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الحم���د هلل رّب الع�لمي���ن وال�ش���الة وال�ش���الم عل���ى اأ�ش���رف خل���ق اهلل واأعّز 

المر�شلين اأبي الق��شم محّمد وعلى اآله الطّيبين الط�هرين.

ق�ل تع�لى في كت�به المجيد وا�شفً� النبّي الأعظم P في مدحة م� ك�نت ولن 

تكون لأح���ٍد غيره P: {ڱ  ڱ     ڱ  ں   }. ثّم اأمرن� �شبح�نه وتع�لى بط�عته 

والقتداء به والأخذ من �شيرته والتحّلي بف�ش�ئله ومح��شن اأخالقه فق�ل عزَّ من 

ق�ئل: {وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   }.

ر�شول اهلل P اّلذي يقول: »اإّنما بعثت لأتّمم مكارم الأخالق«. هذه المك�رم 

اّلتي ل بّد للموؤمن اأن يتحّلى به�، واأن تتجّلى في �شف�ته ال�شخ�شّية ومع�مالته مع 

الن�����س. هذه الأخالق اّلتي تمّهد للفالح والنج�ة {ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   

ڄ  ڄ        ڃ   }.
وانطالق���ً� من ه���ذا كّله، فلقد داأب مرك���ز نون للت�ألي���ف والترجمة في جمعّية 

المع����رف الإ�شالمّية الثق�فّية عل���ى و�شع متون تربوّية ترّكز عل���ى توعية وتوجيه 

الموؤمنين والموؤمن�ت لم� فيه �شالحهم وفالحهم بعون اهلل �شبح�نه، ومن �شمن 

هذه المتون كت�ب »في رحاب الأخالق« �شمن �شل�شلة المع�رف الإ�شالمّية.

ن�ش����أل اهلل �شبح�نه وتع�لى اأن يرزقن���� الع�فية واأن يتقّبل اأعم�لن� واأن يح�شرن� 

.Rمع محّمد واآل محّمد

المقّدمة





13

ق 
ا
خ
سأل
ع 
مل
ا 
ّأم
ل
ا

اأن يتبّي الطالب اأهمّية علم الأخالق. -

اأن يتعّرف اإىل ماهّية علم الأخالق. -

اأن يعّدد القوى النف�سّية املوؤّثرة يف الإن�سان. -

أهداف الدرس

الدرس األّول

أهمّية علم األخالق 
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تمهيد 

عندم� يت�أّمل الإن�ش�ن في مجرى اأغلب الن��س في اأمور حي�تهم يجد اأّن اأغلبهم 

منهمك في ت�أمين قوت الأج�ش�د من طع�م و�شراب، وم� يطلبه الج�شد من رغب�ت 

اأخرى، غ�فلين عن كّل م� من �ش�أنه اأن يغّذي اأرواحهم ويقّوي نفو�شهم، وقد يوؤول 

الأم���ر ب�لبع����س اإلى اأن ُيخرج هّم غذاء روحه من فك���ره نه�ئّيً�، وحّتى لو اأّن دينه 

�ش� لهّزات عنيفة لكّنه ل ي�شعر به�، فينطبق عليه ال�شعر المن�شوب  وُخُلقه قد تعرَّ

:Q اإلى اأمير الموؤمنين

بهيمًة ال���رج����ل  م���ن   - اإنَّ   المب�شِراأب���ن���يَّ   ال�شميع  الرُجل  �شورة  في 

ي�شعرف����ط����ٌن ل����ك����لِّ رزّي����������ٍة ف�����ي م�����ِل����ِه ل����ْم  ب���دي���ن���ِه  اأ����ش���ي���َب  واإذا 

نعم، فه���ذا ال�شنف من الن��س لن يلتفت اإّل اإلى دني�ه وم� اأ�ش�به�؛ لأّن الدني� 

اأم�ش���ت اأكبر هّم���ه، وقد روي ع���ن الإم�م ال�ش����دق Q: »من اأ�سبـــح واأم�سى 

والدنيـــا اأكبـــر هّمـــه، جعـــل اهلل تعالى الفقر بيـــن عينيه، و�سّتت اأمـــره، ولم ينل 

من الدنيا اإّل ما ق�سم اهلل له، ومن اأ�سبح واأم�سى والآخرة اأكبر هّمه، جعل اهلل 

.
(1(

الغنى في قلبه، وجمع له اأمره«

)1)  الك�في، ال�شيخ الكليني، ج 2، �س 319.
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وم���ن هن���� فال بّد م���ن اأن يتنّب���ه الإن�ش�ن اإلى ه���ّم الآخرة، ول يك���ون ذلك اإّل 

ب�لت�شميم على تهذيب النف�س؛ لأّن تهذيبه� هو اّلذي يحّقق الهدف الأ�شمى لخلق 

.
(1(

الإن�ش�ن وبعثة الأنبي�ء »اإّنما ُبِعْثُت لأتّمم مكارم الأخالق«

واإّن اأف�ش���ل طريقة لبي����ن اأهمّية علم الأخالق ومعرفته����، الرجوع اإلى الآي�ت 

.R القراآنّية والرواي�ت ال�ش�درة عن المع�شومين

األخالق ومصير اإلنسان 

يقول اهلل �سبحانه وتعالى في محكم اآياته:

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  {ٹ 

وُي�شتف�����د من الآي�����ت ال�شريفة اأهمّية الأخ����الق، حيث ورد الحديث 
(2(

ڃ ڃ }
عنه� كجواب لالأق�ش�م اّلتي اأق�شم اهلل تع�لى ف�أتى قوله تع�لى {ڦ  ڦ ڄ ڄ  } 

جوابً� للق�شم.

اإل���ى الحّج���ة الب�طنّية على 
(3(

وي�شي���ر قول���ه تع�ل���ى {ڤ ڤ ڦ  }

الإن�ش����ن، ف����إّن هلل تع�لى حّجتين على عب�ده؛ الأولى حّج���ة ظ�هرية وهي الأنبي�ء 

والأئّم���ة R والعلم�ء وال�ش�لحون، والث�نية ب�طنّية وه���ي العقل، ف�إّن الإن�ش�ن 

بفطرت���ه ُيدرك الح�شن والقبيح من الأمور. ُروي ع���ن الإم�م الك�ظم Q: »يا 

ه�ســـام، اإّن هلل حّجتيـــن، حّجـــة ظاهـــرة، وحّجة باطنـــة، فاأّما الظاهـــرة فالر�سل 

.
(4(

والأنبياء والأئّمة، واأّما الباطنة فالعقول«

وق���د اأّكدت الكثير من الرواي�ت عن النب���ّي الأكرم P واأهل بيته R على 

)1)  م�شتدرك الو�ش�ئل، الميرزا النوري، ج11، �س187.

)2)  �شورة ال�شم�س، الآي�ت:10-7.

)3)  �شورة ال�شم�س، الآية:8.

)4)  الك�في، ج1، �س16.
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اأهمّي���ة ُح�ْشِن الُخُلق فع���ن ر�شول اهلل P: »اإّن اأحّبكم اإلى اهلل اأحا�سنكم اأخالقاً، 

.
(1(

الموطئون اأكنافاً الذين ياألفون ويوؤلفون«

وعن���ه P: »اإّن العبـــد ليبلـــغ بح�ســـن خلقـــه عظيم درجـــات الآخـــرة و�سرف 

.
(2(

المنازل واإّنه ل�سعيف العبادة«

وعن���ه P ق����ل: »اإّن اأثقل مـــا يو�سع في ميـــزان الموؤمن يـــوم القيامة ُخُلٌق 

.
(3(

ح�سن«

ما هو علم األخالق؟

الأخ���الق هي مجموعة ال�شف�ت النف�شّية والب�طنّية اّلتي يّت�شف به� الإن�ش�ن، 

ك�لتوا�شع وال�شج�عة... وُيطلق كذلك على الأعم�ل اّلتي ُتعتبر اآث�رًا لهذه ال�شف�ت 

ك�لت�ش���ّدق على الفقي���ر وم�ش�عدة المحت�ج، وال�شدق وفع���ل الكرم...، ومن هن� 

يمكن تق�شيم الأخالق اإلى ق�شمين اأ�ش��َشْين هم�: �شف�ت نف�شّية واأعم�ل.

و�شيك���ون كالمن� ف���ي البداية في ج�ن���ب ال�شف�ت النف�شّية، ث���ّم بعد ذلك في 

ج�نب الأعم�ل.

قوى النفس اإلنسانّية

اإّن المح���ور الأ�ش��س ل�شف�ت الإن�ش�ن النف�شّي���ة يكمن في قوى اأربع تعود اإليه� 

جميع الملك�ت والتوّجه�ت النف�شّية، وهذه القوى الأربع هي:

1- القـــّوة العقلّيـــة: هذه القّوة من �ش�أنه���� اأن ُتدرك الح�شن من القبيح وتمّيز 

الخير من ال�شر، ثّم ت�أمر بفعل الح�شن منه� وترك القبيح.

2- القـــّوة الغ�سبّيـــة: وهي اّلتي يدفع به� الإن�ش����ن ال�شرور والمخ�طر والأذى 

)1)  عوالي اللئ�لي، ابن اأبي جمهور الأح�ش�ئي، ج1، �س 100.

)2)  ميزان الحكمة، محمدي الري�شهري، ج1، �س799.

)3)  موارد الظم�آن، الهيثمي، �س 474.
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ع���ن نف�شه، وب�أّي �شورة م�شروعة اأو غي���ر م�شروعة؛ لأّن هذه القّوة نف�َشه� ل تمّيز 

بين الح�شن والقبيح.

3- القـــّوة ال�سهوّيـــة: وهي القّوة اّلتي يطلب به���� الإن�ش�ن المنفعة لنف�شه، من 

قبي���ل الم����أكل والم�شرب وال�شه���وة، من دون اأن تالح���ظ هذه الق���ّوة فيم� تطلبه 

الح���الل من الحرام اأم الط�هر من النج�س اأو الح�شن من القبيح؛ لأّن ذلك لي�س 

من �ش�أنه�، بل كّل م� تراه هو الرغبة الج�محة لهذه الأمور.

4- القـــّوة الوهمّيـــة: ووظيف���ة ه���ذه القّوة اأن تت�ب���ع التف��شي���ل ال�شغيرة من 

ل به���� اإلى تحقيق رغب�ت القوى  الأم���ور لتحّلله� وت�شتخرج منه� الحيل لكي تتو�شّ

الثالث المتقّدمة، وعلى هذا فلو �ُشّخرت في خدمة القّوة العقلّية لبرع الإن�ش�ن في 

مج�لت العلوم والختراع�ت المفيدة، ولو �شّخره� في خدمة القّوة البهيمّية لبرع 

في ن�شب المك�ئد لتلبية �شهواته، ولو �شّخره� في خدمة القّوة الغ�شبّية، لبرع في 

العدوان والطمع والج�شع.

وبن����ء عل���ى هذا التف�شيل ف�إّن النف����س اإذا تبعت القّوة ال�شهوّي���ة �ُشّميت نف�شً� 

»بهيمّيـــة« لأّن البهيمة ل يهّمه� �شوى علفه���� وملّذاته�، واإذا تبعت القّوة الغ�شبّية 

�شّمي���ت »�سبعّية« لأّن فيه� طبع ال�شب����ع ال�ش�رية، واإذا تبعت القّوة العقلّية �شّميت 

»ملكّية اإلهّية«.

التوازن في قوى النفس 

اإّن قوى النف�س اّلتي �شبق الحديث عنه� له� حدان مترامي�ن؛ الأّول حّد الإفراط 

والث�ني حّد التفريط. ول بّد ل�ش�لك درب الأخالق من اأن يلتزم الو�شط والعتدال 

في القّوة ال�شهوّية ب�أن يكون الإن�ش�ن عفيفً� عقاًل و�شرعً�، ل حّد الإفراط ب�أن تكون 

ال�شهوة �شديدة ل ترى اأم�مه� رادعً� في الو�شول اإلى م�آربه�، ول حّد التفريط في 

خموده� بحيث تبطل الف�ئدة منه�، ف�إّن ف�ئدة �شهوة البطن اأن يقيم به� الإن�ش�ن 
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اأوَده وي�شتم���ّر في الحي�ة، وال�شهوة الجن�شّية لبق�ء الن�شل، فلو ك�نت� خ�مدتين لم� 

ر الع�لم وانتفت مظ�هر الحي�ة فيه، ولو ك�نت� متفّجرتين كبرك�ن يجت�ح اأم�مه  ُعمِّ

كّل م� يمّر به لذابت الأر�س بجرائم اأهله� وف�ش�دهم.

وح���ّد العتدال ف���ي الغ�شبّية اأن يكون المرء �شج�ع���ً� ل يخ�ف، وحّد الإفراط 

ف���ي التهّور والإقدام على الم���ك�ره بدون درا�شة ونظر، وح���ّد التفريط في الجبن 

وال�شت�شالم والخنوع.

وم���ن هن� فعل���ى الإن�ش�ن ال�ش�لك اإل���ى اهلل تع�لى بتهذيب نف�ش���ه اأن ل يدع اأّيً� 

م���ن ق���واه يميل به عن الج�ّدة الو�شط اإلى حّدي الإف���راط والتفريط؛ لأّن كاّلً من 

ه���ذه القوى ت�شع���ى لتحقيق رغب�ته� بغ�ّس النظر ع���ن م�ش�لح الأخرى، ومن هن� 

ك�ن���ت النف�س الإن�ش�نّية �ش�حًة لأكبر المع����رك، واأكبُر الجه�د اأن يج�هد الإن�ش�ن 

هذه الق���وى اّلتي تت�ش�رع يمينً� و�شم�ًل لتخرج من ح���ّد الو�شطّية والف�شيلة، اإلى 

النح���راف والرذيلة، ولذل���ك ورد في الحديث عن الر�ش���ول الأكرم P اأّنه ق�ل 

لق���وم رجعوا من �ش�حة المعرك���ة: »مرحباً بقوم ق�ســـوا الجهـــاد الأ�سغر، وبقي 

.
(1(

عليهم الجهاد الأكبر«

خ��������ا���������ص��������ة ال����������در�����������س

- قوى النف�س الإن�ش�نّية هي:

1- العقلّية.

2- الغ�شبّية.

3- ال�شهوّية.

)1)  الك�في، الكليني، ج5، �س12.
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4- الوهمّية.

- اإّن النف�س اإذا تبعت القّوة ال�شهوّية �شّميت نف�شً� »بهيمّية«؛ لأّن البهيمة ل يهّمه� 

�شوى علفه� وملّذاته�، واإذا تبعت القّوة الغ�شبّية �شّميت »�سبعّية« لأّن فيه� طبع 

ال�شب�ع ال�ش�رية، واإذا تبعت القّوة العقلّية �شّميت »ملكّية اإلهّية«.

- اإّن قوى النف�س اّلتي �شبق الحديث عنه� له� حّدان مترامي�ن الأّول حّد الإفراط 

والث�ني حّد التفريط، ول بّد ل�ش�لك درب الأخالق وتهذيب النف�س من اأن ي�شلك 

بي���ن هذي���ن الحّدين، اأي في الو�شط، ولأّن كاّلً من ه���ذه القوى ت�شعى لتحقيق 

رغب�ته� بغ�ّس النظر عن م�ش�لح الأخرى ك�نت النف�س الإن�ش�نّية �ش�حة لأكبر 

المع�رك، وك�ن الجه�د فيه� هو الجه�د الأكبر.

�أ������������������������س�����������������������ئ�����������������������ل�����������������������ة

 1- م� هو موقع الأخالق الإن�ش�نّية في ر�ش�لت الأنبي�ء؟

2- م� المراد من علم الأخالق؟

3- م� هي القوى النف�شّية؟

4- كيف تت�ش�رع القوى داخل النف�س؟

5- لم�ذا �شّمي جه�د النف�س ب�لجه�د الأكبر؟
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ل�����������ل�����������م�����������ط�����������ال�����������ع�����������ة

�لعبادة �لحقّة

من مواعظ الإم�م الخمينّي} في كت�ب »الأربعون حديثاً«:

فهل تراك تعبد اهلل اأم تعبد بطنك 
(1(

حينم� تقول {ٿ ٿ ٿ ٿ  }

وفرجك؟ هل اأنت تطلب اهلل اأو الحور العين؟ هل تطلب العون من اهلل فقط؟

اإّن ال�ش���ي ء اّلذي ل يوؤخذ بعين العتب�ر ف���ي الأعم�ل هو اهلل، واأنت اإذا ذهبت 

اإلى زي�رة بيت اهلل، فهل اإّن مق�شدك ومق�شودك هو اهلل، واإّن مطلبك ومطلوبك 

هو �ش�حب البيت؟ وهل قلبك مترّنم بقول ال�ش�عر:

ول���ك���ْن ُح�����بُّ م���ن ���ش��ك��َن ال���دي����راوم����� ُح�����بُّ ال����دي�����ر ���ش��غ��ف��َن َق��ل��ب��ي

اأب�ح���ٌث اأنت عن اهلل؟ اأتطلب اآث�ر جم�ل اهلل وجالله؟ األأجل �شّيد المظلومين 

تقي���م العزاء؟ األأجله Q تلط���م راأ�َشك و�شدرك، اأم لأجل الو�شول اإلى اآم�لك 

واأم�ني���ك؟ اأهي بطنك اّلت���ي تدفعك لإق�مة مج�ل�س الع���زاء، و�شهوة الظهور هي 

اّلتي تدفعك للذه�ب اإلى �شالة الجم�عة، وهوى النف�س هو اّلذي يجّرك للمن��شك 

والعب�دة؟.

في� اأّيه� الأخ، كن حذرًا تج�ه مك�ئد النف�س وال�شيط�ن، واعلم اأّنه لن يدعك -اأّيه� 

الم�شكي���ن - ت���وؤّدي عماًل واحدًا ب�إخال�س، وحّتى هذه الأعم����ل غير الخ�ل�شة اّلتي 

تقّبله���� اهلل تع�لى منك بف�شله، ل يدع���ك ال�شيط�ن اأن ت�شل به� اإلى الهدف فتعمل 

عم���اًل تحبط ب���ه اأعم�لك كّله�، وتخ�شر حّتى هذا النف���ع ب�شبب هذا العجب والتدّلل 

في غير موقعه. وبغ�ّس النظر عن ُبعد الو�شول اإلى اهلل ور�ش�ه، ف�إّنك لن ت�شل اإلى 

ب بن�ر الغ�شب كذلك. الجّنة ول اإلى الحور العين، بل تخلد في العذاب وُتعذَّ

)1)  �شورة الف�تحة، الآية:5.



22

ق
ا
�����
خ
سأل
ب 
��ا
ح����
ي ر
ف����

اأن����ت تظّن اأّنك بهذه الأعم�����ل المتف�ّشخة المتعّفنة الهزيل����ة الممزوجة ب�لري�ء 

وطلب ال�شمعة واألف م�شيبة اأخرى اّلتي تحول دون قبول العب�دات كّله�، تظّن اأّنك 

به� ت�شتحّق الأجر من الحّق تع�لى، اأو اأّنك اأ�شبحت به� من المحّبين والمحبوبين. 

اأّيه����� الم�شكين الج�هل! ي� �شّيئ الحّظ اّلذي ل����م يّطلع على قلوب المحّبين، وعلى 

لهب �شوقه� تج�ه الحّق �شبح�نه، اأّيه� الم�شكين الغ�فل عن حرقة المخل�شين ونور 

اأعم�له����م! اأَو تظ����ّن اأّن اأعم�لهم اأي�ش����ً� مثل اأعم�لي واأعم�ل����ك؟ اأَو تتوّهم اأّن ميزة 

�ش����الة اأمير الموؤمنين Q عن �شالتن� اأّن����ه Q ك�ن يمّد » ال�ساّلين« اأكثر، 

اأو اأّن قراءت����ه اأ�ش����ّح، اأو اأّن �شجوده اأط����ول واأذك�ره واأوراده اأكثر؟ اأو اأّن ميزة ذلك 

الرجل العظيم في اأّنه ك�ن ي�شّلي عّدة مئ�ت من الركع�ت ليلّيً�؟ اأَو تظّن اأّن من�ج�ة 

�شّي����د ال�ش�جدين علّي بن الح�شين هي مثل من�ج�تي ومن�ج�تك؟ واأّنه ك�ن يتحّرق 

 الجّنة؟.
ِ
ويت�شّرع بتلك ال�شورة من اأجل الحور العين والكمثرى والرّم�ن من ِنَعم

لو اأّن 
(1(

اأق�ش���م به �شلوات اهلل و�شالمة علي���ه {حئ مئ    ىئ   يئ جب  }

المحّبي���ن ك�ن بع�شهم ظهيرًا للبع�س الآخر، واأرادوا اأن يتفّوهوا بكلمة )ل اإله اإّل 

اهلل( م���ّرة واحدة بمثل م� ك�ن يقوله� اأمير الموؤمنين Q لم� ا�شتط�عوا. فكم 

اأك���ون تعي�ش���ً� و�شقّيً� اأن ل اأك���ون على خطى علّي Q واأن� م���ن الع�رفين لمق�م 

ولية علّي؟

اأق�شم بمق�م علّي بن اأبي ط�لب، لو اأّن المالئكة المقّربين والأنبي�ء المر�شلين 

- ع���دا الر�شول الخ�تم P اّلذي يكون مولى علّي وغيره - اأرادوا اأن يكّبروا مّرة 

واح���دة، تكبيرًا على غرار م���� ك�ن يكّبر علّي، لم� ا�شتط�ع���وا. واأّم� الوقوف على 

قلوبهم فال يعرف اأحد �شيئً� اإّل حملة تلك القلوب واأ�شح�به�!. في� اأّيه� العزيز! ل 

تتب�َه بقربك من اهلل... 

)1)  �شورة الواقعة، الآية:76.
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أهداف الدرس

اأن يتبّي الطالب اأهمّية معرفة النف�س. -

اأن يتعّرف اإىل اأق�سامها. -

اأن يدرك اأهمّية اإ�سالح نف�سه. -

 أقسام النفس في القرآن

الدرس الثاني
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أهمّية معرفة النفس 

اإّن الحديث عن نف�س الإن�ش�ن حديث له عّدة جوانب فمن جهة لبّد من الحديث 

عن خ�ش�ئ�س هذه النف�س، ومن اأخرى يمكن الحديث عن قواه� اّلتي اأودعه� اهلل 

تع�ل����ى فيه�، وكذا عن �شب����ل اإ�شالحه�. و�شنتحّدث عن هذه النق�ط الثالث ب�شيء 

من التف�شيل اإذ اإّن معرفة هذه النق�ط الثالث اأمر اأ�ش��س في علم الأخالق، ففي 

.
(1(

الحديث ال�شريف عن الإم�م علّي Q: »من عرف نف�سه عرف رّبه«

وف���ي الحديث عن الإم�م مو�شى ب���ن جعفر الك�ظم Q في كالم له: »لي�س 

بينـــه وبيـــن خلقـــه حجاب غير خلقـــه، احتجب بغيـــر حجاب محجـــوب، وا�ستتر 

، اإذ يو�ش���ح هذا الحديث 
(2(

بغيـــر �ستـــر م�ستـــور، ل اإله اإل هـــو الكبيـــر المتعال«

اأّن الحج����ب الرئي�س بين الإن�ش����ن واهلل تع�لى هو نف�س الإن�ش�ن فم� دام الإن�ش�ن 

ي���رى نف�شه مت�شّرف���ً� وين�شب اإلى نف�شه كّل اأمر يقوم به، وم� دامت نف�س الإن�ش�ن 

هي مدار الرحى اّلتي يبن���ي عليه� معتقداته وت�شّرف�ته، ف�إّن هذه النف�س �شتكون 

الحج�ب الأكبر اّلذي ل ي�شهل اختراقه.

)1)  ميزان الحكمة، محمدي الري�شهري، ج3، �س1877.

)2)  م. ن، ج3، �س1880.
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ول���ذا ك�ن���ت النف�س واإ�شالحه� م���ن اأهّم الأمور في علم الأخ���الق، بل اإّن علم 

الأخالق هو تهذي���ب النف�س ب�لدرجة الأولى للو�شول به� اإلى الكم�ل المرجّو له�، 

ول اأدّل عل���ى ذل���ك من حديث الر�ش���ول الأكرم P حين دخل علي���ه رجل ا�شمه 

 :Pمج��ش���ع، فق�ل: »يـــا ر�سول اهلل! كيـــف الطريق اإلـــى معرفة الحـــّق؟ فقال

معرفـــة النف�ـــس، فقال: يا ر�ســـول اهلل! فكيف الطريق اإلـــى موافقة الحّق؟ قال 

P: مخالفـــة النف�ـــس، فقـــال: يا ر�ســـول اهلل! فكيف الطريق اإلـــى ر�سا الحّق؟ 

قالP: �سخط النف�س، فقال: يا ر�سول اهلل! فكيف الطريق اإلى و�سل الحّق؟ 

قال P: هجر النف�س، فقال: يا ر�سول اهلل! فكيف الطريق اإلى طاعة الحّق؟ 

قال P: ع�سيان النف�س، فقال: يا ر�سول اهلل! فكيف الطريق اإلى ذكر الحّق؟ 

قال P: ن�سيان النف�س، فقال: يا ر�سول اهلل! فكيف الطريق اإلى قرب الحّق؟ 

قـــال P: التباعـــد من النف�ـــس، فقال: يا ر�سول اهلل! فكيـــف الطريق اإلى اأن�س 

الحّق؟ قال P: الوح�سة من النف�س، فقال: يا ر�سول اهلل! فكيف الطريق اإلى 

.
(1(

ذلك؟ قال P: ال�ستعانة بالحّق على النف�س«

 Q وم���ن المن��شب اأن نذكر ههن� �ش���وؤاًل ا�شتنك�رّيً� �ش�أل���ه اأمير الموؤمنين

.
(2(

فق�ل: »كيف يعرف غيره من يجهل نف�سه؟«

ما هي النفس؟

تتمّي���ز النف�س اّلتي اأكرم اهلل تع�لى به���� الإن�ش�ن من غيره من المخلوق�ت 

ب�أّنه���� جمعت العقل م�ش�ف���ً� اإلى الغري���زة وال�شهوة، خالف���ً� للحيوان�ت اّلتي 

و�ش���ع اهلل فيه� الغريزة وال�شه���وة فقط، اأو المالئكة اّلت���ي اأكرمه� اهلل بعقل 

ب���دون غري���زة و�شهوة ومن هن� ف����إّن الإن�ش�ن ل بّد له م���ن اأن ي�شتخدم العقل 

)1)  ميزان الحكمة، محمدي الري�شهري، ج3، �س1877.

)2)  م. ن، ج3، �س 1881.
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في تعدي���ل المتطّلب�ت اّلتي تمليه� ال�شهوة والغريزة حّتى ي�شلك حّد العتدال 

اّلذي اأ�شرن� له فيم� �شبق، ق�ل اهلل تع�لى: {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

.
(1(

ڦ }
وعندم���� نط�لع الآي�ت القراآنّية اّلتي تحّدثت عن النف�س نراه� قد تحّدثت عن 

ثالث ح�لت من ح�لت النف�س، كم� اأّنه� و�شفته� ب�شف�ت مختلفة منه�:

النف�س الأّمارة

يق���ول اهلل تع�لى في محكم بي�نه {ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ     ڀ 

، ف�لنف�س الأّم�رة ب�ل�شوء هي اّلتي تتبع هواه� بحيث 
(2(

ڀ   ڀٺ ٺ    ٺ ٺ ٿ   }
ل ت���رى اأم�مه� �شوى م� تتمّنى الح�شول عليه م���ن ال�شهوات بدون اأي التف�ت اإلى 

ب�ع النف�س الأّم�رة ب�ل�شوء  ال�شريع���ة اأو المف��شد الدنيوّية والأخروّية، ول���ذا ف�إّن اتِّ

يجلب الظلم وال�شالل، يقول اهلل تع�لى: {ې ى    ى ائ ائ  ەئ ەئ 

ی  ی  ی  ىئ  ىئ     ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ     ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ 
.

(3(

ی  }

النف�س الّلّوامة

يق���ول اهلل تع�لى ف���ي محك���م اآي�ت���ه: {ژ ژ ڑ ڑ   ک ک ک ک 

.
(4(

گ   }
والم���راد ب�لنف����س اللّوامة، نف�س الإن�ش����ن الموؤمن اّلتي تلومه ف���ي الدني� على 

.
(5(

المع�شية، والتث�فل في اأداء الط�ع�ت

)1)  �شورة ال�شم�س، الآيت�ن:8-7.

)2)  �شورة يو�شف، الآية:53.

)3)  �شورة الق�ش�س، الآية:50.

)4)  �شورة القي�مة، الآيت�ن:2-1.

)5)  الميزان في تف�شير القراآن، العالمة الطبطب�ئي، ج20، �س103.
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وق���د ُيطلق علم�ء النف�س عليه� ا�شم ال�شمير اّلذي يوؤنب الإن�ش�ن على م� فعله 

من القب�ئح.

