, له� �سف�ت واآث�ر الحيوان, وتميل كم� يميل  ف�لنف�س بمرتبته� الدني� هي حيوانّيّ

اأّنه� تحت�ج لكم�له� اإلى  اإّل  اإن�س�نّيّة ملكوتيَّة ط�هرة ك�ملة,  اأيُّ حيوان, وبمرتبته� العلي� هي 

التربية والتهذيب, ف�لإن�س�ن يحت�ج في المرتبة الدني� اإلى الم�ء والطع�م والم�سكن والهواء 

والزواج وغير ذلك, فهو حيوان ب�لفعل, اإّل اأنَّ النف�س تقبل النمّو والتربية, وتميل اإلى الكم�ل 

�نة  واأمَّ وا�ستق�مة و�سدق  واإيث�ر وعدالة وعفو  واإح�س�ن  الكم�لّية من علم ومعرفة  وال�سف�ت 

وبذلك  كم�له�  يكون  وبهذا  ذلك,  وغير  المظلومين  عن  ودف�ع  للخير  وحب  وكرم  و�سج�عة 

ت�سل اإلى مرتبته� العلي�.

يل لم  إلنسان بلنحه

الإن�س�نّيّ  وروحه  بعده  الحيوان�ت؛ هو  �س�ئر  ويمّيزه عن  اإن�س�نً�  الإن�س�ن  الذي يجعل  اإنَّ 

دة, وهذا الج�نب ب�لذات هو مورد التكريم الإلهّيّ في قوله تع�لى: {ک  الملكوتّية المجرَّ

ک      ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
.

(1(
ڱ ں ں}

الحيوانّيّ  الج�نب  ولي�س  والتربية  للتزكية  ل مو�سوعً�  ي�سكِّ الذي  الج�نب هو  اأنَّ هذا  كم� 

الم�دّي. �سحيح اأنَّ الإن�س�ن حيوان وله ح�ج�ت على هذا الم�ستوى, لكنَّ تلبية ح�ج�ت البعد 

)1) �سورة الإ�سراء, الآية 70.
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الحيوانّيّ لي�ست هدفً� بذاته�, بل هي من اأجل خدمة البعد الإن�س�نّيّّ وتكميل حي�ته الإن�س�نّيّّة, 

فلو جعل الإن�س�ن بعده الحيوانّيّ هدفً�, ولم يكن هّمه في الحي�ة اإل الأكل وال�سرب واللب��س 

ك�ن  واإن  الحيوانّيّة  َدْرِك  في  ول�سقط  اإن�س�نّيّته  َلَفَقد  الحيوانّيّة,  وغرائزه  �سهواته  واإر�س�ء 

ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تع�لى:  قوله  في  القراآن  عنه  ر  عبَّ م�  وهذا  اإن�س�ن,  ب�سورة 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ 
.

(1(
ٹٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ}

أقسام  سورد

كّل  من�س�أ  واأّنه�  الكم�ل,  ع�لم  من  ج�ء  ملكوتّيً�  واأمرًا  ثمينً�  جوهرًا  النف�س  يعتبر  ق�سم    .1
الف�س�ئل والقيم الإن�س�نّيّة, ولذلك فيجب تربيته� على الأخالق والقيم, من قبيل قول اأمير 

.
(2(

الموؤمنينQ: »اإنَّ النف�س لجوهرة ثمينة من �سانها رفعها ومن ابتذلها و�سعها«

مح�ربته�  لذلك  فيجب  ال�سّيئ�ت,  من�س�أ  واأّنه�  �سّرير,  وموجود  عدّو  ب�أنَّه�  النف�س  ي�سف  وق�سم    .2  

.
(3(

وتعنيفه�, من قبيل قوله تع�لى: {ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ }

.
(4(

: »اأعدى عدّوك نف�سك التي بين جنبيك«
P

وقول النبّي

ول تع�ر�س بين ه�تين الط�ئفتين من الن�سو�س, لأنَّ مورد المدح في الط�ئفة الأولى هو 

البعد  هو  الث�نية  الط�ئفة  في  الذّم  مورد  بينم�  النف�س,  من  العلي�  والمرتبة   , الإن�س�نّيّ البعد 

ه�, ف�لمراد من ذلك المرتبة الإن�س�نّيّة. واإذا قيل:  الحيوانّيّ منه�, ف�إذا قيل: احفظ نف�سك وربِّ

اقهره�, ف�لمراد بذلك المرتبة الحيوانّيّة, وذلك لأنَّ كلت� المرتبتين في ح�لة �سراع وتج�ذب 

طريق  تقطع  اأن  وتح�ول  وميوله�,  رغب�ته�  لإر�س�ء  دائمً�  ت�سعى  الحيوانّيّة  ف�لذات  دائمين, 

الرقّي والتك�مل على النف�س الإن�س�نّيّة, وعلى العك�س من ذلك, ف�إنَّ الذات الإن�س�نّيّة ت�سعى دائمً� 

لل�سيطرة على الرغب�ت والغرائز الحيوانّيّة من اأجل طّي المراحل الرفيعة للكم�لت الإن�س�نّيّة, 

حتى تن�ل مق�م القرب الإلهّي. ف�إذا تغلَّب البعد الإن�س�نّيّ في هذا ال�سراع ارتقى الإن�س�ن في 

مدارج الكم�ل, ولو تغلَّب البعد الحيوانّيّ فيه انحدر الإن�س�ن في وادي ال�سالل والإنحراف.

)1) �سورة الأعراف, الآية 179.
)2) الأمدي, غرر الحكم, �س 139.

)3) �سورة يو�سف, الآية 53.
)4) العالمة المجل�سّي, بح�ر الأنوار, ج 70, �س64.
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ضلنفة يوةهم  سبوز  إلنسانة 

ه   اإنَّ الإن�س�ن اإذا التفت اإلى حقيقته وبعده الإن�س�نّيّّ وعرف نف�سه حقَّ المعرفة �سيدرك اأنَّ

والعدالة,  والخير  والإح�س�ن  والرحمة  والمعرفة  والعلم  القدرة  الكم�ل, ع�َلم  اأتى من ع�َلم 

واأنَّه ل بّد اأن ي�سعى اإلى الكم�ل, واأن يكون هدفه هو الو�سول اإلى مق�م القرب الإلهّي, حتى 

يتالءم مع ذلك الع�َلِم الذي اأتى منه, والقيم الأخالقّية والإن�س�نّيّّة هي تلك الكم�لت التي 

تحت�جه� النف�س لبلوغ الكم�ل, والإن�س�ن ي�ستطيع اأن يدرك تلك القيم والف�س�ئل بفطرته.

{ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ق�ل تع�لى: 

.
(1(

ڄ ڃ ڃ ڃ}
ومن هن�, فقد ج�ء الأنبي�ءR لإيق�ظ الفطرة وتعريف الن��س بحقيقتهم, واإر�س�دهم 

اإلى طريق المعرفة والف�س�ئل والمك�رم الأخالقّية, من اأجل اإع�نتهم على طّي مدارج الكم�ل 

ونيل مق�م القرب الإلهّي.

ً�. ق�ل  ولى ذلك اهتم�مً� خ��سّ
َ
ولذلك اأّكد الإ�سالم على معرفة النف�س  كمقّدمة للتزكية  واأ

.
(2(

اأمير الموؤمنينQ: »معرفة النف�س اأنفع المعارف«

.
(3(

وق�ل اأي�سً�: »من عرف نف�سه جّل اأمره«

 سةقصوس لن لول م  سورد

والمق�سود من معرفة النف�س معرفة هويته� الإن�س�نّيّّة, بمعنى اأن يعرف الإن�س�ن مق�مه 

الواقعي في ع�لم الخلقة, فيعلم اأنَّه لي�س حيوانً�, ولم يخلق لأجل اأن يعي�س حي�ة حيوانّيّة, بل 

 , ي ُبعدُه الإن�س�نّيّ ل الحيوانّيّ هو موجود ملكوتّي خلق ع�قاًل ومخت�رًا وحّرًا, واإنَّ عليه اأن ينمِّ

ي فيه القيم والف�س�ئل الأخالقّية, حتى ي�سل اإلى الكم�ل المن�سود  ويالحقه ب�لتزكية, ويربِّ

ويكون لئقً� بحمل الأم�نة وخالفة اهلل على الأر�س.

)1) �سورة ال�سم�س, الآي�ت 10-7.
)2) غرر الحكم, �س 139.

)3) م. ن.
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خالصم  سزفل

- تزكية النف�س, تنميته� بح�سن الأخالق حتى يقوى ج�نبه� المعنوّي.

.Rاإنَّ تزكية النفو�س هدف مهّم واأ�س��س لالأنبي�ء -

- لتزكية النف�س اآث�ر مهّمة جّدًا وهي مفت�ح �سع�دة الإن�س�ن.

- مورد التزكية هو البعد الإن�س�نّيّّ من نف�س الإن�س�ن.

- لالإن�س�ن بعدان: اإن�س�نّي وحيوانّي, وهم� في ح�لة �سراع حّتى يغلب اأحدهم� الآخر.

-  اإنَّ هدف الإن�س�ن هو بلوغ الكم�ل والو�سول اإلى مق�م القرب الإلهّي, ول يكون ذلك بدون 

.������ �����
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للمطالعة

العناية اإللهّية
نفو�سهم  تهذيب  على  القدرة  ووهبهم  العقل,  وهبهم  اأنَّه  بعب�ده  �سبح�نه  اهلل  عن�ية  من 

وتزكيته�, واأر�سل الأنبي�ء والأو�سي�ء ليعملوا على هدايتهم وا�سالحهم ليتخلَّ�سوا من عذاب 

جهّنم.. 

ينّبههم  �سبح�نه  اهلل  ف�إنَّ  واإلف�تهم,  الن��س  تنبيه  في  الو�س�ئل  هذه  كّل  تنفع  ل  وعندم� 

ك�لطبيب  ب�لمر�س..  ب�لفقر..  ب�لم�س�ئب..  ب�لإبتالء...  اأخرى,  طرق  وعن  اأخرى  بو�س�ئل 

الح�ذق وك�لممّر�س الم�هر الحنون الذي يح�ول تخلي�س مري�سه من داء ع�س�ل..

اإلى  يلتفت  حتى  البتالء  ب�سنوف  يبتلى  ف�إنَّه  �سبح�نه,  اهلل  عن�ية  مورد  العبد  ك�ن  اإذا 

خ�لقه تع�لى اإ�سمه, ويهّذب نف�سه, هذا هو الطريق ول طريق غيره, ولكن اإذا لم يطو الإن�س�ن 

بنف�سه هذا الطريق ولم يح�سل على النتيجة المطلوبة وك�ن م�ستحّقً� لنعمة الجّنة, ف�إنَّ اهلل 

ه, واإذا لم ينفعه هذا ت�أتي موقظ�ت القبر وع�لم  د عليه في ح�ل النزع, لعلَّه يتذكر ويتنبَّ ي�سدِّ

البرزخ والعقب�ت التي تتبعه.. وكله� ت�ستهدف اإيق�ظ هذا الإن�س�ن حتى لي�سل به الأمر اإلى 

اإلى  الإن�س�ن  و�سول  من  المنع  ت�ستهدف  اإلهية  عن�ية  الإيق�ظية  المراحل  هذه  وكّل  جهّنم.. 

جهّنم وا�ستحق�قه له�..

فلو اأنَّ اإن�س�نً� لم تنفع معه كّل هذه الموقظ�ت والملفت�ت فم�ذا تكون ع�قبته؟ هن� ل مج�ل 

بعد لأيِّ �سيء, وي�سبح لزامً� اأن يوقظ ب�لن�ر.

اإنَّ الإن�س�ن الذي ل تنفع معه كّل هذه الو�س�ئل ل بّد من اإ�سالحه ب�لن�ر, ك�لمعدن الذي ل 

يمكن تحويله اإلى معدن خ�ل�س اإلَّ ب�لن�ر.

ل  اأحدكم  اإنَّ  اهلل.  غ�سب  عليكم  فيحلَّ  الدرجة  هذه  اإلى  اأعم�لكم  تو�سلكم  اأن  اإحذروا 

واأبعدوا عن  ن�ر جهّنم,  ف�تَّقوا  واحدة على ح�س�ة محم�ة,  دقيقة  لمّدة  يقب�س  اأن  ي�ستطيع 

نوا �سلوككم  روا قلوبكم من النف�ق, ح�سِّ الحوزات العلمية هذه النيران, هذه الختالف�ت, طهِّ

مع عب�د اهلل, وانظروا اإليهم بعطف وحن�ن. ليكن لكم موقف �س�رم من الع�س�ة لع�سي�نهم. 
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مروهم ب�لمعروف وانهوهم عن المنكر. 

�سبيل  في  هو  من  واحترموا  لعلمه,  منهم  الع�لم  ف�حترموا  وال�س�لحون  الموؤمنون   � واأمَّ

بوا  واآخوهم. هذِّ الن��س وح�دثوهم  اأحّبوا  الهداية لأعم�له ال�س�لحة, ليكن �سلوككم مث�ليً�. 

نف�سه  اإ�سالح  ي�ستطيع  الذي ل  وال�سخ�س  واإر�س�ده�...  ة  الأمَّ اأنتّم تريدون هداية  اأنف�سكم, 

واإرادته فكيف ي�ستطيع هداية الآخرين واإ�سالح اإرادتهم؟!

الإمام الخميني}، الجهاد الأكبر
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أهز ف  سزفل

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المتعل

يتعّرف اإلى حقيقة القلب ودوره. . 1

يبّين خطورة اأمرا�س القلب. . 2

يعّدد مراحل تزكية النف�س. . 3

القلب

 الدرس الثاني 





حقهقم  سقلا

, لأّن 
(1(

ة في القراآن الكريم, والمراد به »الإن�س�ن بمعنى النف�س والروح« للقلب مك�نة خ��سّ

كّل مع�ني التعّقل والتفّكر والحّب والبغ�س والخوف حّتى لو تّم ن�سبه� اإلى القلب, اإل اأن الك�سب 

والكت�س�ب ل ين�سب اإّل اإلى الإن�س�ن.

, وقوله تع�لى: 
(2(

وله نظير في القراآن الكريم, كم� في قوله تع�لى: {ڦ ڦ ڦ}

.
(3(

{ مث ىث يث}

ساللم  سقلا نللضه

اإنَّ كّل اأعم�ل الإن�س�ن تنبع من قلبه, ولذا هو مفت�ح ال�سع�دة, ومن ال�سرورّيّ اأن ُيعتنى به؛  

.
(4(

لأنَّه قد ُي�س�ب ب�لمر�س, يقول تع�لى: {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ }

والأمرا�ـــس التـــي ت�سيـــب القلب كثيـــرة ك�لكفـــر والنف�ق, والتكّبـــر, والحقـــد, والغ�سب, 

, وقول ال�سوء, والتهمة, والغيبة, والظلم, والكذب,  والخي�نـــة, والُعْجب, والخوف, و�سوء الظنِّ

وحبِّ الج�ه, والري�ء, والق�س�وة, وغير ذلك من ال�سف�ت ال�سّيئة. ق�ل تع�لى: {ڃ ڃ 

, وقـــد يكـــون القلب �سليمـــً� من هذه 
(5(

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ}

�سين بقم  )1) ال�سيد محمد ح�سين الطب�طب�ئي, تف�سير الميزان, ج2, �س 223, ن�سر موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي الت�بعة لجم�عة المدرِّ
فة, كالم في معنى القلب في القراآن. الم�سرَّ

)2) �سورة البقرة, الآية 283.
)3) �سورة ق, الآية 33.

)4) �سورة البقرة, الآية 10.
)5) �سورة  التوبة, الآية 125.
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.
(1(

الأمرا�س, يقول تع�لى: {ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ      ڃ}

ه اإذا ك�نت اأمرا�س البدن  ول بّدَّ من الت�أكيد على اأنَّ اأمرا�س القلب ذات اأثر خطير, لأنَّ

يقت�سر �سرره� على الدني�, ف�إنَّ اأمرا�س القلب يعّم �سرره� الدني� والآخرة معً�, وتوقع الإن�س�ن 

.
(2(

في ال�سق�ء الأبدّي: {ڭ ڭ    ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ}

اأمرا�سه,  ويدفع عنه  القلب  ينير  كّل ذلك  الأخالق,  ال�س�لح وح�سن  والعمل  الإيم�ن  اإنَّ 

في حين اأنَّ الكفر والعمل ال�سي ّء و�سوء الأخالق, كّل ذلك يوؤّدي اإلى ا�سوداد القلب واإ�س�بته 

ب�لآف�ت.

 سقلا  ة  رحاستث

الإمــ�م  فعن  القلب,  م�س�ألة  المع�سومينRعلى  عــن  الــــواردة  ــث  الأحــ�دي ـــزت  ركَّ

الب�قر Q: »القلوب ثالثة: قلب منكو�س ل يعي على �سيء من الخير وهو قلب الكافر، 

اأقــوى غلب عليه، وقلب  وقلب فيه نكتة �سوداء فالخير وال�سر يعتلجان)3)، فما كان منه 

.
(4(

مفتوح فيه م�سباح يزهر فال ُيطفاأ نوره اإلى يوم القيامة، وهو قلب الموؤمن«

وم� ي�ستف�د من هذا الحديث هو اأنَّ القلب ينق�سم اإلى ثالثة اأق�س�م:

1.  قلب الكافر: قلب انحرف عن فطرته فال خير فيه, ولم يعد له من هدف اإلَّ الدني�, 

ه ف�أ�سيب ب�لعمى وغ�سيته الُظْلَمة. واأعر�س عن ربِّ

2.  قلب الموؤمن: قلب ِقْبَلتُه اهلل, اأ�س�ء فيه م�سب�ح الإيم�ن, يرغب في العمل ال�س�لح 

ومك�رم الأخالق, عين�ه مب�سرت�ن بنور اإيم�نه.

اأي�سً� من �سواد المع�سية,  3.  القلب المنّكت: وهو قلب فيه من نور الإيم�ن, لكن فيه 

وخيره و�سّره في ح�ل �سراع, فم� غلب منهم� �سيطر على هذا القلب.

)1) �سورة ال�سعراء, الآيت�ن 88 �89.
)2) �سورة الإ�سراء, الآية 72.

)3) اأي يت�س�رع�ن.
)4) ال�سيخ الكليني, الك�في, ج 2, �س 423.
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قسانة  سقلا

يكون القلب في بداية الأمر م�ستعّدًا لالإ�ستج�بة لنداء الفطرة, ف�إن لبَّى النداء اأ�سبح قلبً� 

� اإذا تج�هل نداء فطرته, وخ�لف ميول الخير لديه,  نورانّيً�, ي�سيء فيه م�سب�ح الإيم�ن, اأمَّ

ف�إنَّ هذا القلب �سوف تخيِّم عليه الظلمة, وتعر�س عليه الق�سوة �سيئً� ف�سيئً�.

{ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ويتحّدث القراآن الكريم عن هذا الأمر فيقول: 

.
(1(

وئ ۇئ  ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ}
نعم اإنَّ لق�سوة القلب اآث�رًا خطيرة جّدًا في الدني� وفي الآخرة, حيث ي�سبح قلبً� مقفاًل ل 

ي�سدر منه الخير, ويظهر في الآخرة ب�أب�سع ال�سور.

اء  سقلوب أطب 

اإذا اأردن� اأن نح�فظ على �سالمة قلوبن� ونتجنَّب الأمرا�س, فال بّد من الطبيب الح�ذق, 

� اأطّب�ء القلوب فهم الأنبي�ء والأئّمةR, لأنَّهم الع�رفون بحقيقة القلوب وم� ي�سلح له�  اأمَّ

»طبيب  فيقول:   
P

الأنبي�ء الموؤمنينQعن خ�تم  اأمير  يتحّدث  ولذا  وطرق عالجه�, 

.
(3(

ار بطبِّه قد اأحكم مراهمه واأحمى موا�سمه)2)، ي�سع من ذلك حيث الحاجة اإليه« دوَّ

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  {ڀ  تع�لى:  قوله  في   Qالب�قر جعفر  اأبي  الإم�م  وعن 

وجل:  عّز  وقوله  الذكر«,  اأهل  والأئّمة  اأنا  »الذكر   :
P

اهلل ر�سول  ق�ل   ,
(4(

ٺ} ٺ 
, ق�ل اأبو جعفر Q: »نحن قومه ونحن 

(5(
{ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ}

.
(6(

الم�سوؤولون«

)1) �سورة  الأنع�م, الآية 43.
)2) موا�سمه جمع مي�ِسم وهو المكواة, ُيجمع على موا�سم ومي��سم.

ـ قم,  108, تحقيق ال�سيخ محمد عبده, ن�سر دار الذخ�ئر  , خطبة 
Q

)3) ال�سريف الر�سي, نهج البالغة, خطب الإم�م علي 
مطبعة النه�سة ـ قم, ط1, 1412هـ, خطبة المالحم يذكر فيه� طبيب الحكمة.

)4) �سورة الأنبي�ء, الآية 7.
)5) �سورة الزخرف, الآية 44.

)6) ال�سيخ الكليني, الك�في, ج 1, �س 210.



م  ة يديهم  سورد26 سفنل يةيهزت 

ييذتا  سورد نيكةهليا

ة في الإ�سالم, واأنَّ له� نت�ئج خطيرة في الدني�  بعد اأن علمن� اأنَّ لتزكية النف�س اأهميَّة خ��سّ

بين  اأنَّ هن�ك �سراعً� حقيقّيً�  دام  نف�سه م�  لتزكية  ي�سعى  اأن  لالإن�س�ن  بّد  واأنَّه ل  والآخرة, 

, ن�سير هن� اإلى اأنَّ عمليَّة تزكية النف�س تتمُّ في مرحلتين: مرحلة  ُبعَديِه الإن�س�نّيّّ والحيوانّيّ

التخّلي, ومرحلة التحّلي.

المرحلة الأولى: ويعمل فيه� على ت�سفية القلب والنف�س من الأمرا�س والأخالق ال�سّيئة 

واآث�ر الذنوب.

ومك�رم  الحّقة  ب�لمع�رف  وتربيته�  النف�س  تكميل  على  فيه�  ويعمل  الثانية:  المرحلة 

الأخالق والعمل ال�س�لح.

وال�س�لـــك اإلى اهلل تع�لى يجـــب اأن يقوم ب�لأمرين معً�, واإّل لن يبلغ درج�ت القرب, لأنَّهم� 

ث عن ه�تيـــن المرحلتين في الدرو�س الق�دمـــة اإن �س�ء اهلل  يكمـــالن بع�سهمـــ�, و�سوف نتحدَّ

تع�لى.
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خالصم  سزفل

- المراد ب�لقلب ال�سعور والإح�س��س الذي ترتبط به اإن�س�نّية الإن�س�ن, وهو تعبير اآخر عن 

النف�س الإن�س�نّيّّة.

- كم� اأنَّ البدن يتعّر�س للمر�س ف�إنَّ القلب اأي�سً� يتعّر�س لالأمرا�س.

- المر�س الذي ي�سيب القلب ذو اأثر خطير, لأنَّ نت�ئجه ل تقف عند حدود الدني�.

- ق�سمت رواي�ت المع�سومينR القلب اإلى ثالثة اأق�س�م: قلب الموؤمن, قلب الك�فر, 

والقلب المنّكت.

- تزكية النف�س تكون ب�أمرين: 

الأول: ت�سفية القلب, وخ�سو�سً� من مر�س الق�سوة.

ة, والأخالق الح�سنة, والعمل ال�س�لح. الث�ني: تكميل النف�س ب�لمع�رف الحقَّ
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سلةطاسوم

عالج المفاسد االخالقية
اإنَّ اأف�سل عالج لدفع المف��سد الأخالقّية, هو م� ذكره علم�ء الأخالق واأهل ال�سلوك, وهو 

اأن ت�أخذ كّل واحدة من الملك�ت القبيحة التي تراه� في نف�سك, وتنه�س بعزم على مخ�لفة 

النف�س اإلى اأمد, وتعمل على عك�س م� ترّوجه وتتطلَّبه منك تلك الملكة الرذيلة.

وعلى اأّي ح�ل, اطلب التوفيق من اهلل تع�لى لإع�نتك في هذا الجه�د, ول �سّك في اأنَّ هذا 

الُخُلق القبيح �سيزول بعد فترة وجيزة. ويفرُّ ال�سيط�ن وجنوده من هذا الخندق, وتحلُّ محّلهم 

الجنود الرحم�نية.

ب  وتعذِّ القبر,  �سغطة  وتوجب  الإن�س�ن  هالك  ت�سبب  التي  الذميمة  الأخالق  من  فمثاًل 

اأو اأهل  الإن�س�ن في كال الدارين, �سوء الخلق مع اأهل الدار والجيران اأو الزمالء في العمل 

ال�سمو  في  يفّكر  المج�هد  الإن�س�ن  ك�ن  ف�إذا  وال�سهوة,  الغ�سب  وليد  وهو  والمحّلة,  ال�سوق 

لتحرق  الغ�سب  ن�ر  تتوّهج فيه  اأمر غير مرغوب فيه, حيث  يعتر�سه  والترّفع, عليه  عندم� 

الب�طن, وتدعوه اإلى الفح�س وال�سّيء من القول,  عليه اأن يعمل بخالف النف�س, واأن يتذّكر 

�سوء ع�قبة هذا الُخُلق ونتيجته القبيحة, ويبدي ب�لمق�بل مرونة, ويلعن ال�سيط�ن في الب�طن 

وي�ستعيذ ب�هلل منه.

رته عّدة مرات, ف�إنَّ الُخُلق ال�سّيء �سيتغير  ي اأتعهد لك ب�أنَّك لو قمت بذلك ال�سلوك, وكرَّ اإنِّ

ً�, و�سيحّل الُخُلق الح�سن في ع�لمك الب�طن. كليِّ

ولكنَّك اإذا عملت وفق هوى النف�س, فمن الممكن اأن يبيدك في هذا الع�لم نف�سه. واأعوذ 

اآٍن واحد في كال الدارين, فقد يوؤّدي ذلك  ب�هلل تع�لى من الغ�سب الذي يهلك الإن�س�ن في 

اأ الإن�س�ن في ح�لة الغ�سب على  الغ�سب ل �سمح اهلل اإلى قتل النف�س. ومن الممكن اأن يتجرَّ

ين, وقد ق�ل  اء الغ�سب مرتدِّ النوامي�س الإلهّية. كم� راأين� اأنَّ بع�س الن��س قد اأ�سبحوا من جرَّ

الحكم�ء: »اإنَّ ال�سفينة التي تتعر�س لأمواج البحر الع�تية وهي بدون قبط�ن, لهي اأقرب  اإلى 

النج�ة من الإن�س�ن وهو في ح�لة الغ�سب«.

الإمام الخميني } »الأربعون حديثاً«



المرحلة األولى

تهذيب النفس

• اأمرا�س القلوب.	

• ب اأنف�سنا.	 كيف نهذِّ

• المراقبة والمحا�سبة.	

• اإزالة حّب الّدنيا.	

• التوبة.	

• التقوى.	

• الع�سبّية.	
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أهز ف  سزفل

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المتعل

يتعّرف اإلى و�س�ئل تهذيب النف�س. . 1

يكت�سف اأ�سب�ب الإعرا�س عن تهذيب النف�س. . 2

يتعّرف اإلى طريقة معرفة اأمرا�س القلب. . 3

أمراض القلوب

 الدرس الثالث 





يةيهز

ة التزكية, واأنَّه يمثِّل المرحلة الأولى  بعد اأن اأدركن� اأنَّ تهذيب النف�س اأمر اأ�س��سي في عمليَّ

من مراحل تزكية النف�س, ن�سير اإلى اأنَّه في مرحلة التهذيب يجب علين� القي�م بثالثة اأمور:

1 .  تهذيب النف�س من العق�ئد الب�طلة والأفك�ر الف��سدة والخراف�ت.

2.  تهذيب النف�س من الرذائل والأخالق ال�سّيئة.

ونت�ئجه�  مف��سده�  اإلى  �س  المقدَّ ال�س�رع  اأر�سدن�  التي  والذنوب  المع��سي  ترك    .3

الوخيمة.

م�سكلة وحّل

اأنَّ  ومع  منه�,  النف�س  تطهير  يجب  التي  الأمور  هذه  م�س�وى ء  ب�لفطرة  ندرك  ن�  اأنَّ ومع 

ن� غ�لبً� م� ل نهتّم بهذا الج�نب, ول  فون� به� وبطرق عالجه�, اإلَّ اأنَّ الأنبي�ء والأئّمةR عرَّ

�رة ب�ل�سوء! نرى اأنف�سن� اأ�سيرة لل�سيط�ن وللنف�س الأمَّ

1 - أسباب المشكلة:

يتوقف عالج الم�سكلة - كم� في كّل م�سكلة - على معرفة اأ�سب�به�, وتعود هذه الم�سكلة 

اإلى �سببين رئي�سيَّين.

الأّول: عدم علمن� ب�أنَّن� مر�سى, لجهلن� ب�أمرا�سن� الأخالقّية, كمن يعلم ب�أنَّ هن�ك مر�سً� 

ول يعلم ب�أنَّه مري�س به.

الثاني: ا�ست�سغ�رن� لالأمرا�س والذنوب والرذائل الأخالقّية وعدم اإدراك خطورته�.

هذان الأمران هم� ال�سبب في غفلتن� عن ن�سبة الأمرا�س هذه اإلى اأنف�سن�, فنحن ندرك 
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ن� ل نلتفت اإلى الأمرا�س الموجودة فين�, ولهذا ل  جّيدًا الأمرا�س في الآخرين, ولكنَّ

نتحّرك في الغ�لب لإ�سالح اأنف�سن� وتهذيبه�.

2 - حّل المشكلة:

الأّول: ب�لتعّرف على اأمرا�سن� الأخالقّية والنف�سّية.

الثاني: ب�لت�سميم على عالجه� ومعرفة طرق العالج.

مو طلق  سكشف عن ألل ل  سقلا  رن 

لمعرفة اأمرا�س القلب ينبغي ال�ستف�دة من بع�س الطرائق التي ت�س�هم في الك�سف عن 

هذه الأمرا�س, وهي:

1.   العقل: وهو م� يمّيز الإن�س�ن عن الجم�د والحيوان, وهو من�س�أ التفكير والإدراك, وله 

موقع مميَّز في الن�سو�س الإ�سالمّية  .

تع�لى:  وق�ل   ,
(1(

ەئ} ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  {ې  تع�لى:   ق�ل 

.
(2(

{ڇ ڍ     ڍ ڌ ڌ ڎ}

ا خلق اهلل العقل ا�ستنطقه ثمَّ قال له: اأقِبل. فاأقَبل، ثمَّ  وعن الإم�م الب�قرQ: »لمَّ

قال: اأدِبر، فاأدَبر، ثمَّ قال: وعّزتي وجاللي ما خلقت خلقاً اأحبَّ اإليَّ منك، ول اأكملتك اإّل 

.
(3(

فيمن اأحّب، اأما واإّني اإّياك اآمر واإّياك اأنهى، واإّياك اأعاقب، واإّياك اأثيب«

والعقل �سرورّي لمهمتين اأ�س��سّيتين:

اأ- للتعّرف على اهلل �سبحانه و�سفاته واأنبيائه والمع�سومينR: فنطيعهم, وعلى 

المع�د فنتجّهز له, وب�لعقل نتعّرف على مح��سن الأخالق وم�س�وئه�.

وبذلك يّت�سح اأنَّ للعقل دورًا مهّمً� في اإي�س�ل الإن�س�ن اإلى كم�له, وذلك فيم� لو ا�ستط�ع 

اأن ي�سيطر على الغرائز من خالل كبح جم�حه�.

)1) �سورة الحج, الآية 46. 
)2) �سورة يون�س, الآية 100.

)3) ال�سيخ الكليني, الك�في, ج1, �س10.
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ب- للتفّكر:  بعواقب الأمور ونت�ئجه� الح�سنة اأو ال�سّيئة دنيوّيً� واأخروّيً� قبل القي�م به�, 

ي�  فق�ل:   
P

اهلل ر�سول  اأتى  رجاًل  اأنَّ  روي  فقد  ذلك,  لتوؤّكد  الأح�ديث  ج�ءت  وقد 

: »فهل اأنت م�ستو�ٍس اإن اأو�سيتك؟« حتى ق�ل ذلك 
P

ر�سول اهلل اأو�سني, فق�ل له

و�سيك 
ُ
: »فاإنِّي اأ

P
ثالثً� في كلِّه� يقول الرجل نعم ي� ر�سول اهلل, فق�ل له ر�سول اهلل

.
(1(

اإذا هممت باأمر فتدبَّر عاقبته، فاإن يُك ر�سداً فام�سه، واإن يُك غيَّاً فانتِه عنه«

.
(2(

: »اإنَّما اأهلك النا�س العجلة، ولو اأنَّ النا�س تثبَّتوا لم يهلك اأحد«
P

وق�ل

ل في نف�سه �سوف يعرف م� فيه� من اأمرا�س  2.  التاأّمل بالنف�س: ف�إنَّ الإن�س�ن اإذا ت�أمَّ

وعيوب.

.
(3(

ق�ل تع�لى: {وئ وئ    ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ}

واإذا حكمن� على اأنف�سن� فغ�لبً� م� ننح�ز ل�س�لحه�, لأّنن� ننظر اإليه� دون عيوب ونواق�س 

لح�سن  وتدعون�  ح�سنً�  القبيح  ن  تزيِّ التي  ب�ل�سوء  �رة  الأمَّ النف�س  اإنَّه�  والأفع�ل,  الأقوال  في 

الظنِّ به�.

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  ک  ک  {ڑ  تع�لى:  ق�ل 

.
(4(

ڱڱ}
واأح�سن طريق عندئٍذ لإ�سالح النف�س هو األَّ نح�سن الظّن ب�أنف�سن�, بل ينبغي اأن نّتهمه� 

ف عيوبه� ون�سعى في اإ�سالحه�. ون�سي ء الظنَّ به�, لكي تتك�سَّ

Q: »اإنَّ الموؤمن ل ي�سبح ول يم�سي اإلَّ ونف�سه ظنون عنده فال  يقول الإم�م علّيّ

.
(6(

يزال زارياً)5) عليها وم�ستزيداً لها«

)1)  العالمة المجل�سّي, بح�ر الأنوار, ج 71, �س 339.
فة, مطبعة مهر   لإحي�ء التراث بقم الم�سرِّ

R
)2) الحّر الع�ملّي, و�س�ئل ال�سيعة, ج27, �س169, تحقيق ون�سر موؤ�س�سة اآل البيت

ـ قم, ط3, 1414هـ, ب�ب وجوب التوقف والحتي�ط في الق�س�ء والفتوى, ح50. 

)3) �سورة القي�مة, الآيت�ن 14 �15.
)4) �سورة ف�طر, الآية 8.

)5) زاريً�: اأي ع�ئبً� لنف�سه.
 )6) ال�سريف الر�سي, نهج البالغة, خطبة 176.
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3.  مراجعة الطبيب الروحّي: ف�إنَّ من اأهمِّ الأمور التي ت�س�عد على معرفة عيوب النف�س 

ع�لم  مراجعة  الإن�س�ن  في�ستطيع  الإ�سالمّية,  ب�لأخالق  الع�لم  مراجعة  واأمرا�سه�, 

�س�لح خلوق ا�ستط�ع تهذيب نف�سه من اأجل اأن ي�س�عده في اكت�س�ف عيوب نف�سه.

اإذا ك�ن ع�لمً�, يمّيز بين  4.  م�ساحبة ال�سديق العالم المحّب للخير: ف�إنَّ ال�سديق 

ال�سف�ت الح�سنة وال�سف�ت ال�سّيئة, وك�ن ن��سحً� ومحّبً� للخير فيمكن ال�ستع�نة به 

من اأجل معرفة عيوبن�, ف�إنَّ الموؤمن ي�ستطيع اأن ي�س�عد اأخ�ه الموؤمن ليرى نف�سه فيه, 

اإذا ك�ن ن��سحً� م�سفقً� حري�سً� على �سمعة اأخيه وحرمته.

.
(1(

روي عن الإم�م ال�س�دقQ: »اأحبُّ اإخواني اإليَّ َمْن اأهدى اإليَّ عيوبي«

النف�سّية,  العيوب  لمعرفة  الو�س�ئل  اإحدى  وهذه  الآخرين:  عيوب  من  العبرة  اأخذ    .5

وط�لم� راأى الإن�س�ن النقطة ال�سغيرة من عيوب الآخرين, ول يرى القب�ئح الكبيرة 

من نف�سه, والع�قل اإذا راأى عيبً� في الآخرين يدرك قبحه, ويعتبر من ذلك, فيرجع 

اإلى نف�سه ف�إن وجد فيه� ذاك العيب اأ�سلحه.

.
(2(

: »ال�سعيد من وُعظ بغيره«
P

ق�ل ر�سول اهلل

وقد ذكر اهلل �سبح�نه ق�س�س الأقوام ال�س�بقة في القراآن لالعتب�ر واأخذ الموعظة منه�, 

.
(3(

حيث ق�ل عّز وجل: {ائ ەئ       ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ  }

6.  ال�ستفادة من النقد: فيمكن لالإن�س�ن اأن ي�ستمع اإلى نقد الآخرين, فيرجع اإلى نف�سه, 

ه� من العيب  ف�إن �سح َّ النقد اأ�سلحه� و�سكر نقدهم, واإن لم ي�سّح, يكن قد علم خلوَّ

في�سكر ربَّه على ذلك.