النف�س المطمئّنة

{ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  يقول اهلل تع�لى: 

.
(1(

ڤ  ڤ  ڦ ڦ      ڦ  }
والنف����س المطمئّنة، كم� و�شفه� العاّلم���ة الطب�طب�ئي في تف�شيره: »هي اّلتي 

ت�سكـــن اإلى رّبها وتر�سى بمـــا ر�سي به فترى نف�سها عبداً ل يملك لنف�سه �سيئاً 

مـــن خيـــر اأو و�ســـّر اأو نفع اأو �سّر ويرى الدنيا دار مجـــاز وما ي�ستقبله فيها من 

غنى اأو فقر اأو اأّي نفع و�سّر ابتالًء وامتحاناً اإلهّياً، فال يدعوه تواتر النِّعم عليه 

اإلـــى الطغيـــان واإكثار الف�ساد والعلّو وال�ستكبار، ول يوقعه الفقر والفقدان في 

الكفـــر وتـــرك ال�سكر، بـــل هو في م�ستَقرٍّ من العبودّيـــة ل ينحرف عن م�ستقيم 

�سراطه باإفراط اأو تفريط...

ر  وتو�سيفه��ا بالرا�سي��ة لأّن اطمئنانه��ا اإل��ى رّبه��ا ي�ستل��زم ر�ساه��ا بما قدَّ

وق�س��ى تكوين��ًا اأو حكم به ت�سريعًا فال ت�سخطها �سانح��ة ول تزيغها مع�سية، 

واإذا ر�سي العبد من رّبه ر�سي الرّب منه، اإذ ل ي�سخطه تعالى اإّل خروج العبد 

من زيِّ العبودية، فاإذا لزم طريق العبودّية ا�ستوجب ذلك ر�سا رّبه ولذا عقب 

.
(2(

قوله {ٹ} بقوله: {ٹ}  «

الحذر من النف�س الأّمارة

بعد اأن عرفن� النف�س الأّم�رة ب�ل�شوء وميزته� ل بّد من مواجهته� وعدم الركون 

)1)  �شورة الفجر، الآي�ت:30-27.

)2)  تف�شير الميزان، ال�شيد الطب�طب�ئي، ج20، �س285.
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اإليه����، اإذ اإّن لّب علم الأخالق قهر النف�س الأّم�رة وكبح جم�حه�؛ لأّنه� كم� تقّدم 

ل ت���رى اإّل م� تري���د وت�شتهي، ولو خّلف���ت كّل �شي ء خرابً� من خلفه����، ف�إذا ك�نت 

النف�س الأّم�رة خطيرة اإلى هذه الدرجة فال بّد من اأن نجد له� عالجً� لإ�شالحه� 

وتليين طبعه� ال�شر�س، فم� هي الطرق الممكنة لإنج�ز هذه المهّمة؟

إصالح النفس 

اإّن الم�ش�ل���ك والط���رق اإلى اهلل كثيرة، بل هي بعدد اأنف�����س الخالئق، اإّل اأّنه� 

كّله� تبداأ من خالل تهذيب النف�س واإ�شالحه�.

���ب نف�شه ب�لأعم�ل  فينبغ���ي ب�لدرج���ة الأولى لمن يريد اإ�ش���الح نف�شه اأن يرغِّ

ال�ش�لح���ة، ويك���ون ذل���ك من خ���الل التفّكر ف���ي الأعم����ل وم� ت�شتتب���ع من ر�ش� 

اأو�شخ���ط للمول���ى العزيز، وم� يترّت���ب عليه� من اآث�ر في الآخ���رة، فتطمع النف�س 

بثواب الآخرة، وتخ�ف من عق�ب الأعم�ل القبيحة.

ل����ون الربح القريب  وبم����� اأّن كثي����رًا من الن��س يميلون اإل����ى الربح ال�شريع ويف�شّ

ول����و ك�ن قلياًل وت�فهً� على الربح البعيد ول����و ك�ن كبيرًا وعظيمً� - وهذه حقيقة في 

الإن�ش�����ن قد ذكره����� اهلل تع�لى في كت�به حي����ث يقول جّل �ش�أن����ه: {ٱ        ٻ ٻ ٻ      

 -  
(2(

{چ چ چ   چ ڇڇ ڇ ڇ   ڍ  }  ،
(1(

{ ٻ پ پ    
ف�لإن�ش�����ن ي�شتعجل م� يت�شّوره ربحً� في الدني� ويترك فوز الآخرة، وهذا م� ي�شّبب 

للن��س ال�شق�ء، وهن� يّت�ش����ح دور العقل في ال�شيطرة على الأهواء النف�شّية ال�شّيئة، 

ف����ال بّد من التنبيه الدائم للنف�س على ال����دوام، لم� وعد به اهلل تع�لى اأهل ط�عته، 

وحّذر منه اأهل مع�شيته؛ لأّن مجّرد عدم اللتف�ت اإلى الج�نب الأخروّي من الأعم�ل 

وال�شتغ����راق في اأمور الدني� وتف��شيله�����، ُيدخل الإن�ش�ن في نفق الغفلة المظلم ول 

)1)  �شورة القي�مة، الآيت�ن:21-20.

)2)  �شورة الإ�شراء، الآية:11.
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ي�شتيق����ظ منه اإّل بعد الموت في الكثير من الأحي�����ن، ولعّل هذا هو المراد من قول 

.
(1(

الإم�م علّي اأمير الموؤمنينQ: »النا�س نيام فاإذا ماتوا انتبهوا«

 Q واأّم� كيفّية التفّكر في اأمر الدني� وزواله� فهو كم� ُيروى اأّن الإم�م الب�قر

ق����ل ل�ش�حبه ج�بر في حدي���ث طويل: »... يا جابـــر: اإّن الموؤمنين لم يطمئّنوا 

اإلى الدنيا ببقائهم فيها ولم ياأمنوا قدومهم الآخرة، يا جابر الآخرة دار قرار، 

والدنيا دار فناء وزوال، ولكّن اأهل الدنيا اأهل غفلة، وكاأّن الموؤمنين هم الفقهاء 

اأهـــل فكـــرة وعبرة لم ي�سّمهـــم عن ذكر اهلل ما �سمعوا باآذانهـــم، ولم يعمهم عن 

ذكر اهلل ما راأوا من الزينة، ففازوا بثواب الآخرة كما فازوا بذلك العلم. واعلم 

يـــا جابـــر اأّن اأهـــل التقـــوى اأي�سر اأهـــل الدنيا موؤنـــة، واأكثرهم لـــك معونة تذكر 

فيعينونك، واإن ن�سيت ذّكروك، قّوالون باأمر اهلل، قّوامون على اأمر اهلل. قطعوا 

محّبتهـــم بمحّبة رّبهم، ووح�سوا الدنيا لطاعة مليكهم، ونظروا اإلى اهلل تعالى 

واإلـــى محّبته بقلوبهـــم، وعلموا اأّن ذلك هو المنظور اإليـــه لعظيم �ساأنه، فاأنزل 

الدنيـــا كمنزل نزلَته ثّم ارتحلـــَت عنه، اأو كمال وجدَته في منامك وا�ستيقظَت، 

.
(2(

ولي�س معك منه �سي ء«

اإذًا ف�إ�ش���الح النف����س يبداأ م���ن التذّكر والخ���روج من نوم الغفل���ة عن الآخرة 

ب�لدرجة الأولى، ولهذا الأ�شلوب في اإ�شالح النف�س مّيزت�ن:

اأ- اإّن���ه ي�شلح ظ�هر العم���ل وب�طنه اإذ اإّن المراد ه���و اهلل تع�لى، والمح��شب 

والمج�زي هو اهلل تع�لى اأي�شً�.

ب- اإّن���ه ج���زاء دائم لأنَّ  م� عند اهلل خير واأبقى، والق���راآن الكريم اعتبر هذا 

الم�شلك م�شلكً� جّيدًا وندب اإليه، ومنه قوله تع�لى: {ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

)1)  �شرح اأ�شول الك�في، المولى محمد �ش�لح الم�زندراني، ج8، �س379.

)2)  بح�ر الأنوار، العالمة المجل�شي، ج70، �س36.
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ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ    ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ 
وئۇئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  
ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ     ېئ   ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 

.
(1(

ی جئ  }
وق���د ورد في الحديث ال�شريف عن اأمي���ر الموؤمنين: »اإّنه لي�س لأنف�سكم ثمن 

.
(2(

اإّل الجّنة فال تبيعوها اإّل بها«

مرتبة الحّب لله تعالى 

اإّن ع���الج النف�س ت�رة يك���ون ب�إيج�د الم�نع فيه� من فع���ل الذنوب ك�أن يخّوف 

الإن�ش����ن نف�شه ب�لن����ر وغ�شب الجّب�ر، ففي هذه الح�لة يك���ون الدافع اإلى الذنب 

موج���ودًا في النف�س اإّل اأّنه هن�لك م�نع من الوقوع فيه وهو م� ذكرن�ه من الخوف 

وغيره من الموانع، وت�رة يكون عالجه� ب�إلغ�ء الدافع اأ�ش��شً� بحيث ل تطلب النف�س 

الذنب اإذ ل رغبة له� فيه، والطريقة الأولى هي من خ�ش�ئ�س الم�ش�لك الأخرى 

ل م�شلك الحّب الإلهّي، اأّم� الطريقة الث�نية - وهي قلع الدوافع من النف�س- فهي 

�ت م�شلك الحّب الإلهّي، ولهذا الم�شلك والطريق ركن�ن اأ�ش��ش�ن: من مخت�شّ

الأّول: رك���ن المعرفة والعلم ب����أن ي�شل الإن�ش�ن من خ���الل علمه اإلى مرحلة 

يدرك فيه� معنى التوحيد بكّل اأبع�ده، ومن خالل هذه المعرفة ب�لتوحيد ل يبقى 

اأي مو�ش���وع له���ذه الرذائ���ل، ولن يتوّجه بعد ذل���ك اإلى الن�����س، ول يطمع بم� في 

اأيديه���م؛ لأّنه يعرف ح���ّق المعرفة اأّن الغنّي منهم ل يمل���ك ول ُيعطي ول يمنع اإّل 

ب����إذن اهلل تع�لى، فال يرجو من���ه. ول القوّي منهم خ�رج عن قّوة اهلل، فال يخ�ف 

منه. وغيره� من المع�ني.

)1)  �شورة التوبة، الآية:111.

)2)  نهج البالغة، ج4 ، �س105.
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ولق���د ك�ن الإم����م الخمينّي } م���ن الم�ش�ديق الب�رزة في ه���ذا الم�شم�ر 

م���ن الإيم�ن اإذ لم يخ���ف طواغيت الع�لم بل خ�ف م�لك الملوك وجّب�ر الجب�برة 

ف�أخ�ف اهلل تع�لى منه طواغيت الأر�س.

الثانـــي: رك���ن العمل اإذ مجّرد العلم ل يكفي في ه���ذا المج�ل، فبعد اأن يتعّلم 

الإن�ش����ن التوحي���د يجب اأن يكون توحي���ده عملّيً� ل نظرّيً� فح�ش���ب، والطريق اإلى 

التوحيد العملّي حّب اهلل تع�لى، ف�إّن الإن�ش�ن اإذا اأحّب �شيئً� اأط�عه وعبده، بل اإّن 

من اآث�ر الحّب الط�عة والت�شليم.

وخال�ش���ة الأمر اأّن على الإن�ش�ن اأن يجع���ل قلبه متعّلقً� ب�هلل تع�لى وحده، ق�ل 

اإذ ل يجتم���ع ح���ّب اهلل تع�لى 
(1(

تع�ل���ى: {ڃ ڃ ڃ ڃ     چ چ چ   چڇ  }

وحّب الدني� في قلب واحد، واإذا ح�شلت المحّبة في قلب الإن�ش�ن هلل اأخذ اإيم�نه 

في ال�شت���داد والزدي�د وانجذبت نف�شه اإلى التفكير ف���ي ن�حية رّبه، وا�شتح�ش�ر 

ْين ول تزال نف�ُشه  اأ�شم�ئه الح�شنى، و�شف�ت���ه الجميلة المنّزهة عن النق�س وال�شَّ

تزيد انجذابً�، وتترّقى مراتبه حّتى �ش�ر يعبد اهلل ك�أّنه يراه...

في�أخ���ذ الحّب ف���ي ال�شتداد؛ لأّن الإن�ش�ن مفطور على ح���ّب الجميل، وقد ق�ل 

، و�ش����ر يّتب���ع الر�ش���ول P ف���ي جمي���ع 
(2(

تع�ل���ى: {ڈ ژ ژ ڑ ڑک  }

حرك�ته و�شكن�ته؛ لأّن حّب ال�شي ء يوجب حّب اآث�ره، والر�شول من اآث�ره واآي�ته كم� 

اأّن الع�لم اأي�شً� اآث�ره واآي�ته تع�لى، ول يزال هذا الحّب ي�شتدُّ ثّم ي�شتدُّ حّتى ينقطع 

اإلي���ه من كّل �شي ء، ول يح���ّب اإّل رّبه، ول يخ�شع قلبه اإّل لوجهه، ف�إّن هذا العبد ل 

يعَث���ُر ب�شي ء، ول يقف على �ش���ي ء وعنده �شي ء من الجم�ل والح�شن اإّل وجَد اأّن م� 

عن���ده اأنموذج يحكي م� عند اهلل من كم�ل ل ينف���د، وجم�ل ل يتن�هى، وح�شن ل 

.
(3(

ُيحّد، فله الح�شن والجم�ل والكم�ل والبه�ء، في�شتولي �شلط�ن الحّب على قلبه

)1)  �شورة الأحزاب، الآية:4.

)2)  �شورة البقرة، الآية:165.

)3)  تف�شير الميزان، ال�شيد الطب�طب�ئي، ج1، �س373 وم� بعده� )ملّخ�شً�(.
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خ��������ا���������ص��������ة ال����������در�����������س

- هن�ك ثالث ح�لت للنف�س وردت في القراآن الكريم وهي:

1- النف�س اللّوامة.

2- النف�س الأّم�رة ب�ل�شوء.

3- النف�س المطمئّنة.

لت الرواي�ت ال�شريفة م� اأجمله القراآن الكريم من اأحوال النف�س الإن�ش�نّية  - ف�شّ

ل عن ح�لته�. فتحدثت ب�شكل مف�شّ

- اإّن الم�ش�لك والطرق اإلى اهلل كثيرة بعدد اأنف��س الخالئق اإّل اأّنه� كّله� تبداأ من 

خالل تهذيب النف�س واإ�شالحه�، ومن هذه الطرق:

1- اإ�ش���الح النف�س ب�لغ�ي�ت الأخروّية وهذا الم�شلك هو م�شلك اأغلب الن��س، 

فبع�شه���م يغلب عل���ى نف�شه الخوف وكّلم���� فّكر فيم� اأوع���د اهلل الظ�لمين 

واّلذي���ن ارتكبوا المع��شي والذن���وب من اأنواع العذاب اّل���ذي اأعّد لهم زاد 

ف���ي نف�شه خوفً�، وبع�شه���م يغلب على نف�شه الرج�ء وكّلم���� فّكر فيم� وعده 

اهلل اّلذي���ن اآمنوا وعملوا ال�ش�لح�ت من النعم���ة والكرامة وح�شن الع�قبة 

زاد رج����ًء وب�لغ في التقوى والتزام الأعم�ل ال�ش�لح�ت طمعً� في المغفرة 

والجّنة.

2- اإ�ش���الح النف����س ب�لح���ّب الإله���ّي، وه���و مرتكز عل���ى اأمرين: رك���ن العلم 

والمعرفة، وركن العمل.
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�أ������������������������س�����������������������ئ�����������������������ل�����������������������ة

م� هي النف�س اّلتي ُذكرت في القراآن الكريم؟- 1

م� هي الطرق الُف�شلى لإ�شالح النف�س؟- 2

تحّدث عن طريق اإ�شالح النف�س ب�لغ�ي�ت الأخرويَّة.- 3

م� معنى اإ�شالح النف�س ب�لحّب الإلهّي؟- 4

عالَم يرتكز اإ�شالح النف�س ب�لحّب الإلهّي؟- 5

  
ل�����������ل�����������م�����������ط�����������ال�����������ع�����������ة

ح�سن �لخلق 

من مواعظ الإمام الخمينّي} في كتاب » الأربعون حديثاً«:

اأّيه���� العزي���ز؛ انه�س من نوم���ك، وتنّبه م���ن غفلتك، وا�شدد حي�زي���م الهّمة، 

واغتن���م الفر�ش���ة م� دام هن�ك مج�ل، وم� دام في العم���ر بقّية، وم� دامت قواك 

تح���ت ت�شّرفك، و�شب�بك موجودًا، ولم تتغّلب علي���ك بعُد الأخالق الف��شدة، ولم 

���ل فيك الملك�ت الرذيلة، ف�بحث عن الع���الج، اأعثر على الدواء لإزالة تلك  تت�أ�شّ

الأخ���الق الف��شدة والقبيح���ة، وتلّم�س �شبياًل لإطف�ء ن�ئ���رة ال�شهوة والغ�شب.... 

واأف�شل ع���الج لدفع هذه المف��شد الأخالقّية، هو م� ذك���ره علم�ء الأخالق واأهل 

ال�شل���وك، وهو اأن ت�أخ���ذ كّل واحدة من الملك�ت القبيحة اّلت���ي تراه� في نف�شك، 

وتنه�س بعزم عل���ى مخ�لفة النف�س اإلى اأمد، وتعمل عك�س م� ترجوه وتطلبه منك 

تلك الملكة الرذيلة.

وعلى اأّي ح�ل؛ اأطلب التوفيق من اهلل تع�لى لإع�نتك في هذا الجه�د، ول �شّك 

ف���ي اأّن هذا الُخُلق القبيح، �شيزول بعد فترة وجي���زة، ويفّر ال�شيط�ن وجنوده من 
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هذا الخندق، وتحّل محّلهم الجنود الرحم�نّية.

فمث���اًل، م���ن الأخالق الذميم���ة اّلتي ت�شّبب ه���الك الإن�ش����ن، وتوجب �شغطة 

القب���ر، وتعّذب الإن�ش�ن في كال الدارين، �شوء الُخُلق م���ع اأهل الدار والجيران اأو 

الزمالء ف���ي العمل اأو اأهل ال�شوق والمحّلة، وهو وليد الغ�شب وال�شهوة، ف�إذا ك�ن 

الإن�ش�ن المج�هد يفّكر في ال�شمّو والترفع، عليه عندم� يعتر�شه اأمر غير مرغوب 

فيه حيث تتوّهج فيه ن�ر الغ�شب لتحرق الب�طن، وتدعوه اإلى الفح�س وال�شّيئ من 

القول، عليه اأن يعم���ل بخالف النف�س، واأن يتذّكر �شوء ع�قبة هذا الُخُلق القبيح، 

ويبدي ب�لمق�بل مرونة، ويلعن ال�شيط�ن في الب�طن وي�شتعيذ ب�هلل منه.

اإّن���ي اأتعّهد لك ب�أّن���ك لو قمت بذلك ال�شلوك، وكّررته عّدة م���ّرات، ف�إّن الُخُلق 

ال�شّيئ �شيتغّير كلّيً�، و�شيحّل الُخُلق الح�شن في ع�لمك الب�طن، ولكّنك اإذا عملت 

وف���ق هوى النف�س، فم���ن الممكن اأن يبيدك ف���ي هذا الع�لم نف�ش���ه. واأعوذ ب�هلل 

تع�ل���ى من الغ�شب اّل���ذي يهلك الإن�ش�ن في اآن واحد ف���ي كال الدارين فقد يوؤّدي 

ذل���ك الغ�ش���ب - ل �شمح اهلل - اإلى قتل النف�س. ومن الممك���ن اأن يتجّراأ الإن�ش�ن 

ف���ي ح�لة الغ�شب على النوامي�س الإِلهّية. كم� راأين���� اأّن بع�س الن��س قد اأ�شبحوا 

من جّراء الغ�شب مرتّدين. وقد ق�ل الحكم�ء: »اإّن ال�سفينة اّلتي تتعّر�س لأمواج 

البحـــر العاتية وهي بدون قبطـــان، لهي اأقرب اإلى النجاة من الإن�سان وهو في 

حالة الغ�سب«.

اأو اإذا كن���ت ل �شم���ح اهلل من اأهل الجدل والمراء ف���ي المن�ق�ش�ت العلمّية كم� 

عليه بع����س طالب العلوم الدينّية نحن الطلبة، المبتلين بهذه ال�شريرة القبيحة، 

ف�عمل فترة بخالف النف�س، ف�إذا دخلت في نق��س مع اأحد الأ�شخ��س في مجل�س 

م����، وراأيت اأّنه يق���ول الحّق ف�عترف بخطئك و�شّدق ق���ول المق�بل، والم�أمول اأن 

تزول هذه الرذيلة في زمن ق�شير.
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أهداف الدرس

اأن يتبّي الطالب املنابع الأ�سيلة للهداية. -

اأن يتعّرف اإىل ما ينبغي احلذر منه. -

ميزان التزكية

الدرس الثالث
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تمهيد

، ه���ذه 
(1(

يق���ول تع�ل���ى: {جب حب خب    مب  ىب يبجت حت خت مت  ىت  يت جثمث  }

الآي���ة الكريم���ة على ق�شره� توؤّك���د حقيقة اأّن الح�شن�ت ل تك���ون اإّل بم� علم اهلل 

تع�ل���ى واأوح���ى به لأنبي�ئه، واأّن طري���ق الهداية ل يمكن الهت���داء به� لول الوحي 

نِزل 
ُ
اّل���ذي ر�ش���َم اهلل تع�لى من خالله طريق الهداية للن�����س ، فهم اإن اّتبعوا م� اأ

اإليه���م عبر الأنبي�ء اهتدوا، واأّم� اإن تركوا م�شمون هذا الوحي ليبحثوا عن طرق 

و�شول خلف ذلك معتمدين على اأنف�شهم فلن يح�شدوا اإّل الخيبة، ولن تكون لهم 

اإّل ال�شّيئة.

على ال�ش�لك اإلى اهلل �شبح�نه وتع�لى اأن يح�شر م� يوّد عمله بموارد ل يعتريه� 

ال�شّك، كم� اأّن عليه الحذر من اأمور اأخرى، وحينه� يكون قد نهل العلم من من�بعه 

الأ�شيل���ة اّلتي ل يعتريه� كدر ول ي�شوبه� ب�ط���ل، ول بّد من اأن يكون هذا اللتزام 

ب�لموارد المحّددة والحذر من الأمور الأخرى:

عل���ى �شعيد العب����دات والأوراد فينبغي التنّبه لل�شحيح منه���� وم� ثبت �شرعً� 

وم���� لم يثبت واأن ل يقوم بكّل عمل �شمع���ه من هن� اأو هن�ك، بل عليه التحّقق من 

)1)  �شورة الن�ش�ء، الآية: 79.
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حقيقته وم�شدره ومنبعه فعن الإم�م علّي Q: »لو اقتب�ستم العلم من معدنه، 

و�سربتـــم المـــاء بعذوبتـــه، واّدخرتم الخير مـــن مو�سعه، واأخذتـــم الطريق من 

.
(1(

وا�سحه، و�سلكتم من الحّق نهجه، لنهجت بكم ال�سبل، وبدت لكم الأعالم«

و�شنذك���ر فيم� يل���ي المن�بع الأ�شيلة وم���� ينبغي الحذر منه ف���ي هذه الطريق 

الطويلة.

المنابع األصيلة

1- القراآن الكريم:

ف�لق���راآن الكري���م كت����ب الهداية اّلذي اأنزل���ه اهلل تع�لى عل���ى ر�شوله الأكرم 

منه،  محّمد P لكي يكون كت�ب هداية لالأّمة �شواء من خالل الت�شريع اّلذي ت�شّ

اأو م���ن خالل الإر�ش����د والوعظ الموجود في���ه، فعن الإم�م اأمي���ر الموؤمنين علّي 

اب���ن اأبي ط�لب Q في �شفة القراآن: »جعلــــه اهلل رّياً لعط�س العلماء، وربيعاً 

.
(2(

لقلوب الفقهاء«

وف���ي و�شّية الإم�م علّي Q اإلى ابنه الإم����م الح�شن Q: »وراأيت حيث 

عنانـــي مـــن اأمرك مـــا يعني الوالد ال�سفيـــق... اأن اأبتدئك بتعليـــم كتاب اهلل عزَّ 

وجـــلَّ وتاأويله، و�سرائع الإ�ســـالم واأحكامه، وحالله وحرامه، ل اأجاوز ذلك بك 

.
(4(

»
(3(

اإلى غيره

:P 2- الر�سول الأكرم

اإّل اأّنه ل�ش�ئل اأن ي�ش�أل: كيف يمكن لالإن�ش�ن اأن يعرف مراد القراآن؟ ول �شّيم� 

)1)  ميزان الحكمة، محمدي الري�شهري، ج3، �س2108.

)2)  م. ن، ج3، �س2102.

)3)  اإلى غير القراآن والإ�شالم.

)4)  نهج البالغة، ج3، �س41.
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اأّن المف�ّشري���ن ق���د يختلفون في تف�شي���ره، واأّن كّل الفئ����ت والمذاهب والم�ش�لك 

تّدع���ي تم�ّشكه���� ب�لقراآن اّلذي ُيعتب���ر الفرق�ن بين الحّق والب�ط���ل، فكيف لن� اأن 

نعلم مراد اهلل الحقيقّي من خالل التف�شير على اختالفه بين العلم�ء؟

ومن هن� ل بّد من اأن نرجع اإلى الر�شول الأكرم اّلذي ُيعتبر اأولى الن��س ب�شرح 

مع�ن���ي القراآن ومراد اهلل تع�لى منه، ق�ل تع�لى: { ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  

.
(1(

ۀ   ہ ہہ ہ ھھ ھ    ھ ے ے}

:R 3- اأهل البيت

وق���د ح���ّدد لن� الر�ش���ول الأكرم P منهجً� وا�شح���ً� ومعي�رًا وميزان���ً� واأمرن� 

ب�لتم�ّش���ك ب���ه حينم� ق����ل P: »اإّني تـــارك فيكم الثقليـــن مـــا اإن تم�ّسكتم بهما 

لـــن ت�سّلـــوا: كتـــاب اهلل وعترتـــي اأهل بيتـــي، واإّنهما لـــن يفترقا حّتى يـــردا علّي 

.
(2(

الحو�س«

ف���ي الرواية عن الإم����م الب�قر Q ق�ل: ل�شلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة: 

.
(3(

»�سّرقا وغّربا لن تجدا علماً �سحيحاً اإّل �سيئاً يخرج من عندنا اأهل البيت«

وع���ن الر�ش���ول الأكرم P: »العلـــم ثالثة: كتـــاب ناطق، و�سّنـــة ما�سية، ول 

.
(4(

اأدري«

4- العلماء: 

ويمكن لل�ش�ئل اأن ي�ش�أل من جديد: اإّن م� و�شل اإلين� من الرواي�ت فيه ال�شحيح 

وغيره، فمن اأين لالإن�ش�ن اأن يمّيز الغّث من ال�شمين، وال�شحيح من ال�شقيم؟

)1)  �شورة الح�شر، الآية: 7.

)2)  و�ش�ئل ال�شيعة، الحر الع�ملي، )اآل البيت(، ج27، �س34.

)3)  بح�ر الأنوار، العالمة المجل�شي، ج2، �س92.

)4)  ميزان الحكمة، محمد الري�شهري، ج3، �س2103.
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والجواب اأّنه لي�س على كّل اإن�ش�ن اأن يمّيز ال�شحيح من ال�شقيم من هذا الكّم 

اله�ئ���ل من الأح�ديث اّلت���ي وردت اإلين�، بل اإّن اأهل البيتR، قد اأر�شدون� اإلى 

الطري���ق لمعرفة ذل���ك، فعن الإم�م الع�شكرّي Q: »اأما مـــن كان من الفقهاء 

�سائنـــا لنف�ســـه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعـــاً لأمر موله، فللعواّم 

.
(1(

اأن يقّلدوه«

فعلم�وؤن���� ر�شوان اهلل تع�ل���ى عليهم قد بذلوا اأعم�ره���م، واأ�شَنْوا عيونهم في 

درا�ش���ة م���� ورد عن اأه���ل البيت R من رواي����ت ليح���ّددوا ال�شحيح منه� من 

ال�شقي���م، ويتلّم�شوا المراد من �شحيحه�، وم���� عن�ه اأهل البيت R من اأ�شرار 

العلوم الإلهّية الحّقة.