ف على عالمات العيوب: ف�إنَّ بع�س الأمرا�س البدنّية تعرف بعالم�ت تظهر  7.  التعرُّ

الع�سو مثاًل عالمة على مر�سه, وكذلك  اأداء وظيفة  ف�إنَّ �سعف  البدن,  اأع�س�ء  في 

وحّبه  �سبح�نه  اهلل  اإلى  التوّجه  على  مفطور  ف�لإن�س�ن  ة.  الفطريَّ وميولته�  النف�س 

لجم�عة  الت�بعة  الإ�سالمي  الن�سر  موؤ�س�سة  ن�سر  الغف�ري,  اأكبر  علي  تحقيق   ,177 �س  العقول,  الحّراني,تحف  �سعبة,  ابن   (1(
�سين بقم الم�سرفة, ط2, 1404هـ. المدرِّ

)2) العالمة المجل�سّي, بح�ر الأنوار, ج 71, �س 324.
 )3) �سورة يو�سف, الآية 111.



37  سزفل  سياسثو ألل ل  سقلوب 

وع�سقه و�سكره وعب�دته وط�عته, ف�إذا راأين� �سعف ذلك في اأنف�سن� ف�إنَّ هذا عالمة 

على مر�س قلوبن�, واذا راأى الإن�س�ن اأنَّه يتح��سى قراءة القراآن والدع�ء والتو�ّسل اإلى 

ول  لّذة,  الن��س  يرى في خدمة  ول  والج�ه,  والم�ل  الدني�  اأنَّه يحبُّ  اأو  �سبح�نه,  اهلل 

العب�دات  عن  يك�سل  اأّنه  اأو  وح�ج�تهم  لآلمهم  ينفعل  ول  المظلومين,  بمع�ن�ة  يت�أثر 

والواجب�ت اإذا ك�ن لوحده بينم� ين�سط اإذا ك�ن بين الن��س, ف�إنَّ هذا يعني اأنَّ �سف�ته 

الحيوانّيّة اأقوى من �سف�ته الإن�س�نّيّّة, وهذا من اأكبر عوار�س مر�س النف�س.

 سيانةو  سزصةهم على  سوالج

ل بّد من الت�سميم على العالج, فبعد معرفة العيوب والأمرا�س ينبغي اأن ل ن�ست�سغره�, 

واأن نبـــ�در بعـــزم على عالجه�, فنحذر مكـــر ال�سيط�ن الذي يح�ول ب�سّتـــى الو�س�ئل اأن يثنين� 

تن�, فقد يوحي لن� ال�سيط�ن بـــ�أنَّ هذا العيب موجود في الآخرين, حتى يقلِّل  عـــن القي�م بمهمَّ

ر اأن اأكون مري�سً� مثلهم, بل قد ي�سّول لن�  ته, في حين اأنَّ مر�س الآخرين ل يبـــّرّ لنـــ� من اأهميَّ

ال�سيطـــ�ن ب�أنَّ ال�سوء الفالنّي هو مّم� اعتدن� عليه, اأو اأنَّ اهلل �سوف يغفره, في حين اأنَّ الع�دة  

ق�بلة للتغيير والتبديل, ففي مثل هذه الح�لت علين� اأن ل ن�أبه لأّي و�سو�سة �سيط�نّية, بل ل بّدَّ 

مـــن المب�درة فـــورًا لعالج العيوب, وال�سعي بعزم اأكيد لتهذيب نفو�سن�, واإذا م� �س�رع الإن�س�ن 

�رة ب�ل�سوء, وذلـــك ب�إخ�س�عه� لإرادة العقل  اإلـــى العـــالج واأ�سرَّ على التغّلب على النف�ـــس الأمَّ

وال�ســـرع معـــً�, اللذين ي�أخذان بيد الغرائـــز الحيوانّيّة نحو العتدال والتـــوازن, فعندئٍذ ت�أمن 

حي�ة الإن�س�ن دني� واآخرة, وتعمر ب�ل�سع�دة الك�ملة الحقيقّيّة.

هي  وم�  والذنوب؟  والمع��سي  ال�سّيئة  الأخالق  من  ره�  ونطهِّ نفو�سن�  نهّذب  كيف   � اأمَّ

نه في الدرو�س الق�دمة اإن �س�ء اهلل. الو�س�ئل الم�س�ِعدة على ذلك؟ فهذا م� �سنبيِّ
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خالصم  سزفل

- تهذيب النف�س يكون من اأمور ثالثة:

اأ - من العق�ئد الب�طلة.

ب - من الأخالق ال�سّيئة.

ج - من الذنوب والمع��سي.

- من الأ�سب�ب التي تحول دون تهذيب نفو�سن�, جهلن� ب�أمرا�سن�. ولذلك ل بّد من اللتف�ت 

اإلى اأمرا�سن� كمقّدمة لعالجه�.

- طرق عالج الأمرا�س القلبّية ب�أمرين:

اأ - معرفـــة الأمرا�ـــس كمقّدمة للعالج عبر طرق عديدة منهـــ�: العقل, والتفّكر بع�قبة 

الأمـــور, و�سوء الظـــنِِّّ ب�لنف�س, مراجعـــة الأطّب�ء الروحّييـــن, وم�س�حبة ال�سديق 

الع�ِلم, واأخذالعبرة من الآخرين, وال�ستف�دة من النقد, ومعرفة عوار�س المر�س.

ـــ�رة ب�ل�سوء, لـــن يترك�ن� وعملن�, فعلينـــ� ال�ستعداد  ب - اإنَّ ال�سيطـــ�ن, والنف�ـــس الأمَّ

لمواجهتهم ب�لت�سميم على تهذيب نفو�سن�.
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سلةطاسوم

وعد بالجّنة

يقول اأبو ب�سير اأحد اأ�سح�ب الإم�م ال�س�دقQ: ك�ن اأحد اأعوان وعّم�ل ال�سالطين 

ج�رًا لي, ك�نت كّل اأمواله من الحرام, ومنزله مركز ف�س�د ولهو ولعب ورق�س وغن�ء, كنت 

يت عليه كثيرًا فق�ل: لقد اأ�سبحت  اأت�أّذى من جيرته, ن�سحته مرارًا دون ف�ئدة, ذات يوم اأ�سرَّ

اأ�سيرًا لل�سيط�ن, اعتدت على اللهو والمع�سية ول اأ�ستطيع تركه�, مري�س ولكّني ل اأ�ستطيع 

مع�لجة نف�سي. اأنت ج�ر جّيد ولكّني لك ج�ر �سّيء, م�ذا اأفعل, اأن� اأ�سير الهوى ول اأ�ستطيع 

اأن اأجد طريقً� للنج�ة, اإذا زرت الإم�م ال�س�دقQ اأخبره بح�لي لعلَّه ير�سدني اإلى طريق 

 Q النج�ة, يقول اأبو ب�سير: ت�أثَّرت لكالمه, �سبرت برهة حّتى ق�سدت الإم�م ال�س�دق

ة, فق�ل له الإم�مQ: اإذا م� رجعت  في المدينة, عندم� ت�سرفت بلق�ئه ذكرت له الق�سّ

اإلى الكوفة قل له: يقول لك جعفر بن محّمد: »اخرج مّما اأنت فيه واأنا اأ�سمن لك الجّنة«. 

يقول اأبو ب�سير: بعد اأن انتهيت من كّل اأعم�لي رجعت اإلى الكوفة. ك�ن الن��س ي�أتون لزي�رتي 

اإلى اأن ج�ءني الرجل زائرًا, بعد �سوؤاله عن اأحوالي اعتذر ه�ّمً� ب�لإن�سراف, اأ�سرت له ب�لبق�ء 

تك لالإم�م  لوجود اأمر اأريد التحّدث ب�س�أنه, عندم� فرغ المنزل من الزائرين قلت له: ذكرت ق�سَّ

ال�س�دقQ, فطلب مّني اإي�س�ل �سالمه اإليك واأن اأبلِّغك بعب�رته: »اخرج مّما اأنت فيه واأنا 

اأ�سمن لك الجّنة«.

دخل كالم الإم�مQ اإلى قلبه فبداأ ب�لبك�ء, ثمَّ اأق�سم عليَّ للت�أّكد من �سّحة الحديث 

ف�أق�سمت. ق�ل: هذا ك�ٍف ثمَّ خرج ولم اأ�سمع عنه �سيئً� لأّي�م خلت.

اإليه وطرقت الب�ب ف�أج�بني من خلف الب�ب: ي� اأب� ب�سير  بعده� اأر�سل خلفي, فذهبت 

اأب�  ي�  ع�ٍر,  الآن  واأن�  لدي  ك�نت  التي  الألب�سة  وحتى  لأ�سح�به�,  الحرام  الأموال  كّل  اأعدت 

ب�سير لقد عملت بح�سب اأمر الإم�م ال�س�دق وتركت كّل المع��سي, يقول اأبو ب�سير: ت�أّثرت 

لكالمه وتوبته وتعّجبت لمدى ت�أثير كالم الإم�م فيه, عدت اإلى منزلي وجّهزت له �سيئً� من 

الطع�م وبع�س اللب��س واأخذته� له. بعد مّدة اأر�سل خلفي فذهبت, لأجده مري�سً� علياًل, بقيت 
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اأعوده مّدة من الزمن, لم ينفع العالج معه في �سيء, حتى ا�ستّد المر�س عليه وبداأت عالم�ت 

الحت�س�ر وا�سحة عليه. جل�ست ِبُقْرِبِه وك�ن غ�ئبً� عن الوعي, وفج�أًة فتح عينيه وق�ل: ي� اأب� 

ب�سير لقد وفى الإم�م ال�س�دقQ بوعده. ق�ل هذا وف�رق الدني�. بعد مّدة وّفقت للحّج 

د اأن وط�أت عتبة داره ن�داني �سالم اهلل عليه وق�ل: »يا اأبا  وزرت الإم�م ال�س�دقQ, مجرَّ

ب�سير لقد وفيت وعدي لجارك واأعطيته الجّنة التي وعدت«.

منتهى الآمال، ال�سيخ عبا�س القمي، ج2،�س86.
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أهز ف  سزفل

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المتعل

 الدرس الرابع

ب أنفسنا ؟ كيف نهذِّ

يتعّرف اإلى اأف�سل طرق تهذيب النف�س. . 1

يتعـــّرف اإلـــى الو�س�ئـــل الم�س�عـــدة علـــى تهذيب  . 2

.������

ي�ســـرح م�نعين من موانع تهذيب النف�س: اأ�سدق�ء  . 3

ال�سوء, و�سعف الإرادة.





يةيهز

دن� على  و�سلن� في الدر�س ال�س�بق اإلى معرفة الطرق التي ُتعّرفن� على اأمرا�س نفو�سن�, واأكَّ

ن� اأنَّ هذا العمل �سيقودن� اإلى تهذيب نفو�سن�, وتطهيره� من الأمرا�س  �سرورة عالجه�, وبيَّ

التي ت�سيبه�.

� في هذا الدر�س ف�سوف نتعّرف على طرق تهذيب النف�س, والأمور التي ت�س�عدن� على  اأمَّ

القي�م بذلك.

طلق ييذتا  سورد

اإذا اأراد الإن�س�ن اأن يهّذب نف�سه, فال بّدَّ من اأن يلتفت اإلى الطرق التي يمكن ا�ستخدامه� 

للقي�م بهذا الأمر, وهذه الطرق هي:

اإلى  يوؤّدي  م�  وتجّنب  والحذر,  ب�لحيطة  الأمر  اأّول  ي من  التوقِّ بمعنى  الوقاية: وهي    .1
الوقوع في المع��سي والأخالق ال�سّيئة, وهي اأف�سل واأ�سهل و�سيلة لتهذيب النف�س, لأنَّ 

الخير,  وعمل  اهلل  ب�أخالق  للتخّلق  ا�ستعدادًا  اأكثر  تكون  وتلّوثه�  اإ�س�بته�  قبل  النف�س 

ال�سيط�ن, ولذا ف�إنَّ  ترك المع��سي  الدني� وو�سو�سة  اإغراء  اأقدر على مواجهة  وتكون 

اأي�سر من الح�سول على التوبة.

 
(1(

ومن اأمثلة الوق�ية: غ�س الب�سر عّم� حّرم اهلل �سبح�نه لأّن: »العيون طالئع القلوب«

كم� روي عن اأمير الموؤمنينQ واأي�سً�Q: »اإذا اأب�سرت العين ال�سهوة عمي القلب 

.
(2(

عن العاقبة«

ماء  كمثل  الدنيا  »مثل   :Qبقوله ال�سورة  لن�  يو�سح   Qال�س�دق الإم�م  ف�إّن 

)1)  الليثي, عيون الحكم والمواعظ, �س 38.
)2)  الآمدي, غرر الحكم, الحكمة 305.
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, فعلين� اأن نتجنب اأي موطن من 
(1(

البحر كلما �سرب منه العط�سان ازداد عط�ساً حتى يقتله«

المواطن التي توجب القرب من المع��سي والنغم��س به�.

يقول الإم�م علّيQ: »ترك الخطيئة اأي�سر من طلب التوبة، وكم من �سهوة �ساعة 

.
اأورثت حزناً طوياًل«)2)

ولذلك ف�إنَّ عمر ال�سب�ب هو عمر من��سب جّدًا لهذا الأمر, حيث ينبغي اأّل يكون قد ح�سل 

التلّوث بحبِّ الدني� في هذا العمر ومن �سّن التكليف.

2.  الترك المبا�سر: لو فر�سن� اأنَّ الوق�ية لم تنجح ب�سكل ك�مل, وابتلى الإن�س�ن ب�لمع��سي 
للمع��سي,  والدفعّي  المب��سر  الترك  لعالج ذلك هو  و�سيلة  اأف�سل  ف�إنَّ  الخلق,  و�سوء 

�رة  والتوبة مب��سرة بت�سميم ق�طع, واإرادة قوّية, والتغّلب على ال�سيط�ن والنف�س الأمَّ

ب�ل�سوء دفعة واحدة, وربم� يح�سل هذا الأمر نتيجة �سم�ع اآية اأو ح�سول ح�دثة اأو غير 

ذلك, ويمكن اأن نلحظ هن� ذلك التحّول الكبير وال�سّريع الذي ح�سل في حي�ة ب�سر 

الح�في, ولم يكن هذا التحّول اإّل نتيجة كلمة ق�له� الإم�م الك�ظم Q وهي: ».. لو 

كان )ب�سر( عبداً لخاف من موله«.

من  ونتخّل�س  واأعوانه,  اإبلي�س  على  الطريق  نقطع  لل�سّيئ�ت,  والدفعّي  المب��سر  وب�لترك 

هذه الأمرا�س كم� تخلَّ�س منه� ب�سر الح�في.

3.  الترك التدريجّي: اإذا لم ن�ستطع تهذيب اأنف�سن� دفعة واحدة, فيمكن اأن نقوم بذلك 
ب�سكل تدريجّي وفق الأمور الم�س�عدة الق�دمة اإن �س�ء اهلل تع�لى, ب�أن نقوم بترك ذنب 

اإلى نقطة بي�س�ء,  لن� نقطة �سوداء في قلوبن�  اأو مجموعة ذنوب, وبذلك نكون قد بدَّ

تم�مً� عن  ابتعدن�  قد  فترة  بعد  نكون  اأن  اإلى  اآخر, وهكذا  بترك ذنب  نقوم  ثمَّ  ومن 

لل�سيط�ن,  موجعة  �سربة  و�سّددن�  اأنف�سن�,  من  ال�سّيئة  ال�سف�ت  واأخرجن�  الذنوب, 

ت�سعفه عن مح�ولة اإ�ساللن� واإ�سق�طن� في وادي الهالك.

والإن�س�ن يقوم على م� اعت�د عليه, فعند اعتي�دن� على اجتن�ب ذنب م� ف�إنن� �سنجد اأنف�سن� 

تلق�ئيً� قد تركن�ه وع�سمن� اأنف�سن� عن فعله.

)1)  ال�سيخ الكليني, الك�في, ج 2, �س 136.
)2)  م.ن, ج 2, �س 451.
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 رلوف  سةساعزة على ييذتا  سورد

� الأمور التي يمكن له� اأن ت�س�عدن� على تهذيبن� لأنف�سن�, فهي: واأمَّ

1.   التفّكر: اإنَّ الإن�س�ن اإذا ان�سغل ب�أموره الدنيوّية, وغفل عن الآخرة واآث�ر اأعم�له فيه�, 
؟ ف�إنَّه لن يندفع لتهذيب نف�سه, وهن� م� الحّلّ

الحّلّ في التفّكر, التفّكر في الع�قبة, وفي نت�ئج اأعم�له في الآخرة, وفيم� �سيح�سل له في 

ع�لم القبر ويوم القي�مة. اإنَّ هذا التفّكر �سيلجم الإن�س�ن عن ارتك�ب م� يوؤّدي اإلى �سوء الع�قبة.

.
يقول الإم�م علّيQ: »من عمر قلبه بدوام الفكر ح�سنت اأفعاله في ال�سّر والجهر«)1)

2.  التاأديب والمجازاة: يمكن للمرء اأن يتوّعد نف�سه ب�لعق�ب فيم� لو ارتكبت المع�سية, 
� ب�ل�سوم يومً�, اأو بدفع مبلغ م�لّي, اأو ب�لقي�م  ف�إن فعلت ع�قبه� ب�أحد هذه الأمور: اإمَّ

ل�سالة الليلل لمّدة محّددة, اأو بحرم�ن النف�س من وجبة طع�م تحّبه�, اأو مّم� ت�ستهيه 

اأقلعت يكون قد كبح جم�حه�, فال يته�ون معه� ول ين�س�ق مع الع�دات  وهكذا.. واإن 

ال�سّيئة التي تحّكمت به�.

.
ْوا من اأنف�سكم تاأديبها واعدلوا بها عن �سراوة عاداتها«)2) يقول الإم�م علّيQ: »تولَّ

.
ويقولQ: »نعم العون على اأ�سر النف�س وك�سر عادتها الجوع«)3)

3.  الإلتفات اإلى قيم الذات وتقوية القيم الإن�سانّيّة: اإنَّ نف�س الإن�س�ن جوهرة ثمينة, ج�ءت 
اإلى الوجود من ع�لم الكم�ل والجم�ل, ف�إذا اأدرك الإن�س�ن ذلك ف�إنَّه �سوف ين�أى بنف�سه عن 

ارتك�ب م� ل ين�سجم مع مق�مه كخليفة هلل ومحلٍّ لتكريمه, لأنَّ تلك النف�س خلقت لتترّفع 

عن الدن�س والخط�ي�, ولترتقي في ع�لم القرب اإلى اهلل, وهذا م� يدفع نحو تهذيب النف�س. 

فعلى ال�س�لك عنده� اأن يقوم ب�أمرين:

الأول: اأن ل ي�ستجيب لتلك ال�سفة ال�سّيئة في نف�سه.

الثاني:اأن يعمل على تقوية تلك ال�سفة الح�سنة المق�بلة له�, ويفر�س على نف�سه العمل 

به� حّتى يعت�د عليه� تدريجّيً�, لتتحّول اإلى ملكة و�سفة را�سخة في نف�سه, وفي ذلك 

)1) الآمدي, غرر الحكم, �س 353.
)2) م. ن, �س 178.
)3) م. ن, �س 773.
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ت�سرف  المغارم،  اأعباء  ل  المكارم، وتحمَّ نف�سك فعل  »عّود   Qعلّي الإم�م  يقول 

.
(1(

نف�سك، وتعمر اآخرتك، ويكثر حامدوك«

لو نذ ييذتا  سورد

كم� ينبغي على الإن�س�ن اأن يهتّم بطرق التهذيب, عليه اأي�سً� اأن يزيل الموانع التي تحول 

دون تهذيب نف�سه, وذلك ب�لكّف عن اأمرين:

1.   معا�سرة اأهل ال�سوء: اإنَّ الإن�س�ن يت�أّثر ب�أقرانه, �سواًء من حيث ي�سعر اأم ل ي�سعر, ف�إن 
ة  ُبون من الجنَّ ُيقرِّ اأن يكون الأ�سح�ب من الأخي�ر, الذين  ك�ن ل بّد من �سحبة فيجب 

دت الرواي�ت كثيرًا على اّتخ�ذ الأ�سح�ب من الموؤمنين  اأكَّ دون عن الن�ر, من هن�  وُيبعِّ

ال�س�لحين, و�سرورة البتع�د عن ُقرَن�ء ال�سوء, لم� لذلك من اأثر طّيب على المرء في 

اأخالقه واأعم�له, بل وفي دينه, يقول الإم�م علّيQ: »احذر مجال�سة قرين ال�سوء 

, وعنهQ: »عجبت لمن يرغب في التكّثر 
(2(

فاإّنه ُيهلك مقارنه وُيردي م�ساحبه«

.
(3(

من الأ�سحاب، كيف ل ي�سحب العلماء الألباء الأتقياء، فيغنم ف�سائلهم...«

ه  2.  الموارد التي يحتمل اأن ي�سعف فيها: بم� اأنَّ الإن�س�ن يت�أثَّر ب�لأمور التي تحيط به, ف�إنَّ
من الممكن اأن ي�سعف في بع�س المواطن, اأو الح�لت التي تتهّي�أ فيه� اأجواء المع�سية, 

معه�,  والمزاح  الأجنبّية  ب�لمراأة  والخلوة  ال�سوء,  ومراكز  والفجور  الف�سق  كمج�ل�س 

والنظر اإلى الم�س�هد المثيرة للغرائز وال�سهوات اأو ي�ستمع اإليه�, من هن� ك�ن عليه اأن 

يبتعد عن تلك الموارد التي يقوى فيه� ال�سيط�ن عليه, حّتى ل يقع في المع�سية, يقول 

.
(4(

الإم�م علّيQ: »اإذا اأب�سرِت العيُن ال�سهوة، عمي القلب عن العاقبة«

اإنَّ الإن�س�ن الذي يهتّم بتهذيب نف�سه ل بّد اأن يقدم على كّل م� من �س�أنه اأن يو�سله اإلى 

هدفه ال�س�مي, لكي يحّث ال�سير وي�سرع في الو�سول قبل فوات الأوان.

3.  حّب الدنيا: والمراد به� حّب الدني� المذمومة ب�لنظرة الإ�سالمّية  وي�أتي الحديث عن 
هذا الأمر لأهمّيته في در�س م�ستقّل. 

)1) الآمدي, غرر الحكم, �س 261.
)2) م.ن, �س 91.

)3)  الليثي, عيون الحكم والمواعظ, �س 330.
)4)  الآمدي, غرر الحكم, �س 155.
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خالصم  سزفل

- اإنَّ الوق�ية من الذنوب والأخالق ال�سّيئة هي من اأهّم طرق تهذيب النف�س.

-  الإقالع عن المع��سي دفعة واحدة يعّد من اأ�س�ليب تهذيب النف�س, ويكون بعد التلّوث 

ب�لذنوب ويحت�ج اإلى هّمة ع�لية.

-  الإقالع عن المع��سي تدريجّيً� يكون مطلوبً� اإذا لم ننجح في البتع�د عنه� دفعة واحدة.

-  مّم� ي�س�عد على تهذيب النف�س: التفّكر, ت�أديب النف�س, اإدراك الإن�س�ن لكرامته ومك�نته 

عند اهلل. 

ال�سوء,  قرين  مع��سرة  عب�رة عن  وهي  النف�س  تهذيب  موانع  يجتنب  اأن  الإن�س�ن  على   -

والموارد التي يحتمل اأن ت�سعف فيه� النف�س ام�م المع�سية.



م  ة يديهم  سورد48 سفنل يةيهزت 

سلةطاسوم

قّصة بشر الحافي
فـــي ع�سر الإم�م الك�ظـــمQ ك�ن يعي�س في بغداد رجل معروف يقـــ�ل له ب�سر. وك�ن 

مّمـــن ي�س�ر اإليه ب�لبن�ن, وحدث يومـــً� اأن ك�ن الإم�م الك�ظمQ م�ّرًا من اأم�م بيت ب�سر, 

وك�نـــت اأ�سوات اللهو والطرّب تمالأ المك�ن, ف�س�دف اأن فتحت ج�رية ب�ب الدار لإلق�ء بع�س 

الف�ســـالت, وحين رمت بهـــ� في الطريق �س�أله� الإم�مQ ق�ئاًل: »يا جارية! هل �ســـاحب 

هذه الدار حّر اأم عبد«؟!

ف�أج�بته الج�رية وهي م�ستغربة �سوؤاله هذا, وب�سر رجل معروف بين الن��س, وق�لت: بل هو 

حّر!! فق�ل الإم�مQ: »�سدقت، لو كان عبداً لخاف من موله«.

الإم�مQ ق�ل هذه الكلمة وان�سرف. فع�دت الج�رية اإلى الدار وك�ن ب�سر ج�ل�سً� اإلى 

م�ئدة الخمر, ف�س�أله�: م� الذي اأبط�أك؟ فنقلت له م� دار بينه� وبين الإم�مQ, وعندم� 

ًا عنيفً�  �سمع م� نقلته من قول الإم�مQ: »�سدقت، لو كان عبداً لخاف من موله« اهتزَّ هزَّ

اأيقظه من غفلته, واأيقظه من نومته, نومة الغفلة عن اهلل. ثمَّ �س�أل ب�سر الج�رية عن الوجهة 

التي توّجه اإليه� الإم�م, ف�أخبرته, ف�نطلق يعدو خلفه, حّتى اأنَّه ن�سي اأن ينتعل حذاءه. وك�ن 

في الطريق يحّدث نف�سه ب�أّن هذا الرجل هو الإم�م مو�سى بن جعفرQ, وفعاًل ذهب اإلى 

منزل الإم�م فت�ب على يده, واعتذر وبكى, ثمَّ هوى على يدي الإم�م يقبله� وهو يقول: �سّيدي 

اأريد من هذه ال�س�عة اأن اأ�سبح عبدًا ولكن عبدًا هلل, ل اأريد هذه الحرّية المذّلة التي ت�أ�سر 

, وتطلق العن�ن لل�سهوة الحيوانّيّة. ل اأريد حرّية ال�سعي وراء الج�ه والمن�سب, ل  الإن�س�نّيّّة ِفيَّ

اأريد حرّية الخو�س في م�ستنقع الذنوب واأغدو اأ�سيرًا له�, ل اأريد اأن توؤ�سر ِفيَّ الفطرة ال�سليمة 

ًا تج�ه غيره. والعقل ال�سليم. من هذه ال�س�عة اأريد اأن اأ�سبح عبدًا هلل وهلل وحده, ُحرَّ

وت�ب ب�سر على يد الإم�م الك�ظمQ, ومنذ تلك اللحظة هجر الذنوب ون�أى عنه� واأتلف 

كّل و�س�ئل الحرام, واأقبل على الط�عة والعب�دة. ب�سر هذا هو مه�جر اأي�سً� لأّن »المهاجر من 

هجر ال�سّيئات«.

العالمة الحلي، مفتاح الكرامة، �س59)بت�سّرف(
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أهز ف  سزفل

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المتعل

 الدرس الخامس 

 المراقبة والمحاسبة

يتعّرف اإلى اأهميَّة مح��سبة النف�س. . 1

يمتلك وينّفذ برن�مجً� للمح��سبة. . 2

يعـــّزز ال�سعور ب�لرق�بة الإلهّية ويمتلك الجديَّة في  . 3

اللتزام الدينّي.





يةيهز

بعد اأن تعّرفن� على اأمرا�س القلوب, واأهمّية تزكية اأنف�سن� للو�سول اإلى ال�سع�دة والكم�ل, 

ومواجهة حب�ل ال�سيط�ن ومك�ئد اإبلي�س, ل بّد لن� بعد ذلك من اأن نقّدم مرحلة عملّية مهّمة 

في بن�ء النف�س, وهي المراقبة والمح��سبة. وتبرز اأهميته� ب�أنَّه� الع�مل الأ�س��س للو�سول اإلى 

التقوى وتهذيب النف�س.

يولتف  سةل قبم ن سةساسبم

و�سكون,  حركة  كّل  في  الأعم�ل  في  الخو�س  عند  نف�سه  الإن�س�ن  يراقب  اأن  هي  المراقبة 

{ ڃ چ چ چ  الذي  فهو  حي�ته  لحظ�ت  من  لحظة  كّل  في  له  الإلهّية  ب�لرق�بة  وي�سعر 

. لذلك تكون المراقبة ع�مل وق�ية من الذنوب والأمرا�س. 
(2(

 �{ ں ڻ ڻ }
(1(

چ}
والمح��سبة هي اأن يعّين الإن�س�ن وقتً� في كّل يوم يح��سب نف�سه بموازنة ط�ع�ته ومع��سيه العملّية 

منه� والنف�سّية, لذلك تكون المح��سبة ع�مل عالج من الذنوب والأمرا�س بعد الأعم�ل.

م  سةل قبم ن سةساسبم أهةه 

لكي ندرك اأهمّية المراقبة والمح��سبة علين� اأن نالحظ الأمور الت�لية:

الأنف��س  حّتى  اأعم�لن�,  كلَّ  اأنَّ  الكريم  القراآن  من  ي�ستف�د  حيث  الأعمال:  ت�سجيل    .1

م�ثلة  لتكون  القي�مة  ليوم  وتبقى  اأعم�لن�,  �سحيفة  في  محفوظة  والنواي�  والأفك�ر 

اأم�من�. واإذا ك�ن الأمر كذلك فكيف يمكنن� الغفلة عن عواقب هذه الأعم�ل, وعدم 

المب�درة اإلى مراقبة اأنف�سن� والنتب�ه اإلى اأقوالن� واأعم�لن� ونواي�ن�؟!

)1) �سورة النحل, الآية 19.
)2) �سورة طه, الآية 7.
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ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  {ڇ  تع�لى:  يقول 

.
(1(

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ}
وفي اآية اأخرى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

.
(2(

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ}
.

(3(
وفي اآية ث�لثة {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ}

2.  الح�ساب على الأعمال يوم القيامة: اإنَّ الح�س�ب يوم القي�مة ح�س�ب دقيق, حيث ل 

{ڤ  تع�لى:  يقول  القي�مة,  يوم  المرء  اإّل ويح��سب عليه�  اأو كبيرة  تترك �سغيرة 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ     ڤ  ڤ    
.

(4(
ڃ چ چچ چ ڇ ڇ}

.
(5(

وفي اآية اأخرى: {ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ  ڈڈ}

{ڇ ڇ  ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ويقول تع�لى: 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک کک گ گ گ گڳ ڳ ڳ 
.

(6(
ڳ ڱ}

اإنَّ جميع اأعم�ل الإن�س�ن واأقواله واأفك�ره وعق�ئده ت�أتي معه يوم القي�مة, ليحّدد م�سيره 

يوم القي�مة على �سوء هذا الح�س�ب, الذي تختلف مّدته و�سّدته بين �سخ�س واآخر, حيث اإنَّ 

بع�س الن��س يكون ح�س�به �سديدًا وطوياًل, وبع�س اآخر يكون ح�س�به �سهاًل ي�سيرًا. فعن ر�سول 

: »والذي نف�سي بيده اإنَّه ليخفف على الموؤمن حّتى يكون اأهون عليه من ال�سالة 
P

�هلل

.
(7(

المكتوبة ي�سّليها في الدنيا«

)1) �سورة الزلزلة, الآي�ت 6 - 8.
)2) �سورة اآل عمران, الآية 30.

)3) �سورة ق, الآية 18.
)4) �سورة الأنبي�ء, الآية 47.

)5) �سورة البقرة, الآية 284.
)6) �سورة الكهف, الآية 49.

)7) ال�سوك�ني, فتح القدير, ج5, �س291, ن�سر وطبع ع�لم الكت�ب, ب�ب الح�ل يوم القي�مة.
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�سيطرته. تحت  لتبقى  نف�سه,  مراقبة  من  يكثر  اأن  الإن�س�ن  على  ف�إنَّ  كلِّه  ولذلك 

3.  ال�سهود على الن�سان يوم القيامة: 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  :{ٺ 
P

الأكرم الر�سول   -

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
.
ڃ ڃ })1)

- الأع�س�ء والجلود: {ىئ ی ی ی ی  جئ حئ مئ ىئ يئ جب        

حب})2).

ثةلة  سةساسبم

منه�: بع�س  اإلى  ن�سير  متعّددة  وثم�رًا  نت�ئج  ومراقبته�  النف�س  لمح��سبة  اإّن 

1.  ال�سعور بالندم والبدء بال�ستغفار: مع مالحظة �سروط ال�ستغف�ر.

2.  التعوي�س: وذلك من خالل تدارك م� ف�ته ب�أمور خّيرة كثيرة ليمحو م� م�سى من 

.
(3(

ذنوبه ق�ل تع�لى:{ ۓ ڭ ڭ ڭڭ}

3.  التزّود: وهو الدخول في كثير من الم�ستحّب�ت والأعم�ل الف��سلة لتثقيل الميزان يوم 

القي�مة.

 اأنَّه ق�ل: »يا اأبا ذر! حا�سب نف�سك قبل اأن ُتحا�سب، فاإنَّه اأهون لح�سابك 
P

 ففي و�سّية النبّي

.
(4(

ز للعر�س الأكبر يوم ل تخفى على اهلل خافية«  غداً، وزن نف�سك قبل اأن توزن، وتجهَّ

يهف نساسا أنرسواا

في الحديث القد�سي: »يا بن عمران كذب من زعم اأّنه يحّبني واإذا جّنه الليل نام عّني 

.
(5(

األي�س كّل محّب يحّب خلوة حبيبه«

)1) �سورة النحل, الآية 89.
لت, الآية 20. )2) �سورة ف�سّ

)3) �سورة هود, الآية 114.
)4) الحّر الع�ملّي, و�س�ئل ال�سيعة, ج11, �س 379.

)5) م. ن, ج7, �س78.
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اإنَّ مح��سبة النف�س لي�ست ب�لأمر ال�سهل, ول بّدَّ اأن تتّم هذه العملّيَّة في ثالث مراحل حّتى 

يعت�د الإن�س�ن عليه�:

1.  الم�سارطة والعهد: فيخلو الإن�س�ن اإلى نف�سه, فيعظه� ويطلب منه� اأن تغتنم عمره�, 

وب�لت�لي ي�أخذ منه� العهد ب�ألَّ ترتكب المع�سية ول تترك الط�عة, وكذلك ي�ستطيع اأن 

يتوّجه اإلى ل�س�نه ويحّذره الغيبة, والكذب, وبقّية المع��سي التي توؤّدي اإلى اإف�س�د حي�ته 

م�ت, وال�سيء نف�سه يمكن اأن  في الآخرة, وي�أخذ منه العهد على األَّ يقع في هذه المحرَّ

يفعله مع بقّية الجوارح.

2.  المراقبة: مرحلة مراقبة النف�س هي مرحلة دائمة م�ستمّرة في كّل ح�لت الإن�س�ن  

فيكون متيّقظً� وم�ستعّدًا لمواجهة مك�ئد ال�سيط�ن, من اأجل اأن يردعه� عن مح�ولة 

التخّلي عن اللتزام ب�لعهد, فمن ك�ن دائمً� في ح�ل ذكر اهلل تع�لى, ويرى اأنَّه في 

مح�سره عزَّ وجّل, ف�إنَّه �سيلتفت دائمً� اإلى نف�سه واإلى عهده, ويداوم على مج�هدته� 

فاأ�سلحها  نف�سه  �سغل  من  الحازم  »اإنَّ   :Qعلّي الإم�م  يقول  عنه�,  يغفل  ول 

فيها  وما  الدنيا  عن  بنف�سه  للعاقل  واإنَّ  فملكها،  ولّذاتها  اأهوائها  عن  وحب�سها 

.
(1(

واأهلها �سغاًل« 

3.  حّث النف�س وعتابها: بعد انته�ء المراقبة, يجب اأن يحّدد الإن�س�ن �س�عة كّل يوم من 

اأجل اأن يح��سب نف�سه, ولعلَّ الوقت الأف�سل هو وقت الم�س�ء, فيجل�س ليرى م� فعله في 

نه�ره �س�عًة ب�س�عة, ف�إن فعل خيرًا حمد اهلل تع�لى على توفيقه لفعل الط�عة, واإن فعل 

ُته� النف�س المحرومة,  المع�سية وبَّخ نف�سه وانتهره�, واأعلن توبته هلل تع�لى وخ�طبه�: اأيَّ

لقد اأعط�ك اهلل, م� اأعط�ك حّتى ت�سبحي من المقّربين, فم�ذا تفعلين؟ لقدكفرِت 

بنعمة اهلل, وتجعلين نف�سك وقودًا ل�سّجين؛ فال يزال ي�سّدد عليه� حّتى تنزجر, يقول 

.
(2(

الإم�م علّيQ: »من وبَّخ نف�سه على العيوب ارتدعت عن كثرة الذنوب« 

)1) الآمدي, غرر الحكم, �س 126.
)2) م.ن, �س 368.
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اإنَّ ح�س�ب النف�س من الأهميَّة بمك�ن, ف�إّن الإم�م الك�ظمQ جعله مقي��سً� لمن ينتمي 

اإلى اأهل البيت R, يقولQ: »لي�س منَّا من لم يحا�سب نف�سه في كّل يوم، فاإن عمل 

.
(1(

ح�سناً ا�ستزاد اهلل، واإن عمل �سيئاً ا�ستغفر اهلل وتاب اإليه«

وب�لت�لي اإنَّ من يدرك �سّدة الح�س�ب يوم القي�مة, فال بّد اأن ي�سعى لتخفيف ح�س�به وجعله 

ي�سيرًا, وهو م� يتطّلب اأن يح��سب نف�سه في الدني�, م�ستفيدًا من الم�س�رطة والمراقبة, وهو 

فعل  على  وتقدم  الط�عة  من  وتقترب  المع�سية  عن  لتبتعد  وتهذيبه�  نف�سه  تزكية  يعني  م� 

الخيرات.

)1) ال�سيخ, الكليني, الك�في,  ج1 �س 453.
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خالصم  سزفل

- المراقبة هي اأن يراقب الإن�س�ن نف�سه عند الخو�س في الأعم�ل. والمح��سبة هي تعيين 

وقت لموازنة ط�ع�ته ومع��سيه.