ف�لعلم�ء كم� و�شفهم الإم�م ال�ش�دقQ: »اإّن العلماء ورثة الأنبياء، وذلك 

اأّن الأنبياء لم يوّرثوا درهماً ول ديناراً، واإّنما وّرثوا اأحاديث من اأحاديثهم فمن 

اأخـــذ �سيئـــاً منها فقد اأخذ حّظاً وافراً، فانظـــروا علمكم هذا عّمن تاأخذونه فاإّن 

فينـــا اأهـــل البيـــت في كّل خلـــف عدوًل ينفـــون عنه تحريـــف الغاليـــن، وانتحال 

.
(2(

المبطلين، وتاأويل الجاهلين«

وبع���د هذا كّل���ه يتلّخ�س لدين� اأّن على ال�ش�ئر اإل���ى اهلل تع�لى اأن ي�شتقي العلم 

م���ن القراآن الم�شروح بل�ش����ن الر�شول الأكرم P واأه���ل البيتR، فيم� ورد 

وق����ل عن���ه العلم�ء ب�أّن���ه �شحيح مّم� ق�ل���وه و�شرحوه لن� من اأ�ش���رار علومهم وم� 

ا�شتنبط���وه من الأحك�م من خالل الأح�دي���ث والآي�ت القراآنّية المب�ركة، ف�إّن من 

اأعظم التوفيق�ت الإلهّية اأن يجد الإن�ش�ن المر�شد من العلم�ء اّلذين اأط�عوا اهلل 

تع�ل���ى حّق ط�عته، فيك���ون بمث�بة دليل له في هذا الطريق، يح���ّذره من قّط�عه� 

)1)  م�شتدرك �شفينة البح�ر، ال�شيخ علي النم�زي، ج8، �س576.

)2)  بح�ر الأنوار، العالمة المجل�شي، ج2، �س92.
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ويعّرف���ه على تف��شيله� وي�شّد عزم���ه لو اأح�ّس منه الك�ش���ل اأو ال�شجر، ويقّومه لو 

راأى منه الزلل.

ما ينبغي الحذر منه 

1- ما يخالف ال�سريعة:

ق���د يّتجه بع�س الن��س اإلى اأ�ش�ليب غير �شرعّية ظّنً� منهم اأّن ذلك �شيو�شلهم 

اإل���ى تك�م���ل وروحّية معّين���ة وقد يح�شل لبع�شه���م بع�س الق���وى الروحّية ك�لعلم 

ب�ل�شم�ئ���ر اأو الق���درة على الم�شي على الن����ر فيعتبر ذلك كم�ًل ل���ه، اإّل اأّن ذلك 

لي����س اإّل لأج���ل الري��ش�ت اّلتي رّو����س نف�شه عليه�، ولي�س ذل���ك من اهلل ب�شي ء، 

كم� اأّن الح�شول على هذه القوى لي�س هدفً� لالإن�ش�ن ال�ش�لك اإلى اهلل تع�لى، بل 

ق���د تكون ع�ئقً� في كثير من الأحي�ن اأم����م ال�شتمرار في ال�شلوك لم� يتبعه� من 

الُعْجب اأو العتداد الزائد ب�لنف�س، ومن تلك الأ�ش�ليب غير ال�شرعّية اّلتي ينبغي 

الحذر منه�:

اأ- اإرهـــاق الج�سد: ويكون ذلك بتعذيب���ه اأ�شّد العذاب ك�لجرح ب�لآلت الح�ّدة 

اأو التجوي���ع اّلذي ُي�ش�رف الإن�ش�ن فيه على الم���وت اأو الهالك وغيره� من 

الأمور اّلتي تحرمه� ال�شريعة من ب�ب عدم جواز اأذّية النف�س.

ب- ال�سقـــوط مـــن اأعيـــن النا�ـــس: واأ�شح����ب ه���ذه الفكرة ال�شقيم���ة يقومون 

ب�رت���ك�ب المحّرم�ت اأم�م الم���الأ لي�شقطوا من اأعين الن��س؛ لأّن �شقوطهم 

م���ن اأعي���ن الن�����س - بح�شب زعمه���م - يجعلهم نظيف���ي النفو�س من حّب 

ال�شته�ر اّلذي يرجع اإلى حّب النف�س، وهذا محّرم �شرعً� بم� فيه من تحقير 

للنف�س اّلت���ي كّرمه� اهلل، ومن ارتك�ب للمحّرم�ت اّلتي ُت�شقط الإن�ش�ن من 

عين اهلل قبل اأعين الن��س.
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ج- العزلة عن المجتمع: ويت�شّور اأ�شح�ب هذه النظرّية اأّن البتع�د عن الن��س 

يجعل قلب الإن�ش�ن �ش�في���ً� وعب�دته خ�لية من الري�ء وغيره من ال�شوائب، 

ويكف���ي ردًا عليهم م���� ج�ء به الر�شول الأكرم P من من���ع للرهب�نّية، بل 

.
(1(

ورد عنه P: »ل رهبانّية في الإ�سالم«

.
(2(

وفي رواية اأخرى عنه P: »من اأ�سبح ل يهتّم باأمور الم�سلمين فلي�س منهم«

ب���ل اإّن���ه P قد ح�رب ه���ذه المم�ر�شة منذ اأي�م الدع���وة الأولى وطيلة حي�ته 

 P ق�ل: »اإّن ثالث ن�سوة اأتين ر�سول اهلل Q فف���ي الرواية عن اأبي عبد اهلل

فقالـــت اإحداهـــّن: اإّن زوجـــي ل ياأكل اللحم، وقالت الأخـــرى: اإّن زوجي ل ي�سّم 

الطيب، وقالت الأخرى: اإّن زوجي ل يقرب الن�ساء، فخرج ر�سول اهلل P يجّر 

رداءه، حّتـــى �سعـــد المنبـــر فحمـــد اهلل واأثنى عليه، ثـــّم قال: ما بـــال اأقوام من 

اأ�سحابـــي ل ياأكلـــون اللحم ول ي�سّمون الطيب ول ياأتون الن�ساء؟! اأما اإّني اآكل 

.
(3(

اللحم واأ�سّم الطيب واآتي الن�ساء، فمن رغب عن �سّنتي فلي�س مّني«

2- الختراع:

والخت���راع ه���و اأن يبتدع الإن�ش�ن م���ن خالل عقله عب����دة معينة لم ترد في 

الكت����ب ول���م ترد في ال�شّنة الم�أثورة عن نبّين���� P واأهل بيته، وهذا الختراع 

مّم���� نه���ى عنه اأهل البيت R، ففي الرواية عن عب���د الرحيم الق�شير ق�ل: 

دخل���ت على اأبي عبد اهلل Q فقلت: ُجعلت ف���داك اإّني اخترعت دع�ء ق�ل: 

»دعني من اختراعك اإذا نزل بك اأمر فافزع اإلى ر�سول اهلل P و�سّل ركعتين 

.
(4(

»...P تهديهما اإلى ر�سول اهلل

)1)  بح�ر الأنوار، العالمة المجل�شي، ج1، �س206.

)2)   و�ش�ئل ال�شيعة )اآل البيت( ، الحر الع�ملي، ج61، �س337.

)3)   الك�في، ال�شيخ الكليني، ج5، �س496.

)4)  الك�في، ج3، �س476.
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3- الهوى:

وهو م� تمّنيه النف�س الخي�لّية لالإن�ش�ن من �شهوات لتزيله عن مرتبة الإخال�س 

ك�لج�ه وحّب الدني� وغيره� من ال�شهوات الزائلة، ومنه� الكرامة بين الن��س وقد 

روي ع���ن الإم�م علّي Q اأّنه ق�ل: ق�ل ر�ش���ول اهلل P: »... اأّما اتباع الهوى 

.
(1(

في�سّد عن الحّق، وطول الأمل ُين�سي الآخرة«

خ��������ا���������ص��������ة ال����������در�����������س

- عل���ى ال�ش�لك اإل���ى اهلل �شبح�نه وتع�لى اأن يح�شر م� ي���وّد عمله اأو العتق�د به 

بم���وارد ل يعتريه���� ال�شّك، كم� اأّن عليه الحذر من اأم���ور اأخرى، وحينه� يكون 

قد نهل العلم من من�بعه الأ�شيلة اّلتي ل يعتريه� كدر، ول بّد من اأن يكون هذا 

اللتزام ب�لموارد المحّددة والحذر من الأمور الأخرى.

- على �شعيد العب�دات والأوراد فينبغي التنّبه لل�شحيح منه� وم� ثبت �شرعً� وم� 

لم يثبت، واأن ل يقوم بكّل عمل �شمعه من هن� اأو هن�ك.

- المنابـــع الأ�سيلـــة هـــي: الق���راآن الكري���م اّلذي �شرحه الر�ش���ول P واأهل 

البيت R، وتوّلى العلم�ء تف�شيره لن�.

- ما ينبغي الحذر منه: م� يخ�لف ال�شريعة، الختراع، الهوى.

)1)  منية المريد، ال�شهيد الث�ني، �س146.
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�أ������������������������س�����������������������ئ�����������������������ل�����������������������ة

1- هن����ك م�شتوي����ن للذي يري���د ال�شلوك اإلى اهلل تع�ل���ى من خالل م� 

يلتزم به، م� هم�؟

2- م� هي المن�بع الأ�شيلة؟

3- ممَّ ينبغي الحذر؟

4- م� هو خطر الهوى على الإن�ش�ن؟

5- هل الختراع طريق �شليم؟ لم�ذا؟

 
ل�����������ل�����������م�����������ط�����������ال�����������ع�����������ة

ميز�ن �ل�سلوك 

من مواعظ الإمام الخميني} في كتاب »الأربعون حديثاً«:

وم���ن اإب���داع ال�شيط�ن المو�شو�س ف���ي �شدور الن��س، الفريد م���ن نوعه هو اأّنه 

م���ع بي�ن عذب ومليح، واأعم�ل مغري���ة، قد يعّلق البع�س ب�شحمة اأذن ف�تنة جميلة 

غ ه���ذه المع�شية الكبيرة بل هذا ال�شرك لدى العرف����ء، ب�أّن القلب اإذا ك�ن  وُي�ش���وِّ

متعّلقً� ب�شي ء واحد ا�شتط�ع اأن يقطع عالق�ته ب�لآخرين ب�شورة اأ�شرع فيرّكز كّل 

توجه���ه اأّوًل على الفت�ة الجميلة بحّجة اأّن القلب ين�شرف عن غيره�، واأّنه منتبه 

اإلى �شي ء واحد، ثّم يقطع هذا الرتب�ط الوحيد ويرّكز قلبه على الحّق المتع�لي.

وق���د يدفع ال�شيط�ن ب�إن�ش�ن اأبل���ه نحو اإن�ش�ٍن اأبله، ب���ل �شيط�ن ق�طع للطريق 

ويلتج���ىء في ت�شويغ هذا ال�شرك الجلّي اإلى اأّن ه���ذا المر�شد هو الإن�ش�ن الك�مل 

واأّن���ه ل �شبيل لالإن�ش�ن في الو�شول اإل���ى مق�م الغيب المطلق اإّل بو�ش�طة الإن�ش�ن 
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الك�م���ل المتج�ّش���د في الم���راآة الأحدّية للمر�ش���د، ويلتحق ّكل منهم���� حّتى نه�ية 

عمرهم� بع�لم الجّن وال�شي�طين: حيث يفّكر المر�شد في جم�ل مع�شوقه ومف�تنه، 

وهذا الإن�ش�ن الب�شي���ط بتركيز النتب�ه على محّي� مر�شده الب�ئ�س المنكو�س حّتى 

اآخ���ر حي�ته فال تن�شلخ العلقة الحيوانّية عن هذا المر�شد، ول يبلغ الإن�ش�ن الأبله 

الأعمى من�شوَده ومبتغ�ه.

ول ب���ّد من معرف���ة اأّن الموؤم���ن لّم� ك�ن �شيره ف���ي هذا الع�لم معت���دًل، وقلبه 

�شوّي���ً�، وتوّجهه نحو اهلل و�شراطه م�شتقيمً�، ك�ن ف���ي ذلك الع�لم اأي�شً� �شراطه 

م�شتقيم���ً� ووا�شحً�، وج�شمه معتدًل و�شورته و�شيرت���ه وظ�هره وب�طنه في �شورة 

الإن�ش�ن وهيئته. وعند مق�رنة قلب الم�شرك بقلب الموؤمن ن�شتطيع اأن نفهم موقع 

قل���ب الم�ش���رك وم�شيره، فحيث اإّن قلبه قد خرج ع���ن الفطرة الإلهّية، وانحرف 

ع���ن النقطة المركزّية للكم�ل، وعن بحبوحة الن���ور والجم�ل، وابتعد عن التبعّية 

لله����دي المطلق والول���ّي الك�مل، وان�شغل ب�أّنيت���ه واأن�نّيته ب�لدني���� وزخ�رفه�، لم 

ُيح�ش���ر الم�شرك في العوالم الأخرى في �شي���رة الإن�ش�ن و�شورته المعتدلة، واإّنم� 

ُيح�شر في �شورة حيوان منكو�س الراأ�س؛ لأّن الهيئة وال�شورة في ذلك الع�لم تتبع 

القلوب، واأّن الظ�هر هن�ك ظّل لب�طن الإن�ش�ن هن�، واأّن الق�شر انعك��س للّب...

ف�لقل���وب اّلتي اأعر�شت عن الحّق والحقيقة، وخرجت عن فطرته� الم�شتقيمة 

واأقبل���ت على الدني�، األقت بظالله� على ذلك الع�لم حيث يخرج اأ�شح�به� هن�ك 

من العتدال ويكونون منكو�شين، ومّتجهين نحو ع�لم الطبيعة والدني� اّلتي تعتبر 

اأ�شفل ال�ش�فلين. فمن المحتمل اأن يم�شي بع�س مكبً� على وجهه وتكون �ش�قه نحو 

الأعل���ى ويم�شي بع�س على بطنه، وبع�س على يدي���ه ورجليه، كم� ك�ن اتج�هه في 

فمن 
(1(

ه���ذا الع�ل���م {ى ائ    ائ ەئ ەئ وئ وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ ۈئ  }

)1)  �شورة الملك، الآية: 22.
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الممكن اأّن هذا ال�شتعم�ل المج�زي في هذا الع�لم المج�زي، يتحّول اإلى واقعّية 

وحقيقة في ع�لم الحق�ئق والظهور للروح�نّي�ت والغيبّي�ت.

لق���د َف�ّشرت الأح�دي���ث ال�شريفة: {ٹ ٹ  } المذك���ور في نه�ية هذه 

الآية المب�ركة ب�لإم�م اأمير الموؤمنين Q والأئّمة المع�شومين:

عن الك�في ب�إ�شن����ده عن اأبي الح�شن الم��شي Q ق�ل: »ُقْلُت: {ى ائ    

ائ ەئ ەئ وئ وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ ۈئ  }؟ قـــاَل: اإنَّ َ اهلل �َسَرَب َمَثاًل، من 
ْمِرِه، َوَجَعَل َمْن 

َ
َحـــاَد َعـــْن ِوَلَيِة َعِليّ ٍ Q َكَمْن َيْم�سي َعلى َوْجِهِه ل َيْهَتِدي لأ

راُط اْلُم�ْسَتِقيُم اأميُر اْلُموؤِْمنين«. َراٍط ُم�ْسَتِقيٍم، َوال�سِّ َتِبَعُه �َسِوّياً َعلى �سِ
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الطالب اإىل حقيقة العقل. -

اأن يتبّي  دور العقل يف التزكية. -

اجلنـــود  - بـــي  الأكـــر  اجلهـــاد  معركـــة  ي�ستح�ســـر  اأن 

الرحمانّية واجلنود ال�سيطانّية.

برنامج التزكية

الدرس الرابع
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هن����ك معركة كبيرة تدور داخل نف�س الإن�ش�ن بين عقله و�شهواته، و�شنتحّدث 

في هذا الدر�س عن هذه المعركة وحقيقة اأطرافه� ب�شي ء من التف�شيل، اإذ ل بّد 

من التعّرف على هذا الأمر؛ لأّن الم�شرف على المعركة هو نف�س الإن�ش�ن، فال بّد 

ل���ه اأن يعلم ب�أطرافه� ومدى قّوتهم ومك�من ال�شعف لديهم، ليعرف كيف يديره� 

بحيث ت�شّب في م�شلحته.

اأّم���� اأط���راف المعركة ف�لط���رف الأّول هو قوى النف����س: ال�شهوّي���ة والغ�شبّية 

والوهمّي���ة، اّلتي تقوم بدور الط�غي ال�شري���ر اّلذي ل يحّب �شوى اأن يقوم بملّذاته 

غي���ر ع�بئ بم� يخّلف وراءه من الخراب والدم�ر. والطرف الآخر هو العقل اّلذي 

يمّثل الخير والمب�دئ ال�ش�لحة. ولكّل من هذين الطرفين جنود، فجنود الأهواء 

ى جنوده بجنود العقل  النف�شّية ُت�شّمى جنود الجهل اأو جنود ال�شيط�ن، والعقل ُت�شمَّ

اأو الرحمن.

و�شن�شرح معنى العقل والجهل قبل اأن نخو�س في المعركة ونقّيم النت�ئج فيم� 

لو تغّلب اأحدهم� على الآخر.
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ما هو العقل؟

اأج����ب الإم����م ال�ش�دق Q عن هذا ال�ش���وؤال بقوله: »ما ُعِبـــَد به الرحمن 

واكُت�ســـب بـــه الِجنـــان، فقيـــل لـــه: فاّلـــذي كان فـــي معاوية؟ فقـــالQ: تلك 

.
(1(

النكراء! تلك ال�سيطنة، وهي �سبيهة بالعقل، ولي�ست بالعقل«

وُي�شتف�د من الرواية اأّن العقل هو اّلذي ُينتج الخير وي�أمر به، واأّم� اّلذي يتم�دى 

ف���ي ال�ش���ّر ويخترع الحيل واأ�ش�لي���ب المكر ف�إّنه لي�س من العق���ل بل من ال�شيط�ن 

اأي م���ن الق���ّوة الواهمة اّلتي توجد في نف�س الإن�ش����ن حينم� ي�شّخره� لأجل تنفيذ 

اأهوائه و�شهواته، وقد �شّم�ه� الإم�م Q ب�ل�شيطنة.

ول���ذا ورد في رواية اأخرى عن الإم�م ال�ش�دقQ: »من كان عاقاًل كان له 

.
(2(

دين، ومن كان له دين دخل الجّنة«

وبم���� اأّن العق���ل على هذا الق���در من ال�ش���الح اإذ يو�شل الإن�ش����ن اإلى معرفة 

الدي���ن ومعرف���ة رّب الع�لمين، فم���ن الطبيعّي اأن يكون مّت�ش���اًل ب�ش�ئر الأخالق، 

فف���ي الرواية عن اأمير الموؤمنين عل���ّي بن اأبي ط�لب Q ق�ل: »هبط جبرئيل 

مـــرت اأن اأخّيـــرك واحدة من ثـــالث فاختر 
ُ
علـــى اآدم Q فقـــال: يـــا اآدم اإّنـــي اأ

واحـــدة ودع اثنتيـــن، فقال له: وما تلك الثالث؟ قـــال: العقل والحياء والدين، 

فقال اآدم Q: فاإّني قد اخترت العقل، فقال جبرئيل Q للحياء والدين: 

ان�سرفا ودعاه، فقال: يا جبرائيل اإّنا اأمرنا اأن نكون مع العقل حيث كان، قال: 

.
(3(

ف�ساأنكما. وعرج«

 Q لذل���ك ك�ن العقل محاّلً للتكريم الإلهّي، ففي الرواية عن الإم�م الب�قر

)1)  الك�في، ال�شيخ الكليني، ج1، �س11.

)2)  و�ش�ئل ال�شيعة )اآل البيت( ، الحر الع�ملي، ج51، �س206.

)3)  من ل يح�شره الفقيه، ال�شيخ ال�شدوق، ج4، �س417.
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ق�ل: »لّما خلق اهلل العقل ا�ستنطقه ثّم قال له: اأقبل، فاأقبل، ثّم قال له: اأدبر، 

فاأدبر، ثّم قال: وعّزتي وجاللي، ما خلقت خلقاً هو اأحّب اإلّي منك، ول اأكملتك 

.
(1(

اإّل فيمن اأحّب، اأما اإّني اإّياك اآمر، واإّياك اأنهى واإّياك اأعاقب، واإّياك اأثيب«

 :Qواأّم���� الجهل فهو عدم التعّقل، فف���ي الرواية عن اأبي عبد اهلل ال�ش�دق

»اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا، قال �ُسماعة: فقلت: ُجعلت فداك 

ل نعرف اإّل ما عّرفتنا، فقال اأبو عبد اهلل: اإّن اهلل عزَّ وجلَّ خلق العقل وهو اأّول 

خلق من الروحانّيين عن يمين العر�س من نوره فقال له: اأدبر فاأدبر، ثّم قال 

لـــه: اأقبل فاأقبـــل، فقال اهلل تبارك وتعالى: خلقتك َخلقاً عظيماً وكّرمتك على 

جاج ظلمانّياً، فقال له: اأدبر 
ُ
جميـــع خلقي، قال: ثّم خلق الجهل مـــن البحر الأ

.
(2(

فاأدبر، ثّم قال له: اأقبل فلم ُيقبل، فقال له: ا�ستكبرت. فلعنه«

دور العقل 

اإّن للعقل دورًا مهّمً�، يمكن تلخي�شه ب�لنق�ط الت�لية:

1- توجيـــه الميـــول والغرائـــز الإن�سانّية: حينم� تكّلمن� ع���ن قوى النف�س، ول 

�شّيم� القّوة الغ�شبّية وال�شهوّية قلن� اإّن العقل هو اّلذي يح�ول اأن ي�شع حّدًا 

للتم���ّرد اّلذي تقوم ب���ه هذه الغرائ���ز، ويجعله� خ��شعة لق�ن���ون الم�ش�لح 

الع�ّم���ة، واإلى هذا المعن���ى اأ�ش�ر اأمير الموؤمني���نQ: »النفو�س طلقة، 

.
(3(

لكّن اأيدي العقول تم�سك اأعّنتها عن النحو�س«

اأي عن ارتك�ب المخ�لف�ت اّلتي تدّمر المجتمع.

2- الأمـــر بالخيـــر: ف����إّن العق���ل ي�أمر بكثير م���ن الأمور الأخالقّي���ة الأ�ش��س، 

)1)  الك�في، ال�شيخ الكليني، ج1، �س10.

)2)  م. ن، ج1، �س21.

)3)  ميزان الحكمة، محمدي الري�شهري، ج3، �س2039.
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كح�شن ال�شدق والوف�ء، وقب���ح الكذب والخداع، واإلى هذا المعنى اأ�ش�رت 

الكثي���ر من الرواي����ت، منه� م� ُروي ع���ن الإم�م عل���ّي Q اأّنه ق�ل: »لو 

كّنـــا ل نرجـــو جّنة ول نخ�سى ناراً ول ثوابـــاً ول عقاباً، لكان ينبغي لنا اأن 

.
(1(

نطلب مكارم الأخالق، فاإّنها مّما يدلُّ على �سبيل النجاح«

تع�ســـوه  ول  تر�ســـدوا  العقـــل  »ا�ستر�ســـدوا   :P الأك���رم  الر�ش���ول  وع���ن 

.
(2(

فتندموا«

3- ال�ســـالح الجتماعـــّي: اإّن تج�هل الإن�ش�ن لنداء العقل الداعي اإلى الخير، 

والن�ه���ي عن ال�ش���رور والطغي�ن ي���وؤّدي ب�لمجتمع�ت اإلى التحّل���ل ومن َثمَّ 

النهي����ر، وخي���ر دلي���ل و�ش�هد عل���ى �شّحة هذا الق���ول م� نراه ف���ي الدول 

الكبرى اّلت���ي نقمت على الدين واعتبرته ك�بتً� لح�ج�ت الإن�ش�ن، و�شّرعت 

الإب�حّية، فه� هي اليوم تع�ني الأمّرين من جّراء �شي�ع الن�شل وتفّكك الأ�شر 

وانقرا����س الحي����ة الع�ئلّية الأ�شرّي���ة، ولو ح�ولن� اأن نج���د ال�شبب الرئي�س 

له���ذه الم�ش�كل لوجدن� الإج�بة في اأّنهم لم ُي�شغوا لنداء العقل، وعن اأمير 

ل العقل على الهوى؛ لأّن العقـــل يمّلكك الزمان،  الموؤمني���نQ: »ُف�سِّ

.
(3(

والهوى ي�ستعبدك للزمان«

الجهاد األكبر

بع���د اأن عرفن���� حقيقة العق���ل والجهل في الإن�ش����ن واأّنهم���� مت�ش�رع�ن على 

ال���دوام، �شنتحّدث فيم� يلي، عن هذا ال�شراع العنيف اّلذي يجري داخل النف�س 

بي���ن جنودهم�، وهن� يكون الجه�د الحقيقّي، يق���ول الإم�م الخميني}: وفيه� 

)1)  م�شتدرك الو�ش�ئل، الميرزا النوري، ج11، �س193.

)2)  م.ن، ج2، �س286.

)3)  راجع كت�ب الأفك�ر والميول، الأ�شت�ذ محمد تقي فل�شفي، ج1، �س 160 وم� بعده�.
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)اأي ف���ي مملك���ة الب�طن عند الإن�ش�ن( تك���ون جنود النف�س اأكث���ر مّم� في مملكة 

الظ�ه���ر واأهّم، وال�شراع والنزاع فيه� بين الجنود الرحم�نّية وال�شيط�نّية اأعظم 

والغلبة والنت�ش�ر فيه� اأ�شّد واأهّم...

وجه�د النف�س في هذا المق�م مهّم للغ�ية عند الم�ش�يخ العظ�م من اأهل ال�شلوك 

والأخ���الق، بل ويمك���ن اعتب�ر ه���ذا المق�م منبع جمي���ع ال�شع����دات والتع��ش�ت، 

.
(1(

والدرج�ت والدرك�ت

نموذج عن معركة

من المن��شب اأن نذكر نموذجً� من المع�رك اّلتي تجري في ب�طن الإن�ش�ن بين 

جنود العقل والجهل حّتى تتبّين لن� كيفّية هذا ال�شراع ب�شكل اأو�شح.

فمن النم�ذج اّلتي �شّلط الت�ريخ عليه� �شوءًا، نموذج عمر بن �شعد حين وعده 

الخليف���ة الظ�ل���م يزيد بن مع�وي���ة )لعنه اهلل(، ب�إم����رة الرّي، ولكّن���ه طلب منه 

 R مق�ب���ل منحه لإم�رة الرّي، اأن يقتل الإم�م الح�شين بن علّي بن اأبي ط�لب

واب���ن ال�شّي���دة الزهراء وحفيد ر�ش���ول اهللP، فهن� ا�شطّف���ت الجنود للمعركة 

ف���ي نف�س عمر بن �شعد، فجع���ل يتخّير بين قتل الح�شي���ن Q واّلذي ت�أمره به 

النف����س الأّم�رة وحّب الج�ه والمن�شب لين�ل اإم�رة الرّي، وبين العقل اّلذي يمنعه 

ع���ن ذل���ك من خالل جن���د الرحمن اّلذي���ن يحّذرونه من ع�قبة قت���ل اإم�م زم�نه 

المظلوم، وك�ن يقول في ليله:

ال����ريِّ وال����ريُّ منيتي ح�شين ِ؟اأاأت�����رُك م��ل��َك  ب��ق��ت��ِل  م���أث��وم��ً�  اأرج�����ُع  اأم 

دونه� لي�س  اّل��ت��ي  ال��ن���ُر  م��ث��ِل��ِه  ح���ج����ٌب وُم���ل���ُك ال�����ريِّ ق�����ّرُة عينيففي 

)1)  الأربعون حديثً�، الإم�م الخميني}، حديث جه�د النف�س.
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 فهن���� يتجّلى ويحتدم ال�شراع لحتالل النف����س، ولكن في هذه المعركة تغّلبت 

جن���د ال�شيط�ن عل���ى عقل عمر بن �شعد فر�شخ لحّب الج����ه، وقتل الإم�م الع�دل 

.Pحفيد الر�شول

ونم���وذج اآخر ينقله لن� الت�ري���خ وهو موقف الحّر بن يزيد الري�حّي، اّلذي ك�ن 

ف���ي جي�س اب���ن زي�د وقد خّير نف�شه بين الجّنة اّلت���ي يلق�ه� ب�ل�شت�شه�د من اأجل 

 ،Qالهدف النبيل في الدف�ع عن الإ�شالم الحقيقّي المتمّثل ب�لإم�م الح�شين

وبي���ن الن����ر اّلتي تتمّث���ل في دعم الطغي�ن اّل���ذي يمّثله يزيد ب���ن مع�وية، ف�خت�ر 

.Qالجّنة وع�د ت�ئبً� اإلى مع�شكر الإم�م الح�شين

تقييم لنتائج المعركة

اإّن الهزيمة اّلتي تتعّر�س له� الجيو�س في المع�رك اّلتي تجري بين المتح�ربين 

ف���ي الدني�، قد تكون هزيمة مح���دودة في كثير من الأحي�ن، وقد ي�شتطيع الجي�س 

اأن يلمل���م �شفوفه مّرة اأخرى ليع�ود �شّن الهجوم عل���ى الأعداء، ولكن في معركة 

جنود العقل والجهل قد يكون هذا ممكنً� في اأّول الأمر، اإّل اأّن الأمر يختلف فيم� لو 

انت�شر جنود الجهل ن�شرًا �ش�حقً�، فيجب على الإن�ش�ن اللتف�ت كثيرًا اإلى نف�شه 

في هذا الجه�د، فمن الممكن - ل �شمح اهلل - اأن ُت�شفر هزيمة الجنود الرحم�نّية 

ف���ي تل���ك المملكة وتركه� خ�لي���ة للغ��شبين والمحتّلين من جن���ود ال�شيط�ن، عن 

اله���الك الدائم لالإن�ش�ن ب�ل�شورة اّلتي ي�شتحيل معه� تالفي الخ�ش�رة ول ت�شمله 

�شف�ع���ة ال�ش�فعين، وينظ���ر اإليه اأرحم الراحمين اأي�شً� بعي���ن الغ�شب وال�شخط، 

نعوذ ب�هلل من ذلك، بل وي�شبح �شفع�وؤه خ�شم�َءه، وويل لمن ك�ن �شفيعه خ�شمه.