- اإنَّ من العوامل المهّمة لتزكية النف�س, مراقبته� ليمنعه� من المع�سية.

َلًة يوم القي�مة. -  اإنَّ كّل اأعم�ل الإن�س�ن �سغيره� وكبيره� تكون م�سجَّ

- يح��سب الإن�س�ن يوم القي�مة ح�س�بً� دقيقً� على كّل معتقداته واأفك�ره واأعم�له واأخالقه.

-  ي�ستطيع الإن�س�ن اأن يح��سب نف�سه في الدني�, فيخّفف ح�س�به في الآخرة.

اأو فعل قبيح. ثمَّ  العهد من نف�سه على عدم ارتك�ب مع�سية م�  ي�أخذ  اأن  للمرء  بّدَّ  - ل 

يراقبه� ف�إن وفت بعهده� �سكر, واإلَّ اأغلظ عليه� وا�ستغفر.
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سلةطاسوم

المشارطة والمراقبة والمحاسبة
الذي  هو  ف�لم�س�رط  والمح��سبة,  والمراقبة  الم�س�رطة  للمج�هد  ال�سرورّيّة  الأمور  من 

ي�س�رط نف�سه في اأّول يومه على اأن ل يرتكب اليوم اأّي عمل يخ�لف اأوامر اهلل, ويّتخذ قرارًا 

بذلك ويعزم عليه. ووا�سح اأّن ترك م� يخ�لف اأوامر اهلل, ليوم واحد, اأمر ي�سير للغ�ية, ويمكن 

لالإن�س�ن بكّل �سهولة اأن يلتزم به. 

ف�عزم و�س�رط وجّرب, وانظر كيف اأّن الأمر �سهل ي�سير.

ومن الممكن اأن ي�سّور لك اإبلي�س اللعين وجنده اأّن الأمر �سعب وع�سير. ف�أدرك اأنَّ هذه 

هي من تلبي�س�ت هذا اللعين, ف�لعنه قلبً� وواقعً�, واأخرج الأوه�م الب�طلة من قلبك, وجّرب 

ليوم واحد, فعند ذلك �ست�سّدق هذا الأمر.

تنتبه طوال مّدة  اأن  »المراقبة«, وكيفّيته� هي  اإلى  تنتقل  اأن  الم�س�رطة عليك  وبعد هذه 

الم�س�رطة اإلى عملك وْفَقه�, فتعتبر نف�سك ملزمً� ب�لعمل وفق م� �س�رطت, واإذا ح�سل - ل 

عمل  من  ذلك  اأنَّ  ف�علم  اهلل,  لأمر  مخ�لفً�  عماًل  ترتكب  ب�أن  لنف�سك  حديث   - اهلل  �سمح 

ال�سيط�ن وجنده, فهم يريدونك اأن تتراجع عّم� ا�سترطته على نف�سك, ف�لعنهم وا�ستعذ ب�هلل 

على  ا�سترطت  »اإنِّي  لل�سيط�ن:  وقل  قلبك,  من  الب�طلة  الو�س�و�س  تلك  واأخرج  �سّرهم,  من 

نف�سي اأن ل اأقوم في هذا اليوم -وهو يوم واحد-ب�أّي عمل يخ�لف اأمر اهلل تع�لى, وهو ولّي 

ولو  اأخرى,  واألط�ف  والأمن  وال�سالمة  ب�ل�سّحة  وتلّطف علّي  اأنعم  نعمتي طول عمري, فقد 

اأنّي بقيت في خدمته اإلى الأبد لم� اأّديت حّق واحدة منه�, وعليه فلي�س من الالئق اأن ل اأفي 

ب�سرط ب�سيط كهذا«, واآمل - اإن �س�ء اهلل - اأن  ين�سرف ال�سيط�ن, ويبتعد عنك, وينت�سر 

جنود الرحمن.

هذه  على  فكن  والدرا�سة,  وال�سفر  ك�لك�سب  اأعم�لك,  من  اأّي  مع  تتع�ر�س  ل  والمراقبة 

الح�ل اإلى الليل ريثم� يحين وقت المح��سبة.
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� »المح��سبة« فهي اأن تح��سب نف�سك لترى هل اأّديت م� ا�سترطت على نف�سك مع اهلل,  واأمَّ

اإذا كنت قد وفيت حّقً�, ف��سكر اهلل على  ولم تخن ولّي نعمتك في هذه المع�ملة الجزئية؟ 

هذا التوفيق, واإن �س�ء اهلل يي�ّسر لك �سبح�نه التقّدم في اأمور دني�ك واآخرتك, و�سيكون عمل 

الغد اأي�سر عليك من �س�بقه, فواظب على هذا العمل فترة, والم�أمول اأن يتحّول اإلى ملكة فيك 

بحيث ي�سبح هذا العمل ب�لن�سبة اإليك �سهاًل وي�سيرًا للغ�ية, و�ستح�سُّ عنده� ب�للذة والأن�س 

في ط�عة اهلل تع�لى وترك مع��سيه, وفي هذا الع�لم ب�لذات, في حين اأنَّ هذا الع�لم لي�س 

هو ع�لم الجزاء, لكن الجزاء الإلهّيّ  يوؤّثر ويجعلك م�ستمتعً� وملتّذًا بط�عتك هلل وابتع�دك 

عن المع�سية.

واعلم اأّن اهلل لم يكّلفك م� ي�سّق عليك به, ولم يفر�س عليك م� ل ط�قة لك به ول قدرة 

لك عليه, لكنَّ ال�سيط�ن وجنده ي�سّورون ذلك الأمر وك�أّنه �س�قٌّ �سعب.

على  ا�سترطت  م�  تج�ه  وفتور  ته�ون  المح��سبة  اأثن�ء  في   - اهلل  �سمح  ل   - حدث  واإذا 

نف�سك, ف��ستغفر اهلل واطلب العفو منه, واعزم على الوف�ء بكّل �سج�عة ب�لم�س�رطة غدًا, وكن 

على هذا الح�ل كي يفتح اهلل تع�لى اأم�مك اأبواب التوفيق وال�سع�دة, ويو�سلك اإلى ال�سراط 

الم�ستقيم لالإن�س�نّيّة.

الأربعون حديثاً، الإمام الخميني}، الحديث الأول.
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أهز ف  سزفل

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المتعل

 الدرس السادس  

إزالة حّب الدنيا

د ويمّيز درج�ت الحّب الذي ي�ستقطب القلب.  . 1 يعدِّ

يمّيز الدني� الممدوحة من الدني� المذمومة.   . 2

يحّدد دور الإن�س�ن في هذه الدني�. . 3





يةيهز)1)

اإّن اهلل �سبح�نـــه وتع�لـــى ل يجمع في قلٍب واحٍد ولءين, ول يجمع حّبين م�ستقِطبين؛ ف�إّم� 

حبُّ اهلل, واإم� حّب الدني�. اأّم� حبُّ اهلل وحّب الدني� معً� فال يجتمع�ن في قلب واحد, فلنمتحن 

قلوبن�, لنرى, هل تعي�س حبَّ اهلل �سبح�نه وتع�لى, اأو تعي�س حبَّ الدني�, ف�إن ك�نت تعي�س حبَّ 

اهلل؛ زدنـــ� ذلـــك تعميقً� وتر�سيخـــً�, واإن ك�نت - نعوذ ب�هلل - تعي�س حـــبَّ الدني�, فلنح�ول اأن 

نتخّل�س من هذا الداء الوبيل, ومن هذا المر�س المهلك.

سفجات  سسا 

اإّن كّل حّب ي�ستقِطب قلب الإن�س�ن يّتخذ اإحدى درجتين:

الدرجة الأولى:اأن ي�سّكل هذا الحّب محورًا وق�عدًة؛ لم�س�عر وعواطف واآم�ل وطموح�ت 

ة, ولكن �سرع�ن م� يعود  هذا الإن�س�ن, قد ين�سرف عنه في ق�س�ء ح�جة, في حدوٍد خ��سّ

, وقد 
ٍ
اإلى الق�عدة, لأّنه� هي المركز, وهي المحور, فقد ين�سغل بحديٍث, وقد ين�سغل بكالم

, اأو �سراٍب, اأو بعالق�ٍت ث�نوّية, اأو ب�سداق�ٍت, لكن يبقى ذاك الحّب هو 
ٍ
ين�سغل بعمٍل, اأو طع�م

المحور.

الدرجة الثانية: اأن ي�ستقطب هذا الحّب كّل وجدان الإن�س�ن, بحيث ل ي�سغله �سيء عنه 

ذلك  يرى  �سوف  توّجه  ف�أينم�  توّجه,  اأينم�  وكعبته,  وِقبلته,  محبوبه,  فيرى  الإطالق,  على 

المحبوب.

وينطبق هذا التق�سيم الثن�ئي على حب اهلل تع�لى, كم� ينطبق على حب الدني�.

عليه(من  اهلل  )ر�سوان  ال�سدر  ب�قر  محمد  ال�سّيد  ال�سعيد  لل�سهيد  كلم�ت  من  الدر�س  هذا  فقرات  بع�س  ب�قتط�ع  قمن�    )1(

مح��سرته المعروفة بحّب الدني�. 
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سفجات حا   سله

تتجّلى ه�ت�ن الدرجت�ن في حب اهلل, في طريقة حب الموؤمنين والأولي�ء هلل تع�لى:

الذين  الط�هرين,  ال�س�لحين  الموؤمنين  اإّن  هلل:  الموؤمنين  حب  الأولى  الدرجة 

لكّل  محورًا  اهلل  حّب  من  يجعلون  هوؤلء  الدنّية,  الدني�  هذه  اأو�س�خ  من  نفو�سهم  نّظفوا 

المتع  بمتعٍة من  بوجبة طع�م,  ين�سغلون  واآم�لهم, قد  عواطفهم وم�س�عرهم وطموح�تهم 

يرجعون  الذي  المحور  هو  هذا  يبقى  ولكن  �س�رع,  في  بتنّزه  �سديق,  مع  بلق�ٍء  الُمب�حة, 

الط�رئ. الن�سغ�ل  ينتهي هذا  اأن  بمجّرد  اإليه 

الدرجة الثانية حب الأولياء هلل: وهذه الدرجة التي ي�سل اإليه� اأولي�ء اهلل من الأنبي�ء 

والأئّمة R, علّي بن اأبي ط�لبQ الذي ق�ل: »ما راأيت �سيئاً اإّل وراأيت اهلل معه وقبله 

التي  الدرجة  اإلى  ا�ستقطب وجدانه  العظيم,  القلب  لأّن حّب اهلل في هذا   ,
)1(

وبعده وفيه«

منعه من اأن يرى �سيئً� اآخر غير اهلل, حّتى حينم� ك�ن يرى الن��س, ك�ن يرى فيهم عبيد اهلل, 

حّتى حينم� ك�ن يرى النعمة الموفورة, ك�ن يرى فيه� نعمة اهلل �سبح�نه وتع�لى, ك�ن يتج�ّسد 

هذا الربط ب�هلل دائمً� واأبدًا اأم�م عينه؛ لأّن محبوبه الأوحد, ومع�سوقة الأكمل, وقبلة اآم�له 

وطموح�ته, لم ي�سمح له ب�سريٍك في النظر, فلم يكن يرى اإّل اهلل �سبح�نه وتع�لى. حتى الأمور 

المتعّلقة ب�لدني� يجعله� في م�س�ر حب اهلل �سبح�نه ف�إّن الطع�م وال�سراب والنوم يجعله� من 

اأجل البق�ء على قيد الحي�ة والتقّوي على عب�دته �سبح�نه.

سفجات حا   سزنها

نف�س التق�سيم الثن�ئّي ي�أتي في حّب الدني� اأي�سً�, الذي هو راأ�س كّل خطيئة, فحبُّ الدني� 

يّتخذ درجتين:

الدرجة الأولى: اأن يكون حبُّ الدني� محورًا لالإن�س�ن, وق�عدًة له في ت�سّرف�ته و�سلوكه 

الم�سلحة  تكون  حينم�  وي�سكن  يتحّرك,  اأن  في  ال�سخ�سّيّة  الم�سلحة  تكون  حينم�  يتحّرك 

ال�سخ�سّيّة في اأن ي�سكن, يتعّبد حينم� تكون الم�سلحة ال�سخ�سّيّة في اأن يتعّبد, وهكذا, الدني� 

))( اختلفت عب�ئر هذه الرواية, ف�أكثر م� ورد هو »م� راأيت �سيئً� اإل وراأيت اهلل معه, اأو قبله. وذكرت مجتمعة كم� اأوردن� في بع�س 

, ج2.
P

يدفع ال�سبه�ت, مركز الم�سطفى 
Q

التحقيق�ت. يراجع: اأمير الموؤمنين
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تكون هي الق�عدة, لكن اأحي�نً� اأي�سً� يمكن اأن يفلت من الدني�, في�ستغل اأ�سغ�ًل اأخرى نظيفًة 

�سرع�ن  لكن  وتع�لى,  �سبح�نه  هلل  ي�سوم  وقد  وتع�لى,  �سبح�نه,  هلل  ي�سّلي  فقد  وط�هرة, 

اإط�ر ذلك  به� من  فلت�ت, يخرج  اإليه, فهي  وين�سّد  المحور,  اإلى ذلك  اأخرى  م� يرجع مّرة 

ال�سيط�ن, ثّم يرجع اإليه مّرة اأخرى.

الدرجة الثانية: وهي الدرجة المهلكة, حيث يعمي حبُّ الدني� هذا الإن�س�ن, ي�سّد عليه 

كّل من�فذ الروؤية, وحّب الدني� في الدرجة الث�نية ي�سل اإلى م�ستوى بحيث اإّن الإن�س�ن ل يرى 

�سيئً� اإّل ويرى الدني� فيه وقبله وبعده ومعه, حّتى الأعم�ل ال�س�لحة تتحّول عنده وبمنظ�ره 

ال�سي�م,  ال�سالة, وحّتى  واإلى م�سلحة �سخ�سّية, حّتى  اإلى متعة,  وتتحّول عنده  دني�,  اإلى 

ك�نت  اإذا  �سبح�نه  والمحبوبة عند اهلل  ال�سريعة  الراجحة في  الأمور  وكّل  الن��س  وم�س�عدة 

بنّية القربة منه, كّله� تتحّول اإلى دني�, ول يرى �سيئً� اإّل من خالل الدني�, اإّل من خالل مقدار 

م� يمكن لهذا العمل اأن يعطيه, من حفنِة م�ل, اأو من كومة ج�ه, اأو لّذة نف�سّية اأو م�دّية زائلة 

واهية ل ي�ستمّر معه اإّل ب�سعة اأّي�م معدودة.

الدرجة الثانية أشّد هلكة

وكلٌّ من الدرجتين مهِلكة, والدرجة الث�نية اأ�سّد هلكًة من الدرجة الأولى؛ ولهذا ق�ل 

ر�سول اهللP: »حبُّ الدنيا راأ�ُس كّل خطيئة«, ق�ل الإم�م ال�س�دقQ: »مثل الدنيا 

, ل تقل: لآخذ 
كمثل ماء البحر كلما �سرب منه العط�سان ازداد عط�ساً حتى يقتله«)1)

هذه الحفنة من الدني�, ثّم ان�سرف عنه�, لأح�سل على هذه المرتبة من ج�ه الدني� ثّم 

ان�سرف اإلى اهلل, لي�س الأمر كذلك, ف�إّن اأّي مقداٍر تح�سل عليه من م�ل الدني�, اأو من 

ج�ه الدني�, اأو من مق�م�ت هذه الدني� و�سهواته� الزائلة, �سوف يزداد بك العط�س والنهم 

اإلى المرتبة الأخرى.

عن اأبي عبد اهلل ال�س�دق Q:»من اأ�سبح واأم�سى والدنيا اأكبر هّمه جعل اهلل تعالى 

ولءين  ف�إّن  اهلل,  مع  ال�سلة  قطع  يعني  الكالم  هذا   .
(2(

».. اأمره  و�سّتت  عينيه  بين  الفقر 

)1) ال�سيخ الكليني, الك�في,  ج2, �س136.
)2) م. ن, ج2, �س319.
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وحّبين ل يجتمع�ن في قلٍب واحٍد, ومن ك�ن ولوؤه للدني� فلي�س له من اهلل �سيء و�سيتركه اهلل 

وي�ستت اأمره, لأّن حّب الدني� ُيفرغ ال�سالة من معن�ه�, وُيفرغ ال�سي�م من معن�ه, وُيفرغ كّل 

عب�دٍة من معن�ه�, ول يبقى اأّي معنى لهذه العب�دات, وذلك اإذا ا�ستولى حّب الدني� على قلب 

الإن�س�ن. فحب الدني� راأ�س كّل خطيئة وُمنطلق البعد عن اهلل �سبح�نه.

لا هة  سزنها  سةذلولما

الإن�س�ن هو ابن هذه  الرواي�ت, لأنَّ  ته�  التي ذمَّ الدني�  اأّية دني� هي  اأن نعرف  هن� يجب 

: »العبادة �سبعون 
P

الدني�, وهو يحي� فيه� وي�أكل ويتن��سل فيه�.. وقد ورد عن ر�سول اهلل

.
(1(

جزءاً اأف�سلها طلب الحالل«

فهل المذموم هو م� نراه اأم�من� من الم�أكل والملب�س والم�سكن... اأم هو �سيء اآخر؟

هو  الدني�,  من  المذموم  المع�سومينRاأنَّ  ورواي�ت  الكريم  القراآن  من  ي�ستف�د  الذي 

ال�ستغراق فيه� والتعّلق به�, بحيث ت�سبح ع�ئقً� اأم�م حركة الإن�س�ن نحو اهلل, وهو م� عبَّرت عنه 

د ال�ستف�دة من الأمور الدنيوّية, بل اأن يرتبط القلب  الرواي�ت بـ »حّب الدنيا«, الذي ل يعني مجرَّ

Q: »اإّياك وحّب الدنيا فاإنَّها  بهذه الأمور وت�سبح له ُعْلَقة �سديدة به�, وقد ورد عن الإم�م علّيّ

.
(2(

اأ�سل كّل خطيئة ومعدن كّل بلية«

 سزنها لةل  سآلخلة

من المن��سب هن� اأن نبحث في حقيقة الدني�, وهو م� ي�س�عد على تو�سيح المطلب ال�س�بق.

يعتقد الإ�سالم بوجود ع�َلَمين: ع�َلم الدني�, وهو الذي نحي� فيه, وع�َلُم الآخرة, وهو الذي 

د ممّر لالآخرة؛ اإنَّه� المك�ن الذي نبني فيه اآخرتن�,  ن�سير اإليه, وع�َلم الدني� لي�س اإلَّ مجرَّ

ونحّدد فيه م�سيرن� في الآخرة, ولهذا من يدرك حقيقة الدني� هذه ف�إنَّه لن يركن اإليه�, بل 

�سيعمل للتزّود منه� اإلى دار البق�ء, يقول الإم�م علّيQ: »فاإنَّ الدنيا لم ُتْخلَق َلُكْم داَر 

.
(3(

ُدوا منها الأعَماَل اإلى داِر الَقراِر..« ُمَقاٍم، َبْل ُخِلَقْت َلُكْم َمَجازاً ِلُتَزوَّ

)1) ال�سيخ الكليني, الك�في, ج 5, �س 78.
)2)  الآمدي, غرر الحكم, �س 95.

)3) ال�سريف الر�سي, نهج البالغة, خطبة: 132.
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م سلزنها نزهجم  سلؤتم  إلسالله 

اإنَّ لهذه الروؤية نت�ئج عديدة على الم�ستوى العملّي, وعلى م�ستوى تزكية النف�س, نجمله� 

ب�أنَّ من يحمل هذه الروؤية, ف�إنَّه �سي�سعى ج�هدًا لإق�مة عالقة متوازنة بين اأمرين:

1.  من خالل ال�ستفادة من الدنيا لالآخرة: وذلك عبر ال�ستف�دة من جميع الفر�س 

المت�حة له فيه�, لزي�دة اأجره وثوابه في الآخرة, لأنَّه� الهدف ودار القرار.

 فعن ابن اأبي يعفور ق�ل: قلت لأبي عبد اهللQ: »اإنَّا لنحّب الدنيا، فقال لي: ت�سنع 

 :Qبها ماذا؟ قلت: اأتزوج منها واأحّج واأنفق على عيالي واأنيل اإخواني واأت�سدق، قال

 .
(1(

»لي�س هذا من الدنيا، هذا من الآخرة«

2.  التمّتع بنعم الدنيا:يقول تع�لى: {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

چ  چ   ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ 
.

(2(
چ  چ   ڇ}

ب�أ�س  اإلى الآخرة, فال  ب�أّن الدني� طريق للعبور  ر الموؤمن  اإّن الروؤية القراآنّية للدني� تب�سّ

ب�لتمتع ببع�س رزق اهلل �سبح�نه في الدني� �سرط اأن ل ُتن�سي الآخرة, واأن يكون المرجّو في 

كل عمل ر�سوان اهلل تع�لى.

أهل  سزنها نأهل  آلخلة

اإنَّ الروؤية ال�سابقة ت�سهم في التمييز بين فئتين: 

1.  اأهل الدنيا: وهم الذين جعلوا الدني� هدفً�, ور�سوا به�, واأ�سبحوا عبيدًا له�, يقول 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  م�آلهم:  وبي�ن  و�سفهم  في  تع�لى 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
.

(3(
ٿ ٹ}

 )1)العالمة المجل�سّي, بح�ر الأنوار, ج 73, �س 63.
)2) �سورة الأعراف, الآية 32.
)3) �سورة يون�س, الآيت�ن7 �8.
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اإنَّ اأهل الدني� قلوبهم متعّلقة ب�لدني� منجذبة اإليه�, وهذه القلوب لن تكون محاّلً لنور اهلل 

.
(1(

تع�لى, يقول الإم�م علّيQ »حرام على كّل قلب متولِّه بالدنيا اأن ي�سكنه التقوى«

2.  اأهل الآخرة: وهم الذين جعلوا الآخرة هدفً�, وعملوا له�, ولم ينظروا للدني� اإّل كج�سر 

يعبر بهم اإلى دار الآخرة. يقول الإم�م علّيQ: »النا�س في الدنيا عامالن: عامل 

عمل في الدنيا للدنيا، قد �سغلته دنياه عن اآخرته، يخ�سى على من َيْخُلُفُه الفقر 

وياأمنه على نف�سه، فيفني ُعُمَرُه في منفعة غيره، وعامل عمل في الدنيا لما بعدها، 

اَدْيِن جميعاً،  فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل، فاأحرز الحّظين معاً وملك الزَّ

.
(2(

فاأ�سبح وجيهاً عند اهلل«

)1) الآمدي, غرر الحكم, �س 192.
)2) ال�سريف الر�سي, نهج البالغة, الكلم�ت الق�س�ر, رقم 271.
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خالصم  سزفل

- الحّب الذي ي�ستقطب قلب الإن�س�ن على درجتين:

اأ- الحّب المحور, الذي ي�سكل الق�عدة والأ�س��س.

الدرجت�ن توجدان في حّب اهلل  الإن�س�ن. وه�ت�ن  ي�ستقطب كّل وجدان  الذي  الحّب  ب- 

وفي حّب الدني�.

- من َعَزَم على تهذيب نف�سه عليه اأن يزيل حّب الدني� من قلبه.

- اإنَّ المذموم من الدني� هو حّبه� بمعنى التعّلق به� والنجذاب لمظ�هره�.

- حقيقة الدني� اأنَّه� دار ممّر واأنَّه� الدار الذي نحّدد فيه م�سيرن� في الآخرة.

-  اأهل الآخرة هم الذين عملوا في الدني� لالآخرة واأهل الدني� هم الذين عملوا في الدني� 

للدني�.



م  ة يديهم  سورد68 سفنل يةيهزت 

سلةطاسوم

قّصة عيسى والحواريين

ورد في اأ�سول الك�في ب�سند �سحيح عن الإم�م ال�س�دقQ اأنَّه ق�ل: »مرَّ عي�سى بن 

� اإنَّهم لم يموتوا اإّل ب�سخطة  مريمQ على قرية قد م�ت اأهله� وطيره� ودوابُّه�, فق�ل: اأمَّ

(, ولو م�توا متفّرقين لتدافنوا. )من الربِّ

ون: ي� روح اهلل وكلمته, ادع اهلل اأن يحييهم لن�, فيخبرون� م� ك�نت اأعم�لهم  فق�ل الحواريِّ

)حّتى ك�ن هذا جزاءهم( فنتجّنبه�.

فدع� عي�سىQ ربَّه, فنودي من الجّو: اأن ن�دهم.

فق�م عي�سىQ ب�لليل على �َسَرٍف من الأر�س فق�ل: ي� اأهل هذه القرية.

ف�أج�به منهم مجيب: لّبيك ي� روح اهلل وكلمته.

فق�ل: ويحكم, م� ك�نت اأعم�لكم؟

ق�ل: عب�دة الط�غوت, وحّب الدني�, مع خوف قليل )من اهلل( واأمل بعيد, وغفلة في لهو 

ولعب.

فق�ل: كيف ك�ن حّبكم للدني�؟

� بكين� وحزنَّ�. ق�ل: كحّب ال�سبّي لأّمه, اإذا اأقبلت علين� فرحن� و�سررن�, واإذا اأدبرت عنَّ

ق�ل: كيف ك�نت عب�دتكم للط�غوت؟ ق�ل: الط�عة لأهل المع��سي. ق�ل: كيف ك�ن ع�قبة 

اأمركم؟ 

ق�ل: بتن� ليلة في ع�فية, واأ�سبحن� في اله�وية. فق�ل: وم� اله�وية؟ فق�ل: �سّجين. ق�ل: 

وم� �سّجين؟ 

ق�ل: جب�ل من جمر توقد علين� اإلى يوم القي�مة. ق�ل: فم� قلتم, وم� قيل لكم؟ ق�ل: قلن�: 

رّدن� اإلى الدني� فنزهد فيه�, قيل لن�: كذبتم. ق�ل: ويحك! كيف لم يكّلمني غيرك من بينهم؟ 

ق�ل: ي� روح اهلل, اإنَّهم ملجمون بلج�م من ن�ر على اأيدي مالئكة غالظ �سداد, واإّني كنت فيهم 
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م, ل اأدري  ني معهم, ف�أن� معّلق ب�سعرة على �سفير جهنَّ ولم اأكن منهم, فلم� نزل العذاب عمَّ

اأاأكّب فيه� اأم اأنجو منه�.

بالملح  الياب�س  الخبز  اأكل  اأولياء اهلل،  »يا  الحوارّيين فق�ل:  اإلى   Qف�لتفت عي�سى

الجري�س، والنوم على المزابل، خير كثير مع عافية الدنيا والآخرة«.

ويكفي لمعرفة عظم ذنب حّب الدني�, اأنَّه في هذه الرواية �سبب التعجيل ب�لعقوبة والهالك 

الأبدّي.

ال�سيخ الكليني، الكافي،  ج2، �س318.
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أهز ف  سزفل

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المتعل

 الدرس السابع 

التوبة

يتعّرف اإلى حقيقة التوبة و�سرورته�. . 1

د اأرك�ن و�سروط التوبة. . 2 يحدِّ

يفهم م� يجب التوبة منه وي�سرح ثم�ر التوبة. . 3





يةيهز

 :Qاإنَّ اأف�سل طريق للتزكية هو عدم التلّوث ب�لمع�سية من اأ�س��س, يقول الإم�م علّي

.
(1(

»ترك الذنب اأهون من طلب التوبة«

ه  لكن لو فر�سن� اأنَّ الإن�س�ن ابتلي ب�لمع�سية, فيجب اأّل يي�أ�س من رحمة اهلل تع�لى, لأنَّ

ب�ت للنف�س, وهي الو�سيلة لغ�سل النف�س من  قد فتح لعب�ده ب�ب التوبة, ف�لتوبة: هي من المهذِّ

قذارات الذنوب, وهي عب�رة عن و�سيلة جعله� اهلل �سبح�نه برحمته لعب�ده الخّط�ئين �سبياًل 

للتخّل�س من تبع�ت اأعم�لهم ال�سّيئة يوم الح�س�ب وهي عبر الت�سميم على اجتن�ب الذنوب 

والمع��سي, والندم عليه� مع الحذر ال�سديد من ال�سيط�ن واغراءاته, الذي يدعون� ب��ستمرار 

ر من  ع الإ�سالم على التوبة, وحذَّ م�ت والمع��سي والعودة اإليه�, وقد �سجَّ لالإ�سته�نة ب�لمحرَّ

الي�أ�س من َرْوح اهلل �سبح�نه الذي هو من كب�ئر الذنوب التي توجب غ�سب اهلل تع�لى وعق�به, 

{ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ ڭ    بقوله تع�لى: 

.
(2(

ڭ     ڭڭ ۇ   ۇ ۆ        ۆ}

 لسرم  سزوبم

مق�م  عن  ابتعد  قد  يكون  �سبح�نه,  اهلل  اإرادة  ى  وتحدَّ الدني�  هذه  في  ع�سى  الذي  اإنَّ 

الإن�س�نّيّّة واقترب من مق�م الحيوانّيّة, وعندئٍذ يحرم هذا الإن�س�ن من برك�ت القرب من اهلل 

في الجّنة, ول يبقى اأم�مه �سوى التوبة وال�ستغف�ر, والذي اأمر ب�لتوبة هو الذي يقبل التوبة, 

)1) العاّلمة المجل�سّي, بح�ر الأنوار, ج 73, �س 364.
)2) �سورة الزمر, الآية 53.
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{ھ ے   ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  تع�لى:  يقول 

.
(1(

ۈ ٴۇ }
ضلنفة  سزوبم

� ندرك تلك الآث�ر الخطيرة للذنوب في الدني� والآخرة, ك�أن تنزل النقم وتحب�س  اإذا كنَّ

النعم وتمنع الرزق وتجّرن� اإلى العذاب الأليم, ف�إنَّ الع�قل الموؤمن ب�لمع�د وبربِّ العب�د, ل بّد 

اأن يب�در اإلى اإعالن توبته, وتطهير نف�سه حّتى ل يكون محرومً� في الدني� و�سقّيً� في الآخرة, 

واإنَّ التوبة من الذنوب توؤّدي اإلى تطهير القلوب.

عن اأبي جعفرQ: »ما من عبٍد اإّل وفي قلبه نكتة بي�ساء، فاإذا اأذنب خرج في النكتة 

نكتة �سوداء، فاإن تاب ذهب ذلك ال�سواد، واإن تمادى في الذنوب زاد ذلك ال�سواد حّتى يغّطي 

البيا�س، فاإذا غطّى البيا�س لم يرجع �ساحبه اإلى خير اأبداً وهو قول اهلل: {ڃچ چچ چ ڇ 

.
(3(

»
(2(

ڇ ڇ ڇ       ڍ}
.

(4(
وعن الإم�م الب�قرQ: »التائب من الذنب كمن ل ذنب عليه«

حقهقم  سزوبم نشلنطيا

, الذي يكون له اآث�ره ونت�ئجه  اإنَّ الندم على الذنب هو توبة, لكن المق�سود هو الندم الحقيقّيّ

د قوله »تبت اإلى اهلل«  اأو »اأ�ستغفر اهلل« يكفي  , قد يت�سّور البع�س اأنَّ مجرَّ على الم�ستوى العملّيّ

ق اإّل به� وهي: لتحّقق التوبة, وهو غير �سحيح لأنَّ التوبة له� �سروط ل تتحقَّ

1.  اأن ي�سعر ب�لنفور من ذنبه وتغِلبه الح�سرة عليه.

دًا. م على عدم العودة اإلى الذنب مجدَّ 2.  اأن ي�سمِّ

)1) �سورة التوبة, الآية 104.
)2) �سورة المطففين, الآية 14.

)3) الحّر الع�ملّي, و�س�ئل ال�سيعة, ج 15, �س 361.
)4)  ال�سيخ الكليني, الك�في, ج 2, �س 435.
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3.   اأن ي�سعى لجبران م� اأمكن جبرانه, ك�أن يوؤّدي حقَّ اأحد من الن��س ك�ن قد غ�سبه 

ه, اأو اأن يطلب الم�س�محة مّمن ا�ستغ�به, اأو اأن ُير�سي من ظلمه, اأو اأن يق�سي م�  حقَّ

ف�ته من فرائ�س وواجب�ت, ك�ل�سالة وال�سوم, وهكذا..

اأتدري ما  ك،  اأمُّ »ثكلتك  ا�ستغفر اهلل:  يقول  �سمع رجاًل  اأن  بعد   Qالإم�م علّي ق�ل 

ال�ستغفار؟ ال�ستغفار درجة العليين، وهو ا�سم واقع على �ستة معان، اأّولها: الندم على ما 

م�سى؛ والثاني: العزم على ترك العود اإليه اأبداً؛ والثالث: اأن توؤّدي اإلى المخلوقين حّقهم 

حّتى تلقى اهلل اأمل�س لي�س عليك تبعة؛ والرابع: اأن تعمد اإلى كّل فري�سة عليك �سيَّعتها 

فتوؤّدي حّقها؛ والخام�س: اأن تعمد اإلى اللحم الذي نبت على ال�سحت فتذيبه بالأحزان، 

األم  الج�سم  تذيق  اأن  وال�ساد�س:  جديد؛  لحم  بينهما  وين�ساأ  بالعظم  الجلد  يل�سق  حّتى 

.
(1(

الطاعة كما اأذقته حالوة المع�سية، فعند ذلك تقول: ا�ستغفر اهلل«

 رلوف  سزة تجا  سزوبم لويا

يجب على الإن�س�ن اأن يتوب من كّل م� يحول بينه وبين ال�سير وال�سلوك اإلى اهلل تع�لى, 

يجعله متعّلقً� ب�لدني�, ويمكن تق�سيم الذنوب التي يجب اأن نتوب منه� اإلى ق�سمين: اأخالقيَّة 

وعمليَّة:

1.  الذنوب الأخالقّية: والمراد به� الأخالق ال�سّيئة وال�سف�ت القبيحة, التي تلّوث النف�س 

وتجعل الحجب بينه� وبين اهلل تع�لى, ك�لري�ء, والنف�ق, والغ�سب, والتكّبر, والعجب, 

والمكر, والخداع, والغيبة, والبهت�ن, والكذب, وخلف الوعد, وعقوق الوالدين, وقطع 

الرحم, وحب الدني�, والي�أ�س من روح اهلل, والأمن من مكره �سبح�نه, والح�سد, و�سوء 

, وغير ذلك من ال�سف�ت ال�سّيئة. الظنِّ

النف�س,  وقتل  ك�ل�سرقة,  ب�لأعم�ل  ترتبط  التي  الذنوب  كّل  وهي  العملّيَّة:  الذنوب    .2

والفح�س,  والإ�سراف,  والتبذير  الن��س,  اأموال  وغ�سب  ب�لرب�,  والتع�مل  والزن�, 

وال�سب�ب, وتتّبع عيوب الن��س, واحتق�ر الموؤمن واإذلله, والغ�ّس في المع�ملة, والفرار 

)1) العالمة المجل�سّي, بح�ر الأنوار, ج 73, �س 332.
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من الجه�د, وخي�نة الأم�نة, و�سرب الخمر, وترك ال�سالة وال�سي�م والحّج والخم�س, 

من  ذلك  وغير  النج�س  الطع�م  واأكل  المنكر,  عن  والنهي  ب�لمعروف  الأمر  وترك 

المحّرم�ت.

ثةاف  سزوبم

ه�: للتوبة ثم�ر جليلة في الدني� وفي الآخرة اأهّمّ

1.  تكفير ال�سّيئات ودخول الجّنة: اإنَّ التوبة توؤّدي اإلى اإزالة �سّيئ�ت الإن�س�ن من �سحيفة 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تع�لى:  يقول  اأعم�له, 

.
(1(

ڀ   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ}
اإنَّ الت�ئب الحقيقّيّ �سوف يح�سل على محّبة اهلل تع�لى وين�ل ر�س�ه,  2.   محّبة اهلل: 

.
(2(

يقول تع�لى: {ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ}

3.  ال�ستر: اإنَّ توبة العبد توؤّدي اإلى ال�ستر عليه, في�أتي يوم القي�مة ل ُيدرى بذنبه, يقول 

اأحبَّه اهلل ف�ستَر عليه، فقلت:  الإم�م ال�س�دقQ: »اإذا تاب العبد توبًة ن�سوحاً 

وكيف ي�ستر عليه؟ قال: ين�سي ملكيه ما كانا يكتبان عليه، ويوحي اهلل اإلى جوارحه 

واإلى بقاع الأر�س اأن اكتمي عليه ذنوبه، فيلقى اهلل عزَّ وجلَّ حين يلقاه ولي�س �سيء 

.
(3(

ي�سهد عليه ب�سيء من الذنوب«

)1) �سورة  التحريم, الآية 8.
)2) �سورة البقرة, الآية 222.

)3)  ال�سيخ الكليني, الك�في, ج 2, �س 236.
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خالصم  سزفل

- اأف�سل �سبيل للتزكية عدم المع�سية.

- فل�سفة التوبة اأّنه� تفتح ب�بً� للرحمة والقرب من اهلل �سبح�نه.

- حقيقة التوبة الندم الذي ي�ستلزم ترك الذنب وت�أدية الحقوق.

- من يدرك خطورة الذنب ل بّد اأن يقدم على التوبة.

ة ك�ل�سرقة وقتل النف�س والزن�.  بل اأي�سً�  - م� يجب التوبة منه لي�س فقط الذنوب العملّيَّ

الذنوب الأخالقّية والري�ء والنف�ق والغ�سب.

- للتوبة ثم�ر كثيرة, منه� تكفير ال�سّيئ�ت وتبديله� اإلى ح�سن�ت ومحّبة اهلل وال�ستر و..
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سلةطاسوم

مالك بن دينار
ج�ء في )تف�سير روح البي�ن( عن م�لك بن دين�ر, اأنَّه �ُسئل عن �سبب توبته وتوّجهه اإلى 

اهلل عزَّ وجّل, ف�أج�ب:

»كنت في مطلع العمر ق��سيً�, �س�ربً� للخمرة, وك�نت لديَّ ج�رية قد تعلَّقت به�, ورزقني 

ته� تزداد في قلبي يومً� بعد يوم, ولّم� اأ�سبحت ق�درة على الم�سي  اهلل منه� ابنة, وك�نت محبَّ

ته� قد بلغت عندي مبلغً� كبيرًا, وك�نت ت�ألفني وت�أن�س بي كثيرًا, كم� كنت اأب�دله�  ك�نت محبَّ

الألفة والأن�س.

ك�نت كّلم� تن�ولُت ك�أ�س ال�سراب اأخذته� من يدي و�سكبت م� فيه� على ثي�بي؛ ولّم� بلغت 

اأ�ستقّر من يومه�  ة على فقده�, ولم  ع�مين من عمره� م�تت, فمالأت قلبي الغ�س�س المرَّ

على ح�ل.

الع�س�ء, فراأيت  اأ�سّلي  اأن  ال�سراب ونمت دون  لي�لي �سعب�ن, تن�ولت  ليلة جمعة من  وفي 

فيم� يراه الن�ئم اأنَّ اأهل القبور خرجوا من قبورهم, وح�سروا جميعً� واأن� معهم. وفج�أًة �سمعت 

من ورائي �سوتً�, وحين ا�ستدرت راأيت اأفعى �سوداء كبيرة, ل يمكن ت�سّور م� هو اأكبر منه�, 

لكّنه�  ه�ربً�,  ف�نطلقت  والخوف,  الهلع  اأ�س�بني  مفتوح,  وفمه�  ب�سرعة  نحوي  تّتجه  وك�نت 

اندفعت خلفي ب�سرعة كبيرة.

لقيت في طريقي �سيخً� م�سّنً� ح�سن الوجه والرائحة, حّييته فردَّ تحّيتي, رجوته اأن يغيثني 

ويحميني, ف�أج�ب: يوؤ�سفني اأّني ل اأقدر على �سيء اأم�م هذه الأفعى, ف�ذهب من هن� ب�سرعة, 

لعّل اهلل يهّيىء لك اأ�سب�ب النج�ة.

فعدت اإلى الهرب   ب�سرعة, حّتى بلغت منزًل من من�زل القي�مة, وراأيت من هن�ك طبق�ت 

م واأهله�, وكدت  من �سّدة خوفي من الأفعى  اأن األقي بنف�سي فيه�. جهنَّ

ارتفع �سوت ح�ّد يقول: هي� ارجع, فل�ست من اأهل هذا المك�ن.

�سكن قلبي بعد �سم�عي لهذا ال�سوت, وعدت اأدراجي, وراأيت اأن الأفعى م� زالت تالحقني, 
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حّتى و�سلت اإلى ذلك ال�سيخ, فقلت له: اأّيه� ال�سيخ الطيب, لقد رجوتك اأن تغيثني فلم ت�أبه لي؛ 

بكى ال�سيخ وق�ل: لم اأ�ستطع. ولكن اذهب نحو هذا الجبل, ففيه اأم�ن�ت للم�سلمين, ف�إن ك�نت 

لك فيه اأم�نة ف�إنَّه� �ستمّد لك يد العون.

من  واأبوابه�  ال�ست�ئر,  عليه�  اأ�سدلت  قد  وحجرات  غرفً�  فيه  فراأيت  الجبل  اإلى  تطّلعت 

الذهب الأحمر المحلَّى ب�لدّر والي�قوت, ف�أ�سرعت نحو ذلك الجبل, والأفعى في اأثري, وم� اإن 

اقتربت منه حّتى ارتفع �سوت مالئكي يقول:

اأم�نة بينكم, تغيثه من   ارفعوا ال�ست�ئر وافتحوا الأبواب واخرجوا, فلعَل لهذا الم�سكين 

�سّر الأعداء.

, والأفعى اأ�سحت قريبة مّني  نظرت فراأيت اأطف�ًل وجوههم ت�سّع ك�لبدور, يخرجون اإليَّ

كذلك, واأنقذني من حيرتي �سراخ الأطف�ل وهم يقولون: عّجل, ف�لعدّوّ قريب منك!

اأن  فم�  بينهم,  توّفيت  التي  ابنتي  راأيت  وفج�أًة  الآخر,  اإثر  فوجً�  نحوي  يتوافدون  وبداأوا 

راأتني حّتى �س�حت وهي تبكي:

ه اأبي واهلل!  اإنَّ

ثمَّ �س�رعت ف�أخذت يمن�ي بي�سراه�, بينم� اأ�س�رت بيمن�ه� اإلى الأفعى, ف��ستدارت الأفعى 

وانطلقت ه�ربة.

ثمَّ اأجل�ستني وجل�ست اإلى ج�نبي, وراحت تداعب لحيتي, وق�لت:

؟ فبكيت. وقلت:اأي بنّية, 
(1(

 اأي اأبه, {ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ    ۇ}

وهل تح�سنين تالوة القراآن المجيد؟!

 ق�لت: نحن ب�لقراآن اأكثر معرفة منكم ي� اأبي.

ته�؟  قلت: اأخبريني عن هذه الأفعى, م� ق�سَّ

 ق�لت: اإنَّه� عملك ال�سّيء ي� اأبي, فقد كنت تعطيه� القّوة, وك�نت تريد اأن تبعث بك اإلى 

جهّنم.

)1) �سورة الحديد, الآية 16.
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 قلت: وهذا ال�سيخ الم�سّن,من هو؟

ال�سّيء عملك  ف�ق عملك  )اأي  اإ�سع�فه  تعمل على  وقد كنت  الح�سن,  اإّنه عملك  ق�لت:   

الح�سن( فلم ي�ستطع مّد يد العون اإليك اأم�م عملك ال�سّيىء.

 قلت: وم�ذا تعملين ي� ابنتي في هذا الجبل؟

ق�لت: نحن اأطف�ل الم�سلمين, الذين قدمن� من الدني� في طور الطفولة اإلى هذا المك�ن, 

ن� اهلل عزَّ وجّل فيه اإلى يوم القي�مة, واأعينن� على الطريق الذي ي�سلكه اآب�وؤن� واأمه�تن�  وقد اأقرَّ

اإلين�, فن�سفع لهم.

وهن� ا�ستيقظت من نومي فزعً�, وتركت �سرب الخمرة وغيره� من الذنوب كلِّيً�, وتوّجهت 

اإلى اهلل ن�دمً� ت�ئبً�. وهذا هو �سبب توبتي«.

ال�سهيد د�ستغيب، القلب ال�سليم، ج2، �س 21-18.
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أهز ف  سزفل

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المتعل

 الدرس الثامن  

التقوى

يتعّرف اإلى حقيقة التقوى. . 1

يثّمن اأهمّية التقوى. . 2

ي�سرح اآث�ر التقوى, الأخروّية والدنيوّية. . 3





يةيهز

اإنَّ تقوى اهلل تع�لى ع�مل مهمٌّ لتزكية النف�س وتهذيبه�, ويترّتب عليه� اآث�ر مهّمة في الدني� 

.
(1(

والآخرة, يقول تع�لى: {ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌڎ}

ح مفهوم التقوى ومعن�ه�. ع في الحديث عن التقوى, ل بّدَّ اأن نو�سّ وقبل اأن نتو�سَّ

يولتف  سزقوا

القدرَة  النف�ُس  ب�أنَّه�: قّوة داخلّية وقدرة نف�سّية تمتلك من خالله�  التقوى  يمكن تعريف 

على اإط�عة الأوامر الإلهّية, وعلى مق�ومة ميوله� واأهوائه�. 

ومن�سوؤه�: الخوف من اهلل, واأثره�: تجّنب مع�سيته و�سخطه, وهي ت�س�عد الإن�س�ن على 

تجنُّب حب�ئل ال�سيط�ن واإغراءات الدني�.

داُر  والفجوُر  دار ح�سن عزيز،  التقوى  اأنَّ  اهلل  »اعلموا عباد   :Qعلّي الإم�م  يقول 

.
(2(

ح�سٍن ذليل، ل يمنع اأهله، ول ُيْحِرُز من لجاأ اإليه، األ وبالتقوى تقطع ُحَمُة الخطايا«

م  سزقوا أهةه 

قيمة  وجّل  عزَّ  اهلل  لتقوى  اأنَّ  الكريم  القراآن  من  الأحكام:ي�ستف�د  ت�سريع  هدف    .1

ة اأ�سيلة, واأنَّه� الهدف لت�سريع الأحك�م, يقول تع�لى: {ڱ ڱ ں  اأخالقيَّ

.
(3(

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ}

)1) �سورة الحجرات, الآية 13.
)2) ال�سريف الر�سي, نهج البالغة, خطبة 157.

)3) �سورة البقرة, الآية 21.
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ف�لهدف من عب�دة اهلل تع�لى الو�سول اإلى التقوى, كم� اأنَّ العب�دة يمكن اأن تكون تعبيرًا 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  {ڭ  اأخرى:  اآية  وفي  التقوى,  هذه  عن 

, حيث بّينت اأنَّ الهدف من الق�س��س هو التقوى.
(1(

ۈ}
2.  تورث الب�سيرة:ُي�ستف�د من عّدة اآي�ت ورواي�ت اأنَّ تقوى اهلل تمنح الإن�س�ن ب�سيرة 

{چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  تمّكنه من معرفة الحّق لّتب�عه, يقول تع�لى: 

.
(2(

ڍ ڍ ڌ}

اإنَّ التقوى تداوي القلب وتهبه الب�سيرة, والب�سيرة هي ملكة تمّكن الإن�س�ن من ت�سخي�س 

�سبيل �سع�دته, وتجّنب �سبل المه�لك, يقول اأمير الموؤمنينQ: »فاإنَّ تقوى اهلل دواء داء 

.
(3(

قلوبكم، وب�سر عمى اأفئدتكم«

3 - اأثر البتعاد عن الذنوب وتركها: اإنَّ اأهواء النف�س يمكن اأن ت�سّو�س على العقل روؤيته 

لل�سبيل المنجي و�سبب ال�سع�دة الذي خلق للو�سول اإليه وهو كم�له في القرب الإلهي, ومن هن� 

ي�أتي دور التقوى في عالج ذلك الخلل, ف�لتقوى هي من يكبح جم�ح ال�سهوات في�ستعيد العقل 

قدرته على هذه الروؤية.

على  بل  للحرّية,  تقييدًا  التقوى  في  يرى  ل  الإ�سالم  اإنَّ  والحريَّة:  التقوى  طريق    .4

ته من �سهواته وغرائزه, يقول  العك�س من ذلك, يرى اأنَّه� هي التي تمنح الإن�س�ن حريَّ

كّل  �سداد، وذخيرة معاد، وعتق من  تقوى اهلل مفتاح  »فاإنَّ   :Qالموؤمنين اأمير 

.
(4(

ملكة، ونجاة من كّل هلكة«

جد ء  سزقوا  ة  آلخلة

ًا: للتقوى نت�ئج اأخروّية جليلة جدَّ

.
(5(

منها: الأجر العظيم, ق�ل تع�لى: {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ}

)1) �سورة البقرة, الآية 179.
)2) �سورة الأنف�ل, الآية 29.

)3)  ال�سريف الر�سي, نهج البالغة, خطبة 198.
)4) م.ن, خطبة 23.

)5) �سورة اآل عمران, الآية 172.
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ب الحزن اإلى قلبه في الآخرة ول يخ�ف عليه, ق�ل تع�لى:  ومنها: اإنَّ من يتَّقي اهلل ل يت�سرَّ

.
(1(

{ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ}

{ٹ ٹ ٹ ٹ  اأنَّ التقوى جزاوؤه� الجّنة وهي دليل الفوز, يقول تع�لى:  ومنها: 

.
(2(

ڤ}
وعن الإم�م زين الع�بدينQ: »�سرف كّل عمل بالتقوى، وفاز من فاز من المّتقين، 

.
(4(

»
(3(

قال اهلل تبارك وتعالى: {ٱ ٻ  ٻ}

آثاف  سزقوا  ة  سزنها

بع�سه�: اإلى  ن�سير  اأن  المفيد  من  الدني�,  في  عديدة  نت�ئج  تع�لى  اهلل  لتقوى  اإنَّ 

 منها: اأنَّه� تحّفز الإن�س�ن على الأخالق الح�سنة, ول �سّك اأنَّ الأخالق له� اأثره� في الدني� 

.
(5(

كم� في الآخرة. عن الإم�م علّيQ: »التقوى رئي�س الأخالق«

والتغّلب  والأزم�ت,  العقب�ت  الإن�س�ن من تج�وز  وتمّكن  الرزق,  تبعث  التقوى  اأنَّ  ومنها: 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ   {ڱ  تع�لى:  يقول  الحي�ة,  م�س�كل  على 

.
(7(

, ويقول تع�لى: {ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ}
(6(

ۀہ}
ح ذلك: »فمن اأخذ بالتقوى َعَزَبْت عنه ال�سدائُد  وورد عن اأمير الموؤمنينQ م� يو�سّ

�ْسَهلَْت 
َ
ها، َواحلَْوَلت له الأمور بعد مرارتها، وانفرجت عنه الأمواج بعد تراكمها، واأ بعد دنوِّ

.
(8(

له ال�سعاب بعد اإْن�َساِبَها«

)1) �سورة الأعراف, الآية 35.
)2)  �سورة الطور, الآية 17.

)3) �سورة النب�أ,  الآية 31.
)4) العالمة المجل�سّي, بح�ر الأنوار,  ج78, �س 110.

)5) ال�سريف الر�سي, نهج البالغة, الكلم�ت الق�س�ر, �س 96.
)6) �سورة  الطالق, الآيت�ن 2 � 3.

)7) �سورة الطالق, الآية 4.
)8) ال�سريف الر�سي, نهج البالغة, خطبة 198.
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واأنَّ كاًل منهم�  وبدنه,  الإن�س�ن  نف�س  بين  ثبت وجود عالقة  البدن,  فقد  ومنها: �سّحة 

يوؤّثر بنحو م� على الآخر, ولهذا ف�إنَّ بع�س الأمرا�س البدنّية والنف�سّية قد تن�س�أ من الأخالق 

ف�لتقوى  والغرور..  الذات,  وحّب  والتكّبر,  والطمع,  والغ�سب,  والحقد,  ك�لح�سد,  ال�سّيئة, 

واجتن�ب الأمور ال�سّيئة له� ت�أثير مهّم واأ�س��س في عالج الأمرا�س الج�سدّية والنف�سّية, وهي 

ت�س�عد على ت�أمين �سالمة الإن�س�ن من هذه الأمرا�س.

ف�ساد  و�سالح  اأج�سادكم  مر�س  �سفاء  اهلل...  تقوى  »فاإنَّ   :Qالموؤمنين اأمير  يقول 

.
(1(

�سدوركم، وطهور دن�س اأنف�سكم«

)1) م. ن, خطبة 198.
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خالصم  سزفل

اإط�عة اهلل  - التقوى ح�لة روحّية وقدرة داخلّية نف�س�نّية, ي�ستطيع الإن�س�ن من خالله� 

واجتن�ب مع��سيه.

- تبرز اأهمّية التقوى بمالحظة الأمور الت�لية:

اأ.  الهدف من ت�سريع الأحك�م.

ب.  تورث الب�سيرة.

ج.  طريق للحرّية.

- للتقوى ثم�ر اأخروّية كثيرة منه�: الأجر العظيم وعدم الحزن والنعيم.

-  للتقوى ثم�ر دنيوّية عديدة, ك�لرزق وقدرة الإن�س�ن على تج�وز م�س�كله, و�سّحة البدن.
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سلةطاسوم

الشاب المتيّقن
 اإلى الم�سجد ليوؤّدي �سالة الفجر, فّلم� اأتّم ال�سالة ب�لن��س, ك�ن الظالم 

P
ذهب النبّي

 على مغ�درة 
P

� اأو�سك الر�سول اأثوابه خوفً� من اأن يحرقه� وهج ال�سب�ح, ولمَّ قد �سحب 

الم�سجد, اإذا ب�س�ّب م�سفرِّ اللون قد �سعف ج�سمه ونحف, وغ�رت عين�ه في راأ�سه.

: كيف اأ�سبحت ي� فالن؟
P

ف�س�أله ر�سول اهلل

ف�أج�ب ال�س�ب: اأ�سبحت موقنً� ي� ر�سول اهلل.

: اإنَّ لكّل يقين حقيقة فم� حقيقة يقينك؟
P

 من قوله وق�ل
P

فتعّجب الر�سول

فق�ل ال�س�ب النحيل: اإنَّ يقيني ي� ر�سول اهلل هو اّلذي اأحزنني, واأ�سهر ليلي, واأظم�أ نه�ري, 

فزهدت نف�سي في الدني� وم� فيه�, فك�أّني اأنظر اإلى عر�س رّبي وقد ن�سب للح�س�ب, وح�سر 

على  ويتع�فون  الجّنة,  في  يتمّتعون  الجّنة  اأهل  اإلى  اأنظر  وك�أّني  فيهم  واأن�  لذلك,  الخالئق 

�ر وهم فيه� معّذبون م�ستغيثون, وك�أّني الآن اأ�سمع  ي اأنظر اإلى اأهل النَّ الآرائك مّتكئون, وك�أنِّ

�ر يدور في م�س�معي. زفير النَّ

 اإلى اأ�سح�به وق�ل: هذا عبد نّور اهلل قلبه ب�لإيم�ن. ثمَّ اأو�سى ال�س�ب 
P

ف�لتفت النبّي

ق�ئاًل: التزم م� اأنت عليه.

 فلم 
P

فق�ل ال�س�ب: ُادع اهلل لي ي� ر�سول اهلل اأن اأرزق ال�سه�دة معك, فدع� له ر�سول اهلل

 ف��ست�سهد بعد ت�سعة اأ�سخ��س فك�ن هو الع��سر.
P

يلبث اأن خرج في اإحدى غزوات النبّي 

ق�س�س الأبرار  ال�سهيد مطّهري}.
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أهز ف  سزفل

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المتعل

 الدرس التاسع 

َّة العصبيـ

يتعّرف اإلى حقيقة الع�سبيَّة ومخ�طره�. . 1

الع�ئلـــّيّ  . 2 ـــب  التع�سّ لخطـــورة  انتب�هـــً�  يـــزداد 

والع�س�ئرّي...

ة بين  . 3 يفهـــم حقيقة العالقـــة التـــي تمّثله� الأخـــوَّ

الموؤمنين.





يةيهز

اإّن من اأهّم الأمور التي ينبغي اللتف�ت له� في عملّية تهذيب النف�س, هي الع�سبّية, حيث 

قد يتحّلى الإن�س�ن الموؤمن بكثير من ال�سف�ت الح�سنة والممدوحة, وتبقى هذه ال�سفة وهي 

اأن  الموؤمن  الإن�س�ن  فعلى  والمن��سب�ت,  الأحداث  تثيره�  اأن  قبل  ب�طنه  في  ك�منة  الع�سبّية 

اأن يّتخذه فيم� لو ابتلى بمورد تتحّرك  اإلى الموقف الذي ينبغي  ي�ستثير هذه ال�سفة, ويلتفت 

فيه الم�س�عر التي قد توؤّدي اإلى الع�سبّية, فم� هي الع�سبّية؟ وم� هي اآث�ره�؟ وم� هو موقف 

الإ�سالم منه�؟ 

م يولتف  سوصبه 

اإنَّ الع�سبّية �سفة �سّيئة, تمنع �س�حبه� من القرب الإلهّي, وتحجبه عن روؤية الحّق, وقد 

تلقي به في ن�ر جهّنم, وهي الدف�ع عن جهة اأو �سخ�س, بحيث يرى ب�طله� حّقً�, واإن ك�نوا 

على ب�طل, ويرى من يقف في مق�بلهم على ب�طل واإن ك�نوا محّقين.

م م  ة  سلؤتم  إلسالله   سوصبه 

ر القراآن الكريم من الع�سبّية, وجعله� من اأو�س�ف الك�فرين, يقول تع�لى:  حذَّ

, ولذا ك�ن من يّت�سف 
(1(

{گ گ گ      گ      ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ}

به� ك�أنَّه يّت�سف ب�سفة الكفر, وتترّتب عليه اآث�ر الكفر يوم القي�مة.

)1) �سورة الفتح, الآية 26.
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عن الإم�م الب�قرQ: »من كان في قلبه حّبة من خردل من ع�سبّية بعثه اهلل يوم 

.
(1(

القيامة مع اأعراب الجاهلّية«

وتف�سيـــر هـــذه ال�سفة الواردة فـــي الرواية؛ من ح�ســـره مع اأعراب الج�هليـــة؛ لأنَّ هذا 

ه من الممكن  المقدار من الع�سبّية حّتى لو ك�ن قلياًل اإلى هذا الحّد)حّبة من خردل(  لكنَّ

اأن يـــوِدَي ب�س�حبه اإلى جهّنم, واأن يخرجه عـــن ال�سراط الم�ستقيم, وهو لي�س كالمً� على 

بين: اإنَّ  ورق, بل قد ح�سل ويح�سل, ومّمن ح�سل معهم اإبلي�س - لعنه اهلل - اإم�م المتع�سّ

بين, ي�ستفّزهم في الدني� ويقودهم في الآخرة  ب, وهو اإم�م المتع�سّ اإبلي�س هو اأّول من تع�سَّ

اإلى ن�ر جهّنم. 

م  بلهد فأل  سوصبه 

ب فليعلم اأنَّ اإبلي�س قد نفخ في اأوداجه, لأّن الع�سبّية هي ريح اإبلي�س, بغ�سِّ  اإنَّ من يتع�سَّ

ب لع�ئلته, اأو منطقته, اأو ع�سيرته, اأو غير  ب قد يتع�سَّ ب له, اإذ اأنَّ المتع�سِّ ن يتع�سّ النظر عمَّ

ب لأ�سله  �ر, ف�إنَّ اإبلي�س قد تع�سَّ ذلك, وكّله من الع�سبّية التي م�سيره� الن�ر وغ�سب الجبَّ

ب عليه لأ�سله، فعدّو  كم� يقول اأمير الموؤمنينQ: »... فافتخر على اآدم بخلقه وتع�سَّ

.
(2(

بين و�سلف الم�ستكبرين الذي و�سع اأ�سا�س الع�سبّية..«  اهلل اإمام المتع�سّ

النار،  بخلقة  وتعّزز  ْقَوة،  ال�سِّ عليه  وغلبت  الحميَّة  )اإبلي�س(  »اعَتَرْتُه   :Qويقول

.
(3(

ل�َساِل«  وا�ستوهن خلق ال�سَّ

اآدم الطينّية, حيث نظر  اإبلي�س لخلقته الن�رّية, في مق�بل خلقة  ب  اإلى تع�سُّ وهن� ي�سير 

حQ ذلك فيقول في مورد اآخر من نهج البالغة:  اإليه� بعين التوهين والحتق�ر. ويو�سّ

علَّة  عن  اإلَّ  الأ�سياء،  من  ل�سي ٍء  ب  يتع�سَّ العالمين  من  اأحداً  وجدت  فما  نظرت  »ولقد 

بون لأمر ما  ة تليط بعقول ال�سفهاء غيركم، فاإنَّكم تتع�سَّ تحتمل تمويه الجهالء، اأو حجَّ

ب على اآدم لأ�سله، وطعن عليه في خلقته، فقال:  ا اإبلي�س فتع�سَّ يعرف له �سبب ول علَّة، اأمَّ

)1) ال�سيخ الكليني, الك�في, ج2, �س 308.
)2) ال�سريف الر�سي, نهج البالغة, خطبة 192.

)3) م. ن, خطبة 1.
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بوا لآثار مواقع الّنعم، فقالوا:  ا الأغنياء من مترفة الأمم فتع�سّ اأنا نارّي واأنت طينّي، واأمَّ

.
(1(

نحن اأكثر اأمواًل واأولداً وما نحن بمعّذبين« 

م  سةذلولم  سوصبه 

ب الذي ُيخرج المرء عن ج�ّدة  ب المذموم في الروؤية الإ�سالمّية؛ هو التع�سُّ اإنَّ هذا التع�سُّ

وتج�وزًا  للحرام  وانته�كً�  للب�طل  لو ك�ن في ذلك ن�سرة  بع�سبّية حّتى  ويتم�ّسك  ال�سواب, 

ة الرجل لأهله واأبن�ء قومه لي�ست ع�سبّية. لل�سرع, واإلَّ ف�إنَّ مودَّ

ياأثم  التي  »الع�سبّية  الع�سبّية ق�ل:  �سئل عن  اأن  بعد   Qالع�بدين الإم�م زين  فعن 

عليها �ساحبها، اأن يرى الرجل �سرار قومه خيراً من خيار قوم اآخرين، ولي�س من الع�سبّية 

.
(2(

اأن يحّب الرجل قومه، ولكن من الع�سبّية اأن يعين قومه على الظلم« 

م  سةةزنحم  سوصبه 

ه في الواقع لي�س  ب غير مذموم, لكنَّ نلحظ في كالم المع�سومينR اإ�س�رة اإلى تع�سُّ

بً�, بل هو تم�ّسك ب�لدين, وب�أخالق �سّيد المر�سلينP، وهو م� نراه وا�سحً� في حديث  تع�سُّ

الخ�سال،  لمكارم  بكم  تع�سّ فليكن  الع�سبيَّة  من  بّدَّ  ل  كان  »فاإن   :Qالموؤمنين اأمير 

بيوتات  من  والنُّجداء  الُمجداء  فيها  تفا�سلت  التي  الأمور،  ومحا�سن  الأفعال،  ومحامد 

الجليلة،  والأخطار  العظيمة،  والأحالم  الرغيبة  بالأخالق  القبائل،  ويعا�سيب  العرب، 

بوا لخالل الحمد من الحفظ للجوار، والوفاء بالذمام، والطاعة  والآثار المحمودة. فتع�سَّ

للبّر، والمع�سية للكبر، والأخذ بالف�سل، والكّف عن البغي، والإعظام للقتل، والإن�ساف 

.
(3(

للخلق، والكظم للغيظ، واجتناب الف�ساد في الأر�س«

)1) ال�سريف الر�سي, نهج البالغة, خطبة: 1.
)2)  م. ن, خطبة: 192.

)3) العاّلمة المجل�سّي, بح�رالنوار, ج14, �س472.
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العالقة مع األخوة المؤمنين:

حّث الإ�سالم على م�س�عدة الموؤمنين بع�سهم بع�سً�, ولكن لي�ست الم�س�عدة العمي�ء التي 

تو�سل اإلى الع�سبية المذمومة؛ ف�إذا ك�ن اأخي الموؤمن على خط�أ فكيف اأ�س�عده؟ هل اأدخل 

معه في نزاعه واأ�س�عده على ظلمه؟

 حين 
P

الأعظم الر�سول  ونهجه  ر�سمه  م�  والحل  الظلم  في  له  �سريكً�  �س�أكون  عنده� 

: »ترده 
P

ق�لوا له عن مبداأ العرب في الج�هلية ان�سر اأخ�ك ظ�لمً� اأو مظلومً�, ف�أج�ب 

.
(1(

عن ظلمه فذلك ن�سرك اإياه«

النتيجة:

لذا يجب اأن نلتفت اإلى هذا المر�س الخطير والداء الكبير, ف�إذا اأردن� اأن ن�سعى لمق�م 

من  ونكون  اإبلي�س  �سرك  في  نقع  ل  ا�ستئ�س�له حّتى  من  بّدَّ  فال  اأنف�سن�,  نزّكي  واأن  القرب, 

جنوده واأعوانه.

)1) ال�سيخ الكليني, الك�في, ج 7, �س 393.
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خالصم  سزفل

- الع�سبّية هي اأن ينت�سر المرء ل�سخ�س اأو جم�عة واإن ك�نوا على ب�طل.

- للع�سبّية اأكثر من من�س�أ ك�لعرق والع�سيرة والأهل والمنطقة والبلد.

.Qل نف�سه على اآدم ب حين ف�سَّ بين, فهو اأّول من تع�سَّ - اإنَّ اإبلي�س اإم�م المتع�سّ

- اإنَّ موّدة الرجل لبني قومه لي�ست من الع�سبّية.

ب للدين ولي�س من الع�سبّية المذمومة  ب لمك�رم الأخالق هو في الواقع تع�سّ - اإنَّ التع�سّ

ب�سي ء.
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سلةطاسوم

ال تغضب

: »ل 
P

 ي�ستن�سحه فق�ل له النبّي
P

اأتى المدينة رجل من الب�دية وذهب اإلى النبّي

تغ�سب«.

فعوملوا  اأخرى  قبيلة  م�ًل من  �سرقوا  �سبي�نه�  بع�س  ب�أنَّ  خبر 
ُ
اأ قبيلته  اإلى  رجع  وعندم� 

�سمع  فلّم�  الحرب,  ن�ر  واإ�سع�ل  للقت�ل  القبيلتين  ب��سطف�ف  النتيجة  ف�أ�سفرت  ب�لمثل, 

ن�ر الغ�سب في داخله, فق�م وطلب �سرجه والتحق ب�سف  الأعرابيُّ بهذا الخبر ا�سطرمت 

ر اأنَّه ذهب اإلى المدينة  قومه. وبينم� هو كذلك اإذا ب�سريط الذكري�ت يتوالى في ذهنه, فتذكَّ

 له: »ل تغ�سب«.
P

وطلب من النبّي اأن ين�سحه, وك�نت ن�سيحة النبّي

�س�عتئٍذ ث�ب الأعرابيُّ اإلى ر�سده ورجع اإليه عقله, ففّكر في نف�سه: »فيم النفع�ل؟ م� هذا 

 تدعوه 
P

ال�ستعداد للحرب  والقت�ل؟ وفيَم الغ�سب من غير �سبب«؟ واإذا بن�سيحة الر�سول

اإلى ن�سح زعم�ء اأعدائه فن�داهم ق�ئاًل: ي� قوم عالم هذا النزاع؟ اإن ك�ن لكم من جراحة اأو 

قتل اأو �سرب لي�س فيه اأثر, فعلّي في م�لي اأن� اأوفيكموه, فلي�س هن�لك من �سبب للقت�ل و�سفك 

الدم�ء.

فلّم� �سمع زعم�ء القوم كالمه تحّركت في نفو�سهم الغيرة وال�سه�مة وق�لوا: »فم� ك�ن فهو 

لكم, ونحن اأولى بذلك منكم« فت�س�لح الطرف�ن ورجع ال�سّف�ن كّل اإلى قبيلته.

 ال�سيخ مرت�سى مطهري،

 ق�س�س الأبرار، �س23.



المرحلة الثانية

تربية النفس

• القرب من اهلل تعالى.	

• طرق الو�سول اإلى اهلل تعالى.	

• ذكر اهلل �سبحانه.	

• مكارم الأخالق.	

• العمل ال�سالح وخير الأعمال.	

• النوافل و�سالة الليل.	

• الجهاد وال�سهادة.	

• كتمان ال�سّر.	

• النظم والن�سباط.	
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أهز ف  سزفل

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المتعل

 الدرس العاشر  

القرب من اهلل تعالى

يتعّرف اإلى اأنواع القرب الإلهّي و�سروطه. . 1

يعّدد اأق�س�م الن��س يوم القي�مة. . 2

يتعّرف اإلى حقيقة حركة النف�س وهدفه�. . 3





يةيهز

ينبغي للمرء بعد اأن يزيل اأمرا�س نف�سه, اأن ي�سعى لتكميله� وتربيته�, حّتى تغدو ق�درة على 

حّث الخطى في طريق ال�سير وال�سلوك اإلى اهلل تع�لى. ولّم� ك�نت طبيعة النف�س الب�سرّية في 

� اأن تتحّرك في ال�سراط الم�ستقيم, اأو اأن تنحرف في طريق ال�سالل. حركة دائمة, وهي اإمَّ

اأن ي�سعى  بّدَّ لمن جعل القرب هدفً�  ولّم� ك�ن القرب من اهلل تع�لى هو غ�ية المنى, ل 

كّلم� ح�ز على  نف�سه,  ى  كّلم� زكَّ العبد  ف�إنَّ  لأنَّه ل قرب بال تزكية؛ ومن هن�  نف�سه,  لتزكية 

ه اأفلح في تزكية نف�سه  درجة من درج�ت القرب, واإذا ارتقى في �سبيل القرب, فلي�س اإلَّ لأنَّ

وتهذيبه�.

أنو ع  سقلب

توجد اأنواع عديدة للقرب, منه�:

1.  القرب المكانّي: وهو تق�رب �سيئين من حيث المك�ن.

2.  القرب الزمانّي: وهو تق�رب �سيئين من حيث الزم�ن.

وهذه المع�ني قطعً� لي�ست هي المق�سودة في تعبيرن� »القرب من اهلل«.

3.  القرب المجازّي: ك�أن نقول اإنَّ فالنً� قريب من فالن بمعنى اأّنه يحّبه. 

النف�س  معن�ه من خالل  يظهر  �سبق,  عّم�  رابع مختلف  نحو  وهو  الحقيقّي:  القرب    .4

الب�سرّية, ب�أّنه� في حركة م�ستمّرة حقيقية وواقعّية. من هن� ك�ن ل بّد له� في حركته� 

هذه على ال�سراط الم�ستقيم من اأن ت�سل اإلى مق�م القرب.

تلك  وبلوغه�  والروحّي,  المعنوّي  وارتق�ئه�  النف�س  تك�مل  بمعنى:  هو  القرب  اإذًا, 
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الدرج�ت الع�لية في �سيره� و�سلوكه� اإلى اهلل تع�لى. يقول تع�لى: {ڳ ڱ      ڱ 

.
(1(

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ    ۀ   ہ ہ ہ}
بون  سسابقون هم  سةقل 

بعد اأن عرفن� معنى القرب, نرجع اإلى القراآن الكريم لتحديد من هم المقّربون, فنجده 

يق�ّسم الب�سر يوم القي�مة اإلى فئ�ت ثالث:

1.  اأ�سحاب الميمنة: وهم ال�سعداء, وهم الذين كتبت لهم النج�ة من العذاب.

2.  اأ�سحاب الم�ساأمة: وهم الأ�سقي�ء؛ وهم المعّذبون ب�لن�ر. 

3.  ال�سابقون: وهم الذين ن�لوا درجة القرب الإلهّي.

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  {ۀ  تع�لى:  اهلل  يقول 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓ  ۓ  ے 
.

(2(
ٴۇ ۋ}

شلنط  سقلب 

عن  عب�رة  وهي  �سروطه:  ق  يحقِّ اأن  عليه  الإلهّي  القرب  درجة  اإلى  الإن�س�ن  ي�سل  لكي 

المعرفة والإيم�ن.

اإنَّ من ل يعرف  الإلهّي,  التك�مل والقرب  اأ�س��س  ف�إنَّ المعرفة والإيم�ن ب�هلل تع�لى هم� 

والقرب من اهلل  للتزكية  ي�سعى  لن  ف�إنَّه  بهم�,  يوؤمن  ول  اإليه,  يوؤول  الذي  والم�سير  هدفه, 

تع�لى, وب�لت�لي ف�إنَّه لن يقطع م�س�فة على ال�سراط الم�ستقيم؛ وبم� اأنَّه في الدني� لم يطِو 

الطريق ف�إنَّه في الآخرة لن يجوز ال�سراط.

يث  ىث    مث  يتجث  ىت   مت  خت  حت  جت  يب  ىب  تع�لى:{مب  يقول 

.
(3(

حج }
)1)�سورة المطففين, الآي�ت 18 - 21.

)2)�سورة الواقعة, الآي�ت 7 - 12.
)3) �سورة المج�دلة, الآية 11.
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.
(1(

ويقول تع�لى: {ى ائ   ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ}

ال�سراط  على  الم�س�فة  لقطع  ي�سعى  لن  ف�إنَّه  به�,  يوؤمن  ول  الآخرة  يعرف  ل  من  اإنَّ 

الم�ستقيم, بل �سي�سّل عنه, ومن ي�سّل عنه في الدني� ف�إنَّه لن يتج�وزه في الآخرة. ولذا على 

ال�س�لك اأن ي�سعى لتقوية اإيم�نه وزي�دة علمه حّتى يرتقي اأكثر في مق�م القرب.

.
(2(

يقول تع�لى:{حب خب مب ىب يب جت حت خت}

 سوةل ن إلتةان

ك�ن  لو  الإن�س�ن حّتى  ف�إنَّ عمل  ب�لإيم�ن,  المقرون  العمل  وهو  للقرب؛  ث�لث  �سرط  وثّمة 

عماًل �س�لحً� ف�إنَّه لن يثمر تلك الحي�ة الطّيبة اإذا لم يكن مقرونً� ب�لإيم�ن, ف�لإيم�ن �سرط 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  {ڈ  الطّيبة:  الحي�ة  اإلى  الإن�س�ن  لو�سول  اأ�س��س 

.
(3(

ک گ گ گگ}
اإلى اهلل تع�لى, حيث مق�م القرب, يقول تع�لى:   والطيِّب ل يبقى في الأ�سفل بل ي�سعد 

.
(4(

{ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ}

وعليه: ف�إنَّ الإيم�ن ب�هلل تع�لى وب�لمع�د, والمعرفة بهم�, ي�س�عدان الإن�س�ن على الو�سول 

اإلى مق�م القرب الإلهّي, ول يمكن اأن ي�سل اإلى درج�ت القرب من لم يطّهر نف�سه من دن�س 

بين. المع��سي وم�س�وىء الأخالق, ف�لتزكية اأ�س��س لمن عزم على اأن يكون من المقرَّ

أسباب  سزكالل ن سقلب

مق�م  اإلى  به�  والو�سول  وتربيته�,  النف�س  لتكميل  و�س�ئل  مجموعة  من  ال�ستف�دة  يمكن 

ه� وهي: القرب الإلهّي, و�سن�سير في الدرو�س الآتية اإلى اأهّمّ

الأّول: التعّرف على طرق الو�سول وموانعه. 