ويعلم اهلل اأّي عذاب وظلم�ت و�شدائد وتع��ش�ت تلي هذا الغ�شب الإلهّي، وتعقب 

���وم والأف�عي والعق�رب  مع����داة اأولي�ء اهلل حيث تك���ون كّل نيران جهّنم وكّل الزقُّ

ل �ش���ي ء اأم�م هزيم���ة جنود الرحم�ن من ِقَبِل جنود ال�شيط����ن اّلتي تترّتب عليه� 
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عقوب����ت تفوق جميع نيران جهّن���م والزّقوم والأف�عي. والعي�ذ ب�هلل من اأن ي�شّب 

عل���ى روؤو�شن�، نحن ال�شعف�ء والم�ش�كين، ذلك العذاب اّلذي ُيخبر عنه الحكم�ء 

والعرف����ء واأهل الري��شة وال�شلوك، ف�إّن جميع اأ�ش���ك�ل العذاب اّلتي تت�شّورونه�، 

ي�شي���رة و�شهلة في مق�بله، وجميع النيران اّلتي �شمعتموه�، جّنة ورحمة في قب�له 

وب�لن�شبة اإلى ذلك العذاب.

خ��������ا���������ص��������ة ال����������در�����������س

- اإّن هن����ك طرفين للمعركة اّلتي تحدث داخ���ل النف�س الإن�ش�نّية؛ الطرف الأّول 

هو قوى النف�س: ال�شهوّية والغ�شبّية والوهمّية، اّلتي تقوم بدور الط�غي ال�شرير 

اّل���ذي ل يحّب �شوى اأن يقوم بملّذاته غير ع�بى ء بم� يخّلف وراءه من الخراب 

والدم����ر، والط���رف الآخر هو العقل اّل���ذي يمّثل الخير والمب����دئ ال�ش�لحة، 

ول���كّل من هذين الطرفين جنود، فجن���ود الأهواء النف�شّية ت�شّمى جنود الجهل 

اأو جنود ال�شيط�ن، والعقل ت�شّمى جنوده بجنود العقل اأو الرحمن.

- اإّن العق���ل هو اّلذي يدرك الخير وي�أمر به، واأّم� اّلذي يتم�دى في ال�شّر ويخترع 

الحي���ل واأ�ش�ليب المك���ر ف�إّنه لي�س من العقل، بل من ال�شيط����ن، اأي من القّوة 

الواهم���ة اّلت���ي توجد في نف����س الإن�ش�ن حينم���� ي�شّخره� لأج���ل تنفيذ اأهوائه 

و�شهواته، وت�شّمى حينئذ ب�ل�شيطنة.

- ل���و انت�شر جنود الجهل في المعركة على جنود العقل قد يكون تدارك الهزيمة 

ممكن���ً� ف���ي اأّول الأم���ر، اإّل اأّن الأمر يختلف فيم� لو �شحق جن���وُد الجهل جنوَد 

العق���ل، فيجب على الإن�ش����ن اللتف�ت كثيرًا اإلى نف�شه ف���ي هذا الجه�د، فمن 

الممك���ن - ل �شمح اهلل - اأن ُت�شفر هزيمة الجنود الرحم�نّية في تلك المملكة 

وتركه���� خ�لية للغ��شبين والمحتّلين من جن���ود ال�شيط�ن، عن الهالك الدائم 

لالإن�ش�ن ب�ل�شورة اّلتي ي�شتحيل معه� تالفي الخ�ش�رة.
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�أ������������������������س�����������������������ئ�����������������������ل�����������������������ة

1- م� هو العقل؟

2- م� هو الجهل؟

3- كيف يت�ش�رع جنود العقل والجهل؟

4- كيف يمكن لجنود العقل اأن تهزم جنود الجهل؟

م نت�ئج المعركة فيم� لو انت�شر اأّي من الفريقين. 5- قيِّ

ل�����������ل�����������م�����������ط�����������ال�����������ع�����������ة

حبُّ �هلل تعالى 

من مواعظ الإمام الخمينّي} في كتاب »الأربعون حديثاً«:

اعل���م اأّن م���� تن�له النف�س من حّظ في هذه الدني����، يترك اأثرًا في القلب، وهو 

م���ن ت�أثير الملك والطبيع���ة، وهو ال�شبب ف���ي تعّلقه ب�لدني�. وكّلم���� ازداد التلّذذ 

ب�لدني����، ا�شت���ّد ت�أّثر القل���ب وتعّلقه به� وحّبه له����، اإلى اأن يّتجه القل���ب ُكّليً� نحو 

الدني� وزخ�رفه�، وهذا يبعث على الكثير من المف��شد. اإّن جميع خط�ي� الإن�ش�ن 

وابت���الءه ب�لمع��شي وال�شّيئ�ت �شببه� هذا الح���ّب للدني� والتعّلق به�، كم� ورد في 

الحديث اّلذي اأوردن�ه من كت�ب اأ�شول الك�في قبل قليل.

واإّن م���ن المف��شد الكبي���رة لحّب الدني� - كم� ك�ن يقول �شيخن� الع�رف روحي 

ف���داه - ه���و اأّن���ه اإذا انطبع حّب الدني� عل���ى �شفحة قلب الإن�ش����ن، وا�شتّد الأن�س 

به����، انك�ش���ف له عند الموت اأّن الحّق المتع�ل يف�ش���ل بينه وبين محبوبه، ويفّرق 

بينه وبين مطلوب���ه، فيغ�در الدني� �ش�خطً� مغت�ظً� على ولّي نعمته. اإّن هذا القول 

الق��ش���م للظهر يج���ب اأن يوقظ الإن�ش�ن اأّيم� اإيق�ظ للحف����ظ على قلبه. ف�لعي�ذ 
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ب�هلل من اإن�ش�ن ي�شخط على ولّي نعمته، م�لك الملوك الحّق، اإذ لي�س اأحد يعرف 

�شورة هذا ال�شخط والعداء، غير اهلل تع�لى.

ويق���ول اأي�شً� �شيخن� المعّظم} نقاًل عن اأبي���ه المعّظم، اإّنه ك�ن في اأواخر 

عم���ره خ�ئف���ً� ب�شبب المحّب���ة اّلتي ك�ن يكّنه���� لأحد اأولده، ولكّن���ه بعد النهم�ك 

ب�لرّي��ش�ت النف�شّية تخّل����س من ذلك الخوف، وانتقل اإلى دار ال�شرور م�شرورًا، 

ر�شوان اهلل عليه.

ج����ء في »الكافي« ب�إ�شن�ده عن طلحة بن زي���د، عن اأبي عبد اهلل Q ق�ل: 

نيـــا َكَمَثـــِل مـــاء البحِر ُكلَّمـــا �َسِرَب ِمْنـــُه العط�ســـاُن ازداَد َعَط�ســـاً َحتَّى  »َمَثـــُل الدُّ

يقتله«.

اإّن حّب الدني� ينتهي ب�لإن�ش�ن اإلى الهالك الأبدّي، وهو اأ�شل البالي� وال�شّيئ�ت 

يَناَر  ْرَهَم َوالدِّ الب�طنّي���ة والظ�هرّي���ة، وقد نقل عن ر�شول اهلل P قول���ه: »اإِنَّ الدِّ

ْهلََكا َمْن َكاَن َقْبلَُكْم، َوُهَما ُمْهِلَكاُكْم«.
َ
اأ

وعل���ى فر����س اأّن الإن�ش�ن ل���م يرتكب مع��شي اأخرى، عل���ى الرغم من اأّن هذا 

الفر����س بعيد، اأو من الم�شتحيل ع�دة، ف�إّن التعّل���ق ب�لدني� نف�شه مع�شية، بل اإّن 

مقي��س طول بق�ء الإن�ش�ن في ع�لم القبر والبرزخ هو اأمث�ل هذه التعّلق�ت. فكّلم� 

ك�ن التعّل���ق ب�لدني���� اأقّل ك�ن الب���رزخ وقبر الإن�ش�ن اأكثر ن���ورًا واأو�شع، ومكثه فيه 

اأق�شر. لذلك فقد ورد في بع�س الرواي�ت اأّن ع�لم القبر لأولي�ء اهلل ل يزيد عن 

ثالث���ة اأي����م، واإّنم� ك�ن هذا لأج���ل التعّلق الطبيعّي والعالق���ة الِجِبّلية لأولي�ء اهلل 

تج�ه الع�لم.

واإّن م���ن مف��ش���د حّب الدني� والتعّلق به� هو اأّنه يجع���ل الإن�ش�ن يخ�ف الموت. 

وه���ذا الخوف الن��شئ م���ن حّب الدني����، والتعّلق القلبّي به� المذم���وم جّدًا، غير 

الخ���وف من المرجع - م�آل الإن�ش�ن بعد الموت - المعدود من �شف�ت الموؤمنين. 
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اإّن اأهّم �شعوبة في الموت هي الخوف من الموت. يقول المحّقق المدّقق الإ�شالمّي 

الب�رع، ال�شّيد العظيم ال�ش�أن، الدام�د كّرم اهلل وجهه في كت�به »القب�سات« اّلذي 

ُيَعدُّ من الكتب الن�درة: »َل ُيخِيفّنك الموُت، فاإنَّ َمراَرته في خوفه«.
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أهداف الدرس

اأن يتعـــّرف الطالـــب علـــى الرنامـــج اليومـــّي لتهذيـــب  -

النف�س.

للنف�ـــس  - واملراقبـــة  املحا�سبـــة  تـــرك  اأهمّيـــة  يتبـــّي  اأن 

وخطورتها.

اأن يلتـــزم مبعاتبـــة نف�سه ومعاقبتها عنـــد املخالفة �سمن  -

املوازين ال�سرعّية.

أسس تهذيب النفس

الدرس الخامس
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تمهيد

اإّن الإن�ش�����ن م����� دام حّيً� في ه����ذه الدني� تتوّفر لديه فر�ش����ة الرتق�ء في مدارج 

الكم�ل، ف�إن ك�ن مبتلى بعيوب فعليه اأن يتخّل�س منه� وُي�شلح نف�شه، واإن ك�ن موّفقً� 

ب�لتحّل����ي ب�شف�ت نف�س جّيدة واأعم�ل جوارح ح�شنة، فعليه اأن ي�شعى نحو الأح�شن، 

ف�لإ�شالح وتهذيب النف�س ل ي�أتي�ن �شدفة، واإّنم� هم� نتيجة �شعي الإن�ش�ن {مئ 

، فم� هو البرن�مج اّلذي ي�ش�عده على ذلك؟
(1(

ىئ يئ جب  حب خب  }
اإّن البرن�مج قد و�شعه لن� اهلل تب�رك وتع�لى واأر�شله مع الأنبي�ء R واأنزله 

 ف�لبرن�مج متوّفر 
(2(

في كت�به العزيز: {ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ           }

ومع���روف، ولكّن ال�ش���وؤال الحقيقّي: كيف ُيمكن اأن نل���زم اأنف�شن� بهذا البرن�مج؟ 

يمك���ن ذلك من خ���الل مح��شب���ة النف�س وم�ش�ءلته����، كم� في الرواي���ة عن اأمير 

.
(3(

الموؤمنينQ: »من تعاهد نف�سه بالمحا�سبة اأمن فيها المداهنة«

وذلك باتِّباع الخطوات الآتية:

اأّوًل: ي�ش�رط نف�شه على م� تفعله وتتركه.

)1)  �شورة النجم، الآية:39.

)2)  �شورة الإن�ش�ن، الآية:3.

)3)  م�شتدرك الو�ش�ئل، الميرزا النوري، ج12، �س153.
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ثانياً: يراقبه� دائم� واأبدًا وفي جميع الح�لت ليمنعه� من اأّي انحراف 

محتمل.

ثالثاً: يح��شبه� ليرى مدى التزامه� بم� ا�شترطه عليه�.

رابعاً: يع�تبه� لو تبّين له عدم التزامه� بم� ا�شترطه عليه�.

خام�ســـاً: له اأن يع�قبه� بعد اإدانته�، فيمنعه� من تحقيق �شهواته� �شّيم� 

في موارد تق�شيره�.

هذه الخطوات الخم�س هي البرن�مج اليومّي اّلذي يجب اأن يلتزم به الإن�ش�ن.

هذا على نحو الإجم�ل و�شنتحّدث عن هذه المراحل ب�شي ء من التف�شيل.

المشارطة 

ف�لم�ش�رط���ة ه���ي اأن ي�ش�رط الإن�ش�ن نف�شه في اأّول يومه على اأن ل يرتكب فيه 

اأّي عم���ل يخ�ل���ف اأوامر اهلل، ويّتخذ قرارًا بذلك ويعزم علي���ه، واأّم� العزم فيكون 

عن���د كّل �شخ����س بح�شبه، فمن ك�ن ت����ركً� لبع�س الواجب�ت فعلي���ه اأن يعزم على 

اأن ل يت���رك واجبً�، ومن ك�ن ف�عال للمحّرم����ت - والعي�ذ ب�هلل - فعليه اأن يعزم 

عل���ى تركه����، واأّم� من ك�ن قد ترّفع عن هذي���ن الأمرين بحيث ك�ن يفعل الواجب 

ويت���رك المح���ّرم فعليه اأن يعزم على الثب����ت، ووا�شح اأّن ترك م���� ُيخ�لف اأوامر 

اهلل تع�ل���ى ليوم واحد اأمر ي�شير للغ�ية، ويمكن لالإن�ش�ن بكّل �شهولة اأن يلتزم به، 

واإن اختلفت درج�ت ي�شره من �شخ�س لآخر اإّل اأّنه في النه�ية اأمر ي�شير، ف�عزم 

و�ش����رط نف�شك وجّرب، وانظر كيف اأّن الأمر �شهل ي�شير، ف�إّن اهلل تع�لى اإذا راأى 

، ومن 
(1(

م���ن العبد �شعيً� للتقّرب اإليه اأخذ بي���ده وي�ّشر له اأمره {ے ۓ  }

الممكن اأن ي�شّور لك اإبلي�س اللعين وجنده اأّن الأمر �شعب وع�شير. ف�علم اأّن هذه 

ه���ي م���ن تلبي�ش�ت هذا اللعين، ف�لعن���ه قلبً� وعماًل، واأخرج الأوه����م الب�طلة من 

)1)  �شورة الليل، الآية:7.
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قلبك، وجّرب ليوم واحد، فعند ذلك �شت�شّدق هذا الأمر.

وينبغ���ي اللتف�ت هن� اأن ل يثقل الإن�ش�ن عل���ى نف�شه، كم� ورد في الرواية عن 

اأب���ي عب���د اهلل Q: »اإّن اهلل عزَّ وجـــلَّ و�سع الإيمـــان على �سبعـــة اأ�سهم؛ على 

البـــّر وال�ســـدق واليقيـــن والر�ســـا والوفـــاء والعلـــم والحلم، ثّم ق�ســـم ذلك بين 

النا�ـــس، فمـــن جعل فيه هذه ال�سبعة الأ�سهم فهو كامل، محتِمل، وق�ّسم لبع�س 

النا�ـــس ال�سهـــم ولبع�س ال�سهميـــن ولبع�س الثالثة حّتى انتهـــوا اإلى �سبعة، ثّم 

قـــال: ل تحملـــوا على �ساحب ال�سهم �سهمين ول على �ساحب ال�سهمين ثالثة 

.
(2(

»...
(1(

فتبه�سوهم

المراقبة

وبعد هذه الم�ش�رطة عليك اأن تنتقل اإلى »المراقبة«، وهي اأن تنتبه طوال اليوم 

اإلى عملك، واإذا ح�شل ل �شمح اهلل حديث لنف�شك ب�أن ترتكب عماًل مخ�لفً� لأمر 

اهلل - وه���ذا اأمر ممكن الح�شول؛ لأّن ال�شيط�ن وجنده لن يدعوك تهزمهم بهذه 

ال�شهولة، فهم يريدونك اأن تتراجع عّم� ا�شترطته على نف�شك - ف�لعنهم وا�شتعذ 

ب����هلل من �شّرهم، واأخرج تلك الو�ش�و�س الب�طل���ة من قلبك، وقل لل�شيط�ن: »اإّني 

ا�سترطت على نف�سي اأن ل اأقوم في هذا اليوم، وهو يوم واحد، باأّي عمل يخالف 

اأمـــر اهلل تعالـــى، وهو ولّي نعمتي طول عمري، فقد اأنعم وتلّطف عليَّ بال�سّحة 

وال�سالمـــة والأمـــن واألطـــاف اأخـــرى، ولو اأّني بقيـــت في خدمته اإلـــى الأبد لما 

اأّديت حقِّ واحدة منها، وعليه فلي�س من الالئق اأن ل اأفي ب�سرط ب�سيط كهذا«، 

والمراقب���ة ل تتع�ر�س مع اأّي من اأعم�ل���ك ك�لك�شب وال�شفر والدرا�شة، فكن على 

.
(3(

هذه الح�ل اإلى الليل ريثم� يحين وقت المح��شبة

)1)  تبه�سوهم: اأي تثقلوا عليهم وتوقعوهم في ال�شّدة.

)2)  الك�في، ال�شيخ الكليني، ج2، �س42.

)3)  الأربعون حديثً�، الإم�م الخميني }، الحديث الأّول بتلخي�س وت�شّرف.
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المحاسبة

واأّم���� »المحا�سبـــة« فهي اأن تح��شب نف�شك لت���رى: هل اأّديت م� ا�شترطت على 

نف�شك مع اهلل، ولم تخن ولّي نعمتك في هذه المع�ملة ال�شغيرة؟ وقد ورد عن اأمير 

الموؤمني���نQ: »حا�سبوا اأنف�سكم قبل اأن ُتحا�َسبـــوا ووازنوها قبل اأن تواَزنوا، 

حا�سبوا اأنف�سكم باأعمالها وطالبوها باأداء المفرو�س عليها والأخذ من فنائها 

وعن���ه Q: »ما اأحـــّق الإن�سان اأن تكون له �ساعـــة ل ي�سغله �ساغل، 
(1(

لبقائها«

، واإذا 
(2(

يحا�سب فيها نف�سه فينظر فيما اكت�سب له وعليها، في ليلها ونهارها«

كنت قد وفيت حّقً� ف��شكر اهلل على هذا التوفيق، واإن �ش�ء اهلل يي�ّشر لك �شبح�نه 

التق���ّدم في اأمور دني�ك واآخرتك، و�شيكون عمل الغد اأي�شر عليك من �ش�بقه؛ لأّن 

النف����س مطواعة لعقل الإن�ش����ن ك�ل�شمع في يديه ل ك�لحدي���د اإذ من ال�شعب اأن 

ُيلوى، فعلى الإن�ش�ن اأن يطّوع نف�شه على الأمور الح�شنة ولو ك�نت لل�شر اأميل منه� 

للخير، ف�لإن�ش�ن نف�شه هو اّلذي اأو�شله� اإلى هذه الح�لة، كم� اأّن النف�س في �شغر 

العم���ر اأ�شه���ل اإ�شالحً� من الكبر، ولذا ا�شتهر القول »العلـــم في ال�سغر كالنق�س 

فـــي الحجـــر«، فعلى الإن�ش�ن المهتّم ب�إ�ش���الح النف�س اأن يجهد في �شب�به لقتالع 

الملك�ت الرديئة اّلتي ي�شعب قلعه� في الكبر، وهذا م� حّثت عليه الرواي�ت، منه� 

ق���ول الر�شول الأك���رم P لأبي ذّر الغف�رّي ر�ش���وان اهلل تع�لى عليه: »يـــا اأبا ذّر، 

.
(3(

اغتنم خم�ساً قبل خم�س، �سبابك قبل هرمك...«

وعل���ى كّل ح�ل ف�إن كنت مهتّمً� ب�إ�شالح نف�شك، فواظب على هذا العمل فترة، 

والم�أم���ول اأن يتحّول اإلى َمَلَكة فيك بحيث ي�شب���ح ي�شيرًا للغ�ية، و�شت�شعر عنده� 

ب�للّذة والأن�س في ط�عة اهلل تع�لى وترك مع��شيه.

)1)  م�شتدرك الو�ش�ئل، الميرزا النوري، ج12، �س 153.

)2)  م. ن، ج12، �س 154.

)3)  و�ش�ئل ال�شيعة، الحر الع�ملي، ج1، �س114.
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واإذا حدث - ل �شمح اهلل - في اأثن�ء المح��شبة ته�ون وفتور تج�ه م� ا�شترطت 

عل���ى نف�ش���ك، ف��شتغفر اهلل واطلب العف���و منه، واعزم على الوف����ء بكّل �شج�عة 

ب�لم�ش�رط���ة غدًا، وكن على هذا الح�ل كي يفتح اهلل تع�لى اأم�مك اأبواب التوفيق 

وال�شع�دة، ويو�شلك اإلى ال�شراط الم�شتقيم لالإن�ش�نّية.

المعاتبة والمعاقبة

بعد اأن ي�شترط الإن�ش�ن على نف�شه ويراقبه� ويح��شبه� ف�إن تبّين له اأّنه� ارتكبت 

م����� يخ�لف ال�شرط اّلذي ا�شترطه عليه�، فال بّد له م����ن اأن يع�تبه� ثّم يع�قبه� من 

اأج����ل اأن تت����ّم �شفقته ويجني ثم�ره�، واإّل ف�إّنه يجد نف�شه قد اأهدر عمره وقد خ�شر 

راأ�����س م�له في �شفقة خ��شرة لم يتدارك الخ�ش�رة فيه� من اأّوله�، وفي الرواية عن 

الإم�����م ال�ش�دق Q: »حّق علــــى كّل م�سلم يعرفنا اأن يعــــرف عمله في كّل يوم 

وليلــــة علــــى نف�سه، فيكــــون محا�سب نف�سه، فاإن راأى ح�سنــــة ا�ستزاد منها واإن راأى 

يقول الفي�س الك��ش�ني: والعجب 
(1(

�سّيئة ا�ستغفر منها، لئاّل ُيخزى يوم القيامة«

اأّنك تع�قب عبدك واأمتك واأهلك وولدك على م� ي�شدر عنهم من �شوء خلق وتق�شير 

في اأمر، وتخ�ف اأّنك لو تج�وزت عنهم خرج اأمرهم من يدك وبغوا عليك، ثّم تهمل 

نف�ش����ك وهي اأعظم عداوة لك و�شراوة، واأ�شّد طغي�نً� عليك، و�شررك من طغي�نه� 

اأعظ����م من طغي�ن اأهلك، ف�إّن غر�شهم اأن ي�شّو�شوا عليك معي�شة الدني�، ولو عقلت 

لعلمت اأّن العي�س عي�س الآخرة، واأّن نعيم الجّنة هو النعيم المقيم اّلذي ل اآخر له، 

.
(2(

ونف�شك هي اّلتي تنّغ�س عليك عي�س الآخرة فهي اأولى ب�لمع�قبة من غيره�

العقوبة على قدر المخالفة

ك�ن علم�وؤن���� العظ����م، قّد�س اهلل تع�لى اأ�شراره���م، ي�ش�رطون ويع�هدون اهلل 

)1)  م�شتدرك الو�ش�ئل، الميرزا النوري، ج12، �س 153.

)2)  المحّجة البي�ش�ء، الفي�س الك��ش�ني، ج8، �س 169.
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تع�ل���ى عل���ى فعل م� اأو ترك اأمر م� وينذرون ال�شي�م لأوق�ت محّددة لو خ�لفوا م� 

�شرطوه على اأنف�شهم، وبذلك يكون مثل هذا النذر م�نعً� لهم عن مخ�لفة ال�شرط 

لأّن ثقل العق�ب ي�شّكل رادعً� عن ارتك�ب الجريمة.

وم���ن المن��شب اأن يلتف���ت الإن�ش�ن اإلى اأّن العقوبة يح�شن اأن تكون من �شنف 

الخي�ن���ة اّلت���ي ق�م به� الإن�ش����ن ل�شرطه، فل���و ك�نت الخي�ن���ة مرتبطة ب�لطع�م 

وال�ش���راب فليك���ن العق�ب ب�لمنع عنهم���� ك�ل�شوم، ولو ك�نت م���ن �شنف �شهوة 

الن�ش����ء فيكون العق�ب للنف�س بمنعه� عن هذه ال�شهوة لمّدة يح�شل به� الغر�س 

م���ن العق�ب، ولو ك�ن���ت ب�شبب كثرة ال���كالم، فليع�قب نف�ش���ه ب�ل�شمت لفترة، 

وهكذا.

العقاب ضمن الموازين الشرعّية

اإّن اإيج�بّي���ة اأن يع�ق���ب الإن�ش�ن نف�شه ل تعني اأن يع�قبه� ب����أّي عق�ب، كم� قد 

يفع���ل بع�س الن��س ك�أن يعّذب���وا اأنف�شهم ب�شكل موؤٍذ وخطير، واإّن الإن�ش�ن الموؤمن 

ب����هلل واليوم الآخ���ر عليه اأن يلتفت اإلى ح���دود ال�شريعة في ه���ذا المورد كم� في 

�ش�ئ���ر الموارد وكم���� هو معروف »ل يطاع اهلل مـــن حيث ُيع�ســـى«، ولعّل ال�شوم 

م���ن اأف�شل الأمور اّلتي ُي�شتع�ن به� عل���ى النف�س لقوله تع�لى: {ۓ ۓ 

والمق�ش���ود م���ن ال�شبر ال�شي�م، كم� توؤّك���د الرواية عن الإم�م 
(1(

ڭڭ  ...}
.

(2(

ال�ش�دق

)1)  �شورة البقرة، الآية: 45.

)2)  الك�في، الكليني، ج4، �س63.
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- على الإن�ش�ن المكّلف اأن يح��شب نف�شه في كّل يوم، فيبداأ ب�لم�ش�رطة في�ش�رط 

نف�ش���ه ف���ي اأّول يومه على اأن ل يرتكب فيه اأّي عم���ل يخ�لف اأوامر اهلل، ويّتخذ 

قرارًا بذلك ويعزم عليه.

- اإذا ح�ش���ل - ل �شم���ح اهلل - حديث للنف�س ب�أن ترتكب عماًل مخ�لفً� لأمر اهلل، 

ف�علم ب�أّنه و�شو�شة ال�شيط�ن والنف�س الأّم�رة ب�ل�شوء، فخ�لفهم� وا�شتعذ ب�هلل 

من �شّرهم�.

- ح��شب نف�شك اآخر اليوم لترى: هل اأّديت م� ا�شترطت على نف�شك مع اهلل، ولم 

تخن ولّي نعمتك في هذه المع�ملة ال�شغيرة؟ ف�إذا كنت قد وفيت حّقً� ف��شكر 

اهلل عل���ى ه���ذا التوفيق، واإن �ش�ء اهلل يي�ّشر ل���ك - �شبح�نه - التقّدم في اأمور 

دني�ك واآخرتك، و�شيكون عمل الغد اأي�شر عليك من �ش�بقه.

- بعد اأن ي�شترط الإن�ش�ن على نف�شه ويراقبه� ويح��شبه� ف�إن تبّين له اأّنه� ارتكبت 

م� يخ�لف ال�شرط اّلذي ا�شترطه عليه�، فال بّد من اأن يع�تبه� ثّم يع�قبه� من 

اأجل اأن تتّم �شفقته ويجني ثم�ره�، واإّل ف�إّنه �شيجد نف�شه قد اأهدر عمره وقد 

خ�شر راأ�س م�له في �شفقة خ��شرة، لم يتدارك الخ�ش�رة فيه� من اأّوله�.