)1) �سورة الملك, الآية 22.
)2) �سورة الموؤمنون, الآية 74.

)3) �سورة النحل, الآية 97.
)4) �سورة ف�طر, الآية 10.
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الثاني: ذكر اهلل. 

الثالث: مك�رم الأخالق. 

الرابع: العمل ال�س�لح وال�سالة الواجبة والنوافل و�سالة الليل. 

الخام�س: الجه�د وال�سه�دة.  

ال�ساد�س: الإح�س�ن وخدمة الن��س, وغير ذلك مّم� �سي�أتي اإن �س�ء اهلل.
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خالصم  سزفل

ال�سراط  النف�س في حركته� على  تك�مل  الإلهّي هو  والقرب  القرب,  اأنواع من  - هن�ك 

الم�ستقيم.

- اإنَّ الغ�ية لحركة الإن�س�ن في الحي�ة هي القرب من اهلل �سبح�نه.

-  اإنَّ تزكية النف�س وتربيته� �سرط للقرب  من اهلل تع�لى.

- المق�سود ب�لقرب تك�مل النف�س معنوّيً� وارتق�وؤه� روحّيً�.

م الب�سر يوم القي�مة اإلى اأ�سح�ب الميمنة واأ�سح�ب الم�سئمة والمقّربين. - يق�سَّ
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سلةطاسوم

إرشادات اإلمام الصادقQ للبصرّي
ك�ن عنوان الب�سرّي �سيخً� كبيرًا, قد اأتى عليه اأربع وت�سعون �سنة, ق�ل: كنت اأختلف اإلى 

اأن  واأحببت  اإليه,  اختلفت  المدينة   Qال�س�دق جعفر  قدم   � فلمَّ �سنين,  اأن�س  بن  م�لك 

اآخذ عنه كم� اأخذت عن م�لك, فق�ل لي يومً�: اإّني رجل مطلوب, ومع ذلك لي اأوراد في كّل 

�س�عة من اآن�ء الليل والنه�ر, فال ت�سغلني عن وردي, وخذ عن م�لك, واختلف اإليه كم� كنت 

�س فيَّ خيرًا لم�  تختلف اإليه, ف�غتممت من ذلك, وخرجت من عنده وقلت في نف�سي: لو تفرَّ

 و�سلَّمت عليه, ثمَّ رجعت 
P

زجرني عن الختالف اإليه والأخذ عنه, فدخلت م�سجد الر�سول

من الغد اإلى الرو�سة و�سلَّيت فيه� ركعتين وقلت: اأ�س�ألك ي� اهلل ي� اهلل اأن تعطف عليَّ قلب 

اإلى داري  الم�ستقيم, ورجعت  اإلى �سراطك  به  اأهتدي  جعفر Q وترزقني من علمه م� 

مغتّمً� ولم اأختلف اإلى م�لك بن اأن�س لم� اأ�سرب   قلبي من حّب جعفرQ, فم� خرجت من 

يت, وق�سدت  لت وتردَّ داري اإلَّ اإلى ال�سالة المكتوبة حّتى عيل �سبري, فلم� �س�ق �سدري تنعَّ

جعفراQ, وك�ن بعدم� �سلَّيت الع�سر, فّلم� ح�سرت ب�ب داره ا�ست�أذنت عليه فخرج خ�دم 

فجل�ست  في م�ساّله,  ق�ئم  هو  فق�ل:  ال�سريف,  على  ال�سالم  فقلت:  م� ح�جتك؟  فق�ل:  له 

بحذاء ب�به فم� لبثت اإّل ي�سيرًا اإذ خرج خ�دم فق�ل: اأدخل على بركة اهلل, فدخلت و�سلَّمت 

عليه, فردَّ ال�سالم وق�ل: اجل�س غفر اهلل لك, فجل�سُت ف�أطرق ملّيً�, ثمَّ رفع راأ�سه, وق�ل: اأبو 

َمن؟ قلت: اأبو عبد اهلل, ق�ل: ثبَّت اهلل كنيتك ووّفقك. ي� اأب� عبد اهلل م� م�س�ألتك؟ فقلت في 

نف�سي: لو لم يكن لي من زي�رته والت�سليم غير هذا الدع�ء لك�ن كثيرًا, ثمَّ رفع راأ�سه, ثمَّ ق�ل: 

م� م�س�ألتك؟ فقلت: �س�ألت اهلل اأن يعطف قلبك عليَّ ويرزقني من علمك, واأرجو اأّن اهلل تع�لى 

اأج�بني في ال�سريف م� �س�ألته, فق�ل: ي� اأب� عبد اهلل, لي�س العلم ب�لتعّلم, اإنَّم� هو نور يقع في 

اأّوًل في نف�سك حقيقة  اأردت العلم ف�طلب  اأن يهديه, ف�إن  قلب َمن يريد اهلل تب�رك وتع�لى 

العبودّية, واطلب العلم ب��ستعم�له, وا�ستفهم اهلل يفهمك.  قلت: ي� �سريف, فق�ل: قل ي� اأب� 

عبد اهلل, قلت: ي� اأب� عبد اهلل م� حقيقة العبودّية؟ ق�ل: ثالثة اأ�سي�ء: اأن ل يرى العبد لنف�سه 

له اهلل ملكً�, لأنَّ العبيد ل يكون لهم ملك, يرون الم�ل م�ل اهلل ي�سعونه حيث اأمرهم  فيم� خوَّ
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اهلل به, ول يدّبر العبد لنف�سه تدبيرًا, وجملة ا�ستغ�له فيم� اأمره تع�لى به ونه�ه عنه, ف�إذا لم 

له اهلل تع�لى ملكً�, ه�ن عليه الإنف�ق فيم� اأمره تع�لى اأن ينفق فيه,  يَر العبد لنف�سه فيم� خوَّ

�س العبد تدبير نف�سه على مدبره ه�نت عليه م�س�ئب الدني�, واإذا ا�ستغل العبد بم�  واإذا فوَّ

اأمره اهلل تع�لى ونه�ه, ل يتفرغ منهم� اإلى المراء والمب�ه�ة مع الن��س. ف�إذا اأكرم اهلل العبد 

بهذه الثالث ه�ن عليه الدني�, واإبلي�س, والخلق, ول يطلب الدني� تك�ثرًا, اأو تف�خرًا, ول يطلب 

�مه ب�طاًل, فهذا اأّول درجة الُتَقى, ق�ل اهلل تب�رك وتع�لى:  م� عند الن��س عّزًا وعلّوًا, ول يدع اأيَّ

 .
(1(

{ې ى    ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ}

قلت: ي� اأب� عبد اهلل اأو�سني, ق�ل: اأو�سيك بت�سعة اأ�سي�ء, ف�إنَّه� و�سّيتي لمريدي الطريق اإلى 

 اأ�س�أل اأن يوّفقك ل�ستعم�له, ثالثة منه� في ري��سة النف�س, وثالثة منه� في 
ُ
اهلل تع�لى, واهلل

الحلم, وثالثة منه� في العلم, ف�حفظه� واإّي�ك الته�ون به�, ق�ل عنوان: ففرغت قلبي له.

� اللواتي في الري��سة )تهذيب الأخالق النف�سّية(: ف�إّي�ك اأن ت�أكل م� ل ت�ستهيه  فق�ل: اأمَّ

ف�إّنه يورث الحم�قة والبله. ول ت�أكل اإلَّ عند الجوع, واإذا اأكلت فُكل حالًل و�سمِّ اهلل, واذكر 

اآدمّي وعاًء �سّراً من بطنه، فاإن كان ول بّد فثلث لطعامه،  : »ما مالأ 
P

حديث الر�سول

وثلث ل�سرابه، وثلث لنف�سه«.

ا اللواتي في الحلم: فَمن ق�ل لك: اإن قلت واحدًة �سمعت ع�سرًا فقل: اإن قلت ع�سرًا  واأمَّ

لم ت�سمع واحدًة, وَمن �ستمك فقل له: اإن كنت �س�دقً� فيم� تقول ف��س�أل اهلل اأن يغفر لي, واإن 

ب�لخنى )الفح�س في الكالم(  اأن يغفر لك, وَمن وعدك  اأ�س�أل   
ُ
كنت ك�ذبً� فيم� تقول ف�هلل

فعده ب�لن�سيحة والرع�ء.

ا اللواتي في العلم: ف��س�أل العلم�ء م� جهلت, واإّي�ك اأن ت�س�ألهم تعنتً� وتجربة, واإيَّ�ك  واأمَّ

اأن تعمل براأيك �سيئً�, وخذ ب�لإحتي�ط في جميع م� تجد اإليه �سبياًل, واهرب من الفتي� هربك 

من الأ�سد, ول تجعل رقبتك للن��س ج�سرًا. قم عّني ي� اأب� عبد اهلل فقد ن�سحت لك ول تف�سد 

علّي وردي, ف�إّني امرئ �سنين بنف�سي, وال�سالم على من اتبع الهدى«.

العالمة المجل�سي، بحار الأنوار ، ج1، �س 224.

)1) �سورة  الق�س�س, الآية 83.
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أهز ف  سزفل

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المتعل

 الدرس الحادي عشر 

 طرق الوصول

 إلى اهلل تعالى

د طرق الو�سول اإلى اهلل. . 1 يعدِّ

ي�ستذكر الأمور الم�س�عـــدة على الو�سول اإلى اهلل  . 2

تع�لى. 
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يةيهز

بعد اأن عرفن� اأهمّية القرب من اهلل �سبح�نه وتع�لى, و�سرورة ال�سعي للو�سول اإلى هذه 

وي�سمن  الإنحراف  من  ب�عه�  ب�تِّ ي�أمن  طرٍق  عبر  اإلَّ  يمكن  ل  اإليه�  الو�سول  ف�إّن  الدرجة, 

النج�ة يوم القي�مة.

طلق  سوصوم

اإنَّ من اأراد اأن يرتقي في درج�ت القرب من اهلل تع�لى, واأن يزّكي نف�سه وين�ل المق�م�ت 

الع�لية, يمكن له اأن ي�ستفيد من الطرق الت�لية:

1.  التفّكر والبرهان: اإنَّ التفّكر في البراهين التي اأقيمت على وجود اهلل تع�لى, يمكن 

كتب  به�  حفلت  التي  البراهين  ف�إنَّ  �سبح�نه,  منه  للقرب  م�س�عدًا  ع�ماًل  تكون  اأن 

وجوده�  في  وفقيرة  ممكنة  الكون  ظواهر  كّل  اأنَّ  تثبت  والكالم,  والعرف�ن  الحكمة 

لواجب الوجود, الذي هو منتهى الكم�ل والغنّي ب�لذات, ق�ل تع�لى:{ۀ ہ ہ 

.
(1(

ہ ہ  ھھ ھ ھ ے      ے}
2.  التفّكر في الآيات الإلهّية: يرى القراآن الكريم اأنَّ كّل ظ�هرة من ظواهر الكون, تنطوي 

على اآي�ت تدّل على اهلل تع�لى وتعّرفن� به, ولذلك دع�ن� القراآن الكريم للتفّكر في الآي�ت 

التك�مل.  طريق  في  وال�سير  الندف�ع  على  ي�س�عدن�  فيه�  التفّكر  اأنَّ  ب�ب  من  الكونّية, 

ق�ل تع�لى: {گ ڳ ڳ ڳ ڳ    ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

.
(2(

ں ڻ   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ}

)1) �سورة ف�طر, الآية 15.
)2) �سورة اآل عمران, الآية 191.
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والأعم�ل  والعب�دة  والمعرفة,  الإيم�ن  تواأم  العب�دة  ال�سالح:اإنَّ  والعمل  العبادة   .3

ال�س�لحة تجعل الإيم�ن اأكثر كم�ًل, وكّلم� اأ�سبح اأكثر كم�ًل كّلم� دن� من مق�م القرب 

اأكثر, ف�لعمل ال�س�لح يرتقي ب�لإيم�ن ع�ليً� حّتى ين�ل مق�م القرب الإلهّي.

.
(1(

يقول تع�لى: {ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ}

الت�أكيد عليه� كثيرًا في  العب�دة, وقد ورد  والأدعية من  الذكر  اإنَّ  الأذكار والأدعية:   .4

الجّنة،  دخلت  ال�سماء  اإلى  بي  �سري 
ُ
اأ »لّما   :

P
اهلل ر�سول  فعن  والرواي�ت,  الآي�ت 

ة، وربما اأم�سكوا، فقلت لهم: ما  فراأيت مالئكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من ف�سّ

لكم ربما بنيتم وربما اأم�سكتم؟

فقالوا: متى تجيئنا النفقة؟ 

فقلت لهم: وما نفقتكم؟ 

اإّل اهلل واهلل اأكبر،  اإله  فقالوا: قول الموؤمن في الدنيا: �سبحان اهلل، والحمد هلل ول 

.
فاإذا قال بنينا واإذا اأم�سك اأم�سكنا« )2)

 اأنَّه ق�ل: »من قال �سبحان اهلل غر�س اهلل بها �سجرة في الجّنة. فقال رجل من 
P

وعنه

قري�س: يا ر�سول اهلل، اإنَّ �سجرنا في الجّنة لكثير، قال: نعم، ولكن اإيَّاكم اأن تر�سلوا عليها 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  {ڇ  يقول:  وجّل  عزَّ  اهلل  اأنَّ  وذلك  فتحرقوها،  نيراناً 

.(3(
ڎ ڎ ڈ ڈ}

ك�نت  واإن  ذكرًا,  يكون  تع�لى  وت�سبيحً� هلل  وتحميدًا  تمجيدًا  مفهومه  يكون  كّل كالم  اإنَّ 

ر�سول  فعن  بعينه�,  اأذك�ر  على  ت�أكيد  يوجد  اأنَّه  كم�  ة,  خ��سّ ب�أذك�ر  حت  �سرَّ قد  الأح�ديث 

توّجه  الذكر  الهدف من  اأنَّ  القول بم�  , لكن يمكن 
(4(

اإّل اهلل« اإله  القول ل  : »�سّيد 
P

�هلل 

الإن�س�ن نحو اهلل تع�لى,  ول �سّك في اأّن من يرث الجّنة يكون قد ف�ز بمرتبة القرب من اهلل 

�سبح�نه. وكّل ذكر يو�سل اإلى الهدف اأكثر يكون اأف�سل ب�لن�سبة لذاكره.

)1) �سورة  ف�طر, الآية 10.
)2) العالمة المجل�سّي, بح�ر الأنوار, ج93, �س169.

)3( �سورة محمد, الآية 33.

)4) العالمة المجل�سّي, بح�ر النوار, ج90, �س204.
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لن  رلوف  سةساعزة على  سوصوم

ويو�سي بع�س اأهل المعرفة ب�أموٍر ت�س�عد اأي�سً� على اجتي�ز الطريق وهي ق�سمين اأفع�ل 

وتروك:

غ�سل التوبة وتجديد التوبة وال�ستغف�ر دائمً�, ب�سكل م�ستمر:  ق�ل تع�لى:{ۆ ۈ  اأّوًل: 

.
(1(

ۈ ٴۇ ۋ ۋ}
ثانياً: اأن ي�سعى ليرى نف�سه في مح�سر اهلل تع�لى, واأن يذكر اهلل في كّل ح�ل فال يغفل 

.
(2(

عنه اأبدًا {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ}

ثالثاً: اأن يبقى دائم الو�سوء وي�سّلي �سالة الليل, ويكّرر ذكر: »يا حّي يا قّيوم يا من ل 

اإله اإلَّ اأنت«.

رابعاً: اأن يقراأ يومّيً� مقدارًا من القراآن مع ح�سور القلب ويتفّكر ويتدّبر في مع�ني الآي�ت.

اإّني كنت  اإلَّ اأنت �سبحانك  اإله  خام�ساً: اأن ي�سجد كّل يوم �سجدة طويلة يكّرر فيه�: »ل 

من الظالمين«.

�ساد�ساً: ترك الكالم الذي ل ف�ئدة منه.

�سابعاً: ترك م� زاد عن حّده الطبيعي المعتدل من الم�أكل والم�سرب ونحوه.

ثامناً: ترك مع��سرة اأهل ال�سوء وكّل من ل يقّرب من اهلل �سبح�نه.

تا�سعاً: ترك كثرة النوم, ومح�ولة ال�ستف�دة من الوقت بم� ير�سي اهلل �سبح�نه.

 ويمكنه اأن يكّرر هذه الأمور لمّدة اأربعين يومً�, لعلَّه ت�س�عده على اجتي�ز الطريق ب�سكل 

اأ�سرع واأف�سل لي�سل اإلى درجة القرب من اهلل.

لو نذ  سوصوم  سى  سله

ة موانع في الطريق, وعلى ال�س�لك اأن يج�هد نف�سه لإزالته�, واإلَّ فلن ي�سل اإلى هدفه,  ثمَّ

نذكر منه�:

)1) �سورة البقرة, الآية 222.
)2) �سورة البقرة, الآية 77.
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المانع الأّول: عدم قابلّية القلب: ف�لقلب الملوَّث ب�لمع��سي والذنوب ل يمكن اأن تدخله 

مالئكة الرحمة, وب�لمع�سية ت�سير النف�س وتتحّرك بعك�س ال�سير المطلوب, فال بّد من تطهير 

النف�س من الذنوب والآث�م ب�لتوبة منه�, حّتى ت�سبح هذه النف�س ق�بلة لل�سير اإلى اهلل تع�لى 

بتلّقي الفيو�س�ت والإ�سراق�ت الإلهّية.

ق�ل الإم�م ال�س�دقQ: »اإذا اأذنب الرجل خرج من قلبه نكتة �سوداء فاإن تاب انمحت، 

.
(1(

واإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه فال يفلح بعدها اأبداً«

المانع الثاني: التعّلقات الدنيوّية المادّية: ك�لم�ل والثروة والبيت والج�ه و�س�ئر و�س�ئل 

الحي�ة. 

وهذه التعّلق�ت ب�لمعنى المتقّدم في حّب الدني� تكون راأ�س كّل خطيئة, اإن اأن�ستن�, اأن�ستن� 

ذكر اهلل ويوم الوقفة بين يدي اهلل تع�لى للح�س�ب.

: »اأّول ما ُع�سي اهلل تبارك وتعالى ب�سّت خ�سال: حبُّ الدنيا، وحبُّ الريا�سة، 
P

ق�ل

.
(2(

وحبُّ الن�ساء، وحبُّ الطعام، وحبُّ النوم، وحبُّ الراحة«

.
(3(

: »ل يجد الرجل حالوة الإيمان في قلبه حّتى ل يبالي من اأكل الدنيا«
P

وق�ل

المانع الثالث: اتباع هوى النف�س وميولها و�سهواتها: اإنَّ من ي�سعى لياًل نه�رًا لإر�س�ء 

غرائزه و�سهواته ل ي�ستطيع اأن يحّلق نحو مق�م القد�س الإلهّي.

.
(4(

ق�ل تع�لى: {حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب}

.
(5(

وق�ل اأمير الموؤمنينQ: »اأ�سجع النا�س من غلب هواه«

د - المانـــع الرابـــع: المتـــالء بـــالأكل: لأنَّ هذا يمنـــع من العب�دة والدعـــ�ء والتو�ّسل 

ع. والت�سرُّ

)1) ال�سيخ الكليني, الك�في, ج2, �س 272.
)2) العالمة المجل�سّي, بح�ر النوار, ج7, �س94.

)3) الفي�س الك��س�ني, الوافي,ج4, �س387.
)4) �سورة �س, الآية 26.

)5) العالمة المجل�سّي, بح�ر الأنوار,  ج 7, �س 76.
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األهَمه قّلة الكالم وقّلة الطعام  اأراد اهلل �سالح عبده،  الموؤمنينQ: »اإذا  اأمير  ق�ل 

.
(1(

وقّلة المنام«

.
(2(

وعن الإم�م اأبي عبد اهللQ: »اإنَّ اهلل يبغ�س كثرة الأكل«

المانع الخام�س: الكالم غير ال�سرورّي, وغير المفيد.

: »ل تكثروا الكالم بغير ذكر اهلل، فاإنَّ كثرة الكالم بغير ذكر اهلل تق�ّسي القلب، 
P

ق�ل

.
(3(

اإنَّ اأبعد النا�س من اهلل القلب القا�سي«

ق�ل الإم�م الر�س�Q: »من عالمات الفقه: الحلم والعلم وال�سمت، اإنَّ ال�سمت باب 

.
(4(

من اأبواب الحكمة. اإنَّ ال�سمت يك�سب المحّبة، اإنَّه دليل على كّل خير«

واأن  ل حبَّ ذاته بحّب اهلل,  يبدِّ اأن  اإلى اهلل  ال�س�لك  الذات: على  ال�ساد�س: حبُّ  المانع 

يوؤّدي كّل اأعم�له بداعي الر�س� الإلهّي, في�أكل لأنَّ اهلل �سمح له بدوام الحي�ة كم� ي�سّلي لأنَّ 

اهلل اأمر بذلك... وهكذا.

المانع ال�سابع: �سعف الإرادة: وعدم القدرة على الت�سميم, وهذا يمنع من البدء ب�لعمل, 

وال�سيط�ن يعمل ج�هدًا لإ�سع�ف اإرادتن�, في�سّور عبر الوهم اأنَّ العب�دة �سعبة, اأو اأنَّ ال�سلوك 

ة الخ�لية من الم�سمون. اإلى اهلل غير مطلوب, اأو اأنَّ المهّم هو العب�دة ال�سوريَّ

والحّل هو بتقوية الإرادة التي تحت�ج اإلى جه�د وت�سحية كم� ق�ل تع�لى: {ڻ ڻ 

.
(5(

ڻ ڻ ۀۀ}

 لإحي�ء التراث, ط2, 1988م, اأبواب 
R

)1) الميرزا النوري,  م�ستدرك الو�س�ئل, ج 16, �س213, تحقيق ون�سر موؤ�س�سة اآل البيت
اآداب الم�ئدة, ح19.

)2) الحّر الع�ملّي, و�س�ئل ال�سيعة, ج24, �س24.
)3) م.ن, ج 8, �س 536.

)4) ال�سيخ الكليني, الك�في, ج2, �س113.
)5) �سورة العنكبوت, الآية 69.
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خالصم  سزفل

- توجد عّدة طرق اأ�س��س يمكن لل�س�لك اأن ي�ستفيد منه� لنيل مق�م القرب الإلهّي.

- التفّكر في البراهين يوؤّكد حقيقة اأنَّ كّل الوجود مفتقر هلل تع�لى.

- التفّكر في الآي�ت الكونّية يقود الإن�س�ن اإلى اهلل جلَّ �س�أنه.

.  اإنَّ الذكر من اأهّم العوامل التي تدفع ب�لإن�س�ن في طريق التك�مل.

- العب�دة توؤّثر في زي�دة الإيم�ن واأثم�ر المعرفة.

من موانع الو�سول اإلى مقام القرب:

- عدم ق�بلّية القلب الملوَّث ب�لمع��سي.

-  التعّلق ب�لم�دّي�ت من م�ل وغيره.

- اإّتب�ع الهوى وال�سهوات.

-  الأكل حّتى التخمة.

- الثرثرة من غير ف�ئدة.

ات الحيوانّيّة. - حبُّ الذات والقت�س�ر على الملذَّ

- �سعف الإرادة.
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سلةطاسوم

وصّية المال محّمد تقّي المجلسّي
يمكن ال�ستف�دة من و�س�ي� بع�س العلم�ء في هذا المو�سوع, ومنه� و�سّية المال محّمد تقي 

المجل�سّي)ر�سوان اهلل تع�لى عليه(, التي هي من اأروع تلك الو�س�ي� في هذا المج�ل, حيث 

ينقل عن  اأحد ال�س�لكين  قوله: م� اأخذته من مرحلة الري��سة وبن�ء النف�س يعود اإلى الوقت 

 وكنت بين النوم 
P

الذي كنت م�سغوًل فيه بمط�لعة التف�سير. ذات ليلة راأيت النبّي محّمد

واليقظة. فقلت لنف�سي: من المفيد اأن اأدّقق في كم�لت واأخالق النبّي ب�سكل جّيد. كنت كّلم� 

ا�ستيقظت  نوره في كّل مك�ن, عنده�  نورانّيته وعظمته تزداد, بحيث �سطع  اأرى  اأكثر  اأدّقق 

كِثَر الغو�س 
ُ
)عدت اإلى نف�سي ووعيي( وج�ءني اإله�م يقول: ُخُلق ر�سول اهلل القراآن ويجب اأن اأ

فيه. كنت كّلم� دّققت في الآية اأكثر انك�سفت لي حق�ئق اأكثر, حّتى دخلت على قلبي حق�ئق 

ومع�رف جّمة, وك�ن ذلك دفعة واحدة. كّلم� دّققت في اآية اأن�ل تلك الموهبة. طبعً� ي�سعب 

ت�سديق هذا الأمر لمن لم يوّفق اإليه, بل ع�دة يكون غير ممكن, لكن هدفي من هذا الكالم 

اإر�س�د الأخوة في اهلل.

ق�س�س العلماء
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أهز ف  سزفل

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المتعل

 الدرس الثاني عشر 

ِذكُر اهلل سبحانه

ي�سرح حقيقة الذكر ويمّيز اأنواعه ومراتبه. . 1

يكت�سف طرق ارتق�ء الإن�س�ن في مراتب الذكر. . 2

يزداد تعّلقً� بذكر اهلل من خالل معرفة اآث�ره. . 3





يةيهز

ِذكُر اهلل هو اأهم و�س�ئل تكميل النف�س, ول�سيره� نحو القرب من اهلل �سبح�نه, ف�إنَّ ال�سير 

وال�سلوك اإلى اهلل ينطلق من ِذكره تع�لى, واإنَّ اأكثر م� ي�س�عد ال�س�لك على طّي الم�س�ف�ت, 

د القراآن الكريم على حقيقة الذكر, يقول تع�لى:  اأكَّ  هو المداومة على ذكره تع�لى, ولذلك 

.
(1(

{ىئ ىئ ی ی ی ی جئ}

في  ا�ستطعتم  ما  اهلل  ذكر  »واأكثروا  لأ�سح�به:  ر�س�لة  في   Qال�س�دق الإم�م  وعن 

كلِّ �ساعة من �ساعات الليل والنهار، فاإنَّ اهلل اأمر بكثرة الذكر، واهلل ذاكر لمن ذكره من 

.
(2(

الموؤمنين، واعلموا اأنَّ اهلل لم يذكره اأحد من عباده الموؤمنين اإلَّ ذكره بخير«

ولهذه الأهمّية قمن� بجعل در�ٍس م�ستقّل للذكر, بعد اأن ك�ن اأحد اأهّم العوامل الم�س�عدة 

على الو�سول.

يلا لا  سةقصوس لن  سذر

د الذكر اللفظّي اأم م�ذا؟ ل بّد اأن نعرف م� هو الذكر, وم� هي حقيقته؟ فهل هو مجرَّ

 الإم�م علّيQ: »يا علّي، ثالث ل تطيقها هذه 
P

ك�ن فيم� اأو�سى به ر�سول اهلل

الأّمة: الموا�ساة لالأخ في ماله، واإن�ساف النا�س من نف�سه، وذكر اهلل على كّل حال، ولي�س 

هو �سبحان اهلل والحمد هلل ول اإله اإّل اهلل واهلل اأكبر، ولكن اإذا ورد على ما يحرم عليه خاف 

.
(3(

اهلل عزَّ وجلّ  عنده وتركه« 

)1) �سورة الأحزاب, الآية 41.
)2) الحّر الع�ملّي, و�س�ئل ال�سيعة, ج4, �س 1183.

)3) العالمة المجل�سّي, بح�ر الأنوار, ج93, �س 151.
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 نفي كون هذه العب�رات من ذكر اهلل تع�لى, بل المراد في هذا 
P

 لم ُيِرد ر�سول اهلل

اإلى تلك المرتبة الك�ملة من الذكر, التي تعني اأن يرى العبد ربَّه ح��سرًا  الحديث الإ�س�رة 

ومن  ط�عته,  على  ويقدم  مع�سيته,  عن  فيمتنع  مح�سره,  في  نف�سه  يرى  واأن  اإليه,  ون�ظرًا 

دت الرواي�ت على الذكر بمعنى التوّجه القلبّيّ والح�سور الب�طنّي, ب�عتب�ر كونه الفرد  هن� اأكَّ

الأكمل من الذكر, وهذا يقود اإلى الحديث عن مراتب ذكر اهلل تع�لى.

لل يا  سذيل

تع�لى,  اإلى اهلل  النقط�ع  اإلى  ت�سل  الل�س�نّي حّتى  الذكر  تبداأ من  كثيرة,  للذكر مراتب 

و�سن�سير اإلى بع�ٍس منه�:

ة بق�سد القربة؛ دون اللتف�ت اإلى مع�نيه�. المرتبة الأولى: اأن يوؤّدي الذاكر اأورادًا خ��سّ

المرتبة الثانية: اأن يرّدد الإن�س�ن الأذك�ر بق�سد القربة؛ مع اللتف�ت اإلى مع�نيه�.

المرتبة الثالثة: اأن يكون القلب متوّجهً� اإلى اهلل تع�لى؛ وهو يدرك مع�ني الأذك�ر, ثمَّ 

ي�أمر الل�س�ن ب�لقي�م ب�لذكر.

اهلل  فيرى  تع�لى,  اهلل  اإلى  ك�ماًل  توّجهً�  متوّجهً�  ال�س�لك  يكون  اأن  الرابعة:  المرتبة 

ح��سرًا ون�ظرًا, وي�س�هد نف�سه اأنَّه في مح�سره تع�لى, ول يلتفت اإلى �سي ء من ظواهر 

هذه الدني�, لأنَّه و�سل اإلى م�سدر الكم�ل فال يرى غيره.

يقول اأمير الموؤمنينQ في من�ج�ته ال�سعب�نية: »اإلهي هْب لي كمال الإنقطاع اإليك، 

واأنْر اأب�سار قلوبنا ب�سياء نظرها اإليك، حّتى تخرق اأب�سار القلوب حجب النور، فت�سل اإلى 

.
(1(

معدن العظمة، وت�سير اأرواحنا معلَّقة بعزِّ قد�سك«

لل يا  سكةام

الواحد  ويكون  الأكمل,  ومنهم  الك�مل  فمنهم  المق�م,  هذا  في  ال�س�لكين  اأحوال  تختلف 

منهم م�أنو�سً� ومتعّلقً� ب�هلل, بنف�س المقدار الذي قطع عالقته بغيره تع�لى. 

القيومي الأ�سفه�ني, طبع ون�سر مكتب الإعالم الإ�سالمي,  299, تحقيق جواد  اإقب�ل الأعم�ل, ج3, �س  ال�سيد ابن ط�وو�س,   (1(
ط1, 1416هـ.
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فعندم� يتوّجه ال�س�لك اإلى عظمة اهلل وجم�له وكم�له, تحدث لديه مق�م�ت واأحوال روحّية 

راقية:

- الذكر الدائم هلل تع�لى. 

- الإح�س��س بح�سوره عّز وجّل.

- الأن�س ب�هلل.

-  الإنقط�ع اإلى اهلل وترك م� �سواه في �سبيله.

- محّبة اهلل وال�ستي�ق اإليه.

- الخوف من اهلل  وْحَده.

- الر�س� بق�س�ء اهلل وقدره. 

- المرحلة التي ل يرى فيه� �سوى اهلل عّز وجّل, ويغفل عن كّل �سي ء �سواه, وهو م� ي�سّميه 

ونجده�  والرواي�ت,  الآي�ت  في  عنه  التعبير  نجد  م�  وهذا  اهلل,  في  ب�لفن�ء  العرف�ء 

اأدعية المع�سومينRالغنّية بتلك المع�ني الثمينة, والجواهر الن�درة,  اأي�سً� في 

التي ل يلتفت لعظمته� اإلَّ القليل من الن��س: ق�ل الإم�م علّيQ: »ما راأيت �سيئاً 

.
(1(

اإلَّ وراأيت اهلل قبله وبعده ومعه«

و�ُسئلQ: هل راأيت رّبك ي� اأمير الموؤمنين؟ 

فق�لQ: »اأفاأعبد ما ل اأرى؟!«.

فقيل وكيف تراه؟ 

.
(2(

ق�لQ: »ل تراه العيون بم�ساهدة العيان، ولكن تراه القلوب بحقائق الإيمان«

, ج1, �س151, تحقيق ال�سيخ ط�هر ال�سالمي, ن�سر موؤ�س�سة الأعلمي ـ بيروت, ط1, 
Q

)1) ال�سيد ح�سن القب�نجي, الإم�م علي
2000م, الب�ب الخ�م�س.

)2)  ال�سريف الر�سي, نهج البالغة, خطبة 179.
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آثاف  سذيل

ف�إنَّ من و�سل اإلى مرحلة ي�سعر فيه� ب�سكٍل دائٍم بوجود اهلل  1.   الإلتزام بطاعة اهلل: 

اللتزام  اإلى  ذلك  يدفعه  ف�سوف  اهلل,  مح�سر  في  نف�سه  ووجد  وجّل,  عّز  وح�سوره 

بط�عة اهلل تع�لى والعمل ب�أوامره.

كان  ومن  فهو مطيع،  الحقيقة  على  ذاكراً هلل  كان  »من   :Qال�س�دق الإم�م  فعن 

.
(1(

غافاًل عنه فهو عا�س« 

منك�سرًا  له  خ��سعً�  �سيكون  تع�لى  اهلل  عظمة  �س�هد  من  اإنَّ  والخ�سوع:  الخ�سوع     .2

يورثك  لك،  بذكره  »ومعرفتك   :Qال�س�دق الإم�م  يقول  لديه,  خ��سعً�  اأم�مه, 

.
(2(

الخ�سوع وال�ستحياء والنك�سار« 

ال�سديد  التعّلق  بح�سوره,  والإح�س��س  هلل  الدائم  الذكر  اآث�ر  من  اإنَّ  العبادة:  ع�سق    .3

ح لّذة  ب�لعب�دة واللتذاذ به�, لأنَّ َمن اأدرك عظمة اهلل وراأى نف�سه في مح�سره, رجَّ

المن�ج�ة والت�سّرع والتو�ّسل على اأّية لّذة اأخرى.

الأمور  وهذه  والأمرا�س,  والآلم  ب�لبالء  مليئة  الدني�  اإنَّ  والطماأنينة:  ال�سكينة    .4

والخوف منه� ي�سلب�ن الإن�س�ن راحته وطم�أنينته, اإذا ك�ن بعيدًا عن ذكر اهلل, يقول 

.
(3(

تع�لى: { ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ}

اأّم� عب�د اهلل المخل�سون, الذاكرون هلل, الذين تعّلقت قلوبهم بم�سدر الكم�ل والخير, 

ف�إنَّهم ل يجزعون ول ي�سطربون لفقد �سي ء من حط�م هذه الدني�, وهم في �سكينة وطم�أنينة 

.
(4(

عند نزول البالءات الإلهّية: {مب ىب يب جت حت    ختمت}

)1) العالمة المجل�سّي, بح�ر الأنوار, ج93, �س 158.
)2) م. ن.

)3) �سورة طه, الآية 124.
)4) �سورة الرعد, الآية 28.
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 ,
(1(

ه ف�إنَّ اهلل تع�لى �سيذكره {ى ائ} 5.   ذكر اهلل لعبده: اإذا ذكر العبد ربَّ

 :
P

ومعنى ذكره تع�لى لعبده اأنَّه ي�سبح محاّلً لعن�يته ورع�يته ولطفه, عن ر�سول اهلل 

الغالب على عبدي ال�ستغال بي، نقلت �سهوته في  اأنَّ  اإذا علمت  »قال اهلل تعالى: 

م�ساألتي ومناجاتي، فاإذا كان عبدي كذلك فاأراد اأن ي�سهو حلُت بينه وبين اأن ي�سهو، 

هلك الأر�س 
ُ
اأ اأن  اأردت  اإذا  اأولئك الذين  اأولئك الأبطال حّقاً،  اأوليائي حّقاً،  اأولئك 

.
(2(

عقوبًة، زويتها عنهم من اأجل اأولئك الأبطال«

6.  محّبة اهلل لعبده: من نت�ئج الذكر محّبة اهلل لعبده, عن الإم�م ال�س�دقQ: »من 

.
(3(

اأكثَر ذكر اهلل اأحّبه اهلل« 

7.  المعرفة: قد ي�سل ال�س�لك الذاكر هلل اإلى حيث يرى الحق�ئق والمع�رف من خالل 

.
(4(

قلبه وعين ب�سيرته, على م� تفيده الآية الكريمة: { ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ }

)1) �سورة البقرة, الآية 152.
)2) العالمة المجل�سّي, بح�ر الأنوار, ج93, �س 162.

)3) الحّر الع�ملّي,  و�س�ئل ال�سيعة, ج4, �س 1181.
)4) �سورة النجم, الآية 11.
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خالصم  سزفل

الب�طنّي  والح�سور  القلبّي  التوّجه  هي  بل  الل�س�ن,  حركة  د  مجرَّ لي�ست  الذكر  حقيقة   -

الذي يوؤّدي اإلى تحريك الل�س�ن.

-  للذكر مراتب عديدة, تبداأ من الأذك�ر الل�س�نّية لت�سل اإلى الإنقط�ع اإلى اهلل والفن�ء 

��ه.

- توجد اأحوال عديدة لل�س�لك, ولكّل ح�ل من تلك الأحوال �سبب يبعث عليه.

- اإنَّ تلك المراتب والأحوال والمق�م�ت هي اأمور حقيقّية وواقعّية.