- اإّن اإيج�بّي���ة اأن يع�قب الإن�ش�ن نف�شه ل تعني اأن يع�قبه� ب�أّي عق�ب، ك�أن يعّذب 

نف�ش���ه ب�ش���كل موؤذ وخطير، ف����إّن الإن�ش�ن الموؤمن ب�هلل والي���وم الآخر عليه اأن 

يلتفت اإلى حدود ال�شريعة في هذا المورد، وكم� هو معروف »ل يطاع اهلل من 

حيث ُيع�سى«.
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�أ������������������������س�����������������������ئ�����������������������ل�����������������������ة

م� معنى المراقبة؟ وم� هي اأهّميته� وكيفّيته�؟- 1

لم�ذا ل بّد من الم�ش�رطة؟ وم� هي كيفّيته�؟- 2

كيف تكون المح��شبة؟- 3

تحّدث عن المع�تبة والمع�قبة.- 4

هل هن�ك من ميزان �شرعّي للمع�قبة؟- 5

 
ل�����������ل�����������م�����������ط�����������ال�����������ع�����������ة

(((
Qمن عبادة �لإمام �ل�سّجاد زين �لعابدين 

يت الإم�م زين العبدين Q يطوف من الع�ش�ء اإلى 
َ
ق����ل ط�وو�س الفقيه: راأ

ال�شح���ر ويتعّبد، فلّم� ل���م ير اأحدًا رمق ال�شم�ء بطرفه، وق����ل: اإلهي غ�رت نجوم 

�شم�واتك، وهجع���ت عيون اأن�مك، واأبوابك مفّتح����ت لل�ش�ئلين، جئتك لتغفر لي 

ي محّمد P ف���ي عر�ش�ت القي�مة، ث���مَّ بكى وق�ل:  وترحمن���ي وترين���ي وجه جدِّ

ت���ك وجاللك، م���� اأردت بمع�شيت���ي مخ�لفت���ك، وم� ع�شيت���ك اإذ ع�شيتك  وعزَّ

، ول بنك�لك ج�هل، ول لعقوبت���ك متعّر�س، ولكن �شّولت لي نف�شي  واأن���� بك �ش�كٌّ

واأع�نن���ي على ذلك �شترك المرخ���ى به علّي، ف�لآن من عذاب���ك من ي�شتنقذني؟ 

وبحبل من اأعت�شم اإن قطعت حبلك عّني؟

ف���وا �شواأت�ه غدًا من الوقوف بين يديك، اإذا قي���ل للمخّفين ُجوزوا، وللمثقلين 

حّط���وا، اأمع المخّفين اأجوز؟ اأم مع المثقلين اأحّط؟ ويلي! كّلم� ط�ل عمري كثرت 

)1)  ال�شحيفة ال�شّج�دية )اأبطحي(، �س176.
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خط�ي�ي ولم اأتب، اأم� اآن لي اأن اأ�شتحي من رّبي؟! ثّم بكى واأن�ش�أ يقول:

المنى ي��� غ���ي��ة  ب���ل��ن���ر  محّبتي؟ اأت��ح��رق��ن��ي  اأي����ن  ث���ّم  رج����ئ���ي  ف����أي���ن 

كجن�يتي اأت�����ي�����ت ب�����أع����م�����ل ق����ب�����ح ردّي������ة جنى  خلٌق  ال��ورى  في  وم��� 

ث���مَّ بكى وق�ل: �شبح�ن���ك ُتع�شى ك�أّنك ل ُت���رى وتحلم ك�أّنك ل���م ُتع�س تتوّدد 

اإل���ى خلقك بح�شن ال�شنيع ك�أّن بك الح�ج���ة اإليهم، واأنت ي� �شّيدي الغنيُّ  عنهم. 

ر�س �ش�جدًا. ق�ل: فدنوت منه ورفع���ت راأ�شه وو�شعته على ركبتي 
َ
ث���مَّ  خرَّ اإل���ى الأ

ه، ف��شتوى ج�ل�شً� وق�ل: من اّلذي �شغلني عن  وبكي���ت حّتى جرت دموعي على خدِّ

ذك���ر رّب���ي؟ فقلت: اأن� ط�و����س ي� بن ر�ش���ول اهلل، م� هذا الج���زع والفزع؟ ونحن 

ّمك 
ُ
يلزمن���� اأن نفع���ل مثل هذا ونحن ع��ش���ون ج�نون، اأبوك الح�شين ب���ن علّي واأ

ك ر�شول اهلل P؟! ق�ل: ف�لتفت اإليَّ وق�ل: هيه�ت هيه�ت  ف�طمة الزهراء، وجدُّ

ي، خلق اهلل الجّنة لمن اأط�عه واأح�شن،  ّمي وجدِّ
ُ
ي� ط�وو�س، دع عّني حديث اأبي واأ

ول���و ك�ن عبدًا حب�شّيً�، وخل���ق الن�ر لمن ع�ش�ه ولو ك�ن ول���دًا قر�شّيً�، اأم� �شمعت 

واهلل 
(1(

{ې ې  ى ى ائ ائ ەئ   ەئ   وئ   وئ   } تع�لى:  قوله 

مه� من عمل �ش�لح. ل ينفعك غدًا اإّل تقدمة تقدِّ

)1)  �شورة الموؤمنون، الآية:101.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الطالب اإىل معنى الزهد وف�سله. -

اأن يتبّي كيفّية اكت�ساب الزهد. -

اأن يتبّي بع�ساً من اآثار الرغبة يف الدنيا. -

الزهد والرغبة

الدرس السادس





75

لا
لز
وسر
ق 
ل
را
س

فضل الزهد

حّث���ت الرواي�ت الكثي���رة على الزهد وذك���رت ف�شله عند اهلل تع�ل���ى وم� له من 

الأثر في الدني� والآخرة، ففي الرواية عن الإم�م ال�ش�دق Q: »ُجعل الخير كّله 

فــــي بيــــت وُجعل مفتاحه الزهد في الدنيا«، ثّم ق�ل: ق�ل ر�شول اهلل P: »ل يجد 

 :Q الرجــــل حــــالوة الإيمــــان في قلبه حّتــــى ل يبالي مــــن اأكل الدنيــــا« ثّم ق�ل

.
(1(

»حرام على قلوبكم اأن تعرف حالوة الإيمان حّتى تزهد في الدنيا«

وف���ي رواي���ة اأخرى عن اأمي���ر الموؤمني���ن Q: »اإّن من اأعـــون الأخالق على 

.
(2(

الدين الزهد في الدنيا«

ما هو الزهد؟

ع���ن اأمير الموؤمنين Q: »الزهد بين كلمتين مــــن القراآن، قال اهلل تعالى: {

ومن لم ياأ�س على الما�سي 
(3(

ې  ى ى ائ ائ ەئ   ەئ وئ وئۇئ  }
. وهذه الرواية ت�شرح اأمرين:

(4(

ولم يفرح بالآتي فقد ا�ستكمل الزهد بطرفيه«

)1)  الك�في، ال�شيخ الكليني، ج2، �س128.

)2)  م. ن.

)3)  �شورة الحديد، الآية:23.

)4)  و�ش�ئل ال�شيعة )اآل البيت(، الحر الع�ملي، ج16، �س19.
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اأّوًل: لي����س الزه���د اأن ل تح�ش���ل على �ش���ي ء اأو اأن ترف�س ِنَع���م الدني� وتبتعد 

عنه���� وتعي�س حي�ة الفقراء والم�ش�كين، ف�لآي���ة الكريمة تقول: {ەئ   ەئ وئ 

ف����هلل تع�لى ينعم على الإن�ش�ن الموؤمن و�شي�شتفيد هذا الموؤمن 
(1(

وئۇئ  }
من النعمة »اآتاكم« ولم يطلب اهلل تع�لى من الزاهد اأن يرف�س النعم، وهذا وا�شح 

من �شرح اأمير الموؤمنين Q فهو Q يوؤّكد اأّن النعم �شيح�شل عليه� الزاهد 

اأي�ش���ً� »لـــم يفرح بالآتي«. وهذا م� ت�شير له العدي���د من الرواي�ت عن اأهل البيت 

R، فع���ن الإم�م ال�ش�دق Q: »لي�س الزهد في الدنيا باإ�ساعة المال ول 

تحريـــم الحـــالل، بل الزهد فـــي الدنيا اأن ل تكون بما في يـــدك اأوثق منك بما 

.
(2(

» عند اهلل عزَّ وجلَّ

ثانيـــاً: الزه���د هو �شفة را�شخ���ة في نف�س الإن�ش����ن تكون نتيجته���� اأمرين: ل 

يف���رح ب�لدني� المقبلة ول يحزن على الدني� المدّبرة. لي�شل اإلى مرحلة لو اأ�ش�ب 

فيه���� حّظً� وافرًا لم يفرح فرح المنت�شرين، ول���و اأ�شيب بم�شيبة لم يجزع جزع 

الحري�شين. ف�لزاهد هو اّلذي ي�شتفيد من الدني� دون اأن يكون اأ�شيرًا له�.

كيف يُكتسب الزهد؟

يح�شل الزهد في قلب الإن�ش�ن من خالل اأمور، منه�:

1- ذكر الموت 

ف�إّن ذكر الموت، اّلذي هو عب�رة عن ت�شخيف كّل م� هو من مت�ع الدني�؛ لأّن م� 

به� من نعم ك�لم�ل ف�إّنه اإّم� زائل اأو منتقل للورثة، والأزواج اإّم� اأن تموت قبلن� اأو 

نموت قبله� فتتزّوج من غيرن� لت�شتّمر الحي�ة، وهكذا كّل مت�ع الدني� فهو متروك 

من الإن�ش�ن عند الموت، والموت -كم� �شّم�ه اأمير الموؤمنين Q ه�دم اللّذات 

)1)  �شورة الحديد، الآية:23.

)2)  الك�في، ال�شيخ الكليني، ج5، �س70.
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-من الأمور اّلتي تجعل الدني� حقيرة في نف�س الإن�ش�ن، وب�لت�لي يخرج حّبه� من 

القل���ب عند تذّك���ره ب��شتمرار، وفي الرواي�ت ال�شريفة م���� يدّل على هذا المعنى، 

فقد ق�ل اأبو عبيدة لالإم�م الب�قر Q: حّدثني بم� اأنتفع به فق�ل: »يا اأبا عبيدة 

.
(1(

اأكثر ذكر الموت، فاإّنه لم يكثر اإن�سان ذكر الموت اإّل زهد في الدنيا«

2- التفّكر

ف�لتفّك���ر في ح�ل الدني� والآخرة، وم� فيهم� م���ن الب�قي والف�ني، واإجراء بع�س 

الح�ش�ب����ت النف�شّية لم� يّدعي���ه الإن�ش�ن من محّبة اهلل تع�ل���ى، يجعالنه ي�شل اإلى 

النتيجة المطلوبة وهي الزهد، ففي الراوية عن ج�بر ق�ل: دخلت على الإم�م الب�قر 

Q فق����ل: »يــــا جابــــر واهلل اإّني لمحــــزون، واإّنــــي لم�سغول القلــــب، قلت: جعلت 

فــــداك ومــــا �سغلــــك؟ وما حــــزن قلبك؟ فقــــال: يا جابــــر اإّنه من دخــــل قلبه �سافي 

خال�س دين اهلل �ُسغل قلبه عّما �سواه، يا جابر ما الدنيا وما ع�سى اأن تكون الدنيا 

هل هي اإل طعام اأكلته اأو ثوب لب�سته اأو امراأة اأ�سبتها؟!. يا جابر اإّن الموؤمنين لم 

يطمئّنــــوا اإلــــى الدنيا، ببقائهم فيها ولم ياأمنــــوا قدومهم الآخرة، يا جابر الآخرة 

دار قرار، والدنيا دار فناء وزوال ولكّن اأهل الدنيا اأهل غفلة، وكاأّن الموؤمنين هم 

الفقهــــاء اأهــــل فكرة وعبرة، لم ي�سّمهم عــــن ذكر اهلل جّل ا�سمه ما �سمعوا باآذانهم، 

ولــــم يعمهــــم عن ذكر اهلل مــــا راأوا من الزينــــة باأعينهم ففازوا بثــــواب الآخرة، كما 

فازوا بذلك العلم. واعلم يا جابر اأّن اأهل التقوى اأي�سر اأهل الدنيا موؤونة واأكثرهم 

لــــك معونــــة، تذكر فيعينونــــك واإن ن�سيت ذكروك، قّوالون باأمــــر اهلل قّوامون على 

اأمــــر اهلل، قطعــــوا محّبتهم بمحّبــــة رّبهم ووح�سوا الدنيا لطاعــــة مليكهم ونظروا 

اإلى اهلل عزَّ وجلَّ واإلى محّبته بقلوبهم وعلموا اأّن ذلك هو المنظور اإليه، لعظيم 

�ساأنــــه، فاأنــــزل الدنيــــا كمنزٍل نزلَته ثــــّم ارتحلت عنه، اأو كمــــال وجدته في منامك 

)1)  الك�في، ال�شيخ الكليني، ج2، �س131.
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فا�ستيقظــــت ولي�ــــس معــــك منه �سي ء، اإّني )اإّنما( �سربت لك هــــذا مثاًل، لأّنها عند 

اأهل اللّب والعلم باهلل كفي ء الظالل، يا جابر، فاحفظ ما ا�سترعاك اهلل عزَّ وجلَّ  

.
(1(

من دينه وحكمته ول ت�ساألّن عّما لك عنده اإّل ما له عند نف�سك...«

الحرص والرغبة في الدنيا

في مق�بل الزهد هن�ك الرغبة في الدني� اّلتي تحّدثت عنه� الرواي�ت الكثيرة، 

وقد ع���ّدت حّبه� راأ�س كّل خطيئة، وو�شفته� رواي�ت اأخ���رى ب�لأفعى، فعن الإم�م 

ال�ش����دق Q اأّن في كت�ب الإم�م علّي Q: »اإّنمـــا مثل الدنيا كمثل الحّية 

ما األين م�ّسها، وفي جوفها ال�سّم الناقع، يحذرها الرجل العاقل، ويهوى اإليها 

.
(2(

ال�سبّي الجاهل«

ولحّب الدني� والحر�س عليه� والرغبة به� اآث�ر كثيرة، منه�:

1- الكاآبة:

ف�لإن�ش����ن الحري����س على الدني� ت���راه كئيبً� م�شغ���وًل فكره م���ن ال�شب�ح اإلى 

الم�ش����ء به���� بحيث ل يجد لنف�شه �ش�عة من الراحة اإّل حين ين�م بعد القلق اّلذي 

يتعبه في اليقظة، وتراه اإذا فقد منه� اأمرًا اأو اأ�شيب ب�ش�ئقة، �شّيئ الطب�ع تعي�س 

الح�ل، فمثله كم� عب���رت عنه الرواية عن الإم�م الب�قر Q: »مثل الحري�س 

علـــى الدنيـــا كمثـــل دودة القـــز، كّلمـــا ازدادت علـــى نف�سها لّفـــاً كان اأبعـــد لها من 

.
(3(

الخروج حّتى تموت غّماً«

2- البعد عن الآخرة:

فق���د روي ع���ن ر�ش���ول اهلل P: »اإّن في طلب الدنيـــا اإ�ســـراراً بالآخرة، وفي 

)1)  الك�في، ال�شيخ الكليني، ج2، �س132.

)2)  و�ش�ئل ال�شيعة )اآل البيت( ، الحر الع�ملي، ج16، �س17.

)3)  الك�في، ال�شيخ الكليني، ج2، �س134.
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.
(1(

طلب الآخرة اإ�سراراً بالدنيا، فاأ�سّروا بالدنيا فاإّنها اأولى بالإ�سرار«

والطل���ب بمعن���ى جعله� اله���دف الأ�ش�����س لحرك���ة الإن�ش�ن، فيج���ب اأن يكون 

لالإن�ش�ن هدٌف اأ�ش��ٌس واحٌد ي�شعى اإليه، تكون له الأولوّية عند تع�ر�شه مع غيره.

ومث�ل���ه م� ل���و وقع الإن�ش����ن الع�طل عن العم���ل بين خي�رين؛ بي���ن اأن يع�شي 

اهلل تع�ل���ى من خالل ك�ش���ٍب فيه �شبه�ت اأو محّرم وا�شح، وبي���ن النتظ�ر اإلى اأن 

يج���د عماًل ح���الًل ول �شبهة فيه، ف�إن ك�ن هدفه الأ�ش��س هو الدني� ف�شيعمل بهذا 

المك�ش���ب المح���ّرم ويكون ح���ّب الدني� قد ا�شتولى عل���ى قلبه، اأّم���� اإن ك�ن هدفه 

الآخ���رة ف�إّنه �شي�شتبعد الأمر وي�شبر حّتى ُيهّيى ء اهلل تع�لى له رزقً� حالًل، وهذا 

هو الزاهد.

خ��������ا���������ص��������ة ال����������در�����������س

- الزاهد هو الذي ي�شتفيد من الدني� دون اأن يكون اأ�شيرًا له�.

- يح�ش���ل الزهد في قلب الإن�ش�ن من خ���الل اأمور منه�: ذكر الموت، التفّكر في 

فن�ء الع�لم.

- من اآث�ر الحر�س على الدني�: الك�آبة، البعد عن الخرة.

 

)1)  الك�في، ال�شيخ الكليني، ج2، �س131.
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1- م� المق�شود من الزهد؟

2- م� المق�شود من الرغبة؟

3- كيف يح�شل الزهد في قلب الإن�ش�ن؟

4- لم�ذا يت�شّبب عدم الزهد ب�لبعد عن الآخرة؟

5- م� هي اآث�ر الحر�س على الدني�؟

 
ل�����������ل�����������م�����������ط�����������ال�����������ع�����������ة

 �سّحة �لروح 

من مواعظ الإمام الخميني} في كتاب »الأربعون حديثاً«:

اعلم اأّيه� العزيز اأّنه مثلم� يكون لهذا الج�شد �شّحة ومر�س، وعالج ومع�لج، 

ف����إّن للنف�س الإن�ش�نّية اأي�شً� �شّحة ومر�شً�، و�شقمً� و�شالمة، وعالجً� ومع�لجً�. 

اإّن �شّحة النف�س و�شالمته� هي العتدال في طريق الإن�ش�نّية، ومر�شه� و�شقمه� 

ه���و العوج�ج والنحراف عن طري���ق الإن�ش�نّية، واإّن الأمرا����س النف�شّية اأ�شّد 

فتكً� اآلف المّرات من الأمرا�س الج�شمّية؛ وذلك لأّن هذه الأمرا�س اإّنم� ت�شل 

اإلى غ�يته� بحلول الموت. فم� اإن يحّل الموت، وتف�رق الروح البدن، حّتى تزول 

جميع الأمرا�س الج�شمّية والختالف�ت الم�دّية، ول يبقى اأثر لالآلم اأو الأ�شق�م 

ف���ي الج�شد. ولكّن���ه اإذا ك�ن ذا اأمرا�س روحّية واأ�شق�م نف�شّية - ل �شمح اهلل - 

ف�إّنه م� اإن تف�رق الروح البدن، وتتوّجه اإلى ملكوته� الخ��ّس، حّتى تظهر اآلمه� 

واأ�شق�مه�.

اإّن َمَثل التوّجه اإلى الدني� والتعّلق به�، كمثل المخّدر اّلذي ي�شلب الإن�ش�ن �شعوره 
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بنف�شه. فعندم� يزول ارتب�ط الروح بدني� البدن، يرجع اإليه� ال�شعور بذاته�، ومن 

َث���ّم الإح�ش��س ب����لآلم والأ�شق�م اّلتي ك�نت في ب�طنه����، فتظهر مه�جمة له� بعد 

اأن ك�نت مختفية ك�لن�ر تحت الرم�د. وتلك الآلم والأ�شق�م اإّم� اأن تكون مالزمة 

له���� )لل���روح( ول تزول عنه� اأبدًا، واإّم���� اأن تكون ق�بلة لل���زوال. وفي هذه الح�ل 

يقت�شيه���� اأن تبقى اآلف ال�شنين تحت ال�شغط والعن����ء والن�ر والحتراق قبل اأن 

ت���زول، اإذ اإّن اآخر الدواء الكّي. ق����ل اهلل تع�لى: {ک ک  ک گ گ گ 

.
(1(

گ ڳ ڳ ڳ  ڳڱ  }
اإّن الأنبي����ء ه���م بمنزلة الأطّب����ء الم�شفقين، اّلذين ج�ءوا ب���كّل لطف ومحّبة 

لمع�لج���ة المر�شى، ب�أنواع العالج المن��شب لح�لهم، وق�موا بهدايتهم اإلى طريق 

الر�ش����د »اإّننا اأطّبـــاء وتالميذ الحـــّق« واإّن الأعم�ل الروحّي���ة القلبّية والظ�هرّية 

والبدنّي���ة هي بمث�بة ال���دواء للمر�س كم� اأّن التقوى، ف���ي كّل مرتبة من مراتبه�، 

بمث�ب���ة الوق�ية من الأمور الم�شّرة لالأمرا�س وم���ن دون الحمّية ل يمكن اأن ينفع 

العالج، ول اأن يتبّدل المر�س اإلى �شّحة.

ق���د يغلب الدواء والطبيعة على المر����س في الأمرا�س الج�شمّية حّتى مع عدم 

الحمي���ة جزئّي���ً�. وذلك لأّن الطبيعة هي نف�شه� ح�فظ���ة لل�شّحة ودواء له�. ولكّن 

الأم���ر ف���ي الأمرا�س النف�شّية �شعب؛ وذل���ك لأّن الطبيعة ق���د تغّلبت على النف�س 

منذ البداية، فتوّجهت هذه نحو الف�ش�د والنتك��س: {پ پ پ پ  }، 

وعلي���ه، ف�إّن من يته�ون في الحمية ت�شرعه الأمرا�س، وتجد من�طق للنفوذ اإليه، 

حّتى تق�شي على �شّحته ق�ش�ء مبرمً�.

اإذًا، ف�لإن�ش����ن الراغ���ب في �شّحة النف����س، والمترّفق بح�ل���ه اإذا تنّبه اإلى اأّن 

و�شيلة الخال�س من العذاب تنح�شر في اأمرين:

)1)  �شورة التوبة، الآية:35.
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الأّول: الإتي�ن بم� ي�شلح النف�س ويجعله� �شليمة.

والآخر: هو المتن�ع عن كّل م� ي�شّره� ويوؤلمه�.

وم���ن المعلوم اأّن �ش���ّرر المحّرم�ت اأكثر ت�أثيرًا في النف����س من اأّي �شي ٍء اآخر، 

وله���ذا ك�نت محّرمة، كم���� اأّن الواجب�ت له� اأكبر الأثر في م�شلحة الأمور، ولهذا 

ك�ن���ت واجبة واأف�شل من اأّي �شي ء، ومقّدمة على كّل ه���دف، وممّهدة للتطّور اإلى 

م� هو اأح�شن.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الطالب اإىل معنى الذنب. -

اأن يتبّي اآثار الذنوب الدنيوّية. -

الدرس السابع

آثار الذنوب الدنيوّية
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تمهيد

1- الذنب لغة: الإثم والجرم والمع�شية.

2- ا�شطالحً�: ترك الم�أمور به من اهلل، وفعل المنهّي عنه، وبعب�رة اأخرى اأن 

يراك اهلل حيث نه�ك، واأن يفتقدك حيث اأمرك.

والم�أمور به من قبل اهلل عّز وجّل اإّم� اأن يكون واجبً� اأو م�شتحّبً�، والمنهّي عنه 

م���ن قبله اأي�شً� اإّم� اأن يكون محّرم���ً� اأو مكروهً�، والمراد منهم� في مق�م الذنب، 

هو ترك الواج���ب وفعل المحّرم، وهذا في حّده الأدنى مرتبة العواّم، واأّم� الذنب 

ال���ذي ُين�شب اإل���ى الأنبي�ءR والأولي����ء �شواء في القراآن الكري���م اأو الرواي�ت 

ال�شريفة اأو الأدعية، فهو مرتبة اأخرى اأحُد تف��شيره� ترك الأولى، لأّنهم يعتبرون 

اأّي التف�ٍت عن معبودهم و�ش�حة قد�شه ذنبً� ي�شتغفرون اهلل منه.

ول ب���ّد من الإ�ش�رة اإل���ى اأّن المع�شومين مخل�شون من قبل اهلل عّز وجّل، وقد 

نه���م بملك���ة نف�ش�نّية قوّي���ة تمنعهم ب�ختي�ره���م من ارت���ك�ب المع�شية، بل  ح�شّ

والتفكير به� اأي�شً� لعلمهم بقبحه� ومدى خطورته� وت�أثيره�.

{مج جح  مح  اأق�ش���م  اّل���ذي  ابت���الء الإن�ش����ن ب�ل�شيط����ن  ورغ���م 
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، اإّل اأّن الح���ّق تع�ل���ى اأج�ب���ه ب����أن ل �شبيل لك على م���ن تقّرب اإلّي، 
(1(

جخ}
، وق�ل تع�لى: 

(2(

واعت�ش���م بي، {ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  }

.
(3(

{ی ی  ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب              ىب يب}

اآثار الذنوب

 Rاإّن من يالحظ القراآن الكريم والرواي�ت ال�شريفة الواردة عن اأهل البيت

يج���د بو�شوح اآث�رًا مهلكًة وخطيرًة للذن���وب والمع��شي، في العوالم الثالثة:ع�لم 

الدني�، وع�لم البرزخ، وع�لم الآخرة.

وقب���ل الإ�ش�رة اإلى بع�شه� ل ب���ّد من التذكير ب�أّن الذنب بمث�بة ال�شّم الق�تل اأو 

دون ذل���ك، والخطير ف���ي هذا المج�ل هو عدم ارتب����ط الت�أثير والهالك بم�ش�ألة 

العل���م والجهل، ولذا ف�إّن من يرتكب الذنب يترّتب عليه الأثر الو�شعّي والتكوينّي، 

ويوؤّث���ر ذل���ك في قلبه وج�شمه وم�له وول���ده وغير ذلك، حّتى ل���و ك�ن ج�هاًل ب�أثر 

الذن���ب، تم�مً� كم���ن يجهل ب�أثر ال�شّم، وه���ذا م� يدعون� لالبتع����د عن المع�شية 

والحذر من اآث�ره�.

ـّة أ - اآلثار الدنيوي

اإّن ع�ل���م الدني� هو ع�ل���م البتالء والتكليف لعب�د اهلل، اّلذي يعّد اأحد اأهداف 

، ول 
(4(

خلق الإن�ش����ن {ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ ٿ      ٿ      ٹ    }

يخلو ح�ل الإن�ش�ن غير المع�شوم عن الط�عة والمع�شية، وقد وعدن� اهلل وتوّعدن�، 

ة في الدني�، فللط�عة اآث�ره� وبرك�ته� العظيمة، اّلتي  ب�أّن لكلٍّ منهم� اآث�ره الخ��شّ

تبع���ث الأمل في نفو�س الموؤمنين، وترّغبهم في العمل ال�ش�لح والإكث�ر منه. وفي 

)1)  �شورة �س، الآية: 82.

)2)  �شورة النحل، الآية: 128.

)3)  �شورة الحج، الآية: 38.

)4)  �شورة الملك، الآية: 2.
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مق�بل ذلك ف�إّن للمع�شي���ة والذنوب اآث�ره� المهلكة اأي�شً� في الدني�، لعّل المّطلع 

عليه� يحذر منه� ويخ�ف من تبع�ته�، فيحجم عنه� ول يقدم عليه�.

وق���د اأح�شى علم�ء الأخ���الق اأكثر من �شّتين اأثرًا مهل���كً� وخطيرًا للذنوب في 

الدني�، من جملته�:

1- غ�سب اهلل:

وه���ذا من الآث�ر المهلكة في الدني� والآخرة كم���� �شي�أتي، والغ�شب هن� بمعنى 

عق����ب اهلل وعذابه، كم� ورد ف���ي الرواية عن الإم�م الب�ق���ر Q عندم� �ش�أله 

 »ما ذلك 
(1(

عمرو ب���ن عبيد عن قوله تع�ل���ى: {ک ک ک ک گ گ}

.
(2(

الغ�سب؟ فقال اأبو جعفر Q: هو العقاب«

.
(3(

وعن اأمير الموؤمنين Q ق�ل: »مجاهرة اهلل بالمعا�سي تعّجل النقم«

2- الدخول في ولية الطاغوت:

ف����إّن ع�شي����ن اهلل واإط�عة ال�شيط�ن توج���ب دخول العب���د الع��شي في وليته 

وخروج���ه من ولي���ة اهلل، وقد يودي به اإلى خروجه م���ن الإيم�ن واإلى الكفر ب�هلل 

.
(4(

عّز وجّل.{ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ}

3- ق�سوة القلب:

والمراد ب�لقلب ذلك الجوهر اّلذي تتقّوم به اإن�ش�نّية الإن�ش�ن، وقد اأودعه اهلل 

فين���� مفطورًا على التوحيد والعبودّية والط�عة، ط�هرًا اأبي�َس �شليمً� رقيقً� �شّف�فً� 

لي����س فيه اأّي نق�سٍ وف�ش����ٍد، لكن ب�رتك�ب المع��شي والذن���وب والبتع�د عن اهلل 

)1)  �شورة طه، الآية: 81.

)2)  الك�في، ج1، �س110.

)3)  غرر الحكم، �س100.