- للذكر اآث�ر عديدة, كط�عة اهلل, والخ�سوع له, ومحّبة اهلل لعبده وذكره له, والطم�أنينة.
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سلةطاسوم

دعاء العالمة المجلسي
نقل من خّط الماّل محّمد ب�قر المجل�سّي } هذه العب�رة: يقول العبد الخ�طي محّمد 

ب�قر بن محّمد تقي: اإّنني مررت في ليلة من لي�لي الجمعة على اأدعيتي, فوقع نظري على دع�ء 

قليل اللفظ كثير المعنى, فقّررت اأن اأقراأه في تلك الليلة وقراأته. وفي ليلة الجمعة المقبلة 

ها الفا�سل الكامل، لم  اأردت اأن اأقراأ ذلك الدع�ء واإذ بي اأ�سمع �سوتً� من �سقف البيت: »اأيُّ

يفرغ حّتى الآن الكرام الكاتبون من كتابة ثواب هذا الدعاء في ليلة الجمعة ال�سابقة حّتى 

تقراأه مّرة ثانية«. ولُيعلم اأنَّ قراءة هذا الدع�ء ذات ثواب عظيم في لي�لي الجمعة وغيره� 

من اللي�لي وفي كّل وقت, وهذا الدع�ء هو: »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل من اأّول 

الدنيا اإلى فنائها، ومن الآخرة اإلى بقائها، الحمد هلل على كّل نعمة، وا�ستغفر اهلل من كّل 

ذنب واأتوب اإليه، يا اأرحم الراحمين«.

ق�س�س العلماء
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أهز ف  سزفل

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المتعل

 الدرس الثالث عشر  

مكارم األخالق

يـــدرك ارتب�ط مـــك�رم الأخـــالق ب�سرعـــة ال�سير  . 1

وال�سلوك.

ة اأن يكون الإن�س�ن ن�فعً� للن��س. . 2 يفهم اأهميَّ

يمتلك روحّية خدمة الخلق. . 3





يةيهز

الف�س�ئل  تربية  القرب,  مق�م  ونيل  وال�سلوك  وال�سير  النف�س  لتربية  الطرق  اأهّم  من  اإنَّ 

دت  ومك�رم الأخالق في نفو�سن�, وللف�س�ئل الأخالقّية اآث�ر جليلة في الدني� والآخرة, ولذا اأكَّ

يوم  امرىٍء  ميزان  في  يو�سع  »ما   :
P

ر�سول اهلل ورد عن  وقد  والرواي�ت,  الآي�ت  عليه� 

.
(1(

القيامة اأف�سل من ح�سن الخلق«

ُخُلقاً  اأح�سُنكم  القيامة مجل�ساً،  يوم  مّني  واأقربكم  اإلّي  اأحبَّكم  »اإنَّ   :
P

ورد عنه وقد 

.
(2(

كم توا�سعاً« واأ�سدُّ

ل المع�سومونRالحديث عن ح�سن الخلق, فقد �ُسئل ال�س�دقQ: م� هو حّد  وقد ف�سَّ

.
(3(

ح�سن الخلق؟ ق�لQ: »تلين جانبك، وتطّيب كالمك، وتلقى اأخاك بِب�ْسٍر َح�َسٍن« 

م لن  رخالق  الجزةاعه 

اإنَّ الأخالق الح�سنة كثيرة وعديدة, وينبغي لل�س�لك اأن يهتّم به� كّله�, لأنَّ لكّل منه� اأثره 

وثم�ره, وعدم الهتم�م به� �سيوؤّدي اإلى الحرم�ن من فوائده�, و�سنبّين بع�س تلك الأمور 

الأخالقّية التي تعّد �سرورّية في حي�تن� الجتم�عّية, لأنَّ العب�دة ل تقت�سر في الإ�سالم على 

ال�سالة, وال�سي�م, والحّج, والزي�رة, والذكر, والدع�ء, ول تنح�سر ب�لم�س�جد والمع�بد 

اإذا  اهلل,  عب�د  وخدمة  والإح�س�ن  الجتم�عّية  ب�لم�سوؤولّي�ت  القي�م  يعتبر  بل  والمزارات, 

ك�ن مع ق�سد القربة من اأف�سل العب�دات, حيث يمكن اأن يكون و�سيلة لبن�ء واإكم�ل النف�س 

)1) الحّر الع�ملّي, و�س�ئل ال�سيعة, ج 8, �س 506.
)2) العالمة المجل�سي, بح�ر النوار, ج 68, �س 385.

)3) م. ن, ج 68, �س 389.
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والتقّرب من اهلل. ف�ل�سير وال�سلوك في الإ�سالم ل ي�ستلزم النزواء, بل يمكن اأن يكون من 

والإح�س�ن,  الخير  في  والتع�ون  المجتمع,  و�سط  في  الجتم�عّية  الم�سوؤولّي�ت  قبول  خالل 

المحرومين  عن  والدف�ع  قلوبهم,  اإلى  ال�سّرور  واإدخ�ل  الموؤمنين,  حوائج  في  وال�سعّي 

والم�ست�سعفين, والهتم�م ب�أمور الم�سلمين, وق�س�ء ح�ج�تهم, وحّل م�س�كلهم, وم�س�عدة 

عب�د اهلل؛ وكّل هذه الأمور تعتبر في الإ�سالم من العب�دات الكبيرة, وثوابه� اأكبر من ع�سرات 

الحجج المقبولة المبرورة.

1 - لين الجانب:

 اإنَّ هذه ال�سفة عظيمة, وهي تعّبر عن و�سول الرحمة اإلى قلب الإن�س�ن, وهي التوا�سع 

 واأ�سح�به: {ٱ ٻ ٻٻ ٻ 
P

والرفق ب�لن��س, فهي الخ��سّية التي مّيزت ر�سول اهلل

تع�لى  اهلل  و�سف  وقد   ,
(2(

ھ  ھ} ھ  و{   ,
(1(

ڀڀ} ڀ  پ    پ  پ  پ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ     ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  {پ  الكريم:  ر�سوله  به� 

. 
(3(

ٹٹ}
2 - إدخال السّرور على المؤمن:

 وهو من الأهميَّة بحيث اأنَّ اأهل البيتR قرنوا بين اإدخ�ل ال�سّرور اإلى  قلب الموؤمن 

وبين �سرورهم, فعن الإم�م ال�س�دقQ: »ل يرى اأحدكم اإذا اأدخل على موؤمن �سروراً 

.
(4(

»
Pاأنَّه اأدخله عليه فقط بل واهلل علينا، بل واهلل على ر�سول اهلل

ومن اأروع م� نجده في هذا المج�ل, و�سّية الإم�م ال�س�دقQ للنج��سّي حيث يقول 

ثني عن اأبيه عن جّده، من نظر اإلى  فيه�: »يا عبد اهلل اإّياك اأن تخيف موؤمناً، فاإنَّ اأبي حدَّ

 Qاآبائه عن علّي اأبي عن  اأخافه اهلل، يا عبد اهلل وحّدثني  موؤمن نظرة ليخيفه بها 

عن النبّيP قال:»نزل جبرئيلQ، فقال: من اأدخل على اأخيه الموؤمن �سروراً فقد 

اأدخل على اأهل بيت نبّيه R �سروراً، ومن اأدخل على اأهل بيته �سروراً فقد اأدخل على 

)1) �سورة الفتح, الآية 29.
)2) �سورة الم�ئدة, الآية 54.

)3) �سورة اآل عمران, الآية 159.
)4) ال�سيخ الكليني, الك�في, ج2, �س189.
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ر�سول اهللP �سروراً، ومن اأدخل على ر�سول اهللP �سروراً فقد �سّر اهلل، ومن �سرَّ اهلل 

.
(1(

فحقيق على اهلل اأن يدخله مدخله...«

ولكن ينبغي اللتف�ت اإلى اأّن اإدخ�ل ال�سرور اإلى قلب الموؤمن ل بّد اأن يكون ب�أمور محّللة, 

فال اأكذب عليه لأفرحه مثاًل.

3 - الرفق والمداراة: 

: »مداراة النا�س ن�سف الإيمان، 
P

وقد وردت الرواي�ت في الحّث عليه�, فعن ر�سول اهلل

.
(2(

والرفق بهم ن�سف العي�س«

.
(3(

: »راأ�س العقل بعد الإيمان باهلل عّز وجّل التحّبب اإلى النا�س«
P

وعنه

وعن ال�س�دقQ: »جاء جبرئيلQ اإلى النبّيP فقال: يا محّمد ربُّك يقرئك 

.
(4(

ال�سالم ويقول لك: داِر خلقي« 

وعن اأمير الموؤمنينQ: »اإنَّكم لن َت�َسُعوا النا�س باأموالكم، ف�َسُعوهم بطالقة الوجه 

.
(5(

وح�سن اللقاء«

م الرجل في وجه اأخيه ح�سنة، و�سرف  وعن الإم�م اأبي جعفر الب�قرQ ق�ل: »تب�سُّ

.
(6(

الأذى عنه ح�سنة، وما عبد اهلل ب�سيء اأحّب اإلى اهلل من اإدخال ال�سّرور على الموؤمن« 

ني فقد �سرَّ ر�سول اهلل، وَمن  ني، وَمن �سرَّ وق�ل ال�س�دقQ: »َمن �سّر موؤمناً فقد �سرَّ

.
(7(

�سرَّ ر�سول اهلل فقد �سرَّ اهلل، وَمن �سرَّ اهلل اأدخله جّنته«

)1) ال�سيخ الأن�س�ري, المك��سب المحرمة, ج 1, �س 181 - 183.
)2) ال�سيخ الكليني, الك�في, ج2, �س 117.

)3) العالمة المجل�سي, بح�ر الأنوار, ج1, �س 131.
)4)  ال�سيخ الكليني, الك�في, ج2, �س 117.

)5) العالمة المجل�سي, بح�ر النوار, ج 68, �س 383.
)6) ال�سيخ الكليني, الك�في,  ج2, �س 188.

)7) العالمة المجل�سّي, بح�ر الأنوار, ج74, �س 413.
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4 -  الكالم الطيِّب:

اإنَّ الكالم اللطيف مع الآخرين هو من مك�رم الأخالق, حّتى اأنَّ الرواي�ت قد ف�ّسرت ح�سن 

.Qالخلق به, كم� مرَّ معن� في حديث ال�س�دق

5 - الصفح عن اآلخرين:

»األ  بقوله:  اأ�سح�به  اأحد   Qال�س�دق الإم�م  المك�رم, فقد خ�طب  اأعظم   وهو من 

اأحّدثك بمكارم الأخالق؟: ال�سفح عن النا�س، وموا�ساة الرجل اأخاه في ماله، وذكر اهلل 

.
(1(

كثيراً«

وحّث اهلل �سبح�نه الموؤمنين على هذه الخ�سلة في القراآن في عدد في الآي�ت, وعلى ل�س�ن 

بم�سركي  واإذا  �س�جٌد  هو  بينم�  ي�سّلي   
P

اهلل ر�سول  فهذا  وب�أفع�لهم   Rالمع�سومين

قري�س يلقون على راأ�سه ال�سريف الق�ذورات فينهي �سالته ويرفع يده ب�لدع�ء »اللهم اغفر 

لقومي«.

6 - قضاء حاجة المؤمن:

: »الخلق عيال اهلل، فاأحّب الخلق اإلى اهلل َمن نفع عيال اهلل، واأدخل 
P

ق�ل ر�سول اهلل

.
(2(

على اأهل بيت �سروراً« 

وعنهQ: »َلَق�ساء حاجة امرى ء موؤمن اأحّب اإلى اهلل من ع�سرين حّجة، كّل حّجة 

.
(3(

ينفق فيها �ساحبها مائة األف« 

بالبيت  طوافاً  �سبعين  من  خير  الم�سلم  حاجة  في  الم�سلم  »م�سي   :Qوعنه

.
(4(

الحرام«

)1) الحّر الع�ملّي, و�س�ئل ال�سيعة, ج 15, �س 200.
)2) م. ن, ج2 �س 164.

)3) ال�سيخ الكليني, الك�في, ج2, �س 193.
)4) العالمة المجل�سّي, بح�ر الأنوار, ج74, �س 311.
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هم  اأولئك  حوائجهم،  من  اإليهم  العباد  يفزع  خلقه  من  عباداً  هلل  »اإنَّ   :Qوعنه

.
(1(

الآمنون يوم القيامة« 

وقد و�سفته� الرواي�ت ب�لرحمة, واأنَّه� تفّرج الهّم يوم القي�مة, وتي�ّسر الحوائج في الدني�, 

ل اهلل عزَّ وجلَّ به  وعن ال�س�دقQ: »اإنَّ العبد ليم�سي في حاجة اأخيه الموؤمن فيوكِّ

.
(2(

ملكين، واحداً عن يمينه واآخر عن �سماله، ي�ستغفران له ربَّه ويدعوان بق�ساء حاجته..«

ما موؤمن ق�سده اأخوه في حاجة، اأو م�ستجيراً به في بع�س اأحواله، فلم  وعنهQ: »اأيُّ

ما موؤمن منع موؤمناً �سيئاً  يعنه ولم يجره، وهو يقدر على ذلك، فقد قطع ولية اهلل، واأيُّ

مّما يحتاج اإليه، وهو يقدر عليه من عنده اأو من عند غيره، اأقامه اهلل يوم القيامة م�سوّداً 

وجهه، مزرّقة عيناه، مغلولة يداه اإلى عنقه، ويقال له: هذا الخائن الذي خان اهلل ور�سوله، 

.
(3(

ثمَّ يوؤمر به  اإلى النار«

:Rة الأطه�ر  والأئمَّ
P

وقد وردت في هذا الخ�سو�س مئ�ت الأح�ديث عن الر�سول 

اإلّي  فاأحّبهم  عيالي  الخلق  وجّل:  عّز  اهلل  »قال   :Qال�س�دق الإم�م  عن  م�  منه� 

.
(4(

األطفهم بهم واأ�سعاهم في حوائجهم« 

} نخزلم  سوال  إللام  سوةهوة 

يعتبر الإم�م الخمينّي } اأنَّ خدمة الن��س وال�سعي في ق�س�ء ح�ج�تهم, والعمل على 

اإنَّه يعتبر  اأهّم الوظ�ئف التي ينبغي للموؤمنين اأن يقوموا به�, بل  رفع الحرم�ن عنهم, اأحد 

خدمتهم خدمة للحّق المطلق �سبح�نه وتع�لى.

ب�لإح�س�ن  تقوم  حينم�  والمتي�ز  ب�لف�سل  ال�سعور  اإلى  تنزع  الإن�س�نّيّّة  النف�س  اإنَّ  وحيث 

وخدمة الن��س, اأو قد تنطلق في هذا العمل بهدف الح�سول على مك��سب ذاتيَّة, ك�ل�سهرة, 

الن��س هم  اأنَّ  } يحّذر ب�سّدة من هذا وذاك, ويعتبر  ه  الن��س, ف�إنَّ وّد  وال�سمعة, وك�سب 

)1) م. ن, ج74, �س 318.
)2) العالمة المجل�سي, بح�ر الأنوار, ج 2, �س 194.

)3) م. ن,  ج 2, �س 367.
)4) ال�سيخ الكليني, الك�في, ج2, �س 199.
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اإلى اهلل ونيل  ب  روا لالآخرين و�سيلة للتقرُّ ة, لأنَّهم وفَّ اأن يكونوا في موقع المنَّ الذين ينبغي 

ر�س�ه �سبح�نه.

يقول } في ر�س�لته لبنه:

»م� دمن� ع�جزين عن �سكره  تع�لى  ونعم�ئه التي ل نه�ية له�, فحّبذا اأن ل نغفل عن خدمة 

عب�ده, فخدمتهم خدمة للحقِّ تع�لى, ولو اأنَّ الجميع منه.

ً� بف�سل  ل َتَر لنف�سك اأبدًا ف�ساًل على خلق اهلل حين تخدمهم, فهم الذين يمنُّون علين� حقَّ

كونهم و�سيلة اإلى اهلل جّل وعال, ول َت�ْسَع لك�سب ال�سهرة والمحبوبيَّة عن طريق الخدمة, فهذا 

بحدِّ ذاته حيلة من حب�ئل ال�سيط�ن الذي يوقعن� في �سب�كه.

الختي�ر  لأ�سدق�ئك, فهذا  ول  لهم ل لك,  نفعً�  اأكثر  م� هو  واختر في خدمة عب�د اهلل 

�سة هلل جَل وعال«. عالمة ال�سدق في الح�سرة المقدَّ

ويقول } في مو�سع اآخر: »اأيُّه� الم�ست�سعفون, نحن مرتهنون لإح�س�نكم واإذا كّن� نليق 

امكم«. فنحن خدَّ
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خالصم  سزفل

- من اأهّم م� ي�س�عد على نيل مق�م القرب, تربية النف�س على مك�رم الأخالق.

-  لح�سن الخلق ثم�ر كثيرة, منه� اأنَّه� تثقل الميزان يوم القي�مة.

- على ال�س�لك اأن يهتّم بكّل الأمور الأخالقّية, وخ�سو�سً� م� يرتبط منه� بمع�ملة الآخرين.

والمداراة  الج�نب,  لين  مثل  عديدة,  اأخالقيَّة  مف�هيم  على  والرواي�ت  الآي�ت  زت  ركَّ  -

وق�س�ء ح�ج�ت الن��س والعفو عنهم.

واأّنه� تعتبر خدمة  الن��س,  } في و�س�ي�ه على ق�س�ء حوائج  - ركز الإم�م الخمينّي 

للحّق �سبح�نه, وتكون المّنة لهم ل لن�.
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سلةطاسوم

أخالق اآلخوند الخراساني
ك�ن الآخوند ال�سيخ محّمد ك�ظم الخرا�س�نّي M، اإلى ج�نب نبوغه الب�هر ومواهبه 

العظيمة, يتحلَّى ب�سج�ي� اأخالقيَّة و�سف�ت نبيلة متمّيزة, ك�ن مخ�لفً� لهواه, يتجّنب الترويج 

لنف�سه, وك�ن يحّب الحقيقة ويع�سقه�, وك�ن يقول: اإنَّ تدّين اأبن�ئي اإنَّم� يثبت لديّ  اإذا قلَّدوا 

تقليدي ت�سخي�سهم  اإلى  اأمّيز هل دفعهم  اأن  يقّلدونني ل يمكنني  لأنَّهم م� داموا  غيري, 

غير المتحّيز للواجب والوظيفة الدينّية, اأم اأنَّ اأهواءهم هي التي دفعتهم اإلى ترويج اأمر 

والدهم.

ة اإلى م�ل  ك�ن هن�ك �سخ�س يه�جمه في المح��سرات وعلى المن�بر, ف�حت�ج ذات مرَّ

الآخوند مع جم�عة من مقّلديه} ومعهم  اأحواله القت�س�دّية, فح�سر عند  لترّدي 

المذكور  المبلغ  ب�إعط�ء  لهم  ي�سمح  ب�أن  منه  فطلبوا  ال�سرعّية,  الحقوق  كبير من  مبلغ 

لذلك ال�سخ�س, ف�لتفت اإليهم وق�ل: »اإنِّي لأعجب منكم كيف اأتيتم اإليَّ ولديكم مثل هذا 

 Qال�سيخ الف��سل, األ تعلمون اأن يده بمنزلة يدي, واأنَّ م� تعطونه من �سهم الإم�م

مهم� ك�ن مقداره مو�سع قبول من قبلي... قوموا وقّدموا له هذا المبلغ, واأن� اأعطيكم 

اإي�س�ًل به«. ثمَّ كتب ال�سيخ الآخوند اأعلى اهلل مق�مه الإي�س�ل المتع�رف وو�ّسحه بتوقيعه 

و�سلَّمه اإليهم.

وح�ول اأحُد الح�سور من اأ�سح�ب الآخوند اأن ينّبهه على م�هيَّة ذلك ال�سخ�س, ظّنً� منه 

ب�أّن الآخوند ل يعرفه, ف�أتى ب��سم �سخ�سّية علمية ك�ن يع�ر�س الآخوند في بع�س تف��سيل 

ال�سخ�سّيّّة, فب�در  تلك  اأتب�ع  الرجل عن ح�له, وقد ك�ن من  ال�سي��سّية, و�س�أل ذلك  حركته 

ة اليوم في اأثن�ء  الآخوند وق�ل: »ل ح�جة اإلى هذا ال�سوؤال ف�أن� التقيت بتلك ال�سخ�سّيّّة العلميَّ

ته, فهي وهلل الحمد على م� يرام«. فت على �سحَّ الطريق وتعرَّ

� ق�م الرجل المذكور مع مرافقيه ليخرج من منزل الآخوند, نه�س الآخوند رحمه  ثمَّ لمَّ

عه اإلى الب�ب احترامً� وت�أدّبً�. اهلل وودَّ
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ن  ممَّ اأن�  مولي  وق�ل:  الآخوند  منزل  اإلى  المذكور  الرجل  ح�سَر  الآخر  اليوم  وفي 

 !! اإليَّ تح�سنون  مع ذلك  واأنتّم  المن�بر,  وعلى  اأه�جمكم في مح��سراتي  وبقيت  اأع�ر�سكم, 

الحقوق  لأخذ  �سخ�س  ا�ستحق�ق  اأنَّ  الفقهية  الكتب  في  اأجد  لم  »اأن�  الآخوند}:  فق�ل 

ال�سرعّية م�سروط بمم�لأة الآخوند الخرا�س�نّي وموّدته«.                             

ق�س�س العلماء
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أهز ف  سزفل

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المتعل

 الدرس الرابع عشر 

العمل الصالح وخير 

األعمال

يمّيز بين مك�رم الأخالق والعمل ال�س�لح.   . 1

ة الإخال�س ومراتبه. . 2 يتعّرف اإلى اأهميَّ

يعّدد مراتب ح�سور القلب والعوامل الموؤّثرة فيه. . 3





يةيهز

ب�لنف�س  يدفع  وهو  ال�س�لح,  العمل  الإلهّي,  الُقرب  مق�م  نيل  على  الإن�س�ن  ي�س�عد  مّم� 

الإن�س�نّيّة في طريق التك�مل, يقول تع�لى: 

گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  {ڈ 

.
(1(

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ}
د القراآن الكريم كثيرًا على العمل ال�س�لح, واأنَّه الو�سيلة الوحيدة ل�سع�دة الإن�س�ن  وقد اأكَّ

� واجب اأو م�ستحب, وقد حددت الواجب�ت كم� حّددت الم�ستحّب�ت في  وتك�مله, وهذا العمل اإمَّ

ال�سرع الحنيف, ومن الوا�سح اأنَّ الأهّمَّ هو القي�م ب�لواجب�ت, ف�إذا فرغ من الواجب�ت ينتقل 

ر في الواجب�ت, حّتى لو  اإلى الم�ستحّب�ت, فال يمكن ل�سخ�س اأن ين�ل مق�م القرب اإذا ق�سَّ

بذل جهودًا م�س�عفة في الم�ستحّب�ت, ومن هن� �سوف نبداأ ب�لحديث عن الواجب�ت, ون�سير 

ث بعد ذلك عن بع�س الم�ستحّب�ت, لكن بم� اأنَّ الإخال�س في العمل  اإلى بع�ٍس منه�, ثمَّ نتحدَّ

م�سترك بينهم�, ويعّد �سرطً� اأ�س��سً� للقرب, ف�سنتعّر�س له ولمراتب العب�دة اأّوًل.

 إلخالص

اإنَّ مق�م الإخال�س من اأرفع المق�م�ت, وله اآث�ر جليلة جّدًا ذكرته� الرواي�ت ب�لتف�سيل, 

الحكمة من قلبه  ينابيع  اإّل جرت  اأربعين �سباحاً  اأخل�س عبد  »ما   :
P

يقول ر�سول اهلل

.
(2(

على ل�سانه«

)1)  �سورة النحل, الآية 97.
)2) العالمة المجل�سّي, بح�ر الأنوار, ج70, �س 242.
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وتلـــك القلوب المخل�سة ت�سبح موا�سع لنظـــر اهلل تع�لى, يقول الإم�م علّيّ Q: »اأين 

.
(1(

روا قلوبهم لموا�سع نظر اهلل« الذين اأخل�سوا اأعمالهم هلل، وطهَّ

ولالإخال�س مراتب عديدة, اأدن�ه� اأن يخّل�س المرء عب�داته من ال�سرك والري�ء والعجب, 

العب�دة  تكون  فال  العب�دة,  ل�سّحة  �سرط  هو  الم�ستوى  وهذا  فقط,  تع�لى  هلل  يوؤّدَيه�  واأن 

 :
P

�سحيحة من دونه, ول �سّك اأنَّ نّية المرء توؤّثر في م�سيره يوم القي�مة, يقول ر�سول اهلل

 ,
(2(

»اإذا عملت عماًل فاعمل هلل خال�ساً، فاإنَّه ل يقبل من عباده الأعمال اإل ما  كان خال�ساً«

.
(3(

ويقول الإم�م ال�س�دقَ Q: »اإنَّ اهلل يح�سر النا�س على نيَّاتهم يوم القيامة«

لل يا  سوباسة

ة الذين يوؤّدونه�, وهم على فئ�ت: لي�ست العب�دة مرتبة واحدة, بل هي تختلف ب�ختالف نيَّ

الفئة الأولى: الذين يعبدون اهلل تع�لى خوفً� من عذابه.

ته. الفئة الثانية: الذين يعبدون اهلل طمعً� في جنَّ

هذه  لديهم  الذين  ك�ن  واإن  الإلهّي,  القرب  توجب  وهي  ب�لعمل,  ت�سّر  ل  الأهداف  هذه 

الأهداف ل تكون عب�دتهم بم�ستوى الذين يقومون به� لأهداف اأ�سمى.

الفئة الثالثة: وهم الذين يعبدون اهلل �سكرًا لنعمه, وهذا الق�سد هو اأف�سل من غيره.

ار، واإنَّ قوماً عبدوا  يقول الإم�م علّي Q: »اإنَّ قوماً عبدوا اهلل رغبًة فتلك عبادة التجَّ

.
(4(

اهلل رهبًة فتلك عبادة العبيد، واإنَّ قوماً عبدوا اهلل �سكراً فتلك عبادة الأحرار« 

اإلى  الإن�س�ن  يو�سل  العب�دة  في  الجدَّ  اأنَّ  وهي:  ه�ّمة  حقيقة  على  الت�أكيد  من  بّد  ول 

, وهن� يكمل الإيم�ن, 
(5(

العبادة« Q: »الإخال�س ثمن  الموؤمنين  اأمير  الإخال�س, يقول 

.
(6(

ن يكمل اإيمانه«  فعنه Q: »من اأحبَّ هلل واأبغ�س هلل واأعطى هلل ومنع هلل فهو ممَّ

)1) الآمدي, غرر الحكم,  �س 102.
)2) العالمة المجل�سي, بح�ر النوار, ج7, �س 103. 

)3) م. ن, ج 7, �س 219.
)4) ال�سريف الر�سي, نهج البالغة, ج4, �س 53.

)5) الآمدي, غرر الحكم, �س 14.
)6) العالمة المجل�سّي, بح�ر الأنوار, ج 7, �س 248.
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خهل  رعةام

ال�سالة هي من اأف�سل الأعم�ل ال�س�لحة التي تدفع الإن�س�ن في طريق القرب من اهلل 

.
(1(

تع�لى, يقول الإم�م الر�س� Q: »ال�سالة قربان كّل تقّي«

وال�سالة هذه هي ال�سالة التي ُتقبل فيه� على اهلل, وتوؤّديه� ب�سروطه�, ويكون قلبك فيه� 

ث عن ح�سور القلب في ال�سالة. ح��سرًا, ولذا �سوف نتحدَّ

حضوف  سقلا  ة  سصالة

وهي  وذكره,  له  والت�سّرع  تع�لى,  ب�هلل  الت�س�ل  و�سيلة  وهي  ملكوتّي,  تركيب  ال�سالة 

معراج الموؤمن, وميزان قبول الأعم�ل, وهي التي تنهى عن الفح�س�ء والمنكر, وفي كّل جزء 

القلب  ال�سالة ح�سور  اأن يكون فيه� روح وحي�ة, وروح  ب�سرط  اإلهّي, لكن  �سّر  اأجزائه�  من 

والتوّجه اإلى اهلل والخ�سوع بين يديه, لأنَّ ال�سالة بدون قلب, ك�لج�سد من دون روح, فح�سور 

القلب هو روح ال�سالة, ومن دونه تكون ال�سالة ميتة. ورّبم� يق�ل ب�أّن ال�سالة اأّول الوقت ولو 

بدون ح�سور القلب, اأف�سل من ال�سالة مت�أّخرًا ولو مع ح�سور القلب.

اإلى  وخم�سها  وربعها  وثلثها  ن�سفها  يقبل  لما  ال�سالة  من  »اإنَّ   :
P

اهلل ر�سول  فعن 

الع�سر، واإنَّ منها لما يلّف كما يلّف الثوب الخلق، في�سرب   بها وجه �ساحبها، واإنَّما لك 

.
(2(

من �سالتك ما اأقبلت عليه بقلبك« 

وعن الإم�م اأمير الموؤمنينQ: »ل يقومنّ  اأحدكم في ال�سالة متكا�ساًل ول ناع�ساً، 

منها  عليه  اأقبل  ما  �سالته  من  للعبد  واإنَّما  ربِّه،  يدي  بين  فاإّنه  نف�سه  في  يفّكرن  ول 

.
(3(

بقلبه«

حّتى  فتركه  منكبيه,  عن  الرداء  ف�سقط  �سلَّى  اأنَّه   Q الح�سين  بن  علّي  عن  وروي 

فرغ من �سالته, فق�ل له بع�س اأ�سح�به: ي�بن ر�سول اهلل �سقط رداوؤك عن منكبيك فتركته 

وم�سيت في �سالتك؟ فق�ل Q: »ويحك تدري بين يدي من كنت؟ �سغلني واهلل ذلك 

)1) ال�سيخ الكليني, الك�في,  ج3, �س 265.
)2) العالمة المجل�سّي, بح�ر الأنوار,  ج84, �س 26.

)3)  م. ن,  ج84, �س 239.
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عن هذا، اأتعلم اأنَّه ل يقبل من �سالة العبد اإلَّ ما اأقبل عليه؟«, فق�ل له: ي�بن ر�سول اهلل 

.
(1(

هلكن� اإذًا, ق�ل Q: »كال اإنَّ اهلل يتمُّ ذلك بالنوافل« 

لل يا حضوف  سقلا

لح�سور القلب مراتب عديدة، ن�سير اإلى بع�ٍس منها ب�سكل مجمل:

ملتفتً�  يكن  لم  واإن  تع�لى,  هلل  ب�لإجم�ل  �سالته  في  ملتفتً�  الم�سّلي  يكون  اأن  الأولى: 

لمع�ني الألف�ظ ب�لتف�سيل.

اأّنه يكّلم اهلل  اإلى  اأن يلتفت الم�سّلي لمع�ني الكلم�ت, ف�ساًل عن كونه متوّجهً�  الثانية: 

تع�لى ويت�سّرع اإليه.

الثالثة: اأن ي�سبح الم�سّلي ع�رفً� بحقيقة كّل ذكر من اأذك�ر ال�سالة, ف�ساًل عن كونه 

ملتفتً� مع من يتكلَّم.

الرابعة: اأن تدخل تلك المع�رف اإلى ب�طنه ب�سكل ك�مل, وهن� يكون الل�س�ن ت�بعً� للقلب 

في اأفع�له.

اإلى مرتبة الح�سور الك�مل, فال يرى غير اهلل ويغفل عن  اأن ي�سل الم�سّلي  الخام�سة: 

كّل م� �سواه.

لة  ة حضوف  سقلا
ب
 سوو لل  سةؤث

د اأن يقف الم�سّلي لل�سالة, حّتى تبداأ ري�ح الأفك�ر ت�أخذه يمينً� و�سم�ًل, فك�ن من  بمجرَّ

ال�سرورّي اللتف�ت اإلى اأمور قد تكون مفيدة في ح�سور القلب:

1.   مكان الخلوة: الأف�سل للم�سلِّي اأن يخت�ر مك�نً� لي�س فيه م� يلفت انتب�هه عن 

التوّجه هلل تع�لى, ويح�ول األَّ يلتفت اإلى م� حوله من اأمور ت�سرفه عن التوّجه له 

تع�لى.

2.  رفع الموانع: من قبيل اإذا ك�ن م�سطربً� لجهة العط�س, ب�أن ي�سرَب   ثمَّ ي�سّلي, اأو اإن 

ك�ن تعبً� يرت�ح ثمَّ ي�سّلي, وهكذا كّل الأمور التي تمنعه عن التوّجه لل�سالة, ولعّل من 

)1) العالمة المجل�سّي, بح�ر الأنوار,  ج84, �س 265.
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اأخطر الموانع التعّلق ب�أمور الدني�, ك�لم�ل والج�ه وغيرهم�, لذلك على الم�سّلي اأن 

يقطع عالقته بهذه الأمور, حّتى ي�سهل عليه ح�سور القلب والتوّجه نحو اهلل.

3.  تقوية الإيمان: اإنَّ توّجه الإن�س�ن هلل تع�لى يرتبط بمقدار معرفته, فمن ي�سل اإلى 

ف على عظمة اهلل وقدرته, ويرى اهلل تع�لى ح��سرًا, �سيكون قلبه  اأكمل الإيم�ن, ويتعرَّ

ح��سرًا لدى ال�سالة.

.
(1(

: »اعبد اهلل كاأنَّك تراه، فاإن لم تكن تراه فاإنَّه يراك«
P

ق�ل ر�سول اهلل

وعن اأب�ن بن تغلب ق�ل: قلت لأبي عبد اهللQ: اإنَّي راأيت عليَّ بن الح�سينQ اإذا 

ق�م في ال�سالة غ�سي لوَنه لوٌن اآخر, فق�ل لي: »واهلل اإنَّ عليَّ ابن الح�سين كان يعرف الذي 

.
(2(

يقوم بين يديه« 

4.  ذكر الموت: اإذا التفت الإن�س�ن اإلى اأنَّ الموت قد ي�أتيه في اأّي وقت, واأنَّ هذه ال�سالة 

قد تكون اآخر �سالة ي�سّليه�, فلن تكون �سالته ك�سالة الغ�فلين, ولذا من الم�ستح�سن 

ر الم�سلِّي اأنَّ هذه ال�سالة التي ي�سّليه� قد تكون اآخر �سالة, واأنَّه لم يبَق  اأن يت�سوَّ

اأم�مه اإلَّ هذه اللحظ�ت لتختَم �سحيفة اأعم�له.

اأن  عن الإم�م ال�س�دقQ: »اإذا �سّليت �سالة فري�سة ف�سلِّها �سالة موّدع؛ يخاف 

يمينك  عن  من  تعلم  فلو  �سجودك،  مو�سع  اإلى  بب�سرك  ا�سرف  ثمَّ  اأبداً،  اإليها  يعود  ل 

.
(3(

و�سمالك لأح�سنت �سالتك، واعلم اأنَّك بين يدي من يراك ول تراه«

5.   التهّيوؤ وال�ستعداد لل�سالة: على الم�سّلي اأن يتهّي�أ لل�سالة, فيقوم بكّل م� ذكرن�ه 

قبل �سالته, ويبداأ ب�لأذان والإق�مة, ويقراأ الأدعية الواردة في هذا المج�ل, ويقول: 

ر تكبيرة الإحرام و�سرع في  »يا مح�سن قد اأتاك الم�سيء«.. ف�إذا ح�سل الخ�سوع كبَّ

�سالته.

)1) العالمة المجل�سّي, بح�ر الأنوار,  ج 69, �س 279.
)2) م.ن, ج84, �س 236.

)3) الحّر الع�ملّي, و�س�ئل ال�سيعة, ج 4, �س 685.
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يقول الإم�م ال�س�دق Q: »اإذا ا�ستقبلت القبلة فان�َس الدنيا وما فيها، والخلق وما 

هم فيه، وا�ستفرغ قلبك عن كّل �ساغل ي�سغلك عن اهلل، وعاين ب�سّرك عظمة اهلل، واذكر 

وقوفك بين يديه، يوم تبلو كّل نف�ٍس ما اأ�سلفت ورّدوا اإلى اهلل مولهم الحّق، وقف على 

قدم الخوف والرجاء، فاإذا كبَّرت فا�ست�سغر ما بين ال�سماوات العلى والثرى دون كبريائه، 

لع على قلب العبد وهو يكّبر، وفي قلبه عار�س عن حقيقة تكبيره  فاإنَّ اهلل تعالى اإذا اطَّ

قال: يا كاذب اأتخدعني؟ وعّزتي وجاللي لأحرمنَّك حالوة ذكري، ولأحجبنَّك عن قربي 

.
(1(

والم�ساّرة بمناجاتي« 

)1) الحر الع�ملي, و�س�ئل ال�سيعة, ج4, �س 230.
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خالصم  سزفل

- العمل ال�س�لح يو�سل المرء اإلى مق�م القرب الإلهّي.

اأرفع المق�م�ت, واآث�ره عظيمة في الدني� والآخرة واأدنى مراتبه �سرط  - الإخال�س من 

ل�سّحة العمل.

- للعب�دة مراتب تختلف بح�سب ق�سد وهدف الذين يقومون به�, اأعلى مراتبه� من يعبد 

اهلل تع�لى حّبً� له ولأّنه اأهل للعب�دة.

- ال�سالة من اأف�سل الأعم�ل التي تقّرب العبد اإلى اهلل تع�لى, وهي التي تكون مع ح�سور 

القلب.

- لح�سور القلب مراتب اأعاله� اأن ي�سَل الم�سّلي اإلى مرتبة الح�سور الك�مل.