)4)  �شورة الحجر، الآية: 42.
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يق�شو �شيئً� ف�شيئً�، حّتى ي�شبح اأ�شّد ق�شوة من الحج�رة: {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

.
(1(

ڱ  ڱ ں       ں ڻ ڻڻ  ...}
ويتح���ّول اإل���ى قلب اأ�شود ل يفل���ح بعده� اأب���دًا، ففي الخبر ع���ن الإم�م الب�قر 

Q ق����ل: »مـــا مـــن عبٍد اإّل وفـــي قلبه نكتة بي�ســـاء، فاإذا اأذنـــب ذنباً خرج في 

النكتـــة نكتـــة �ســـوداء، فاإن تاب ذهب ذلك ال�سواد، واإن تمـــاَد في الذنوب زاد ذلك 

ال�ســـواد حّتـــى يغّطـــي البيا�س، فاإذا غّطـــى البيا�س لم يرجع �ساحبـــه اإلى خيٍر 

، »وما من 
(2(

اأبـــداً، وهو قول اهلل عـــّز وجـــّل: { ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ        ڍ  }«

.
(3(

�سيء اأف�سد للقلب من الخطيئة«

كم���� ورد ف���ي الأخب����ر ع���ن 
(4(

 و»مـــا ق�ســـت القلـــوب اإّل لكثـــرة الذنوب«

.Rالمع�شومين

4- حرمان الرزق:

ق���د يكون الرزق معنوّيً� ك�لت�شديد والحف���ظ والت�أييد وال�شه�دة في �شبيل اهلل. 

وقد يكون م�دّيً� -كم� هو المتب�در عند ع�ّمة الن��س -ك�لم�ل والطع�م وغير ذلك.

يق���ول اهلل ع���ّز وج���ّل: {ڦ ڦ ڄ ڄ    ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

.
(5(

چ چ چ چ      ڇ ڇ ڇڇ ڍ  ڍ  }
.

(6(

وفي الخبر: »اإّن الرجل ليحرم الرزق بالذنب ي�سيبه«

.
(7(

وورد اأي�شً�: »اإّن العبد ليذنب الذنب فيزوي عنه الرزق«

)1)  �شورة البقرة، الآية: 74.

)2)  الك�في، الكليني، ج2، �س273.

)3)  الأم�لي للطو�شي، �س438.

)4)  و�ش�ئل ال�شيعة، الحر الع�ملي، ج16، �س45.

)5)  �شورة العنكبوت، الآية: 17.

)6)  م�شتدرك الو�ش�ئل، الميرزا النوري، ج5، �س178.

)7)  الك�في، ج2، �س270.
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والظ�هر اأّنه حرم�ن الزي�دة في الرزق؛ لأّن بع�س الرزق م�شموٌن من قبل اهلل 

ل���كّل مخلوق حّي حّت���ى الف�ّش�ق والكفرة والع�ش����ة،{ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ 

، ل حرم����ن اأ�شل الرزق له���وؤلء لأّنه يعني قطع اأ�شل الحي�ة وقب�س 
(1(

پ ڀ   }
اأرواحهم.

وق���د يكون الحرم�ن في رفع البركة من اأرزاقهم واأموالهم وطع�مهم، كم� ورد 

.
(2(

في رواية الزهراءO: »ويرفع اهلل البركة من رزقه«

5- نق�سان العمر:

اإّن راأ�شم����ل الحي�ة الدني���� عند اأهله� هو العمر الطوي���ل والرزق الوفير، ولذا 

ن���رى اأّن غ�يتهم في هذا الزم�ن ه���ي المح�فظة على اأبدانهم و�شّحتهم وم�أكلهم 

وم�شربهم، ظّنً� في اإط�لة اأعم�رهم. األي�شت الأعم�ر والأرزاق بيد اهلل عّز وجّل؟! 

وق���د دّلن���� - �شبح�نه - على م���� يوجب زي����دة العمر وال���رزق ونق�ش�نهم� وعدم 

البركة فيهم�، نحو بّر الوالدين وعقوقهم�، و�شلة الرحم وقطيعته�....

ففي الحديث عن اأبي عبد اهلل Q: »َمن يموت بالذنوب اأكثر مّمن يموت 

.
(3(

بالآجال«

ويخبرن���� اهلل عّز وجّل في الق���راآن الكريم عن هالك الأم���م ال�ش�بقة، الذين 

ظلموا اأنف�شه���م وع�شوا اهلل، وطغوا في الأر�س وقتلوا اأنبي�ء اهلل: {ۈ ٴۇ 

ەئ  ائ       ىائ  ى            ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   
.

(4(

ەئ وئ}

)1)  �شورة هود، الآية: 6.

)2)  بح�ر الأنوار، المجل�شي، ج80، �س22.

)3)  م. ن، ج5، �س140.

)4)  �شورة يون�س، الآية: 13.
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َقم: َعم وحلول النِّ 6- زوال النِّ

{ٱ  ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ  ڀ  تع�ل���ى:  اهلل  يق���ول 

.
(1(

ڀ ڀ ڀ ٺ           ٺ ٺ ٺ  ٿ  }
وع���ن الإم����م ال�ش�دق Q ق�ل: »ما اأنعم اهلل على عبد نعمـــًة ف�سلبه اإّياها 

.
(2(

حّتى يذنب ذنباً ي�ستحّق بذلك ال�سلب«

7- المر�س:

ع���ن اأبي عب���د اهلل Q ق�ل: »اأما اإّنه لي�ـــس من عرٍق ي�ســـرب ول نكبٍة ول 

�سداٍع ول مر�ٍس اإّل بذنٍب، وذلك قول اهلل عّز وجّل في كتابه {ی ی 

 ثـــّم قـــال Q: ومـــا يعفو 
(3(

ی جئ  حئ  مئ ىئ يئ جب حب  }
.

(4(

اهلل اأكثر مّما يوؤاخذ به«

8- ن�سيان العلم:

وهو اآّفة كبرى تعيد الإن�ش�ن اإلى الجهل والغفلة، بعد اأن ك�ن ع�لمً� ذاكرًا، وم� 

ذل���ك اإّل لذن���ب ارتكبه، فقد روي عن النبّي الأعظمPاأّن���ه ق�ل: »اتقوا الذنوب 

فاإّنها ممحقة للخيرات، اإّن العبد ليذنب الذنب فين�سى به العلم الذي كان قد 

.
(5(

علمه...«

9- عدم ا�ستجابة الدعاء:

الذن���ب من موان���ع ا�شتج�بة الدع�ء، فقد ورد في بع����س الرواي�ت اأّنه ل ُي�شمع 

)1)  �شورة الأعراف، الآية: 96.

)2)  الك�في، الكليني، ج2، �س274.

)3)  �شورة ال�شورى، الآية: 30.

)4)  الك�في، ج2، �س269.

)5)  بح�ر الأنوار، المجل�شي، ج70، �س377.
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ول ُت�شتج����ب الح�جة، فعن الإم����م الب�قر Q: »اإّن العبد ي�ســـاأل اهلل الحاجة 

فيكـــون مـــن �ساأنـــه ق�ساوؤها اإلى اأجل قريـــب، اأو اإلى وقت بطـــيء، فيذنب العبد 

ذنبـــاً، فيقـــول اهلل تبارك وتعالـــى للملك ل تق�ِس حاجته، واحرمـــه اإّياها؛ فاإّنه 

.
(1(

تعّر�س ل�سخطي وا�ستوجب الحرمان مّني«

10- عدم التوفيق للعبادة:

ق���د ُيحَرم المذنب من ثواب العب�دة وبرك�ته�، �شّيم� تكفير ال�شّيئ�ت، وت�ش�ف 

�شّيئت���ه اإلى �شجل اأعم�له، فقد روي عن الإم����م ال�ش�دق Q ق�ل: »اإّن الرجل 

ليذنـــب الذنـــب فُيحرم �ســـالة الليل، واإّن العمـــل ال�سّيئ اأ�سرع فـــي �ساحبه من 

.
(2(

ال�سّكين في اللَّحم«

11- فوات الغر�س:

وق���د يجترئ البع�ُس عل���ى اهلل في�شعى نحو المع�شية ويه���ّم به�، لكّنه ل يقدر 

عل���ى ذلك، ول ين�ل مبتغ�ه، قيل اإّن رجاًل كت���ب اإلى الإم�م الح�شين Q ق�ئاًل 

ل���ه: »ِعظني بحرفين، فكتـــب اإليه: من حاول اأمراً بمع�سيـــة اهلل كان اأفوَت لما 

.
(3(

يرجو، واأ�سرع لمجيء ما يحذر«

)1)  الك�في، الكليني، ج2، �س271.

)2)  م. ن، �س272.

)3)  و�ش�ئل ال�شيعة، المجل�شي، ج16، �س153.
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خ��������ا���������ص��������ة ال����������در�����������س

- المراد من الذنب: ترك الواجب وفعل الحرام.

- اإّن لرت���ك�ب الذن���وب، اآث�رًا هي بمث�بة ال�شّم الق�ت���ل، والح�جز الم�نع للو�شول 

اإلى اهلل تع�لى.

- اإّن ع�ل���م الدني� ه���و ع�لم البتالء والتكليف لعب����د اهلل، ف�لإن�ش�ن اإّم� اأن يكون 

مطيع���ً� هلل، وهذا له اآث����ره وبرك�ته في بعث الأمل في نفو����س الموؤمنين، واإّم� 

يكون ع��شيً� هلل، وهذا له اأي�شً� اآث�ره المهلكة، في الدني� والآخرة.

- م���ن الآث�ر الع�ّمة اّلتي تترّتب على فعل الذنب، ق�شوة القلب، والدخول في ولية 

الط�غوت، وحرم�ن الرزق ونق�ش�ن العمر وغيره�.

�أ������������������������س�����������������������ئ�����������������������ل�����������������������ة

بّين معنى الذنب اللغوّي وال�شطالحّي.- 1

د خم�شة من الآث�ر الدنيوّية للذنوب وتحّدث عن واحٍد منه�.- 2 عدِّ
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ل�����������ل�����������م�����������ط�����������ال�����������ع�����������ة

�سبع خ�سال لل�سهيد 

ق�ل ر�شول اهللP: »لل�سهيد �سبع خ�سال من اهلل:

اأّول قطرة من دمه مغفوٌر له كّل ذنب.

والثانيـــة: يقـــع راأ�سه في حجر زوجتيه من الحور العيـــن، وتم�سحان الغبار 

عن وجهه وتقولن مرحباً بك، ويقول هو مثل ذلك لهما.

والثالثة: ُيك�سى من ك�سوة الجّنة.

والرابعة: يبتدره خزنة الجّنة بكّل ريٍح طّيبة، اأّيهم ياأخذه معه.

والخام�سة: اأن يرى منزلته.

وال�ساد�سة: ُيقال لروحه: ا�سرح في الجّنة حيث �سئت.

.
(1(

وال�سابعة: اأن ينظر في وجه اهلل، واإّنها لراحة لكّل نبّي و�سهيد«

)1)  و�ش�ئل ال�شيعة، الحر الع�ملي، ج15، �س16.
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أهداف الدرس

اأن يتبّي الطالب اآثار الذنوب الرزخّية. -

اأن يتبّي اآثار الذنوب الأخروّية. -

الدرس الثامن

آثار الذنوب البرزخّية واألخروّية
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ـّة ب - اآلثار البرزخي

.
(1(

{ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ     ەئ}

تق���ّدم، ف���ي الدر�س ال�ش�بق، ذك���ر  اأحد ع�شر اأث���رًا دنيوّيً� للذن���وب، وفي هذا 

الدر�س نتعّر�س لالآث�ر البرزخّية والأخروّية له�.

ما هو البرزخ؟

الب���رزخ هو الح�ج���ز والحّد الف��شل بي���ن ال�شيئين، ق����ل تع�لى: {ڀ ڀ 

 فق���د ُف�ّشرت هذه الآي���ة ب�أّنه الح�جز بين الم�ء 
(2(

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ}
الم�لح والم�ء العذب.

وقي���ل اإّن البرزخ هو الحّد الف��شل بين الدني� والآخرة، اأو بين الموت والبعث، 

، وفي تف�شير هذه الآية ق�ل الإم�م 
(3(

ق�ل تع�لى: {ۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ   ې }

ال�شّج�د Q: »هو القبر، واإّن لهم فيه لمعي�سة �سنكاً، واهلل اإّن القبر لرو�سة 

.
(4(

من ريا�س الجّنة، اأو حفرة من حفر النار...«

)1)  �شورة ي�س، الآية: 12.

)2)  �شورة الرحمن، الآيت�ن: 19 -20.

)3)  �شورة الموؤمنون، الآية: 100.

)4)  بح�ر الأنوار، المجل�شي، ج6، �س159.
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وقي���ل اإّنه الح�جز لهم من الرجوع اإلى الدني���� والإمه�ل اإلى يوم القي�مة، وكّل 

هذه المع�ني متق�ربة ترجع اإلى معنى واحد ظ�هرًا.

وق���د تحّدثت الرواي�ت ال���واردة عن ر�شول اهللPوالأئّم���ة الهداةR عن 

اأحوال البرزخ واأهوال القبر و�شوف ن�شير اإلى اأهّمه�:

1- �سغطة القبر:

حيث ل ينجو منه� اإّل القليل القليل من عب�د اهلل الموؤمنين ال�ش�لحين. يروي 

اأبو ب�شير ق�ل: »قلت لأبي عبد اهلل Q: اأيفلت من �سغطة القبر اأحد؟ قال: 

فقال Q: نعوذ باهلل منها، ما اأقّل ما يفلت من �سغطة القبر ... واإّن ر�سول 

Pخرج في جنازة �سعد وقد �سّيعه �سبعون األف ملك، فرفع ر�سول اهللPاهلل

.
(1(

راأ�سه اإلى ال�سماء، ثّم قال: مثل �سعٍد ي�سّم!...«

وورد ف���ي و�شف �شّدته���� اأّن الأر�س ت�شّم الميت �شّمة تف���ري اللحم، وتطحن 

الدم�غ، وتذي���ب الدهون، وتخلط الأ�شالع، غير اأّن ال�شّدة وال�شعف فيه� يدوراِن 

مدار قّوة الإيم�ن و�شعفه اأو عدمه عند الميت.

روي ع���ن ال�ش����دق عن اآب�ئهR ق�ل، ق�ل ر�ش���ول اهللP: »�سغطة القبر 

.
(2(

للموؤمن كّفارة لما كان منه من ت�سييع النعم«

وم���ن اأه���ّم اأ�شب�ب ه���ذه ال�شغطة �شوء الخلق م���ع الأهل، كم���� ورد في الخبر 

المتقّدم عن �شبب �شغطة �شعد، والنميمة وكثرة الكالم والته�ون في الطه�رة.

وه���ذه ال�شغطة ل تنح�شر ب�لأر�س فقط، بل ورد اأّن الهواء له �شغطة، والم�ء 

له �شغطة اأي�شً�.

)1)  الك�في، الكليني، ج3، �س236.

)2)  بح�ر الأنوار، المجل�شي، ج6، �س221.
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 2- �سوء العذاب في القبر:

،ويروى في 
(1(

ق�ل اهلل تع�ل���ى: {ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ}

تف�شيره���� عن اأمير الموؤمنين Q قول���ه: »واإّن المعي�شة ال�شنك اّلتي حّذر اهلل 

.
(2(

منه� عدّوه عذاب القبر...«

وه���ذا العذاب يخت����سّ بغير الموؤمنين المقّربين؛ لأّن قب���ر الموؤمن رو�شة من 

ري�����س الجّنة، واأّم� الك�فر فهو الذي قبره حفرة من حفر النيران، ين�ل فيه �شوء 

الع���ذاب. روي ع���ن  الإم�م ال�ش����دق Q في تف�شير قوله تع�ل���ى: {ڈ ژ   ژ           

ڑ ڑ     ک ک ک}، ق�ل ف���ي قبره، {ک گ  }، ق�ل في الآخرة، {

ڻ ڻ   ڻ   ۀ  ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ }، في القبر {ھ ھ    }، في 

.
(3(

الآخرة

3- قرين ال�سوء:

وهو العمل ال�شّي���ئ اّلذي يرافق الإن�ش�ن الع��شي في قبره، ويكون معه اإلى يوم 

ح�شره وح�ش�به.

ي���روى ع���ن قي�س بن ع��شم اأّنه قدم على ر�ش���ول اهللPفق�ل له P: »... يا 

قي�ـــس، ل بـــّد لـــك من قرين يدفن معك وهو حّي، وتدفـــن معه واأنت ميت، فاإن 

كان كريمـــاً اأكرمـــك واإن كان لئيمـــاً اأ�سلمـــك، ثّم ل يح�سر اإّل معـــك، ول تح�سر 

اإّل معـــه، ول ت�ســـاأل اإّل عنـــه، ول تبعـــث اإّل معـــه، فـــال تجعلـــه اإّل �سالحـــاً، فاإّنه 

اإن كان �سالحـــاً لـــم تاأن�ـــس اإّل بـــه، واإن كان فاح�ســـاً لـــم ت�ستوح�ـــس اإّل منه، وهو 

.
(4(

عملك...«

)1)  �شورة طه، الآية: 124.

)2)  بح�ر الأنوار، المجل�شي، ج6، �س218.

)3)  م. ن، ج6، �س217.

)4)  م. ن، ج74، �س177.



100

ق
ا
�����
خ
سأل
ب 
��ا
ح����
ي ر
ف����

وروي عن  الزهراءO ع���ن اأبيه�Pفي رواية الته�ون في ال�شالة اأّن من 

اآث�ره���� ف���ي القبر ثالثة: »واأّما اللواتـــي ت�سيبه في قبره فاأولهـــّن يوكل اهلل به 

ملـــكاً يزعجـــه في قبره، والثانية ي�سّيق عليه في قبـــره، والثالثة تكون الظلمة 

.
(1(

في قبره«

4- الندم وطلب الرجوع:

وي���� له� م���ن ح�شرة م� بعده� ح�شرة، اأن ي�شتيق���ظ الإن�ش�ن من نومته وغفلته، 

.
(2(

خذ اإلى قبره »النا�س نيام اإذا ماتوا انتبهوا«
ُ
فيرى نف�شه ميتً� قد اأ

فيتح�ّشر على م� فّرط في جنب اهلل، وي�ش�أل اهلل الرجعة اإلى الدني�: {ہ ہ  

ھ ھ ھ ھ ے  ے   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭۇ ۇۆ ۆ ۈ            ۈ 
.

(3(

ٴۇۋ ۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ   ې}
ق����ل في اإر�ش�د القلوب: »اإّنه يقول هذه الكلمة لمـــا �ساهده من �سّدة �سكرات 

الموت، واأهوال ما عاينه من عذاب القبر وهول المّطلع، ومن هول �سوؤال منكر 

.
(5(

»
(4(

ونكير، قال اهلل تعالى: {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   ٺ ٺ}

لَم القيامة؟

وقب���ل الحديث عن اآث�ر الذنوب الأخروي���ة، ل ب�أ�س ب�لحديث عن الآخرة ويوم 

، ويح�شرون 
(6(

القي�م���ة، وم� اأدراك م���� ي���وم القي�م���ة {وئ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   }

ف���ي �ش�حته�، وهو ي���وم عظيم مهول، ب�ّشر اهلل فيه الموؤمني���ن ال�ش�لحين ب�لأمن 

)1)  م�شتدرك الو�ش�ئل، الميرزا النوري، ج3، �س23.

)2)  بح�ر الأنوار، المجل�شي، ج4، �س43.

)3)  �شورة الموؤمنون، الآيت�ن: 99 -100.

)4)  �شورة الأنع�م، الآية: 28.

)5)  اإر�ش�د القلوب، الديلمي، ج1، �س56.

)6)  �شورة المطففين، الآية: 6.
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 ،
(1(

والأم����ن، وتوّعد الظ�لمين المجرمين �شوء الح�ش�ب، يوم {ى  ائ ائ  }

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ 
.

(2(

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ}
لق���د �ش���ّدد اهلل عّز وجّل ف���ي القراآن الكري���م على م�ش�ألة المع����د في ع�شرات 

ال�شور القراآنّية، حّتى قيل اإّن ثلث القراآن يرتبط ب�أحوال الآخرة وم� بعده�...

نذك���ر بع�شً� مّم���� ق�له في كت�به الكري���م: {ے ے ۓ ۓ ڭ  

.
(4(

، {ىئ يئ        جب حب خب مب ىب يب جت حت }
(3(

ڭ ڭ ڭ}
وخال�شة الكالم اأّنّه بعد طّي من�زل الآخرة وعقب�ته� و�شراطه�، ف�إّن الم�شير 

اإّم���� اإلى الجّنة اأو اإلى الن�ر، وبيد الإن�ش����ن تحديد الم�شير، {ڄ  ڄ ڄ ڃڃ 

.
(5(

ڃ ڃ چ چ چ  }

ـّة ج - اآلثار األخروي

لق���د اأ�ش����ر اهلل في الق���راآن الكريم واأه���ل البيتR اإلى اآث����ر كثيرة للكفر 

والع�شي�ن والطغي�ن والذنوب في الآخرة، تحذيرًا لن� من مغّبة الوقوع فيه�، لعّلن� 

نر�شد اأو نعقل، فال نكون من اأ�شح�ب ال�شعير، �شنقت�شر على ذكر اأهّمه�:

1-الفت�ساح:

اإّن اهلل ي�شتر برحمته على المذنب في الدني�، لعّله يتوب ويرجع اإلى رّبه، ولكّن 

)1)  �شورة المزمل، الآية: 17.

)2)  �شورة الحج، الآيت�ن: 1 -2.

)3)  �شورة الموؤمنون، الآية: 115.

)4)  �شورة الواقعة، الآيت�ن: 49 -50.

)5)  �شورة الروم، الآية: 44.
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الف�شيح���ة يوم القي�مة على روؤو����س الأ�شه�د، واأم�م الخل���ق اأجمعين، �شّيم� اأم�م 

مع�رف���ه واأقرب�ئه، ورد في من�ج�ة اأمي���ر الموؤمنين Q ق�ل: »اإلهي قد �سترت 

علـــّي ذنوبـــاً فـــي الدنيـــا واأنا اأحوج اإلـــى �سترها علـــّي منك في الآخـــرة، اإلهي قد 

اأح�سنت اإذ لم تظهرها لأحٍد من عبادك ال�سالحين فال تف�سحني يوم القيامة 

.
(1(

على روؤو�س الأ�سهاد...«

يقول العاّلم����ة المجل�شي: »وفي قولــــه �سبحانــــه {ڤ ڦ ڦ}  �ساهد، 

وهم الذين ي�سهدون بالحّق للموؤمنين وعلى المبطلين والكافرين يوم القيامة، 

.
(2(

وفي ذلك �سرور للمحّق وف�سيحة للمبطل في ذلك الجمع العظيم ...«

ول���ذا ينبغي على الع�قل اأن يخ�ف هذا الي���وم، واأن يخ�ف الف�شيحة اأم�م اهلل 

عّز وجّل واأم�م الأنبي����ء والأئّمة والأولي�ءR، واأم�م الن��س اأجمعين، روي عن 

ر�شول اهللPاأّنه ق�ل: »واأّما عالمة الموقف ف�سّتة:

اأيقن باهلل حّقاً فاآمن به.

واأيقن باأّن الموت حّق فحذره.

واأيقن باأّن البعث حّق فخاف الف�سيحة.

واأيقن باأّن الجّنة حّق فا�ستاق اإليها.

واأيقن باأّن النار حّق فظهر �سعيه للنجاة منها.

.
(3(

واأيقن باأّن الح�ساب حّق فحا�سب نف�سه«

2- المذّلة:

ڀڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

)1)  مقطع من المن�ج�ة ال�شعب�نّية.

)2)  بح�ر الأنوار، المجل�شي، ج7، �س162.

)3)  تحف العقول، الحراني، �س18.
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.
(1(

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ}
{ٴۇ ۋ     ۋ ۅ ۅ ۉ   اأرواحه���م:  ب�أخ���ذ  ب���دءًا 

.
(2(

ۉ  }
اإلى الوقوف في المح�شر اأذّلء، �شك�رى غ�رقين في الحي�ء، يت�شّبب العرق من 

 .
(5(

، {ڄ ڃ    ڃ ڃڃ  }
(4(

و{جخ حخ  }
(3(

وجوههم، {يث       حج مج جح}

، {ڭ ڭ    
(6(

اإل���ى دخ���ول الن����ر: {ڈ ژ       ژ ڑ   ڑ}

.
(7(

ۇۇ ۆ   ۆ ۈ}

3- الح�سرة والندامة:

يتح�ّشر الظ�لم على الفترة والمهلة اّلتي اأعطيت له في الدني� ولم يغتنمه�، بل 

اأعر����س وتوّلى وكّذب ب�آي�ت رّب���ه ور�شله واليوم الآخر، وه� هو اليوم اأيقن به عين 

. {ڳ 
(8(

اليقين ولت حين من��س، فيقول: {ی    ی جئ حئ مئ ىئ يئ }

ہ     ۀ    ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ڳ    ڳ 
ڭ   ڭ  ڭ  ۓۓ   ے    ے  ھ      ھ  ھ    ھ  ہ  ہ  ہ 

.
(9(

ڭ}

)1)  �شورة النحل، الآية: 27.

)2)  �شورة محمد، الآية: 27.

)3)  �شورة عب�س، الآية: 40.

)4)  �شورة عب�س، الآية: 41.

)5)  �شورة المع�رج، الآية: 44.

)6)  �شورة الدخ�ن، الآية: 49.

)7)  �شورة ف�شلت، الآية: 16.

)8)  �شورة الزمر، الآية: 56.

)9)  �شورة الفرق�ن، الآي�ت: 27 -29.
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4- ن�سيان اهلل له:

،فلم تتذّكر اأوامر اهلل ونواهيه، 
(1(

{ٱ ٻ           ٻ ٻ ٻپ پ پ    پ  }

بل ون�شيت وغفلت عن لق�ئه {ٺ ٺ ٺ      ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ  

.
(2(

ٹ ڤ  }

6- عدم الت�سّرف بلقاء اهلل:

حي���ث اإّن الآي�ت والرواي�ت ت�شير اإلى ت�شرف الموؤم���ن يوم القي�مة بلق�ء اهلل، 

ومح��شب���ة اهلل الرحي���م بنف�ش���ه لعبده الموؤم���ن، واأّم� غير الموؤمني���ن من الكّف�ر 

والع��شي���ن، ف�إّن اهلل ل ينظر اإليهم ول يزّكيهم ويوكل بهم مالئكة {ې ى  

.
(3(

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ}
وم���ن الآث�ر الأخروّية اأي�شً�: غ�ش���ب اهلل، اللعنة، �شوء الح�ش�ب، طول الوقوف 

في المح�شر، العذاب الأليم، تج�شيم الأعم�ل، الح�شر ب�شور قبيحة ب�شعة، دخول 

الن�ر، الخلود في الن�ر، م�ش�فً� اإلى �شور وم�ش�هد وح�لت العذاب في جهّنم اّلتي 

يعجز عن و�شفه� الفكر الب�شرّي.

المحكمة اإللهّية وشهود اآلخرة

هن����ك مح�كم عديدة تح�كم الإن�ش�ن في الدني�، بدءًا بمحكمة النف�س اأو ال�شمير، 

ث���ّم محكمة الق�ن���ون ومحكمة المجتم���ع، ومحكمة الت�ري���خ، اإّل اأّن الإن�ش����ن الط�غية 

، ب�أ�ش�ليب���ه الخّداعة 
ً
والداهي���ة الم�ك���ر ب��شتط�عت���ه التمّل�س والتخّل�س منه���� جميع�

والم�ل والر�شوة و�شراء ال�شهود وتزوير الوق�ئع واإخف�ء الأدّلة وغير ذلك ... .

لكن يق���ّدم في الآخرة ليح�كم اأم�م اهلل �شبح�نه، ف���ي محكمة العدل الإلهّي، 

)1)  �شورة طه، الآية: 126.

)2)  �شورة الج�ثية، الآية: 34.

)3)  �شورة التحريم، الآية: 6.
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حي���ث يك���ون الق��شي والح�كم ه���و اهلل، وال�شهود كثر، والأدّل���ة ح��شرة )تج�ّشم 

الأعم�ل(، والح�ج���ة اإلى ال�شهود والأدّلة والجواب عند اإن���ك�ر الطغ�ة والع�ش�ة، 

واأّم� الموؤمن فال يحت�ج اإلى ذلك؛ لأّنه يعترف اأم�م رّبه ويقّر له، فيقول له رّبه: ي� 

عبدي فعلت كذا. فيقول الموؤمن: نعم ي� رّب، ويتكّرر منه العتراف حّتى يقول له 

اهلل قد غفرته� لك، وينقلب اإلى اأهله م�شرورًا.

واأّم� غير الموؤمن ف�إّن له �شوء الح�ش�ب: {ڇ ڇ   ڇ ڇ    ڍ 

کک  ک  ک      ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
.

(1(

گ گ گ  گڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ}

)1)  �شورة الكهف، الآية: 49.
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خ��������ا���������ص��������ة ال����������در�����������س

اإّن ع�ل���م البرزخ ه���و الحّد الف��شل بي���ن الدني� والآخرة، وهو ع�ل���م فيه اآث�ر 

لذنوبن�، منه�:

- �شغطة القبر و�شوء العذاب فيه.

- قرين ال�شوء )العمل ال�شيِّئ(.

- الندم والح�شرة.

واإّن ع�لم الآخرة ه���و يوم الح�ش�ب والميزان، وهول الموقف، وهو ع�لم اأي�شً� 

فيه اآث�ر لذنوبن�، منه�:

- افت�ش�ح ذنوب المذنبين بعد �شتره� في الدني�.

- المذّلة والح�شرة.

- ين�ش�ه اهلل بعدم� ن�شي العبد رّبه في الدني�.

�أ������������������������س�����������������������ئ�����������������������ل�����������������������ة

م� معنى البرزخ؟- 1

د بع�شً� من الآث�ر البرزخّية للذنوب، وتحّدث عن اأثر منه�.- 2 عدِّ

د بع�شً� من الآث�ر الأخروّية للذنوب، وتحّدث عن اأثر منه�.- 3 عدِّ
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ل�����������ل�����������م�����������ط�����������ال�����������ع�����������ة

�لمبادرة �إلى �سالح �لأعمال

م���ن خطب���ة لأمي���ر الموؤمنين Q ف���ي المب�درة اإل���ى �ش�لح الأعم����ل ق�ل: 

»فاتقوا اهلل عباد اهلل وبادروا اآجالكم باأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول 

عنكم، وترّحلوا فقد جّد بكم، وا�ستعّدوا للموت فقد اأظّلكم، وكونوا قوماً �سيح 

بهـــم فانتبهـــوا، وعلموا اأّن الدنيا لي�ست لهم بـــدار فا�ستبدلوا، فاإّن اهلل �سبحانه 

لـــم يخلقكـــم عبثاً ولم يترككم �ســـدى، وما بين اأحدكم وبين الجّنـــة اأو النار اإّل 

الموت اأن ينزل به، واإن غايًة تنق�سها اللحظة وتهدمها ال�ساعة لجديرة بق�سر 

المـــّدة، واإّن غائباً يحـــدوه الجديدان، الليل والنهار، لحرّي ب�سرعة الأوبة، واإّن 

قادمـــاً يقدم بالفوز اأو ال�سقوة، لم�ستحّق لأف�سل العّدة، فتزّودوا في الدنيا من 

الدنيـــا مـــا تحرزون بـــه اأنف�سكم غداً، فاتقـــى عبٌد ربه، َن�َسَح نف�ســـه وقّدم توبته 

وغلـــب �سهوتـــه، فـــاإّن اأجلـــه م�ستوٌر عنـــه، واأمله خـــادع له، وال�سيطـــان موكل به، 

يزّيـــن لـــه المع�سية ليركبها، ويمّنيه بالتوبـــة لي�سّوفها، اإذا هجمت منّيته عليه 

اأغفـــل مـــا يكـــون عنهـــا، فيا لها ح�ســـرة علـــى كّل ذي غفلة، اأن يكـــون عمره عليه 

حّجة، واأن توؤّديه اأّيامه اإلى ال�سقوة. ن�ساأل اهلل �سبحانه اأن يجعلنا واإّياكم مّمن 

ـــر بـــه عـــن طاعـــة رّبه غايـــة، ول تحّل به بعـــد الموت  ل تبطـــره نعمـــة، ول تق�سّ

.
(1(

ندامٌة، ول كاآبة«

)1) نهج البالغة، الخطبة 64، �س95.
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أهداف الدرس

اأن يتعـــّرف الطالـــب اإىل مقامـــي الظاهـــر والباطـــن يف  -

النف�س الإن�سانّية.

اأن يتبـــّي وظيفتـــه الإميانّيـــة يف اأدب جوارحـــه، ومنهـــا  -

الل�سان.

اأن يتبّي خطر الل�سان وكيفّية التحّكم به. -

اأن يتبّي خطر الِغيبة واأثرها. -

 تهذيب اللسان 
)الِغيبة(

الدرس التاسع
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مقامات  النفس اإلنسانّية

اإّن للنف����س الإن�ش�نّية في جه�د النف�س مق�مين، مق�م الظ�هر ومق�م الب�طن، 

والجه�د في كال المق�مين مختلف عن الآخر، ولتو�شيح ذلك ل بّد من اأن نتعّرف 

- ولو اإجم�ًل - على معنى هذين المق�مين وم� يتمّيزان به من بع�شهم� البع�س.

المقام الأّول »الباطن«

وه���و المق����م اّلذي ينبغ���ي التنّبه له جّي���دًا، وهو اّل���ذي اأ�ش�ر اإلي���ه الإم�م 

الخمين���ّي } ف���ي »الأربعون حديثـــاً« بقوله: »اعلـــم اأّن للنف�ـــس الإن�سانّية 

مملكـــة ومقامـــاً اآخـــر، وهي مملكتهـــا الباطنّيـــة ون�ساأتها الملكوتّيـــة، وفيها 

تكـــون جنـــود النف�س اأكثـــر واأهّم مّما فـــي مملكة الظاهر، وال�ســـراع والنزاع 

فيهـــا بيـــن الجنود الرحمانيـــة وال�سيطانية اأعظم والغلبـــة والنت�سار فيها 

ل من هنـــاك وتظّهر  اأ�ســـّد واأهـــّم، بـــل واإّن كّل مـــا في مملكة الظاهـــر قد تنزَّ

في عالم الُملك، واإذا تغّلب اأّي من الجند الرحمانّي اأو ال�سيطانّي في تلك 

المملكة، يتغّلب اأي�ساً في هذه المملكة. وجهاد النف�س في هذا المقام مهّم 

للغايـــة عند الم�سايخ العظام من اأهل ال�سلوك والأخالق، بل ويمكن اعتبار 

.
(1(

هذا المقام منبع جميع ال�سعادات والتعا�سات، والدرجات والدركات«

)1)  الأربعون حديثً�، الإم�م الخميني }، جه�د النف�س، المق�م الث�ني.
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اإّن ظ�هر الإن�ش�ن يمكن اإ�شالحه ب�لتوبة والندم عن �شوء العمل، اإل اأّن الب�طن 

و�ش����وء ال�شريرة قد ي�شالِن ب�لإن�ش�ن اإلى مرحلة تجعل����ه غير ق�بل لنزول الرحمة 

الإلهّية عليه من قبيل ال�شف�عة اأو ال�شفح الإلهّي، في�شبح م�شداق الآية ال�شريفة: 

{ڱ ڱ ڱ    ں  ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ  ہ 

.
(1(

ہ  }
فرحم���ة اهلل تع�لى ك�ل�شم����س الم�شرقة على الع�لم، فب�إم���ك�ن كّل من اأراد اأن 

ي�شتقبل نوره� بق���در م� يزيل من المعّوق�ت من اأم�مه�، ورحمة اهلل تع�لى كذلك 

م�شرقة على كّل المخلوق�ت اإل اأّن كّل فرد ب�إمك�نه ال�شتف�دة منه� بح�شبه وبقدر 

م���� يرفع من الموان���ع، اأي الحجب النف�شّي���ة اّلتي تخّلفه� المع��ش���ي وحبُّ الدني� 

وحبُّ الأن�.

وق���د تقّدم معن� الحدي���ث في در�س �ش�بق عن المعركة الكب���رى ف�إّن م� اأردن�ه 

منه� هو المعركة اّلتي تح�شل في مق�م الب�طن.

المقام الثاني »الظاهر«

يق���ول الإم����م الخمينّي} عن ه���ذا المق�م ف���ي كت�به الأربع���ون حديثً� م� 

ملّخ�شه:

اعلم اأّن مق�م النف�س الأّول ومنزله� الأدنى والأ�شفل، هو منزل الملك والظ�هر 

وع�لمهم����، فتكون �ش�حة معرك���ة النف�س وجه�ده� نف�س ه���ذا الج�شد، وجنوده� 

ه���ي قواه الظ�هرّية ال�شبع وهي: »الأذن والعيـــن والل�سان والبطن والفرج واليد 

والرجـــل«. وتك���ون جميع هذه القوى تحت ت�شّرف النف����س في مق�م الوهم، ف�إذا 

���م الوهم بتلك القوى، �شواء بذاته م�شتق���اّلً اأو بتدّخل ال�شيط�ن، جعله� -اأي  تحكَّ

تلك القوى -جنودًا لل�شيط�ن، وبذلك يجعل هذه المملكة تحت �شلط�ن ال�شيط�ن، 

)1)  �شورة البقرة، الآية:81.
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وتنه���زم عنده���� جنود الرحم���ن والعقل، وتت���وارى وتخرج من ن�ش����أة الملك )اأي 

ة ب�ل�شيط�ن. الم�ّدة( وع�لم الإن�ش�ن وته�جر عنه، وت�شبح هذه المملكة خ��شّ

واأّم���� اإذا خ�ش���ع الوهم لحكم العقل وال�شرع، وك�ن���ت حرك�ته و�شكن�ته مقّيدة 

بنظ����م العقل وال�شرع، فقد اأ�شبحت هذه المملكة مملكة روح�نّية وعقالنّية، ولم 

 لهم فيه�.
ٍ
يجد ال�شيط�ن وجنوده محّط قدم

اإذًا، يك���ون جه�د النف�س في ه���ذا المق�م عب�رة عن انت�ش�ر الإن�ش�ن على قواه 

الظ�هرّي���ة، وجعله� موؤتم���رة ب�أمر الخ�لق، وعن تطهي���ر المملكة من دن�س وجود 

قوى ال�شيط�ن وجنوده.

وبن�ء على هذا، فعلى الموؤمن ال�ش�لك اإلى اهلل تع�لى، في هذا المق�م اأي مق�م 

الظ�ه���ر، اأن يلتف���ت بكّل م� اأوتي من حكم���ة ودراية لالأحك�م الإلهّي���ة اّلتي تتعّلق 

بقواه اّلتي اأودعه� اهلل تع�لى فيه، وهذا م� ي�شّمى ب�أدب الجوارح و�شي�أتي الحديث 

عنه.

أدب الجوارح 

اإّن وظيفة المرء في هذا المق�م تكون بحمل الظ�هر على الت�أّدب ب�أدب ال�شريعة 

م���ن التنزي���ه لهذه الج���وارح عّم� يخ�ل���ف الأوام���ر الإلهّية، وتحليته���� ب�لخ�ش�ل 

الح�شنة والمحمودة و�شنتطّرق في هذا الدر�س اإلى الج�رحة الأولى وم� ينبغي اأن 

تنّزه عنه وتحّلى به، وهو الل�ش�ن.

اللسان  طريٌق إلى الله

اإّن الل�ش����ن، وه���و القطع���ة اللحمّي���ة ال�شغي���رة الحج���م، �شب���ب رئي�س في 

دخ���ول ج���ّل اأهل الن����ر اإليه���� وكذا ج���ّل اأهل الجّن���ة اإليه����؛ لأّن الل�ش����ن واإن 

ك�ن �شغي���ر الحج���م اإّل اأّن���ه كم� ق����ل بع�س الحكم����ء »�سغير الحجـــم كبير 

الجـــرم«، وعن الإم����م الب�قر Q: »اإّن هـــذا الل�سان مفتـــاح كّل خير و�سّر، 
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.
(1(

ته« فينبغـــي للموؤمـــن اأن يختـــم علـــى ل�سانـــه كما يختم علـــى ذهبـــه وف�سّ

اإّن اللِّ�ش����ن م���ن النعم العظيمة اّلتي منَّ اهلل تع�لى به���� على الإن�ش�ن، ق�ل عزَّ 

، وف���ي الحديث عن الإم�م علّي 
(2(

: {ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  } وجلَّ

اب���ن الح�شين زي���ن الع�بدينL اأّنه �شئل عن الكالم وال�شك���وت اأّيهم� اأف�شل؟ 

فق�ل: »لكّل واحد منهما اآّفات فاإذا �سلما من الآفات فالكالم اأف�سل من ال�سكوت، 

قيل: وكيف ذاك يا بن ر�سول اهلل؟

فقـــال: لأّن اهلل عـــزَّ وجلَّ ما بعـــث الأنبياء والأو�سياء بال�سكـــوت، اإّنما بعثهم 

بالـــكالم، ول ا�سُتحّقت الجّنة بال�سكوت، ول ا�سُتوجبت ولية اهلل بال�سكوت، ول 

ُوقيـــت النـــار بال�سكوت، ول ُتُجّنب �سخُط اهلل بال�سكـــوت، اإّنما ذلك كّله بالكالم، 

مـــا كنـــت لأعـــدل القمر بال�سم�ـــس، اإّنك لت�ســـف ف�سل ال�سكوت بالـــكالم، ول�ست 

.
(3(

ت�سف ف�سل الكالم بال�سكوت«

ومن و�شّية الإم�م علّي Q لبنه محّمد بن الحنفّية:

»ومــــا خلــــق اهلل عــــزَّ وجلَّ �سيئــــاً اأح�سن من الــــكالم ول اأقبح منــــه، بالكالم 

ــــت الوجــــوه، وبالــــكالم ا�سوّدت الوجــــوه، واعلم اأّن الــــكالم في وثاقك ما  ابي�سّ

لــــم تتكّلــــم بــــه فــــاإذا تكّلمــــت به �ســــرت في وثاقــــه، فاخــــزن ل�سانك كمــــا تخزن 

ذهبك وورقك، فاإّن الل�سان كلب عقور فاإن اأنت خّليته عقر، ورّب كلمة �سلبت 

.
(4(

نعمة...«

خطر الل�سان في الروايات 

وف���ي المق�بل ح���ّذرت الكثير م���ن الرواي�ت من الخط���ر الكبير اّل���ذي ي�شّببه 

)1)  ميزان الحكمة، محمدي الري�شهري، ج4، �س2777.

)2)  �شورة البلد، الآيت�ن:9-8.

)3)  و�ش�ئل ال�شيعة )اآل البيت(، الحر الع�ملي، ج12، �س188.

)4)  من ل يح�شره الفقيه، ال�شيخ ال�شدوق، ج4، �س387.
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 :Qالل�ش�ن ل�ش�حبه اإذا لم يجعله مطواعً� لعقله، ففي الرواية عن الإم�م علّي

وفي رواية اأخرى عن الر�شول الأكرم P: »اإّن اأكثر 
(1(

»زّلـــة الل�سان اأ�ســـّد هالك«

، ولذا نرى الكثير من الرواي�ت اّلتي تحّبذ ال�شمت 
(2(

خطايا ابن اآدم في ل�سانه«

حين ل يكون هن�ك اأّي داع للكالم، فكم� اأّن الكالم في مورده جميل ومطلوب ف�إّن 

ال�شمت في مورده جميل ومطلوب اأي�شً�، بل دعت اإليه الرواي�ت الكثيرة منه�:

م� ورد ع���ن الر�شول الأكرم P: »اأم�ســـك ل�سانك، فاإّنها �سدقـــة ت�سّدق بها 

.
(3(

على نف�سك«

وع���ن الإم����م عل���ّيQ: »احب�ـــس ل�سانـــك قبـــل اأن ُيطيـــَل حب�ســـك ويردي 

نف�ســـك، فـــال �سي ء اأولى بطول �سجن من ل�سان يعدل عن ال�سواب ويت�سّرع اإلى 

.
(4(

الجواب«

وف���ي رواية اأخرى عن الر�شول الأك���رم P: »ل يعرف عبـــد حقيقة الإيمان 

.
(5(

حّتى يخزن من ل�سانه«

الميزان  في التحّكم باللسان

بع���د اأن عرفن���� مخ�طر الل�ش�ن ومن�فعه، ل بّد م���ن اأن نبحث عن ال�ش�بطة 

اّلت���ي تحّدد لن� كيفّية التحّكم بهذا الل�ش�ن، ولي�س لن� في ذلك اإّل اأن نرجع اإلى 

���ة الهدى وم�ش�بيح الدجى اّلذين اأن�روا لن� ال���دروب المظلمة، ودّلون� على  اأئمَّ

الحي���ل اّلتي ينتهجه� ال�شيط�ن بغية اإزالتن� عن ال�شراط الم�شتقيم، وقد اأ�ش�ر 

اأهل البيت R في هذا الم�شم�ر اإلى اأمرين اأ�ش��شين:

)1)  ميزان الحكمة، محمدي الري�شهري، ج4، �س2779.

)2)  م.ن، ج4، �س2781.

)3)  م.ن، ج4، �س2780.

)4)  م.ن، ج4، �س2780.

)5)  م.ن، ج4، �س2781.
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1- اأن ي�أتم���ر الل�ش����ن ب�أوام���ر العق���ل اّلذي جعل���ه اهلل تع�لى نبّي���ً� ب�طنّيً� في 

الإن�ش�ن، فحينم� يحّكم الإن�ش�ن العقل في هذه الج�رحة يكّف بذاك اأذاه� 

ويمنعه���� من رداه�، فعن الإم�م علّيQ: »الل�سان معيار اأرجحه العقل 

.
(1(

واأطا�سه الجهل«

2- اأن يت�أّدب الل�ش�ن بم� اأمر اهلل تع�لى به الإن�ش�ن من الأوامر، وينتهي عّم� نه�ه 

اهلل تع�لى من المحّرم�ت، ول اأف�شل من قول الإم�م ال�شج�د Q في ر�سالة 

الحقوق: »حــــقُّ  الل�سان اإكرامه عن الخنا، وتعويــــده الخير، وترك الف�سول 

. فهذه مف�هيُم 
(2(

اّلتــــي ل فائــــدة لهــــا، والِبّر بالنا�س، وح�ســــن القول فيهــــم«

اأ�ش�����س �شلَّط الإم�م ال�شّج�د Q عليه� ال�شوء مريدًا منه� اأن ير�شدن� اإلى 

ح���ّق الل�ش����ن ب�أن نوؤّدبه بم� اأمرن� به اهلل تع�ل���ى، واأّم� تف�شيل هذه المف�هيم 

في�أتي في الدر�س الالحق اإن �ش�ء اهلل تع�لى، والحمد هلل رّب الع�لمين.

 الِغيبة

الِغيب���ة هي ذكر عيوب الإن�ش�ن في َغيبته لالنتق��س منه. وقد ورد عن ر�شول 

اهلل P ف���ي خطبة حّجة الوداع: »اأّيها النا�س اإّن دماءكم واأموالكم واأعرا�سكم 

عليكــــم حرام كحرمة يومكــــم هذا في �سهركم هذا في بلدكم هذا، اإّن اهلل حّرم 

.
(3(

الِغيبة كما حّرم المال والدم«

اإّن ت�أكي���د الر�ش���ول الأك���رم P عل���ى حرمة الِغيب���ة في حّجة ال���وداع اّلتي 

ت�شّمن���ت اأه���ّم التع�ليم الأخالقّية، يدّلل ب�شكل كبي���ر على مدى خطورته� على 

الأخالق الإن�ش�نّية، ولو ت�أّملن� م� ج�ء من الأح�ديث ال�شريفة اّلتي تتحّدث عنه� 

لعلمن���� مدى خطر هذه ال�شّيئ���ة الكبيرة، ومن هذه الرواي����ت م� ورد عن اأمير 

)1)  ميزان الحكمة، محمدي الري�شهري، ج4، �س2776.

)2)  م. ن، ج4، �س2778.

)3)  م. ن، ج3، �س2328.
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، وعنه Q اأي�ش���ً�: »الِغيبة �سّر 
(1(

الموؤمني���ن Q: »الِغيبــــة اآيــــة المنافق«

.
(3(

، وعنه Q اأي�شً�: »من اأقبح اللوؤم ِغيبة الأخيار«
(2(

الإفك«

وتكون الِغيبة اأخطر حينم� تحمل فتنة بين الموؤمنين، وكم� في الرواية الواردة 

ع���ن الإم�م ال�ش�دق Q: ق�ل رج���ل لعلّي بن الح�شينL: اإّن فالن� ين�شبك 

اإل���ى اأّن���ك �ش�ّل مبتدع، فق����ل له Q: »ما رعيـــت حّق مجال�ســـة الرجل حيث 

نقلـــت اإلينـــا حديثه، ول اأّديت حّقـــي حيث اأبلغتني عن اأخي مـــا ل�ست اأعلمه!... 

اإّيـــاك والغيبـــة فاإّنهـــا اإدام كالب النار، واعلم اأّن من اأكثـــر من ذكر عيوب النا�س 

.
(4(

�سهد عليه الإكثار اأّنه اإّنما يطلبها بقدر ما فيه«

خ��������ا���������ص��������ة ال����������در�����������س

- اإّن ت�أكي���د الر�شول الأكرم P على حرمة الِغيبة في حّجة الوداع اّلتي ت�شّمنت 

اأه���ّم التع�ليم الأخالقّية، ُيدّلل ب�ش���كل كبير على مدى خطورته� على الأخالق 

الإن�ش�نّية.

- اإّن للنف����س الإن�ش�نّية في جه�د النف�س مق�مي���ن، مق�م الظ�هر ومق�م الب�طن، 

والجه�د في كال المق�مين مختلف عن الآخر.

- الكالم في الجوارح واأدبه� هو كالم في مق�م الظ�هر؛ لأّن جنود مق�م الظ�هر 

�شبعة وهي: »الأذن والعين والل�سان والبطن والفرج واليد والرجل«.

- ج���وارح الإن�ش�ن، واإن ك�ن���ت موؤتمرة ب�أمر العقل وال�شه���وة اأو غيرهم� من قوى 

النف�س اإّل اأّنه� هي الف�علة، وين�شب اإليه� العمل في مق�م الظ�هر.

)1)  ميزان الحكمة، محمدي الري�شهري، ج3، �س2328.

)2)  م. ن.

)3)  م. ن.

)4)  م.ن، �س2329.
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- اإّن وظيفة المرء في هذا المق�م تكون بحمل الظ�هر على الت�أّدب ب�أدب ال�شريعة 

م���ن التنزيه لهذه الج���وارح عّم� يخ�لف الأوامر الإلهّي���ة، وتحليته� ب�لخ�ش�ل 

الح�شنة والمحمودة.

- حّذرت الكثير من الرواي�ت من الخطر الكبير اّلذي ي�شّببه الل�ش�ن ل�ش�حبه اإذا 

لم يجعله مطواعً� لعقله.

- لق���د اأ�ش����ر اأه���ل البيت R اإل���ى كيفّية التحّك���م ب�لل�ش�ن من خ���الل اأمرين 

اأ�ش��شين:

1- اأن ي�أتم���ر الل�ش����ن ب�أوام���ر العق���ل اّلذي جعل���ه اهلل تع�لى نبّي���ً� ب�طنّيً� في 

الإن�ش�ن.

2- اأن يت����أّدب الل�ش����ن بم� اأمر اهلل تع�لى به الإن�ش����ن من الأوامر وينتهي عّم� 

نه�ه اهلل تع�لى من المحّرم�ت.

 - ل ب���ّد للموؤمن من اأن ين���ّزه ل�ش�نه عن الغيبة لحرمته� ولم� ت�شّكله من خطر 

على الحي�ة الإن�ش�نّية.

�أ������������������������س�����������������������ئ�����������������������ل�����������������������ة

1- م� هي مق�م�ت النف�س؟

2- م� الفرق بين مق�م�ت النف�س؟

3- تحت اأّي من مق�م�ت النف�س يندرج اأدب الجوارح؟

4- م� هو الميزان في ا�شتخدام الل�ش�ن؟

5- م� هي الِغيبة واأين مكمن الخطر فيه�؟
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ل�����������ل�����������م�����������ط�����������ال�����������ع�����������ة

 مكر �ل�سيطان في �لِغيبة

من كالم ال�سهيد الثاني ر�سوان اهلل عليه:

»ومـــن اأ�ســـّر اأنواع الِغيبـــة، ِغيبة المّت�سمين بالفهم والعلـــم المرائين فاإّنهم 

يفهمـــون المق�ســـود اإلـــى �سفـــة اأهل ال�ســـالح والتقـــوى ليظهروا مـــن اأنف�سهم 

التعّفـــف عـــن الِغيبة، ويفهمون المق�سود ول يـــدرون بجهلهم اأّنهم جمعوا بين 

فاح�ستيـــن الريـــاء والِغيبة، وذلك مثل اأن يذكر عنـــده اإن�سان فيقول الحمد هلل 

اّلـــذي لـــم َيْبَتِلَنا بحّب الرّيا�سة اأو حّب الدنيا اأو بالتكيف بالكيفّية الفالنّية، اأو 

يقول نعوذ باهلل من قّلة الحياء اأو من �سوء التوفيق، اأو ن�ساأل اهلل اأن يع�سمنا من 

كـــذا، بـــل مجّرد الحمد على �سي ء اإذا علم منه ات�ساف المحّدث عنه بما ينافيه 

ونحـــو ذلـــك فاإّنه يغتابـــه بلفظ الدعـــاء و�َسْمِت اأهـــل ال�سالح، واإّنمـــا ق�سده اأن 

يذكر عيبه ب�سرب من الكالم الم�ستمل على الِغيبة والرياء، ودعوى الخال�س 

مـــن الرذائـــل، وهو عنوان الوقوع فيها، بل في اأفح�سها، ومن ذلك اأّنه قد ُيقّدم 

ر في العبادات،  مدح من يريد ِغيبته فيقول ما اأح�سن اأحوال فالن ما كان يق�سّ

ولكـــن قـــد اعتراه فتـــور وابُتلي بما ُيبتلى به كّلنا وهو قّلـــة ال�سبر فيذكر نف�سه 

بالـــذّم، ومق�ســـوده اأن يذّم غيـــره، واأن يمدح نف�سه بالت�سّبـــه بال�سالحين في ذّم 

اأنف�سهـــم فيكـــون مغتاباً مرائياً، مزّكياً نف�ســـه، فيجمع بين ثالث فواح�س، وهو 

يظـــّن بجهلـــه اأّنه من ال�سالحين المتعّففين عـــن الِغيبة، هكذا يلعب ال�سيطان 

باأهـــل الجهـــل اإذا ا�ستغلـــوا بالعلم والعمل من غير اأن يتقنـــوا الطريق فيتبعهم 

ويحبط بمكائده عملهم وي�سحك عليهم وي�سخر منهم.

ومن ذلك اأن يذكر ذاكر عيب اإن�سان فال ينتبه له بع�س الحا�سرين فيقول 
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�سبحـــان اهلل ما اأعجب هذا! حّتـــى ُي�سغي الغافل اإلى المغتاب ويعلم ما يقوله، 

فيذكـــر اهلل �سبحانـــه، وي�ستعمـــل ا�سمه اآلـــة في تحقيق خبثـــه وباطله وهو يمّن 

علـــى اهلل بذكـــره جهاًل وغروراً، ومن ذلك اأن يقول جرى من فالن كذا وابتلي 

بكـــذا، بـــل يقول جـــرى ل�ساحبنا اأو �سديقنا كـــذا، تاب اهلل عليـــه وعلينا، يظهر 

الدعـــاء له والتاأّلم وال�سداقة وال�سحبة واهلل مّطلع على خبث �سريرته وف�ساد 

�سميـــره، وهـــو بجهلـــه ل يـــدري اأّنه قـــد تعّر�س لمقـــت اأعظم مّمـــا يتعّر�س له 

الجّهال اإذا جاهروا بالِغيبة.

ومـــن اأق�سامهـــا الخفّيـــة الإ�سغاء اإلى الِغيبـــة على �سبيل التعّجـــب فاإّنه اإّنما 

ُيظهـــر التعّجب ليزيد ن�ساط المغتـــاب في الِغيبة، فيزيد فيها، فكاأّنه ي�ستخرج 

منـــه الِغيبـــة بهذا الطريق، فيقول عجبت مّمـــا ذكرته، ما كنت اأعلم بذلك، اإلى 

الآن مـــا كنـــت اأعرف من فالن ذلـــك، يريد بذلك ت�سديق المغتـــاب، وا�ستدعاء 

الزيادة منه باللطف، والت�سديق لها ِغيبة، بل الإ�سغاء اإليها، بل ال�سكوت عند 

�سماعها«. انتهى كالمه رفع مق�مه.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الطالب اإىل معنى النميمة وخماطرها. -

اأن يعّدد اآثار الكذب. -

اأن يتبّي اأو�ساف الإن�سان الفاح�س. -

الدرس العاشر

 تهذيب اللسان
)النميمة -الكذب -الفحش(
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النميمة وآثارها

{ۈ ٴۇ ۋ           ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې   تع�ل���ى:  اهلل  ق����ل 

.
(1(

ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  }
النميم���ة مر����س نف�شّي ل�ش�نّي ق�تل وخطير، وهي تعني: »نقـــل قول الغير اإلى 

.
(2(

المقول فيه �سواء بالتكّلم اأو الكتابة اأو الإ�سارة اأو الرمز«

وه���ي الم�شداق الب����رز لإ�ش�عة الف�ح�شة في المجتم���ع الموؤمن، لم� فيه� من 

الف�ش�د والإف�ش�د.