-  توجد عوامل عديدة موؤّثرة في ح�سور القلب, منه� رفع الموانع, وذكر الموت, والتهّيوؤ 

لل�سالة.
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سلةطاسوم

الصالة هبة إلهّية
اإنَّ ال�سالة تمّثل اأعظم الفرائ�س  في الميدان الأبدّي للبحث عن الحقيقة, والذي ُفر�س 

ف على هذه الخ�سو�سية من  ت�أثيرًا, ولعّل البع�س تعرَّ على الإن�س�ن بل ُجبل عليه  واأكثره� 

الجم�عّي  الجه�د  ميدان  في  بدوره�  ي�سمع  ولم  فقط,  الكم�ل  نحو  الفردّي  الجهد  خالل 

لمواجهة القوى الدنيوّية المن�ه�سة, لذا يجب اأن نعرف اأنَّ الرجولة والثب�ت في المواجه�ت 

والأمل  ب�لنف�س  والثقة  والتوّكل  ب�ل�سف�ء  مليئة  والإرادات  القلوب  بكون  مرتبطة  المختلفة, 

بح�سن الع�قبة.

قلب  اأخرى على  كثيرة  وفيو�س�ت  بكّل هذه,  يفي�س  الذي  ار  الفوَّ النبع  تمّثل  ال�سالة  اإنَّ 

وروح الم�سّلي, وت�سنع منه اإن�س�نً� نقّيً� متف�ئاًل ث�بت الإرادة والعزم.

وم� ج�ء في القراآن ب�أّن ال�سالة تنهى عن الفح�س�ء والمنكر, وو�سفت على ل�س�ن النبّي 

الدين,  عمود  اأنَّه�  واحدة  كلمة  وفي  تقّي,  كّل  وقرب�ن  الموؤمن,  معراج  ب�أنَّه�   
P

الخ�تم 

 ب�أنَّه� »قّرة عيني« يجب اأن يحّثن� اإلى الت�أّمل والعُمق في فهم عظمة 
P

وو�سفه� الر�سول 

ال�سالة.

طبعً�, يجدر بن� اأن نعلم اأنَّ ال�سالة ل تعني التفّوه ببع�س الكلم�ت, واأداء بع�س الحرك�ت, 

اأن  واأعم�ل بدنّية, دون  اأمواج �سوتّية,  اإيج�د  والبرك�ت على  الفيو�س�ت  تترّتب كّل هذه  فال 

تبعث في هذا البدن روح الذكر والتوّجه. فروح ال�سالة هي ذكر اهلل, والخ�سوع والح�سور 

اأم�مه, وهذه الكلم�ت والأفع�ل التي ُفر�ست على المكّلف ب�لتعليم الإلهّي, اأف�سل اإط�ر لروحه, 

واأقرب الطرق لو�سوله اإلى المحّل المق�سود.

ف�سالة بال ذكر وح�سور, كبدن بال روح, واإطالق لفظ ال�سالة عليه� واإن لم يكن على 

�سبيل المج�ز, لكن ل ينبغي اأن يرتجى منه� اأثر وخ��سّية ال�سالة اأي�سً�.

وقد ورد الحديث عن هذه الحقيقة في الآث�ر الدينية بعنوان »قبول ال�سالة«, وهكذا ورد 

اأّنه »لي�س لك من �سالتك اإلَّ ما اأقبلت عليه«.
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اإنَّ هذه ال�سالة موهبة لي�س له� بديل, ومنبع في�س ل يزول, ن�ستثمره� لإ�سالح اأنف�سن� 

ه َلِمن الموؤ�سف  اأّوًل, ومن نحّب ث�نيً�, وهي بوابة مفتوحة اإلى جّنة وا�سعة ي�سوده� ال�سف�ء, واأنَّ

�ءه اإليه�, فقد  اأن يق�سي الإن�س�ن عمره بجوار هذه الجّنة ول يح�ول اأن يزوره�, اأو يدعَو اأحبَّ

: »واأُمر اأهلك بال�سالة وا�سطبر عليها«. واليوم اعتبروا هذا 
P

اأبلغ الوحي النبيَّ العظيم

الخط�ب موّجهً� اإليكم وقّدروا اأهمّية ال�سالة, هذه الحقيقة المقّد�سة والدّر ال�س�طع الذي هو 

 .
P

هبة اإلهّية لأّمة محّمد

ولكّل منكم �سهمه الخ��ّسّ اإزاء هذه الوظيفة.

اإر�س�د  فعلى الآب�ء والأّمه�ت هداية الأبن�ء ب�لقول والعمل نحو ال�سالة. وعلى المعّلمين 

طاّلب المدار�س والج�مع�ت نحو هذه الحقيقة ال�س�طعة.

الإمام الخامنئّي {
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أهز ف  سزفل

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المتعل

 الدرس الخامس عشر 

النوافل وصالة الليل

يـــدرك وجـــه اللطف الإلهـــّيّ بت�سريـــع النوافل ول  . 1

�سيم� �سالة الليل.

يعرف كيفية �سالة الليل. . 2

يحّدد عددًا من اآث�ر �سالة الليل. . 3





يةيهز

ذكرن� في الدر�س الم��سي اأنَّ ال�سالة هي اأف�سل و�سيلة لل�سير وال�سلوك والتقّرب  اإلى اهلل 

�سبح�نه, هذا وال�سلوات اإجم�ًل تنق�سم اإلى ق�سمين: واجبة, وم�ستحّبة.

ف�ل�سلوات الواجبة هي ال�سلوات اليومّية, و�سالة الآي�ت, و�سالة الميت, و�سالة الطواف 

الواجب, وال�سالة التي تجب على الإن�س�ن بنذر اأو يمين اأو عهد, وق�س�ء البن الأكبر م� ف�ت 

على الأب والأم من �سالة واجبة.

م  سوو  ل  سهوله 

اأربع وثالثون ركعة على  اليومّية, وهي  النوافل  ه�:  اأهّمّ الم�ستحّبة فكثيرة  � ال�سلوات  واأمَّ

اأربع  المغرب  ن�فلة  ركع�ت,  ثم�ني  الع�سر  ن�فلة  ركع�ت,  ثم�ني  الظهر  ن�فلة  الت�لي:  ال�سكّل 

الليل  الع�س�ء ركعت�ن من جلو�س تعّدان بركعة, ون�فلة ال�سبح ركعت�ن, �سالة  ن�فلة  ركع�ت, 

اإحدى ع�سرة ركعة.

وقد ورد الت�أكيد في الأح�ديث على اأداء النوافل اليومّية, واأنَّه� مكملة لل�سلوات الواجبة, 

واأنَّ له� ثوابً� واآث�رًا في الدني� والآخرة.

.
(1(

فعن الإم�م اأبي الح�سن الك�ظمQ ق�ل: »�سالة النوافل قربان كلِّ موؤمن«

وعن الإم�م ال�س�دقQ: »اإنَّ العبد لترفع له من �سالته ن�سفها اأو ربعها اأو خم�سها، 

وما يرفع له اإلَّ ما اأقبل عليه منها بقلبه، واإنَّما اأمرنا بالنوافل ليتّم لهم بها ما نق�سوا 

.
(2(

من الفري�سة«

)1)  العالمة المجل�سّي, بح�ر الأنوار, ج84, �س 36.
)2) م. ن, �س 28.
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وعنهQ ق�ل: »قال ر�سول اهللP قال اهلل تعالى: ما تحبَّب اإلّي عبدي ب�سيء، اأحّب 

�سمعه  كنت  اأحببته  فاإذا  اأحّبه،  بالنوافل حتى  اإلّي  يتحّبب  واإنَّه  عليه،  افتر�سته  مّما  اإلّي 

الذي ي�سمع به، وب�سره الذي يب�سر به، ول�سانه الذي ينطق به، ويده التي يبط�س بها، 

.
(1(

ورجله التي يم�سي بها، اإذا دعاني اأجبته، واإذا �ساألني اأعطيته« 

م صالة  سلهل أهةه 

�سالة الليل من اأهّم النوافل التي له� اأثر كبير في نيل مق�م القرب الإلهّيّ وتزكية النف�س, 

{چ ڇ   ووعده عليه� ب�لمق�م الرفيع ق�ل تع�لى: 
P

اأمر تع�لى به� نبّيه الكريم فقد 

.
(2(

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ}
{گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  الموؤمنين:  و�سف  في  تع�لى  وق�ل 

ھ  ہ  ہ     ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
.

(3(
ھ          ھ}

وقد و�سف اهلل تع�لى عب�ده بقوله: {ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ            ۇ ۆ 

.
(4(

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ    ۉ ۉ}
: »اإنَّ اهلل جّل 

P
وقد حثَّت الرواي�ت ال�سريفة على �سالة الليل, فقد ج�ء عن ر�سول اهلل

جالله اأوحى اإلى الدنيا اأن اأتعبي من خدِمك، واخدمي من رف�سك، واإنَّ العبد اإذا تخلَّى 

ه في جوف الليل المظلم، وناجاه اأثبت اهلل النور في قلبه، فاإذا قال يا رّب! يا رّب!  ب�سّيدِّ

ثمَّ يقول جّل  اأكفك؛  ل علّي  اأعطك، وتوكَّ �سلني  لبّيك عبدي،  الجليل جّل جالله:  ناداه 

الليل المظلم،  اإلى عبدي فقد تخلَّى في جوف هذا  جالله لمالئكته: مالئكتي انظروا 

.
(5(

الون لهون، والغافلون ينامون، ا�سهدوا اأنِّي قد غفرت له« والبطَّ

)1) العالمة المجل�سّي, بح�ر الأنوار,  ج84, �س31.
)2)  �سورة الإ�سراء, الآية 79.

)3) �سورة ال�سجدة, الآيت�ن 16 �17.
)4) �سورة  الفرق�ن, الآيت�ن 63 �64.

 )5)العالمة المجل�سّي, بح�ر الأنوار, ج84, �س 137.
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آثاف صالة  سلهل

وتذهب  الأرزاق,  وتدر  الأخالق,  ن  تح�سِّ اأنَّه�  قبيل  من  كثيرة,  اآث�ر  الليل  ل�سالة  ذكرت 

ن الخلق، وتطّيب  ن الوجه، وتح�سِّ , يقول الإم�م ال�س�دقQ: »�سالة الليل تح�سِّ ب�لهمِّ

.
(1(

الريح، وتدرُّ الرزق، وتق�سي الدين، وُتذهب بالهّم، وتجلو الب�سر«

: »�سالة الليل مر�ساة الرّب، وحّب المالئكة، و�سنَّة الأنبياء، ونور 
P

وق�ل ر�سول اهلل

المعرفة، واأ�سل الإيمان، وراحة الأبدان، وكراهية ال�سيطان، و�سالح على الأعداء، واإجابة 

الدعاء، وقبول الأعمال، وبركة في الرزق، و�سفيع بين �ساحبها وملك الموت، و�سراج في 

قبره، وفرا�س تحت جنبه، وجواب مع منكر ونكير، ومون�س وزائر في قبره اإلى يوم القيامة، 

فاإذا كان يوم القيامة كانت ال�سالة ظاّلً فوقه، وتاجاً على راأ�سه، ولبا�ساً على بدنه، ونوراً 

ي�سعى بين يديه، و�ستراً بينه وبين النار، وحّجة للموؤمن بين يدي اهلل تعالى، وثقاًل في 

للجّنة؛ لأّن ال�سالة تكبير، وتحميد، وت�سبيح،  الميزان، وجوازاً على ال�سراط، ومفتاحاً 

.
(2(

وتمجّيد، وتقدي�س، وتعظيم، وقراءة دعاء، واإّن اأف�سل الأعمال كّلها ال�سالة لوقتها« 

م صالة  سلهل يهره 

ركع�ت  ثم�ني  ال�سبح,  ك�سالة  ركعتين,  ركعتين  توؤّدى  ركعة,  ع�سرة  اإحدى  الليل  �سالة 

توؤّدى بنّية ن�فلة الليل, وركعت�ن بنّية ال�سفع, وركعة بنّية الوتر, ولهذه ال�سالة اآداب واأدعية 

عديدة, تزيد في اآث�ره� وفوائده�.

 )1)العالمة المجل�سّي, بح�ر الأنوار, ج87,  �س 148.
)2) م.ن, �س 161.
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خالصم  سزفل

- النوافل اليومّية و�سيلة من و�س�ئل تزكية النف�س والتقّرب  اإلى اهلل.

- �سالة الليل من اأهّم النوافل التي توؤّدي اإلى مق�م القرب الإلهّي.

 ووعده عليه� المق�م المحمود.
P

ولذلك اأمر تع�لى به� نبّيه الكريم

- ل�سالة الليل اآث�ر جليلة, منه� تح�سين الأخالق, ودّر الأرزاق, ونيل المق�م الرفيع يوم 

القي�مة.

- �سالة الليل اإحدى ع�سرة ركعة, توؤّدى ركعتين ركعتين, ك�سالة ال�سبح, والركعة الأخيرة 

توؤّدى لوحده�.
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سلةطاسوم

زينبO ليلة الحادي عشر من المحّرم
ك�نت   ,Qالح�سين وك�ن   ,Oزينب ك�نت  م  محرَّ �سهر  من  الع��سر  ليلة  في 

زينب O وك�ن الجميع.. كلُّ �سخ�س, وكلُّ �سيء.. في ليلة الح�دي ع�سر ك�نت زينب ولم 

يكن غير زينب, زينب �سّيدة الن�س�ء.. في هذه الليلة ك�نت زينب هي الراعي, هي ق�ئدة ق�فلة 

واجهت  �س�مخً�  زينب طودًا  ك�نت  الم�س�ئب ومرارته�..  ثقل  الأيت�م.. رغم  وملج�أ  الأ�سرى 

الم�س�ئب ولم يرم�س له� جفن.

تولَّت حرا�سة الأ�سرى, تولَّت جمع الن�س�ء والأطف�ل.. تولَّت تجميع اله�ئمين على وجوههم 

الروح..  التي فقدت  لالأج�س�د  الروح  ك�نت  ال�سعيف..  العليل  تمري�س  تولَّت  ال�سحراء,  في 

والبهجة للقلوب التي فقدت البهجة, والرمق للنفو�س التي فقدت الرمق.

ن افتقدت.. ك�ن �سرُب ال�سي�ط  ك�نت تم�سي م�سرعًة من هذه الجهة اإلى تلك.. تبحث عمَّ

يوؤلمه�..

 واأ�سواك ال�سحراء تدميه�.. اإلَّ اأنَّ زينب تبحث عن اليت�مى.. ك�ن كبده� يحترق ولكّنه� 

تبحث عن اليت�مى..

فلم  النظير,  منقطعة  كف�ءة  زينب  اأثبتت  معجزة..  ك�ن  الألم..  ه  هدَّ الذي  الج�سد  هذا 

الليلة  تلك  ب�لن�ر.. ول �س�ع طفل في  الخيل.. ول احترقت امراأة  ي�سقط طفل تحت حوافر 

الم�سوؤومة.

هت اإلى اهلل,  وبعد اأن اأنجزت زينب كّل هذه المه�ّم, واطم�أّنت على �سالمة الجميع, توجَّ

وان�سرفت اإلى العب�دة, و�سلَّت �سالة الليل. لقد ك�نت متعبة جدًا, بحيث اأنَّه� لم ت�ستطع اأن 

عت اإلى اهلل تع�لى وابتهلت. ت�سّليه� وقوفً�.. ف�سلَّت �سالة الليل من جلو�س وت�سرَّ

ك�نت زينب اإلهّية.. والإلهّيون هكذا يواجهون الم�س�ئب ول يرم�س لهم جفن.. �س�برين.. 

�س�كرين.

�سيماء ال�سالحين، ال�سيخ ر�سا مختاري، �س181.
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أهز ف  سزفل

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المتعل

 الدرس السادس عشر 

الجهاد والشهادة

يدرك اأجر ومق�م الجه�د وال�سه�دة. . 1

ـــة  . 2 ال�سخ�سّيّ الجهـــ�د  اأهـــداف  بع�ـــس  يعـــّدد 

والجتم�عّية.

ي�سرح ميزة الجه�د وخ�س�ئ�سه. . 3





يةيهز

اإنَّ الجه�د لن�سر الدين, واإعالء كلمة التوحيد, ولمواجهة الظلم والف�س�د, من العب�دات 

د القراآن الكريم  التي تبعث على تك�مل النف�س وتزكيته�, وتوجب القربة من اهلل تع�لى, وقد اأكَّ

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  {وئ  تع�لى:  اهلل  عند  ومنزلته  واأجره  الجه�د  على  كثيرًا 

ٻ  ٱ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

.
(1(

ٿ ٿ ٿ}

لودسم  سشيهز

د القراآن الكريم على ف�سل ال�سهداء ومك�نتهم واأجرهم ونورهم, يقول تع�لى: {گ  اأكَّ

.
(2(

گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ}
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تع�لـــى:  ويقـــول 

القـــراآن  لأنَّ  لل�سهـــداء,  ال�س�مـــخ  المقـــ�م  ذلـــك  تبّيـــن  الآيتـــ�ن  وه�تـــ�ن   .
(3(

ٺ}
{ں  اأّن لهـــم مقـــ�م »العندّيـــة«  يبّيـــن  بـــل  اأحيـــ�ء,  الكريـــم ل ي�سفهـــم فقـــط بكونهـــم 

ڻ}حيـــث يحيـــون فـــي ذلـــك المقـــ�م, وي�أتيهـــم رزقهم فيـــه, وينعمـــون ب�لأجـــر الوفير.

)1) �سورة التوبة, الآي�ت 22-20.
)2) �سورة اآل عمران, الآية 169.

)3) �سورة البقرة, الآية 154.



م  ة يديهم  سورد164 سفنل يةيهزت 

اإلى  اآي�ت عديدة ورواي�ت كثيرة  اأ�س�رت  تع�لى, وقد  لل�سهيد منزلة عظيمة عند اهلل  اإنَّ 

ر عنه �سّيئ�ته, ويكون له المق�م الرفيع يوم القي�مة,  اأنَّه تغفر ذنوبه وتكفَّ منزلته, من قبيل 

ويكون له اأجره ونوره.

: »لل�سهيد �سبع خ�سال من اهلل: 
P

وفي حديث ر�سول اهلل

اأّول قطرة من دمه: مغفور له كّل ذنب. 

والثانية: يقع راأ�سه في حجر زوجتين من الحور العين، وتم�سحان الغبار عن وجهه 

وتقولن مرحباً بك، ويقول هو مثل ذلك لهما. 

والثالثة: يك�سى من ك�سوة الجّنة. 

والرابعة: تبتدره خزنة الجّنة بكّل ريح طّيبة اأّيهم ياأخذه معه. 

والخام�سة: اأن يرى منزله. 

وال�ساد�سة: يقال لروحه ا�سرحي في الجّنة حيث �سئِت. 

وال�سابعة: اأن ينظر في وجه اهلل )1) واإّنها لراحة لكّل نبّي و�سهيد«)2).

يجافة  سجياس

اإنَّه� دعوة  ي�سّبه القراآن الكريم القت�ل في �سبيل اهلل وال�سه�دة ب�لتج�رة مع اهلل تع�لى, 

للجه�د ب�أ�سلوب يبّين حقيقته, وي�سير اإلى نتيجته العظيمة, يقول تع�لى: {ڭ ۇ ۇ ۆ 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

.
(3(

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ}
اإنَّه� مع�ملة تج�رّية من اأروع المع�مالت, الطرف الأّول هو اهلل تع�لى الغنّي عن الع�لمين, 

الطرف الث�ني هم الموؤمنون ب�هلل واليوم الآخر, والثمن: هو الجّنة الخ�لدة والمثمن: هو اأنف�س 

الموؤمنين واأموالهم, ثمَّ ي�سير تع�لى اإلى نتيجة هذه المع�ملة: {ی ی ی جئ}.

)1) المق�سود اأّنه ينظر اإلى األط�ف اهلل �سبح�نه وتع�لى وفيو�س�ته الالمتن�هية, فيعي�س بذلك اآف�ق الرحمة الإلهّية الوا�سعة.
)2)  الحّر الع�ملّي,  و�س�ئل ال�سيعة,  ج15,  �س 16.

)3) �سورة التوبة, الآية 111.
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أهز ف  سجياس

الجه�د في �سبيل اهلل عب�دة ك�س�ئر العب�دات, وله اأهداف �سخ�سّية واجتم�عية:

: وهو الهدف الأ�سمى والأ�س��س والذي ي�سترك فيه كّل المج�هدين,  اأ.  الهدف ال�سخ�سّيّ

ة التي  متى ك�ن هو ر�س� اهلل �سبح�نه وتع�لى, ف�س�حة المعركة هي من الأمكنة الخ��سّ

{:»�س�حة  الخ�منئّي  الإم�م  يقول  وجّل,  عّز  اهلل  من  قريبً�  فيه�  المج�هد  يكون 

القت�ل هي �س�حة التعّبد, فال ت�أثير فيه� لأّي ع�مل اآخر حّتى للعقل, واإذا كّن� ملتفتين 

اإلى هذه الم�س�ألة وجعلن� التقوى هدفن� والتحّرك لر�س� اهلل غ�ية لن� عنده� �ستتحّقق 

كّل اأهدافن�«.

ب.  الهدف الجتماعّي: وهو الهدف الذي يراد منه ن�سر راية الإ�سالم واإعالء كلمة اهلل, 

والقي�م هلل بحفظ حدوده واأحك�مه وتع�ليمه. 

 إلتياف لهدة  سجياس

اإنَّ المج�هد م�ستعّد اأن ي�سّحي ب�أغلى م� لديه في �سبيل الو�سول اإلى هدفه, وهو القرب 

من اهلل تع�لى والح�سول على ر�سوانه, اإنَّ روح المج�هد ت�سيق بع�لم الم�ّدة والم�دّي�ت, وهو 

يترك كّل م� في ع�لم الدني� من مغري�ت, اإنَّه يريد الو�سول �سريعً� اإلى اهلل تع�لى لي�سل اإلى 

مق�م اللق�ء الخ�لد, ف�إّنك عندم� تتحّدث عن الجه�د في �سبيل اهلل تع�لى, تتحّدث عن البذل 

تع�لى, وهذا م�  �سبيل اهلل  وراحته في  وقته وحي�ته  المج�هد يعطي من  اإنَّ  والعط�ء, حيث 

ي�سّمى ب�لبذل, ولو اقت�سى اأن ي�سّحي المج�هد ب�أكثر مّم� يبذل لنف�سه �س�ر هذا البذل يدعى 

 .
(1(

اإيث�رًا, ق�ل تع�لى: {ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ   ی  یی}

)1) �سورة الح�سر, الآية 9.
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خالصم  سزفل

- اإنَّ الجه�د عب�دة تو�سل اإلى مق�م القرب, وتبعث على تزكية النف�س.

تع�لى,  اهلل  لق�ء  اللق�ء,  مق�م  اإلى  و�سل  تع�لى, حيث  اهلل  عند  كبيرة  منزلة  لل�سهيد   -

ليبقى عنده ويرزق من رزقه.

ه القراآن الكريم الجه�د ب�لتج�رة, حيث يبيع الموؤمنون اأرواحهم لي�ستروا الجّنة. - �سبَّ

- اإنَّ المج�هد له اأهداف �س�مية من جه�ده, ولذا ين�ل المق�م الرفيع.

- اإنَّ المج�هد يوؤِثر ع�لم البق�ء على ع�لم الفن�ء, وهو يريد اأن يترك الدني� لي�سل اإلى 

اآخرته.



167  سزفل  سساسل عشلو  سجياس ن سشياسة 

سلةطاسوم 

الدعاء المستجاب
»الّلهّمّ ل ترّدني اإلى اأهلي وارزقني ال�سه�دة«, �سمعت هذه الجملة من زوجه�  عمر بن 

معركة  في  مّرة,  ولأّول  الم�سلمين,  مع  لي�سترك  واتجه  حرِبه  لمة  لب�س  عندم�  الجموح,  

اأحد, ك�نت المّرة الأولى التي ي�س�هم فيه� عمرو بن الجموح ب�لجه�د مع الم�سلمين, لأنَّه 

ژ  ڈ   ڈ  ڎ ڎ    ڌ  ڍ  ڌ  {ڇ ڍ  الكريمة  لالآية  وطبقً�  اأعرَج.  ك�ن 

بنون  له  ك�ن  فقد  ذلك,  اإلى  ب�لإ�س�فة  الجه�د,  من  معذورًا  ك�ن  ف�إنَّه   
(1(

ژ  ڑ}
الم�س�هد, ولم يكن يظّن اأحد ب�أّن عمروًا مع م� هو عليه من 

P
اأربعة ي�سهدون مع النبّي

المعركة. الم�سلمين لال�ستراك في هذه  ويلتحق بجي�س  ال�سرعّي, يحمل �سالحً�  العذر 

اأراد قومه اأن يمنعوه فق�لوا له: اأنت رجل اأعرج ول حرج عليك, وقد ذهب  لهذا ال�سبب 

� لم يجد بّدًا من التخّل�س  , ق�ل: اأيذهبون اإلى الجّنة واأجل�س اأن� معكم؟ ولمَّ
P

بنوك مع النبّي

 وق�ل له: ي� ر�سول اهلل, اإّن قومي يريدون اأن يحب�سوني عن الجه�د 
P

منهم, ذهب اإلى النبّي

والخروج معك, واهلل اإنِّي لأرجو اأن اأط�أ بعرجتي هذه في الجّنة.

� اأنت فقد عذرك اهلل, ول جه�د عليك. - اأمَّ

- اأن� اأعلم  ي� ر�سول اهلل  ب�أنَّ الجه�د غير واجب علّي, ولكّني مع ذلك اأريد الذه�ب.

ال�سه�دة, فخّلوا عنه. لعّل اهلل يرزقه  تمنعوه,  اأن  لقومه: ل عليكم   
P

النبّي فق�ل 

ك�ن عمرو بن الجموح يح�رُب   في الرعيل الأّول, وهو يعرج في م�سيته, وك�ن يقول: )اأن� 

لل�سه�دة  �سوقً�  اأن ح�رب�  بعد  ُقتال,  اأثره حّتى  يعدو في  ابنه  وك�ن  الجّنة(  اإلى  واهلل م�ست�ق 

وزهدًا في الحي�ة, وبعد اأن خمدت ن�ر الحرّب ال�سوؤوم, ع�دت الن�س�ء وك�نت ع�ئ�سة مع من 

ع�د منهّن, وفي الطريق وقع نظره� على هند زوجة عمرو بن الجموح, وهي تقود بعيرًا مّتجهة 

جهة المدينة, ف�س�ألته�: عندك الخبر فم� وراءك؟

� ر�سول اهلل ف�س�لح, وكّل م�سيبة بعده جلل, رّد اهلل الذين كفروا بغيظهم. خير, اأمَّ

)1) �سورة النور, الآية 61.
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- َمْن هوؤلء القتلى؟

- اأخي وابني وزوجي.

- اإلى اأين تذهبين بهم؟

- اإلى المدينة لأدفنهم فيه�.

ق�مت هند, وق�دت بعيره� نحو المدينة, ك�ن البعير يم�سي متث�قاًل نحو المدينة, واأخيرًا 

برك, فق�لت ع�ئ�سة: برك بعيرك لثقل م� حمل.

يكون  اأن  يجب  البعيران,  يحمله  م�  ولربم� حمل  جّدًا  قوي  لأّنه  ال�سبب  لهذا  لي�س  ل,   -

هته  � وجَّ هت به اإلى المدينة, برك مّرة اأخرى, فلمَّ � وجَّ هن�ك �سبب اآخر, وزجرته فق�م, فلمَّ

اأ�سرع في م�سيه, فم� راأت )هند( هذا الو�سع العجيب من بعيره�, رجعت  ُحد 
ُ
اأ اإلى  راجعة 

 وق�لت له ي� ر�سول اهلل, اإّني و�سعت ج�سد اأخي وابني وزوجي على البعير, حتى 
P

اإلى النبّي

ُحد.
ُ
اأدفنهم في المدينة ولكن هذا الحيوان ل يقبل ب�لم�سير اإلى المدينة, ويّتجه ب�سرعة اإلى اأ

: اإّن الجمل لم�أمور.
P

- فق�ل النبّي

ُحد؟
ُ
هل ق�ل عمرو زوجك �سيئً�  عندم� توّجه اإلى اأ

ُحد, ا�ستقبل القبلة, ثمَّ 
ُ
عنده� تذكرت هند وق�لت: نعم ي� ر�سول اهلل, اإّنه لم� توّجه اإلى اأ

ق�ل: الّلهّمّ ل ترّدني اإلى اأهلي وارزقني ال�سه�دة.

 - لذلك ل يم�سي الجمل نحو المدينة, اإنَّ اهلل �سبح�نه وتع�لى ل يريد اأن يرجع هذا الج�سد 

: اإنَّ منكم ي� مع�سر الم�سلمين من لو اأق�سم على اهلل ل�ستج�ب له 
P

اإلى المدينة, ثمَّ ق�ل

ومنهم زوجك عمرو بن الجموح.

ُحد فدفنوا, ثمَّ ق�ل لهند: قد ترافقوا في الجّنة 
ُ
اأ  بدفنهم في 

P
بعد ذلك, اأمر النبّي

جميعً� عمرو بن الجموح بعلك, وخالد ابنك, وعبد اهلل اأخوك.

- ي� ر�سول اهلل, ادُع لي ع�سى اأن يجعلني معهم.                

مرت�سى مطهري، ق�س�س الأبرار، �س 186.
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أهز ف  سزفل

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المتعل

 الدرس السابع عشر

كتمان السـّر

1 . . يدرك اأهميَّة كتم�ن ال�سّرّ

يْحـــذر من اأخط�ر اإف�س�ء الأ�سرار على الأ�سخ��س  . 2

والم�سيرة.

يعمل على اكت�س�ب ملكة كتم�ن ال�سّر وقّلة الكالم. . 3





يةيهز

ته�, من  اإنَّ كتم�ن ال�سّرّ من ق�س�ي� الأخالق العملّيَّة, التي ينبغي اأن ل ُيغفل عنه� وعن اأهميَّ

ون بتربية اأنف�سهم وتزكيته� على مك�رم الأخالق. ِقَبِل الموؤمنين الذين يهتمُّ

اإّن كّل �سّر يوؤّدي اإف�س�وؤه اإلى مف�سدة, �سواء على الم�ستوى الفردّي, اأم الجتم�عّي, فهذا 

ال�سّرُّ يجب كتم�نه من ب�ب حرمة الإ�سرار ب�لنف�س اأو الآخرين اأو اإيذائهم, فال يعطى هذا 

ال�سّر اإلى من يمكن اأن تترّتب على اإعط�ئه له تلك المح�ذير, ول ريب في كون هذا الأمر 

�سوف يوؤّدي اإلى الم�س�عدة على نج�ح الموؤمنين في اأعم�لهم الع�ّمة الجتم�عّية والدينّية, 

الكثيرين على  ت�س�عد  التي  والعوامل  والإمك�نّي�ت  الأجواء  كثير من  توفير  اإلى  يوؤّدي  مّم� 

الأخذ ب�سبيل التدّين, م� يعني التوّجه نحو بن�ء النف�س وتهذيبه� وال�سير في طريق القرب 

الإلهّي.

فُيدفُع  دماً  القيامِة وما ندى  يوَم  العبُد  »ُيح�سُر  ق�ل:  اأّنه   Qالب�قر الإم�م  عن 

اإليِه �سبُه المحجمة اأو فوق ذلك. فُيقاُل لُه: هذا �سهُمَك من دِم فالن، فيقوُل: يا رب 

تني وما �سفكُت دماً، فيقول: بلى �سِمعَت من فالن رواية كذا وكذا،  اإنك لتعلُم اأنَّك قب�سّ

من  �سهمك  وهذا  عليها  فقتلُه  الجبَّار  فالن  اإلى  �سارت  حتى  َفُنِقلَت  عليه،  فرويَتها 

.
(((

دمه«

)1) ال�سيخ الكليني, الك�في,  ج2, �س 371.
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م  سكزةان أهةه 

على  »ا�ستعينوا   :
P

النبّي  فعن    ,�ً خ��سّ اهتم�مً�  المع�سومونRللكتم�ن  اأعطى 

اأف�سيته  فاإن  اأ�سيرك،  »�سّرك   :Qالموؤمنين اأمير  وعن   ,
(1(

بالكتمان« حوائجكم  ق�ساء 

.
(2(

�سرت اأ�سيره«

الأخيار،  وم�سادقة  ال�سّرّ  كتمان  في  والآخرة  الدنيا  خير  »جمع  اأي�سً�:   Qوعنه

.
(3(

وجمع ال�سّر في الإذاعة ومواخاة الأ�سرار«

لو فس  سكزةان

ومنه�   , والع�ئلّيّ ال�سخ�سّيّّ  ب�لج�نب  يتعّلق  م�  منه�   , ال�سّرّ لكتم�ن  كثيرة  موارد  توجد 

والع�سكرّي,  الأمنّي  ب�لج�نب  يرتبط  م�  ومنه�  والقت�س�دّي,  ال�سي��سّي  ب�لج�نب  يرتبط  م� 

والج�نب الدينّي:

اأ- الجانب ال�سخ�سّي والعائلّي: ففيم� يرجع اإلى حي�ة الإن�س�ن اليومّية والع�ئلّية, والتي 

�سّره  والتغّير, فمن كتم  للتبّدل  والخ��سعة  ة,  الخ��سّ الأ�سرار  تبقى على حفظ بع�س 

كانت  �سّره   كتم  قوله:»من   Qعلّي الإم�م  ورد عن  فقد  الأخط�ء.  تجنب  اأمكنه 

.
(4(

الخيرة بيده«

وعليهم  المج�ل,  هذا  في  ب�لع�ملين  خ��ّس  وهو  والقت�سادّي:  ال�سيا�سّي  الجانب  ب.  

التحّرز من اإف�س�ء اأّي معلومة يمكن له� اأن ت�سّر بم�س�لح الم�سلمين.

ج.  الجانب الأمنّي والع�سكرّي: ولعّله اأكثر الموارد اأهمّية لكتم�ن ال�سّر, لأّن العدّو ي�ستفيد 

من المعلوم�ت المف�س�ة ب�سرعة, ويلحق ال�سرر ب�لم�سلمين.

الأعداء  ي�ستغّله  الدين, مّم� قد  اأ�سرار  ب�إف�س�ء بع�س  وهذا يرتبط  الدينّي:  د.  الجانب 

للت�سنيع على الدين والم�سلمين.

)1) الري�سهري, ميزان الحكمة, ج 1, �س63.
)2) م. ن,  ج2, �س 1282.

)3) العالمة المجل�سي, بح�ر النوار, ج 71, �س 178.
)4) م. ن, ج 72, �س 69.



173  سزفل  سسابذ عشلويزةان  سسدل  

ن نكتْم السّرّ؟ عمَّ

اإنَّ كتم�ن ال�سّرّ يجب اأن يكون عن:

اأ�سّد  على  عدّوك  من  »كن   :Qعلّي الإم�م  فعن  المن�فقون,  ومنهم  الأعداء:   -  1
.

(1(
الحذر« 

.
(2(

وعنهQ: »ل ت�ساور عدّوك وا�ستره خبرك« 

2 - الأ�سدقاء: الذين ل م�سلحة �سرورّية في معرفتهم ب�ل�سّر.

لع عليه عدّوك لم  فعن ال�س�دقQ: »ل تطلع �سديقك من �سّرك اإلَّ على ما لو اطَّ

.
(3(

ي�سّرك، فاإنَّ ال�سديق قد يكون عدّواً يوماً ما« 

تعلمه  اأن  كّل معلوم يجوز  اإظهاره لك، ول  ي�سوغ  كّل مكتوم  »لي�س   :Qعلّي وعن 

.
(4(

غيرك« 

 و ئز يزةان  سسل 

لكتم�ن ال�سّرّ فوائد عديدة تربوّية وعمالنّية ن�سير اإلى بع�سه�:

اأ.  اإنَّه عامل مهّم في تحقيق الن�سر: فعن علّيQ: »الظفر بالحزم، والحزم باإجالة 

. كم� اأنَّ انت�س�ر ال�سّرّ فيه مخ�طر عديدة, فقد 
(5(

الراأي، والراأي بتح�سين الأ�سرار« 

ۈئ  ۆئ  {ۆئ  تع�لى:  قوله  تف�سير  في   Qال�س�دق الإم�م  عن  ج�ء 

 اأنَّه ق�ل: »اأما واهلل ما قتلوهم باأ�سيافهم ولكن اأذاعوا عليهم واأف�سوا �سّرهم 
(6(

ۈئېئ}
.

(7(
فُقتلوا« 

)1) الآمدي, غرر الحكم, �س 416.
)2) الليثي الوا�سطي, عيون الحكم والمواعظ, �س 521.

)3) ابن �سعبة الحّراني, تحف العقول, �س312.
)4) ال�سريف الر�سي, نهج البالغة, حكمة 859.

)5) م. ن, حكمة 48.
)6) �سورة البقرة, الآية 61.

)7) ال�سيخ الكليني, الك�في, ج2, �س 371.
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ب.  الحفاظ على التوازن المعنوّي للمجتمع: لأنَّ اإف�س�ء الأ�سرار قد يوؤّدي اإلى اإيج�د 

ک  ک    ڑ  ڑ  ژ  {ژ  تع�لى:  يقول  المجتمع,  في  البلبلة  من  ح�لت 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ  گگ  ک  ک 
.

(1(
ں ںڻ}
سن  ذ   شاء  سسل 

توجد دوافع كثيرة لإف�س�ء ال�سّرّ منه�: 

)-  الجهل: وعدم الوعي بعواقب الأمور, والثقة العمي�ء ب�لآخرين, اأو ال�سعف في تقوى اهلل 

اأمور عديدة هي في واقعه� حرام  اإف�س�ء ال�سّر قد يترّتب عليه  اأنَّ  عّز وجّل, فقد ذكرن� 

والعي�ذ  لو ح�سلت   فيم�  الأمور   الحرم�ت. وهذه  والإيذاء وهتك  ب�لآخرين,  ك�لإ�سرار 

ب�هلل, �سيكون من نت�ئجه� البتع�د عن �س�حة القرب الإلهّي, وملء �سحيفة الأعم�ل ب�أ�سّد 

الذنوب التي ت�سّود القلب وت�سخط الرّب.

من هن� ك�ن على الإن�س�ن الموؤمن الذي يهتّم بتربية نف�سه, وبن�ء �سخ�سّيّته, اأن يراعي 

, وقد اأ�س�ر  م�س�ألة حفظ الل�س�ن عن المحّرم�ت, والتي من اأبوابه� عدم مراع�ة كتم�ن ال�سّرّ

الإم�م ال�س�دقQ اإلى بع�س موارده حيث ق�ل: »ل ترموا الموؤمنين ول تتّبعوا عثراتهم، 

فاإنَّ من يّتبع عثرة موؤمن يّتبع اهلل عّز وجّل عثرته، ومن يّتبع اهلل عّز وجّل عثرته يف�سحه 

.
(2(

في بيته« 

2- زلة الل�سان:  وهن�ك �سبب اآخر لإف�س�ء الأ�سرار ل بد من الإ�س�رة اإليه وهو زّلة الل�س�ن: 

فال يكون المتكّلم ق��سدًا لأن يف�سح اأمرًا م�, اأو �سّرًا من الأ�سرار, ولكن هذه الزّلة تكون 

اأمير الموؤمنين عليQ الخطر الكبير لزّلت  ق�تلة في كثير من الأحي�ن, ولذا بّين 

الل�س�ن بقوله: »المرُء يعثر برجلِه فيبراأ )ي�سفى(، ويعثر بل�سانه فُيقطُع راأ�ُسُه. احفظ 

.
(3(

ل�سانك فاإنَّ الكلمة اأ�سيرة في وثاق الرجل، فاإن اأطلقها �سار اأ�سيراً في وثاقها«

)1)�سورة الن�س�ء, الآية 83.
)2) الميرزا النوري, م�ستدرك الو�س�ئل, ج 9, �س 109.

)3) العالمة المجل�سي, بح�ر الأنوار, ج 68, �س 293.
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عو قا   شاء  سسل 

يلج�أ البع�س مّن� في كثير من الأحيالن اإلى اإف�س�ء الأ�سرار نتيجة عوامل نف�سية وتربوية 

نذكر منه�:

اإلى ك�سف الأ�سرار وف�سح  وهي كثرة الكالم بغير ف�ئدة, وكثيرًا م� توؤّدي  الثرثرة:    .1

م� هو م�ستور, فعن اأمير الموؤمنين عليQ اأنه ق�ل: »اإياك وف�سول الكالم فاإنه 

اأعدائك ما �سكن«, وعنه: »الإكثار  يظهر من عيوبك ما بطن، ويحّرك عليك من 

.
(1(

)اإكثار الكالم( يّذل الحكيم«

2.  حب الظهور: قد يلج�أ البع�س ورغبة منه في اإظه�ر نف�سه اإلى الك�سف عن معلوم�ت 

�سّرية اإن لم نقل خطيرة, ليقول اأ�سدق�ئه عنه اأّنه يعرف اأ�سرارًا ل يعرفه� غيره ولكي 

ُي�س�ر اإليه ب�لبن�ن, وبهذا يحقق ر�س� نف�سه وي�سبع غروره وي�سعر بمك�نته وخ�سو�سيته 

بينهم.

اأّنه�  نظّن  معلوم�ت  عن  الف�س�ح  اإلى  يوؤّدي�ن  اللذين  وال�ستهتار:  الت�ساهل    .3

متداولة بين الن��س ومعروفة للعدو, وب�لت�لي ل �سرر من التحّدث به� واذاعته� 

في اأي مك�ن.

4.  الحقد والح�سد: اأحي�نً� يلج�أ �سخ�س م� وب�سبب كرهه ل�سخ�س اآخر وحقده عليه 

اإلى الك�سف عن تف��سيل تتعلق بعمله وحي�ته طمعً� في النيل منه واإلح�ق ال�سرر 

به.

ة الب�سط�ء منهم ل يحت�جون �سوى ل�ستفزاز  5.  ال�ستفزاز: كثير من الأ�سخ��س وخ��سّ

ب�سيط حتى ي�سردوا الكثير من الوق�ئع والمعلوم�ت لت�أكيد فكرتهم و�سوابهم وعلمهم 

اأن نقول لأحدهم »اإنك ل تعرف �سيئاً«, حتى يقول كل م� عنده من  ب�لأمور. ويكفي 

الألف اإلى الي�ء.

)1) الليثي الوا�سطي, عيون الحكم والمواعظ, �س 99.
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Rيزةان  رسل ف ن  شاؤها  ة أحاستث  سةوصولهن

وعدم  الأ�سرار  حفظ  م�س�ألة  على   Rالمع�سومين والأئمة   
P

اهلل ر�سول  رّكز  لقد 

اإف�س�ئه�, وذلك حفظً� لدم�ء الم�سلمين واأموالهم واأعرا�سهم من جهة, ولح�سن �سير عملهم 

وتنظيم اأمورهم من جهة اأخرى. لذلك نرى في الأح�ديث �سّدة وق�سوة مع من يك�سف �سرًا 

لأحد من �سيعة عليQ, وترغيبً� بحفظ الأ�سرار وكتم�نه� لنج�ح الأعم�ل وق�س�ء الحوائج.

وقد وردت عّدة عواقب لمن يف�سي اأ�سرار ال�سيعة, نذكر منه�:

اأ- الّذلة من اهلل: فقد ورد عن الإم�م ال�س�دقQ اأّنه ق�ل: »اأن اأمرنا م�ستوٌر ُمقنٌَّع 

.
(1(

»
ُ
ُه اهلل بالميثاق، فمن َهَتَك علينا اأذلَّ

ب- اعتباره قاتاًل عامداً: فقد ورد عن الإم�م ال�س�دقQ اأّنه ق�ل: »ما قتلنا من اأذاع 

.
(2(

حديثنا َقتَل خطاأ، ولكن َقَتلَنا َقتَل َعمِد«

.
(3(

 اأّنه ق�ل: »اف�ساء �سر اأخيك خيانة«
P

ج- اعتباره خائناً: فقد ورد عن ر�سول اهلل

وفي مق�بل هذه العواقب حّث المع�سومينR على كتم�ن الأ�سرار وعدم اإف�س�ئه�.

.
(4(

فقد ورد عن الإم�م ال�س�دقQ اأّنه ق�ل: »كتمان �سّرنا جهاد في �سبيل اهلل«

واأفَقُهُهم  اأورُعُهم  اإلّي  اأ�سحابي  اأحبَّ  اإّن  »واهلِل،  ق�ل:  اأّنه   Qالب�قر الإم�م  وعن 

.
(5(

واأكتُمُهم لحديِثنا«

وورد عن الإم�م عليQ اأّنه ق�ل: »طوبى لُكلِّ عبِد ُنوَمِة )الذي ل يدري الن��س م� في 

 منه بر�سواِن، اأولئك م�سابيح 
ُ
قلبه( ل ُيوؤَبُه َلُه، يعِرُف النا�س ول يعِرُفُه النا�ُس، يعرُفه اهلل

.
(6(

الُهدى«

)1) ال�سيخ الكليني, الك�في, ج 2, �س 266.
)2) م.ن, �س 370.

)3) العالمة المجل�سي, بح�ر الأنوار, ج 74, �س 89.
)4) م. ن, ج 72, �س 70.

)5) ال�سيخ الكليني, الك�في, ج 2, �س 223.
)6) م. ن, �س 225.
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خالصم  سزفل

-  يجب كتم�ن ال�سّر عن كّل من يوؤّدي اإف�س�وؤه اأم�مه اإلى مف�سدة.

- كتم�ن ال�سّر من اأهّم موا�سف�ت الإن�س�ن المّتقي.

كتم�ن  �سرورة  على  كثيرًا   Rالمع�سومين عن  الواردة  والرواي�ت  الآي�ت  اأّكدت   -

الأ�سرار الع�سكرّية والأمنّية وغيره�.

التوازن  وعلى حفظ  الن�سر  تحقيق  ي�س�عد على  ه  اأنَّ منه�  كثيرة؛  فوائد  ال�سّرّ  لكتم�ن   -

المعنوّي في المجتمع.

في  التقوائّي  الج�نب  �سعف  ه�  اأهّمّ ال�سّر  كتم�ن  مراع�ة  لعدم  عديدة  دوافع  توجد   -

ال�سخ�سّيّّة.
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سلةطاسوم

فتح مّكة
ة فتح مّكة ق�ل:  عن محّمد بن جبير بن مطعم في ق�سّ

 لع�ئ�سة: جّهزين� واأخفي اأمرك! وق�ل ر�سول 
P

� ولَّى اأبو �سفي�ن راجعً�, ق�ل ر�سول اهلل لمَّ

: »الّلهم خذ على قري�س الأخبار والعيون حّتى ناأتيهم بغتة«.
P

�هلل

: »الّلهم خذ على قري�س اأب�سارهم فال يروني اإلَّ بغتة، ول ي�سمعون بي 
P

ويق�ل: ق�ل

اإلَّ فجاأة«.

 ب�لأنق�ب, فك�ن عمر بن الخط�ب يطوف على الأنق�ب قّيمً� 
P

ق�لوا: واأخذ ر�سول اهلل

بهم فيقول: ل تدعوا اأحدًا يمّر بكم تنكرونه اإلَّ رددّتموه,  وك�نت الأنق�ب م�سلمة,  اإلَّ من �سلك 

اإلى مّكة ف�إنَّه يتحّفظ به وي�س�أل عنه اأو ن�حية مّكة.

, تعمل قمحً� �سويقً� ودقيقً� 
P

ق�لوا: فدخل اأبو بكر على ع�ئ�سة وهي تجّهز ر�سول اهلل

 بغزو؟ ق�لت: م� اأدري.
P

وتمرًا, فق�ل: ي� ع�ئ�سة, اأهّمّ ر�سول اهلل

 همَّ ب�سفر ف�أذنين� نتهّي�أ له.
P

ق�ل: اإن ك�ن ر�سول اهلل

ف��ستعجمت  هوازن!  يريد  لعّله  ثقيفً�.  يريد  لعّله  �سليم,  بني  يريد  لعلَّه  اأدري.  م�  ق�لت: 

ر�سول  ق�ل  �سفرًا؟  اأردَت  اهلل,  ر�سول  ي�  بكر:  اأبو  له  فق�ل   
P

اهلل ر�سول  دخل  حّتى  عليه 

: نعم. ق�ل:  اأف�أتجهز؟ ق�ل: نعم. ق�ل اأبو بكر: واأين تريد ي� ر�سول اهلل؟ ق�ل: قري�سً�, 
P

�هلل 

ة؟ ق�ل: اإّنهم  واأخِف ذلك ي� اأب� بكر! واأمر ر�سول اهلل ب�لجه�ز, ق�ل: اأولي�س بينن� وبينهم مدَّ

غدروا ونق�سوا العهد, ف�أن� غ�زيهم. وق�ل لأبي بكر: اأطِو م� ذكرُت لك! فظ�نٌّ يظّن اأنَّ ر�سول 

 يريد ال�س�م. وظ�نٌّ يظّن ثقيفً�, وظ�نٌّ يظنُّ هوازن.
P

�هلل 

ابن اأبي الحديد، �سرح نهج البالغة، ج17، �س265.
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أهز ف  سزفل

م مع نهاية هذا الدرس أن:
ّ
على المتعل

 الدرس الثامن عشر  

النظم واالنضباط

يتعّرف اإلى اأهميَّة الن�سب�ط ومراع�ة الأنظمة. . 1

ة والع�ّمة. . 2 يفهم دواعي نظم الحي�ة الخ��سّ

يكت�ســـب ملكة الن�سب�ط واللتزام ب�أوامر القي�دة  . 3

بقنواته�.





يةيهز

جم�عة  اإلى  تتوجه  قد  ف�إّنه�  الموؤمنين,  اأفراد  اإلى  تتوّجه  قد  كم�  الإلهّية  التك�ليف  اإنَّ 

الموؤمنين؛ فهن�ك مجموعة من التك�ليف تتوّجه اإلى مجتمع الموؤمنين, ك�إق�مة العدل والدف�ع 

عن الإ�سالم..

بّدَّ لهم من  اأهدافهم, ل  اإلى  اأعم�لهم, وي�سلوا  اأن ينجحوا في  الموؤمنون  اأراد  اإذا  وهن� 

الإدارّية  اأعم�لهم  في  للنج�ح  اأ�س��سّية  تعّد  التي  وال�سروط  العوامل  من  مجموعة  مراع�ة 

والجتم�عّية.. 

ومن اأهمِّ تلك العوامل هو نظم الأمر والن�سب�ط اأثن�ء العمل.

اإنَّ الإ�سالم كم� يريد للفرد اأن ينجح في اأعم�له, وي�ستقيم في اأموره, واأن يجهد في تزكية 

نف�سه, لي�سل اإلى مق�م القرب, ف�إنَّه يوؤّكد على الأخذ بتلك الأ�سب�ب ال�سي��سّية والإدارّية التي 

يكون له� نت�ئج ترتبط بنج�ح الأهداف الكبرى والع�ّمة لمجتمع الموؤمنين.

اإنَّ نظم الأمر وتنظيم �سوؤونن� وح�سن الإدارة, يجب اأن ي�سمل جميع مج�لت حي�تن�, �سواٌء 

تنظيم  ننجح في  لم  اإذا  الع�ّمة  اأمورن�  ننّظم  اأن  ن�ستطيع  ول  الجتم�عّية,  اأم  الفردّية  منه� 

اإلى  الوقت,  ا�ستغالل  من  ابتداًء  المج�لت  هذه  بكّل  الإ�سالم  اعتنى  وقد  الفردّية,  اأمورن� 

ال�ستف�دة من كّل الط�ق�ت التي منحه� اهلل تع�لى لالإن�س�ن.

 سزقوا ننمم  رلل

اإنَّ التقوى �سرط اأ�س��س, لكّنه� ل تكفي لوحده� حّتى ننجح في اأعم�لن� الع�ّمة واإداراتن�, 

بل ل بّدَّ من مراع�ة جملة من الأمور التي ترتبط ب�لتدبير وح�سن الولية ونظم الأمر. يقول 
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واأهلي  ولدي  وجميع  »اأو�سيكما   :Lوالح�سين الح�سن  لولديه   Qالموؤمنين اأمير 

.
(1(

ومن بلغه كتابي بتقوى اهلل ونظم اأمركم«

اإليهم�  التقوى ونظم الأمور, وعلى الح�جة  الوثيقة بين  الت�أكيد على العالقة  وهن� يجب 

معً�, لأنَّ العتم�د على اأحدهم� دون الآخر لن يو�سلن� اإلى المطلوب, ولح�س��سّية هذا المو�سوع 

ته, ت�سّدى القراآن له, وبيَّن التنظيم الدقيق, �سواء في المج�ل التكوينّي {ۈئ ۈئ  واأهميَّ

المج�ل  في  اأم   
(2(

ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ   ىئ ی   ی یی جئ حئ مئ ىئ}
ما  علم  فيه  اإنَّ  »األ  للقراآن:  و�سفه  في   Qالموؤمنين اأمير  يقول  وال�سي��سّي,  الت�سريعّي 

.
(3(

ياأتي، والحديث عن الما�سي، ودواء دائكم، ونظم ما بينكم« 

R سومم  ة سهلة  سةوصولهن 

اقتدوا  الذين  الأعالم  ولعلم�ئن�   ,Rللمع�سومين الحي�تّية  ال�سيرة  يقراأ  الذي  اإنَّ 

الإمك�نّي�ت  كّل  من  ال�ستف�دة  على  وحر�سهم  حي�تهم,  في  التنظيم  دّقة  يرى   ,R بهم

 للحي�ة ال�سي��سّية والجتم�عّية,  
P

والط�ق�ت للقي�م ب�لواجب�ت الإلهّية, اإنَّ تنظيم ر�سول اهلل

الرائعة  الإدارّية  التنظيم�ت  اإنَّ  الأمر,  هذا  على  �س�هد  خير  المدينة,  في  اليهود   مع  حّتى 

اأي�سً�,  وا�سح  مث�ل   ,Qالموؤمنين اأمير  اأق�مه�  التي  والعدل  الحّق  دولة  في  برزت  التي 

لنلحظ  ه م�سر,  ولَّ الأ�ستر )ر�سوان اهلل عليه(عندم�  م�لك  اإلى   Qاإلى عهده ولنرجع 

روعة التنظيم عند الإم�مQ, وكم� ينقل عن الإم�م الخمينّي} دّقة تنظيمه لأوق�ته 

في  لالأّمة,  قي�دته  في  ب�لغً�  اهتم�مً�  الإم�م  به  اهتّم  الذي  الأمر,  نظم  تجلَّى  وقد  ولأموره, 

مرحلة الثورة وفي مرحلة الدولة اأي�سً�.

ويتجّلى نظم الأمر في الموارد الم�لّية, كم� يتجّلى في �سرف الوقت والجهد, حيث دع� 

 Qالإ�سالم اإلى �سرف كّل قر�س في مورده المقّرر �سرعً�, وهذا م� فعله اأمير الموؤمنين

بع�س  عن   Qالإم�م ي�س�أل  اأن  اأراد  ولّم�  الم�ل,  بيت  في  وهو  اأ�سح�به  اأحد  اأت�ه  عندم� 

الأمور, توّجه اإليه الإم�م ق�ئاًل: ب�أنَّ م� تريد اأن ت�س�أل عنه هل هو اأمر من اأمور الم�سلمين اأم 

)1) ال�سريف الر�سي, نهج البالغة, ج 3, �س 77.
)2) �سورة ي�س, الآية 40.

)3) ال�سريف الر�سي, نهج البالغة, خطبة: 158.
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هو اأمر �سخ�سّي؟ ولّم� اأج�به ب�أّنه اأمر �سخ�سّي, ق�م الإم�مQ ب�إطف�ء ال�سّراج الذي هو 

ملك لبيت الم�ل.

اإنَّ كّل هذه الم�س�ئل تدخل في مفهوم ح�سن الولية الذي اأّكدت عليه الرواي�ت, بل وت�سمنته 

الأدعية, لأنَّه مفهوم يمتلك بعدًا تربوّيً� معنوّيً�, ف�ساًل عن بعده العملّي, ومّم� ت�سمنته بع�س 

 ولخطورته فقد 
(1(

الأدعية, كدع�ء مك�رم الأخالق, فقد ورد فيه: »و�سمني ح�سن الولية« 

�سوء  من  بك  اأعوذ  اإّني  »الّلهّم  يقول:  اإذ  مق�بله  من   Qالع�بدين زين  الإم�م  ا�ستع�ذ 

.
(2(

الولية لمن تحت اأيدينا..«

 سومم  ة  سزشلتذ  إلساللة 

ت�سمل  والن�سب�ط,  النظ�م  ع�لم  في  الإ�سالم  قوانين  بع�س  اإلى  ب�خت�س�ر  ن�سير  وهن� 

مختلف اأبع�د حي�ة الإن�س�ن:

أ - في العبادة

ا�ستمراره�  في  مراع�ته  تفيد  الذي  العتدال  يعني  العب�دة؛  في  والن�سب�ط  النظ�م 

ودوامه�. 

وهو اأي�سً� البعد عن الإفراط والتفريط؛ الذي يوؤّدي اإلى التعب والنفور وق�س�وة القلب.

فينبغي اأن يرفق الإن�س�ن بنف�سه ح�ل الإتي�ن ب�لعب�دة, فيوؤّديه� بح�سب ق�بلّيته وا�ستعداده 

النف�سّي.

: »اإنَّ هذا الدين متين، فاأوغلوا فيه برفق، ول ُتكّرهوا عبادة اهلل اإلى 
P

عن الر�سول

.
(3(

عباد اهلل«

.
(4(

وعن الإم�م ال�س�دقQ: »ل تكرهوا اإلى اأنف�سكم العبادة«

,ال�سحيفة ال�سج�دية, دع�ء مك�رم الأخالق, �س 110.
Q

)1) الإم�م زين الع�بدين
)2) م. ن, �س 57.

)3) ال�سيخ الكليني, الك�في, ج 2, �س 86.
)4) م. ن.
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ف�لإتي�ن ب�لعب�دة ينبغي اأن ي�س�حبه رغبة وميل, لأنَّ اإلزام النف�س بكثرة التك�ليف العب�دّية 

الم�ستحّبة يثقل عليه�, مّم� ي�سّبب ح�لة من النفور والفرار من العب�دة, حّتى يحمل الإن�س�ن 

نف�سه عليه� حماًل, قد يوؤّدي به الأمر اإلى تركه� من الأ�س��س, مع م� ي�س�حبه من اإح�س��س 

ب�لتق�سير والبعد عن اهلل عّز وجّل.

ب - في الحياة الشخصّيّّة

يهتّم الإ�سالم برع�ية النظ�م والعدالة في حي�ة الفرد الم�سلم, بم� ي�سمل مختلف �سوؤونه 

الحي�تّية, ومنه�:

1 - النظافة:

.
(1(

: »بئ�س العبد القاذورة«
P

عن ر�سول اهلل

.
(2(

وعن علّيQ: »اإن اهلل جميل يحب الجمال ويحب اأن يرى اأثر النعمة على عبده«

و�سحيح اأنَّ الهتم�م الأكبر ينبغي اأن يتوّجه اإلى تنظيف القلب الذي هو الأ�س��س: »اإنَّ اهلل 

. غير اأنَّ الإ�سالم اهتّم 
(3(

ل ينظر اإلى �سوركم ول اإلى اأموالكم، ولكن ينظر اإلى قلوبكم«

برع�ية النظ�فة وال�سّحة في الهيئة واللب��س, ب��ستعم�ل الم�سط وال�سواك والتطّيب والتزام 

ح�سن الظ�هر.

2 -  الترتيب:

اأولى الإ�سالم الترتيب وح�سن الهيئة اهتم�مً� في تع�ليمه الأ�س��سّية, فعن ج�بر بن عبد 

َما كان يجد ما 
َ
: »اأ
P

ق �سعره, فق�ل  فراأى رجاًل �سعثً� قد تفرَّ
P

اهلل ق�ل: اأت�ن� ر�سول اهلل

.
(4(

ي�سّكن به �َسْعَرُه«

 كّلم� اأراد الخروج اإلى الم�سجد, اأو لزي�رة بع�س اأ�سح�به, ينظر في المراآة, اأو 
P

وك�ن

: »اإنَّ اهلل 
P

ر ثمَّ يقول في �سفحة من الم�ء ال�س�في, فيم�سط �سعره, ويرّتب ثي�به, ويتعطَّ

)1) ال�سيخ الكليني, الك�في, ج6, �س439.
)2) م. ن, �س438.

)3) الميرزا النوري, م�ستدرك الو�س�ئل, ج 11, �س 265.
)4) الري�سهري, ميزان الحكمة, ج 4, �س 3302.
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.
(1(

ل« يحبُّ من عبده اإذا خرج اإلى اإخوانه اأن يتهّياأ لهم ويتجمَّ

واأح�سن �سورة  وجه,  اأكمل  على  يظهر في مجتمعه  اأن  الموؤمن  لالإن�س�ن  يريد  ف�لإ�سالم 

ليعك�س, اإلى ج�نب �سلوكه العملّي, ح�س�رة هذا الدين وكم�له.

3 - االعتدال في المصرف:

الطع�م  موارد  في  والإ�سراف,  الإفراط  وعدم  والتوازن,  العتدال  حّد  مراع�ة  ينبغي 

وال�سراب واللب��س, و�سوؤون الحي�ة وزاد ال�سفر والح�سر...

والإنت�ج  الدخل  لموارد  دقيقة  مح��سبة  برن�مج  و�سع  يعني  الم�سرف  في  والتنظيم 

والم�سروف, وموارد الإ�سراف والتبذير, حيث يتّم اجتن�ب الفو�سى التي توؤّدي اإلى ال�سي�ع 

والفقر.

فقد ذمَّ اهلل �سبح�نه وتع�لى المبّذرين والم�سرفين في كت�به العزيز, بقوله: {ۈئ ېئ 

.
(2(

ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی  یی ی جئ حئ مئ}
.

(3(
وق�ل تع�لى: {پ ڀ ڀ  ڀڀ ٺ      ٺ ٺ ٺ}

فعل  من  فاإنَّه  والإ�سراف  »اإيَّاك  فيه:  يقول   Qالع�سكرّي لالإم�م  حديث  وفي 

.
(4(

ال�سيطنة«

وهذا الت�أكيد على التنظيم في الم�سرف ل يقف عند حدود الحي�ة ال�سخ�سّيّّة, بل يط�ل 

اأي�سً� موارد الأموال الع�ّمة وبيت م�ل الم�سلمين.

اإذا جعلت  الأم�م,  اإلى  وا�سعة  المجتمع خطوات  اإدارة  في  تخطو  اأن  ت�ستطيع  ف�لحكومة 

لأبن�ء  ال�سرورّيّة  الحتي�ج�ت  اأ�س��س  على  يقوم  مدرو�سً�,  وتخطيطً�  برن�مجً�  لم�س�رفه� 

المجتمع.

)1) الحّر الع�ملّي, و�س�ئل ال�سيعة, ج 5, �س 11.
)2) �سورة الإ�سراء, الآيت�ن 26 �27.

)3) �سورة الأعراف, الآية 31.
)4) العالمة المجل�سي, بح�ر النوار, ج 50, �س 292.
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ج - في العالقات االجتماعّية

1 - تنظيم الوقت:

اأحد عوامل توفيق الإن�س�ن في عالق�ته واأموره الجتم�عّية هو ال�ستف�دة ال�سحيحة من 

الوقت, وتنظيم برن�مج الأعم�ل والمط�لع�ت واللق�ءات وغيره�. وتجّنب الفو�سى التي توؤّدي 

اإلى الحرم�ن من كثير من الفر�س والندم عليه�.

ففي و�سّية اأمير الموؤمنينQ الأخيرة لولديه يقول: »اأو�سيكما وجميع اأهلي وولدي 

.
(1(

ومن بلغه كتابي بتقوى اهلل ونظم اأمركم«

نف�سه ليجد مّت�سعً� من  يو�ّسع على  الأعم�ل, بقدر م�  اأوق�ته على  المرء  فبقدر م� ينظم 

الوقت, لم يكن ليح�سل عليه لول هذا الأمر.

م الإم�م الك�ظم الأوق�ت اإلى اأربعة فق�لQ: »اجتهدوا في اأن يكون زمانكم  وقد ق�سَّ

اأربع �ساعات: �ساعة لمناجاة اهلل، و�ساعة لأمر المعا�س، و�ساعة لمعا�سرة الإخوان الثقات 

الذين يعّرفونكم عيوبكم ويخل�سون لكم في الباطن، و�ساعة تخلون فيها للّذاتكم في غير 

.
(2(

محّرم، وبهذه ال�ساعة تقدرون على الثالث �ساعات«

2 - العهود والعقود:
من مظ�هر النظ�م في الإ�سالم اأي�سً� العمل بمقت�سى العهود والعقود وتنفيذه� بدّقة, حّتى 

يتّم قطع طريق الإنك�ر وبروز الختالف�ت فيم� بعد. يقول اهلل تع�لى: {ٱ ٻ ٻ 

.
(3(

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ}
.

(4(
وفي اآية اأخرى ت�أكيد على الوف�ء ب�لعهد: {ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ             ۅ}

.
(5(

: »من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليِف اإذا وعد«
P

وق�ل ر�سول اهلل

هذا الهتم�م ب�سرورة اللتزام ب�لوف�ء ب�لعهد مطلوب, حّتى مع غير الم�سلمين ولو ك�ن 

َعَقْدَت  »واإْن  بقوله:  الأ�ستر,  لم�لك  الموؤمنينQ في عهده  اأمير  ي�سير  عدّوًا, وفي ذلك 

)1) العالمة المجل�سي, بح�ر الأنوار, ج 42, �س 256.
)2) م.ن, ج 75, �س 321.

)3) �سورة البقرة, الآية 282.

)4) �سورة الإ�سراء, الآية 34.
)5) ال�سيخ الكليني, الك�في, ج 2, �س 364.
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.
(1(

ًة فُحط َعهَدَك بالوفاء وارَع ذّمتك بالأمانة« لب�سَتُه منَك ِذمَّ
َ
َك ُعْقَدًة اأواأ بيَنَك وبيَن َعُدوِّ

واإذا ك�ن هذا الح�ل مع الأعداء, ف�إنَّ الرعية اأولى ب�لوف�ء ب�لعهد بل والإح�س�ن والعطف, 

ِة  ِعيَّ ِللرَّ ْحَمَة  الرَّ �ْسِعْر قلَبَك 
َ
الأ�ستر: »َواأ الموؤمنينQ قوله لم�لك  اأمير  يت�بع  وفي ذلك 

ا  ْنَفاِن: اإمَّ كلَُهْم، َفاإِنَُّهم �سِ
َ
َة لُهْم واللُّْطَف ِبِهْم، وَل تُكوَننَّ عليِهْم �َسُبعاً �َساِرياً َتغَتِنُم اأ والَمَحبَّ

.
(2(

ا َنظيٌر لَك في الَخلِق« اأٌخ لَك في الدين، واإمَّ

د - في الحرب   وشؤونها

اإنَّ التزام النظ�م, والن�سب�ط في الحرب, ي�سّكل ع�ماًل مهّمً� من عوامل الن�سر الم�س�فة 

واللتزام  ووحدته�,  القي�دة  وتدبير  عليه,  والتوّكل  ب�هلل,  ك�لإيم�ن  الأخرى,  العوامل  اإلى 

ب�لأوامر والنواهي القي�دية..

وهذا التنظيم واجب في التدبيرين النظرّي والعملّي في جه�ز الدعم في �س�حة الجه�د, 

وفي ترتيب �سفوف الجند والوحدات الع�سكرّية, وكذلك في توقيت الهجوم والإن�سح�ب, حّتى 

فترات الإ�ستراحة, وذلك لئاّل ي�سيع الكثير من الجهود ويوؤّدي ذلك اإلى الهزيمة.

 قبل دعوته للتعبئة الع�ّمة ك�ن 
P

 كذلك في حروبه, فهو 
P

وقد ك�نت �سيرة الر�سول

التزام  يجمع الأفراد, ويكّلف كّل �سخ�س بتكليف معّين ل يتعّداه لغيره. ومن لوازم النظ�م 

الذاتّية,  القرارات  عن  وبعدهم  ذلك,  عن  اأبدًا  تخّلفهم  وعدم  الق�دة,  ب�أوامر  العن��سر 

والنفع�لت الع�طفّية وغيره�, من الأمور التي قد توؤّدي اإلى الهزيمة.

وفيم� يتعّلق ب�لهتم�م ب�لنظ�م حّتى في فترات الإ�ستراحة واأخذ الإج�زات يقول تع�لى في كت�به 

الكريم: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ 
.

(3(
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ}

وهكذا ينبغي للمج�هد اأن يجعل اأمر النظ�م والن�سب�ط في الحرب  بكّل �سوؤونه� ن�سب 

عينيه, ومو�سع اهتم�مه, حّتى يتحّقق الن�سر والعّزة لالإ�سالم والم�سلمين بعون اهلل تع�لى.

)1) ال�سريف الر�سي, نهج البالغة, ج 3, �س 106.
)2) م. ن, ج 3, �س 84.

)3) �سورة  النور, الآية 62.
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خالصم  سزفل

- اإنَّ مراع�ة نظم الأمر والن�سب�ط مّم� ي�س�عد على نج�حن� في اأعم�لن�.

- مّم� ل �سّك فيه اأنَّ نج�ح الموؤمنين في اأمورهم �سوف يوجد ظروفً� من��سبة واإمك�نّي�ت 

جّيدة للعمل, في �سبيل تزكية النف�س وتهذيبه�.

.Rاإنَّ نظم الأمر مّم� اأّكدت عليه الو�س�ي� والرواي�ت الواردة عن المع�سومين -

ةR والإم�م الخمينّي } يرى بو�سوح اأروع   والأئمَّ
P

- من يقراأ �سيرة الر�سول

اآي�ت النظم والن�سب�ط.

- اإنَّ ح�سن الولية الذي اأّكدت عليه الرواي�ت والأدعية يقت�سي نظم اأمورن�, في العب�دة 

وفي الحي�ة ال�سخ�سّيّّة وفي العالق�ت الجتم�عّية وفي مج�لت الحرب  و�سوؤونه�.
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سلةطاسوم

مخالفة التكليف
الرم�ة   خم�سين رجاًل من 

P
ر�سول اهلل كلَّف  وقد  )ثغرة(  �ِسعب  ُحد« 

ُ
اأ »جبل  في  ك�ن 

ر عليهم عبد اهلل بن جبير, وك�ن  بمراقبة ذلك ال�ِسعب, وحم�ية ظهر الجي�س الإ�سالمّي, واأمَّ

قد اأمر ق�ئدهم ب�أن ين�سحوا الخيل ويدفعوه� عن الم�سلمين ب�لنبل, ويمنعوا عن��سر العدّو 

من الت�سلل من خالله�, ول يغ�دروا ذلك المك�ن, �سواء انت�سر الم�سلمون اأم انهزموا, َغَلبوا 

اأم ُغلُبوا.

وير�سقون  الم�سلمين,  ظهور  يحمون  المعركة  اأثن�ء  في  ك�نوا  فقد  ذلك,  الرم�ة  وفعل 

الم�سركون  وانك�سف  واأ�سح�به,  النبّي  ظفر  اإذا  حّتى  ه�ربة,  فتولِّي  ب�لنبل  الم�سركين  خيل 

منهزمين, ل يلوون على �سيء, وقد تركوا على اأر�س المعركة غن�ئم واأمواًل كثيرة, وقد تبعهم 

وم�سوا  اهلل,  �سبيل  في  النف�س  بذل  على   
P

اهلل ر�سول  ب�يع  مّمن  الم�سلمين  رج�ل  بع�س 

� اأكثر الم�سلمين فقد وقعوا ينتهبون  ي�سعون ال�سالح فيهم حّتى اأجه�سوهم عن الع�سكر, اأمَّ

الع�سكر ويجمعون الغن�ئم, ت�ركين مالحقة العدّو وقد اأغمدوا ال�سيوف, ونزلوا عن الخيول 

ظّنً� ب�أنَّ الأمر قد انتهى.

فلم� راأى الرم�ة الم�سوؤولون عن مراقبة ال�ِسعب ذلك ق�لوا لأنف�سهم: وِلَم نقيُم هن� من 

غير �سيء وقد هَزم اهلل العدّو فلنذهب ونغنم مع اإخوانن�.

احموا  لكم:  ق�ل   
P

اهلل ر�سول  اأنَّ  تعلموا  األم  جبير:  بن  اهلل  عبد  اأميرهم  لهم  فق�ل 

فال  غِنمن�  راأيتمون�  واإن  تن�سرون�,  فال  ُنقتل  راأيتمون�  واإن  مك�نكم,  تبرحوا  فال  ظهوَرن� 

ت�سركون�, احموا ظهورن�؟

 هذا, وقد اأذلَّ 
P

ولكن اأكثر الرم�ة خ�لفوا اأمر ق�ئدهم هذا وق�لوا: لم يرد ر�سول اهلل

اهلل الم�سركين وهزمهم. ولهذا نزل اأربعون رجاًل من الرم�ة من الجبل, ودخلوا في ع�سكر 

الم�سركين ينتهبون مع غيرهم من الم�سلمين الأموال, وقد تركوا مو�سعهم ال�ستراتيجّي في 

الجبل, ولم يبَق مع عبد اهلل بن جبير اإّل ع�سرة رج�ل!
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وهن� ا�ستغل خ�لد بن الوليد, قلَّة الرم�ة في ثغرة الجبل, وك�ن قد ح�ول مرارًا اأن يت�سّلل 

منه�, ولكّنه ك�ن يق�بُل في كّل مّرة بنب�ل الرم�ة, فحمل بمن معه من الرج�ل على الرم�ة في 

حملة التف�فيَّة, وبعد اأن ق�تل من بقي عند الثغرة وقتلهم ب�أجمعهم, انحدر من الجبل وه�جم 

الم�سلمين الذين ك�نوا من�سغلين بجمع الغن�ئم, وغ�فلين عم� جرى فوق الجبل, واأوقعوا في 

الم�سلمين �سربً� ب�ل�سيوف وطعنً� ب�لرم�ح, ورميً� ب�لنب�ل, ور�سخً� ب�لحج�رة, وهم ي�سيحون 

تقويًة لجنود الم�سركين.

فتفرقت جموع الم�سلمين, وع�دت فلول قري�س ت�س�عد خ�لدًا وجم�عته, واأح�طوا جميعً� 

ب�لم�سلمين من الأم�م والخلف, وجعل الم�سلمون يق�تلون حّتى ُقتل منهم �سبعون رجاًل.

تحت  ان�سب�طهم  وعدم   ,
P

النبّي لأوامر  الرم�ة  مخ�لفة  اإلى  تعود  النك�سة  هذه  اإنَّ 

ت�أثير المط�مع الم�دّية, وتركهم ذلك المك�ن ال�ستراتيجّي ع�سكرّيً�, والذي اهتمَّ به الق�ئد 

ة على المح�فظة عليه, ودفع اأّي هجوم من ِقَبل العدّو عليه. وبذلك  , واأّكد ب�سدَّ
P

الأعلى  

فتحوا الطريق  من حيث ل ي�سعرون  للعدّو, بحيث ه�جمتهم الخيل بقي�دة خ�لد بن الوليد, 

ال�سربة  تلك  الم�سلمين  اإلى  ووّجه  الإ�سالمي,  الجي�س  ظهر  من  المعركة  اأر�س  اإلى  فدخل 

النكراء!

ابن اأبي  الحديد، �سرح نهج البالغة، ج 14، �س 240 )بت�سّرف(.