ع���ن اأبي عب���د اهلل ال�ش�دقQ ق�ل: »مـــن قال فـــي موؤمٍن ما راأتـــه عيناه 

و�سمعتـــه اأذنـــاه، فهـــو مـــن الذيـــن قـــال اهلل عـــّز وجـــّل{ۆئ ۈئ   ۈئ ېئ ېئ 

.
(4(

»
(3(

ېئ ىئ ىئ  ىئ ی ی ی} 
وعن���هQ ق�ل: »واإّن من اأكبر ال�سحر النميمة، يفّرق بها بين المتحاّبين، 

ويجلب العداوة على المت�سافين، وي�سفك بها الدماء، ويهدم بها الدور ويك�سف 

)1)  �شورة القلم، الآي�ت: 10- 13.

)2)  مجمع البحرين، الطريحي، ج6، �س180.

)3)  �شورة النور، الآية: 19.

)4)  الك�في، الكليني، ج2، �س357.
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.
(1(

بها ال�ستور، والنّمام اأ�سّر من وطى ء الأر�س بقدٍم«

وينبغي لكّل من ُحملت اإليه النميمة:

1- ع���دم الت�شديق: وذلك لقول���ه تع�ل���ى: {ۈ ٴۇ ۋ           ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

.
(2(

ې  }
2- التبّين قبل ترتيب الأث���ر لقوله تع�لى: {ٿ    ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ 

.
(3(

ٹ ڤ    ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  }
.

(4(

3- اأن ينه�ه عن ذلك لقوله تع�لى: {ې  ى ى ائ ائ      }

���ه ف���ي اهلل  اإذا علم من���ه معرفته بعمله واإ�شراره عل���ى فعله؛ لأّنه  4- اأن يبغ�شَ

ملع���ون بعي���ٌد عن اهلل. ورد ف���ي الخبر ع���ن اأمير الموؤمني���نQ: »اإّياك 

.
(5(

والنميمة فاإّنها تزرع ال�سغينة وتبعد عن اهلل«

.
(6(

5 - اأن ل تظّن ب�أخيك ال�شوء: {ٻ ٻ      پ پ پ                پ ڀ ڀڀ   } 

.
(7(

6 - اأن ل يحملك القول فيك على التج�ّش�س {ڀ  ٺ  }

7 - اأن ل تر�شى لنف�شك م� ُنهيت عنه، فتقع فيم� وقع فيه غيرك.

ومن الجميل اأن نتعّلم من اأهل البيت R كيفّية التع�طي مع النّم�م.

حي���ث روي عن اأمي���ر الموؤمنينQ اأّنه اأت�ه رجل ي�شع���ى اإليه برجٍل، فق�ل 

ل���هQ: »يـــا فالن نحن ن�ساأل عّما قلت، فاإن كنـــت �سادقاً مقتناك، واإن كنت 

.
(8(

كاذباً عاقبناك، واإن �سئت اأن نقيلك اأقلناك، قال: اأقلني يا اأمير الموؤمنين«

)1)  م�شتدرك الو�ش�ئل، الميرزا النوري، ج9، �س151.

)2)  �شورة القلم، الآيت�ن: 10 و11.

)3)  �شورة الحجرات، الآية: 6.

)4)  �شورة لقم�ن، الآية: 17.

)5)  غرر الحكم، الآمدي، �س222.

)6)  �شورة الحجرات، من الآية: 12.

)7)  �شورة الحجرات، من الآية: 12.

)8)  بح�ر الأنوار، ج72، �س270.
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ـّة ـّة واألخروي آثار النميمة الدنيوي

1- الحقد وال�سغينة:

.
(1(

عن الإم�م علّيQ: »اإّياك والنميمة فاإّنها تزرع ال�سغينة«

وع���ن الإم����م جعفرQ: »اإّيـــاك والنميمة فاإّنهـــا تزرع ال�سحنـــاء في قلوب 

.
(2(

الرجال«

2- غ�سب اهلل وهتك ال�ستر:

م���ن كت�ب ال�ش�دقQ اإلى عبد اهلل النج��شي والي الأهواز، ق�ل له: »اإّياك 

وال�سعـــاة واأهـــل النمائـــم، فال يلتزقن بك اأحٌد منهم، ول يـــراك اهلل يوماً وليلة 

.
(3(

واأنت تقبل منهم �سرفاً ول عدًل، في�سخط اهلل عليك ويهتك �سترك«

3- �سرار خلق اهلل :

ع���ن ر�ش���ول اهلل P، ق����ل: »األ اأخبركــــم ب�سراركم؟ قالــــوا بلى يــــا ر�سول 

اهلل، قــــال P: الم�ّساوؤون بالنميمة، المفّرقون بين الأحّبة، الباغون للبراء 

.
(4(

العيب«

4- عذاب القبر:

.
(5(

عن الإم�م علّيQ ق�ل: »عذاب القبر يكون من النميمة«

5- عدم دخول الجّنة:

.
(6(

عن النبّي P: »ل يدخل الجّنة نّمام«

)1)  غرر الحكم، الآمدي، �س222.

)2)  بح�ر الأنوار، المجل�شي، ج75، �س202.

)3)  و�ش�ئل ال�شيعة، الحر الع�ملي، ج17، �س207.

)4)  بح�ر الأنوار، المجل�شي، ج72، �س212.

)5)  و�ش�ئل ال�شيعة، الحر الع�ملي، ج1، �س339.

)6)  بح�ر الأنوار، المجل�شي، ج72، �س268.
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ـّام  عبٌد نم

ب�ع اأحدهم عبدًا وق�ل للم�شتري م� فيه عيب اإّل النميمة ق�ل ر�شيت به.

فمك���ث الغ���الم اأّي�م���ً� ثّم ق����ل لزوجة م���وله: اإّن زوج���ك ل يحّب���ك ويريد اأن 

 عليك فخذي بع�س ال�شعر منه لأ�شحره لك.
(1(

يت�شّرى

 له� حتى 
(2(

ث���ّم ق�ل للزوج: اإّن امراأتك اتخذت خلياًل، وتريد اأن تقتلك فتن�وم

تعرف.

فتن����وم فج�ءته امراأته تحمل �شّكينً� فظن اأّنه� تقتله فقتله�، وج�ء اأهل المراأة 

فقتلوا الزوج، ووقع القت�ل بين القبيلتين.

نّزه لسانك عن الكذب 

الك���ذب من اأ�ش���واأ الذنوب اّلتي يمكن للعب���د اأن يرتكبه�، والك���ّذاب يفقد ثقة 

الن�����س به لأّن العالق����ت الجتم�عّية ال�شليمة اّلتي يبتغيه���� الن��س هي العالق�ت 

الق�ئم���ة على ال�شدق، وقد كث���رت الآي�ت والرواي�ت اّلتي تحّذر من الكذب مبّينة 

مبغو�شّيت���ه عن���د اهلل تع�ل���ى، يق���ول اهلل تع�ل���ى: {ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ 

، وه���ذا م���� اأّكدته الرواية 
(3(

ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ   }
.

(4(

عن الر�شول الأكرم P: »اإّياكم والكذب، فاإّن الكذب مجانب لالإيمان«

.
(5(

وفي الرواية عن ر�شول اهلل P: »اأعظم الخطايا الل�سان الكذوب«

.
(6(

وعنه P: »اإذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميال من نتن ما جاء به«

)1)  يت�شرى: اأي ال�شرية وهي الزوجة الج�رية مق�بل الزوجة الحرة.

)2)  فتن�وم: ت�شنع النوم.

)3)  �شورة النحل، الآية:105.

)4)  ميزان الحكمة، محمدي الري�شهري، ج3، �س2674.

)5)  م. ن، ج3، �س2672.

)6)  م. ن، ج3، �س2673.
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.
(1(

وعن الإم�م علّي Q: »الكذب �َسْين الأخالق«

االستخفاف بالكذب 

هن����ك نم�ذج م���ن الكذب قد ي�شتخّف به���� الإن�ش�ن ويعتبره� غي���ر �شّيئة وقد 

يعطيه���� ت�شمي����ت لتخفيفه� ك��شم كذب���ة بي�ش�ء اأو كذبة اأّول ني�ش����ن... وقد اأّكد 

الإ�شالم على رف�س ذلك وعدم ا�شت�شه�ل الكذب بجميع م�شّمي�ته، وفي رواية عن 

عبد اهلل بن ع�مر ق�ل: دعتني اأّمي يومً� ور�شول اهلل P ق�عد في بيتن�، فق�لت: 

ه���� تع�ل اأعطك، فق�ل له� ر�شول اهلل P: م���� اأردت اأن تعطيه؟ ق�لت: اأردت اأن 

اأعطي���ه تمرًا، فق�ل له� ر�شول اهلل P: »اأما اإّنك لو لم تعطه �سيئاً كتبت عليك 

.
(2(

كذبة«

حّت���ى اإّن الرواي�ت ال�شريف���ة اأّكدت على اأن يكون الإن�ش����ن حري�شً� فيم� ينقل 

م���ن الكالم اّل���ذي ي�شمعه من الآخرين، فعن الر�ش���ول الأكرم P: »ح�سبك من 

 P وفي رواية اأخرى عن الر�شول الأكرم ،
(3(

الكـــذب اأن تحـــّدث بكّل ما �سمعـــت«

لّم� �ش�ألته اأ�شم�ء بنت يزيد: اإن ق�لت اإحدان� ل�شي ء ت�شتهيه: ل اأ�شتهيه، يعّد ذلك 

.
(4(

كذبً�؟ ق�ل P: »اإّن الكذب يكتب كذباً حّتى تكتب الُكَذْيبة ُكَذْيَبة«

آثار الكذب 

اإّن للكذب اآث�رًا على الإن�ش�ن الم�شلم، منه�:

1- الحرمـــان مـــن الهدايـــة: ف����إّن الكذب يحرمه من نعم���ة الهداية كم� اأ�ش�ر 

القراآن الكريم اإلى ذلك، يق���ول اهلل تع�لى: { ڻ    ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ  ہ                  

)1)  ميزان الحكمة، ج3، �س2673.

)2)  م. ن، ج3، �س2675.

)3)  م. ن، ج3، �س2676.

)4)  م. ن، ج3، �س2675.
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.
(2(

، { گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ         }
(1(

ہ  }
2- ينبـــت النفـــاق: يقول اهلل تع�ل���ى: {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

.
(3(

ۓ     ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  }
3- المهانـــة فـــي الدنيـــا والآخـــرة: فع���ن الإم�م عل���ّي Q: »ثمـــرة الكذب 

، واأّم� �شبب العذاب في الآخرة 
(4(

المهانة في الدنيا والعذاب في الآخرة«

فالأّن الكّذاب �شيظه���ر كذبه اأم�م المالأ، و�شيجّر اإلى جهّنم كم� وعده اهلل 

تع�ل���ى، واأّم� المه�نة في الدني� ف���الأنَّ الكذب يذهب بهيبة الإن�ش�ن وبه�ئه، 

اإذ اإّن ال���ك�ذب منبوذ بين الن��س وي�شيرون اإلي���ه ب�لأ�ش�بع لعدم ثقتهم به، 

وع���ن الإم����م علّي Q: »من ُعـــرف بالكذب قّلـــت الثقة بـــه، من تجّنب 

.
(5(

الكذب �سدقت اأقواله«

4- قّلـــة التوفيـــق مـــن اهلل تعالـــى لأداء ال�سنـــن: فف���ي الرواي���ة ع���ن الإم�م 

.
(6(

ال�ش�دق Q: »اإّن الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها �سالة الليل«

، وعن 
(7(

5- نق�ســـان الـــرزق: فعن ر�ش���ول اهلل P: »الكـــذب ينق�س الـــرزق«

.
(8(

الإم�م علّي Q: »اعتياد الكذب يورث الفقر«

نّزه لسانك عن الفحش من القول 

م���ن الع�دات القبيحة اّلت���ي ل ينبغي اأن تك���ون في الإن�ش����ن الموؤمن: الفح�س 

)1)  �شورة الزمر، الآية:3.

)2)  �شورة غ�فر، من الآية: 28

)3)  �شورة التوبة، الآية:77.

)4)  عيون الحكم والمواعظ، الوا�شطي، �س 209.

)5)  ميزان الحكمة، محمدي الري�شهري، ج3، �س2677.

)6)  م. ن، ج3، �س2678.

)7)  م. ن.

)8)  م. ن.
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وب���ذاءة الل�ش����ن، والفح�س ه���و اأن ي�شتعم���ل الإن�ش�ن الألف�ظ القبيح���ة في ال�شّب 

وال�شتم وغيره� من المق�لت ال�شّيئة، وقد ذّم اهلل تع�لى هذا ال�شنف من الن��س 

، ومعنى الآية ال�شريفة كم� 
(9(

ف���ي كت�به العزيز حيث ق�ل: {ائ ەئ ەئ وئ  }

.
(10(

روي عن الر�شول الأكرم P: »هو الفاح�س اللئيم«

وقد و�شفت الرواي�ت ال�شريفة الإن�ش�ن الف�ح�س ب�أو�ش�ف كثيرة منه�:

اأ- اأّنه مبغو�س لدى اهلل تع�لى، ففي الرواية عن الإم�م الب�قر Q: »اإّن اهلل 

.
(11(

يبغ�س الفاح�س المتفّح�س«

ب- ال�شفيه، فف���ي الرواية عن الإم�م علّي Q: »اأ�سفـــه ال�سفهاء المتبّجح 

.
(12(

بفح�س الكالم«

ج- من اأهل الن�ر، فعن الإم�م ال�ش�دق Q: »من خاف النا�س ل�سانه فهو 

.
(13(

في النار«

د- م���ن �شّر الن��س، فع���ن الر�شول الأكرم P: »اإّن من �ســـّر النا�س من تركه 

.
(14(

النا�س اتقاء فح�سه«

اإل���ى اأو�ش����ف اأخرى تدّل���ل على مدى قبح ه���ذه ال�شفة، ن�ش����أل اهلل تع�لى اأن 

ينّزهن� عن النق�ئ�س والعيوب، اإّنه نعم الموّفق والمعين.

)9)  �شورة القلم، الآية:13.

................................................................  ميزان الحكمة، محمدي الري�شهري، ج3، �س2377. (10(

................................................................................................  م.ن، ج3، �س2376. (11(

................................................................................................................  م. ن. (12(

................................................................................................................  م. ن. (13(

................................................................................................................  م. ن. (14(
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خ��������ا���������ص��������ة ال����������در�����������س

- اإّن لل�ش�ن اأمرا�شً� عديدة، منه� مر�س )النميمة( ذو الآث�ر الف��شدة والمف�شدة 

في المجتمع.

- اإّن م���ن اآث����ر النميمة في الدني� �شيوع الف�ح�شة، وتن�م���ي الحقد وال�شغينة بين 

الموؤمنين، اأم� في الآخرة فال يدخل النّم�م الجّنة.

- اإّن الك���ذب من اأخطر الذنوب، حّتى اإّن م� يعد به الإن�ش�ن اأطف�له ول ي�أتيهم به 

يعدُّ كذبً�.

- م���ن اآث����ر الك���ذب: الحرم�ن م���ن الهداي���ة، ينبت النف����ق، المه�نة ف���ي الدني� 

والآخرة، ينق�س الرزق.

- من قب�ئح الل�ش����ن الفح�س والبذاءة، والفح�س هو اأن ي�شتعمل الإن�ش�ن الألف�ظ 

القبيح���ة في ال�شّب وال�شتم وغيره� من الألف����ظ القبيحة، وقد ذّم اهلل تع�لى 

هذا ال�شنف من الن��س.

 

�أ������������������������س�����������������������ئ�����������������������ل�����������������������ة

1- م� هي اآث�ر النميمة؟

2- هل هن�ك كذب اأبي�س وكذب اأ�شود؟

3- م� هي اآث�ر الكذب؟

4- م� المق�شود من الفح�س؟

5- بم�ذا ُو�شف الف�ح�س في الرواي�ت؟
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ل�����������ل�����������م�����������ط�����������ال�����������ع�����������ة

�أ�سر �ل�سهو�ت 

من مواعظ الإمام الخمينّي} في كتاب »الأربعون حديثاً«:

اإّن الإن�ش����ن الع�قل الرووؤف بنف�شه ل بّد له من ال�شعي واللجوء اإلى كّل �شبيل 

لإنق����ذ نف�شه من الأ�شر، والنهو�س اأم�م النف�س الأّم�رة وال�شيط�ن الب�طنّي، م� 

دام���ت الفر�ش���ة �ش�نحة، وقواه الج�شدّية �ش�لمة، وم���� دام على قيد الحي�ة وفي 

�شّح���ة موفورة وفت���ّوة موجودة، ثّم يراق���ب حي�ته فترة من الوق���ت، ويت�أّمل في 

اأح���وال نف�شه واأح���وال الم��شين، ويتمّعن في �شوء ع�قب���ة بع�شهم وُيفهم نف�شه 

اأّن ه���ذه الأّي�م القليلة تبلى، ويوقظ قلبه ويفهم���ه الحقيقة الت�لية المنقولة عن 

ْنَيا َمْزَرَعُة الآِخـــَرِة« فلو اأّنن� لم  الر�ش���ول الأكرم P حي���ث خ�طبن� ق�ئاًل: »الدُّ

ن���زرع في هذه الأّي�م المعدودة، ولم نعمل عم���اًل �ش�لحً�، لف�تتن� الفر�شة، واإذا 

غ�شين���� الم���وت، وحّل الع�ل���م الآخر، لنقطع���ت اأعم�لن� جميعً� وذهب���ت اآم�لن� 

نه�ئّي���ً�، واإذا ج�ء ملك الموت ونحن ل نزال عبيد ال�شهوات واأ�ش�رى قيود اأهواء 

النف�س المت�شّعبة - والعي�ذ ب�هلل - لك�ن من الممكن لل�شيط�ن اأن ي�شرق اإيم�نن� 

اّلذي هو غ�يته الق�شوى واأن يحت�ل ويتراءى اأم�م قلبن� ب�شورة نخرج من الدني� 

ونح���ن اأعداء الحّق المتع�لي والأنبي�ء والأولي����ء، واهلل �شبح�نه اأعلم م�ذا وراء 

هذا الحج�ب من ال�شق�وات والظلم�ت والوح�شة؟.

في���� اأّيته� النف�س الدنيئة وي� اأّيه���� القلب ال�ش�هي، ا�شتيقظ� وانه�ش� اأم�م هذا 

الع���دّو اّلذي األجمكم� منذ �شنين، وربطكم� ب�أغ���الل الأ�شر وق�دكم� اإلى كّل جهة 

م�  حي���ث يريد، ودف���ع بكم� اإلى كّل عمل قبيح و�شلوك ب�ش���ع واأجبركم� عليه، وحطِّ

را هذه ال�شال�شل. هذه القيود، وك�شِّ
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وكن اأّيه� الإن�ش�ن حّرًا، وادفع عن نف�شك الذّل والهوان، و�شع في رقبتك طوق 

العبودّي���ة للحّق جّل جالله حّتى تتحّرر من كّل عبودّية وترقى اإلى ال�شلطة الإلهّية 

في الع�لمين.

اأّيه� العزيز، على الرغم من اأّن هذا الع�لم لي�س بدار الجزاء والمك�ف�أة ولي�س 

بمحّل لظهور �شلطة الحّق المتع�لي، واإّنم� هو �شجن الموؤمن، فلو تحّررت من اأ�شر 

النف�س، واأ�شبحت عبدًا للحّق المتع�لي، وجعلت القلب موّحدًا واأجليت مراآة روحك 

م���ن غب�ر النف�ق والإثنينّية، واأر�شلت قلبك اإلى النقطة المركزّية للكم�ل المطلق 

ل�ش�ه���دت بعينك اآث�ر ذل���ك في هذا الع�لم ولتو�ّشع قلبك بقدر يغدو محاّلً لظهور 

ال�شلطنة الت�ّمة الإلهّية حيث ت�شير م�ش�حته� اأو�شع من جميع العوالم »ل َي�سُعني 

ي َوَل �َسَماِئي َولِكْن َي�َسُعِني َقْلُب َعْبِدي الُموؤِْمن« ول�شعرت غنى وا�شحً� في  ْر�سِ
َ
اأ

النف�س، حيث لم تعب�أ بكّل العوالم الغيبّية والم�دّية، ولأ�شبحت اإرادتك قوّية حيث 

 الُملك والملكوت ولم تجد لهم� اللي�قة لحت�ش�نك...
ِ
لم تفّكر في ع�َلَمي
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أهداف الدرس

اأن يتبّي الطالب اأهمّية العي وعالقتها بالقلب. -

 اأن يتبّي اآثار النظر املحّرم على قلبه وعمله. -

اأن يتعّرف اإىل كيفّية معاجلة اآّفة النظر احلرام. -

الدرس الحادي عشر

 تهذيب العين
)النظر الحرام(
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العي���ن هي نعمة اإلهّية كبرى لالإن�ش����ن، اإذ يب�شر به� م� حوله من المخلوق�ت 

والأ�شي����ء في�شتثمره����، وبه���� يق���راأ الكتب وي���رى الآخري���ن ويرى جم����ل الكون 

وعج�ئب���ه، اإل اأّنه���� ومع كّل هذا فقد تك���ون وب�ًل على الإن�ش�ن ف���ي اآخرته اإذا لم 

يح�شن ا�شتخدامه� �شمن الحدود اّلتي و�شعه� اهلل تع�لى له�، فعن اأمير الموؤمنين 

.
(1(

علّي Q: »كم من نظرة جلبت ح�سرة«

ارتباط العين بالقلب 

اإّن كّل م� تمعن به العين النظر ل بّد واأن تنطبع �شورته في عقل الإن�ش�ن وقلبه، 

ويت����رك اآث�رًا في روحّيت����ه ونف�شّيته، حّتى ل����و ن�شيه في فترات معّين����ه، اإّل اأّن اآث�ره 

الب�طنّي����ة قد تبقى لتوؤّثر ب�شكل غير مب��ش����ر، اأو لتتفّعل في اأوق�ت وظروف معّينة، 

ول����ذا ف�إّن هذا الأمر خطي����ر على الإن�ش�ن، ف�لعين هي م����ن اأبواب ح�شن النف�س، 

وفتح هذا الب�ب ليدخل منه كّل �ش�لح وط�لح اإلى النف�س النظيفة �شيت�شّبب بتلّوثه�، 

ويق����ول تع�لى في 
(2(

ول����ذا ورد ع����ن الإم�م عل����ّي Q: »العيون طالئــــع القلوب«

كت�به العزيز: { ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ  ڎ ڎ ڈڈ 

)1)  ميزان الحكمة، محمدي الري�شهري، ج4، �س3289.

)2)  م. ن، ج4، �س3288.
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ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   گ گ گ گ ڳ 
.

(1(

ڳ ڳ      ڳ ڱ   ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻڻ    َ...}

النظر المحرَّم 

وق���د اأّك���دت الكثير من الرواي����ت ال�شريفة على خطورة ه���ذا النظر على روح 

الإن�ش�ن الموؤمن وقلبه، لدرجة اأّنه� تف�شد الإيم�ن وتن�شي الآخرة والح�ش�ب، ففي 

الحدي���ث ع���ن الإم�م عل���ّي Q: »اإذا اأب�سرت العيـــن ال�سهوة عمـــي القلب عن 

.
(2(

العاقبة«

وع���ن الإم����م ال�ش����دقQ: »اإّن عي�سى بن مريـــم Q قـــال لأ�سحابه: 

اإّياكـــم والنظرة فاإّنها تزرع فـــي القلب ال�سهوة وكفى بها ل�ساحبها فتنة، طوبى 

.
(3(

لمن جعل ب�سره في قلبه ولم يجعل ب�سره في عينه«

عواقب النظر المحرّم 

اإّن ج���زاء النظر المحّرم عند اهلل تع�لى �شديد جّدًا بحيث اإّن بع�س الرواي�ت 

عّبرت عن �شور عجيبة لّلذي يمالأ عينيه من النظر الحرام ومن هذه العواقب:

1- يمـــالأ عينيـــه ناراً: ففي الرواية عن الر�ش���ول الأكرم P: »من مالأ عينه 

.
(4(

من حرام مالأ اهلل عينه يوم القيامة من النار، اإّل اأن يتوب ويرجع«

2- الح�ســـرة يـــوم القيامـــة: فع���ن الإم�م عل���ّي Q: »كم من نظـــرة جلبت 

، واهلل اأعل���م بمق���دار ه���ذه الح�ش���رة والندام���ة اّلت���ي �شتعتري 
(5(

ح�ســـرة«

الإن�ش����ن ي���وم القي�مة حين يرى النعيم وُيمنع من���ه لأجل نظرة اإلى حرام، 

)1)  �شورة النور، الآيت�ن:31-30.

)2)  ميزان الحكمة، محمدي الري�شهري، ج4، �س3288.

)3)  م. ن.

)4)  م. ن، ج4، �س3291.

)5)  م. ن، ج4، �س3289.
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.
(1(

يقول تع�لى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ      }

3- الغ�ســـب الإلهـــّي: فع���ن الر�شول الأكرم P: »ا�ستّد غ�ســـب اهلل عزَّ وجلَّ 

علـــى امـــراأة ذات بعـــل مـــالأت عينهـــا مـــن غيـــر زوجهـــا اأو غيـــر ذي محرم 

.
(2(

منها«

آثار غّض البصر

كم� اأّن للنظر اإلى الحرام عواقب قد ذكرن� بع�شً� منه� ف�إّن لغ�ّس الب�شر عن 

مح�رم اهلل تع�لى اآث�رًا حميدة في الدني� والآخرة، ومن هذه الآث�ر:

1- حالوة العبادة: ف�إنَّ ال�شيط�ن ي�شعى ج�هدًا ليوقع الإن�ش�ن في المحّرم�ت، 

اّلت���ي ي�شهل الوقوع به� تحت �شغ���ط ال�شهوات، ك�لنظ���ر المحّرم، فعندم� 

ينت�شر الإن�ش�ن على �شيط�ن���ه بعد جه�د النف�س يجد حالوة النت�ش�ر من 

جهة ويزداد اإيم�نه ر�شوخً� وقلبه نورًا من جهة اأخرى، كم� يح�شل للجيو�س 

اّلتي اأنهكه� التعب بعد انت�ش�ره�، وقد ورد في الحديث ال�شريف عن ر�شول 

اهلل P: »ما من م�سلم ينظر امراأة اأّول رمقة ثّم يغ�ّس ب�سره اإّل اأحدث 

.
(3(

اهلل تعالى له عبادًة يجد حالوتها في قلبه«

2- راحة القلب: ففي الحديث عن الإم�م علّي Q: »من غ�ّس طرفه اأراح 

، ولعّل راحة القلب ت�أتي ب�شب���ب التخّل�س من هذا المر�س الق�تل 
(4(

قلبـــه«

للح�شن�ت والذي يجّر �ش�حبه اإلى الن�ر.

3- الح�سانـــة: وهي تحفظ الإن�ش�ن من الوقوع في الذنوب، ففي الحديث عن 

الإم����م ال�ش�دقQ: »ما اعت�سم اأحد بمثل مـــا اعت�سم بغ�ّس الب�سر، 

)1)  �شورة مريم، الآية: 39.

)2)  ميزان الحكمة، محمدي الري�شهري، ج4، �س3291.

)3)  م. ن، ج4، �س3292.

)4)  م. ن ، ج4، �س3289.
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فـــاإّن الب�ســـر ل يغ�ـــسّ عـــن محـــارم اهلل اإّل وقد �سبـــق اإلى قلبـــه م�ساهدة 

.
(1(

العظمة والجالل«

كيف تعالج آفة النظر؟

اإّن ال���ذي يحفظ الإن�ش����ن ويمنعه من الوقوع في النظ���رة الحرام، ويعيده اإلى 

ال�شواب، اإذا وقع - ل �شمح اهلل - في النحراف، هم� اأمران اأ�ش��ش�ن:

اأ- تقـــوى اهلل: اإّن الرتب����ط ب�هلل تع�لى وتق���وى اهلل تع�لى هم� الأمر الأ�ش��س 

ف���ي حفظ الإن�ش�ن وابتع�ده عن المحّرم�ت، وقد تّم الت�أكيد على تقوى اهلل 

في مو�شوع النظر واأمرا�ش���ه، وعن اأمير الموؤمنين Q حينم� �ُشئل: ِبَم 

ُي�شتع����ن على غم�س الب�شر؟ فق�ل: »بالخمود تحت �سلطان المّطلع على 

، ف�إن كّن� عب�دًا هلل تع�لى فعلين���� اأن نقوم بواجب�ت العبودّية من 
(2(

ك« �ســـرِّ

اإط�ع���ة اأوام���ر اهلل تع�لى والتجّنب عّم� نهى عنه وم���ن ذلك غ�ّس الب�شر، 

واإن كّن���� عب�دًا لرغب�تن� و�شهواتن���� ومتطّلب�ته� -والعي�ذ ب�هلل من اأن نكون 

كذل���ك - فق���د خرجن� من دائرة العبودّية هلل تع�ل���ى اإلى عبودّية ال�شيط�ن 

وجنوده! وي�ش���دق حينئٍذ قول اإبلي����س: { مج جح  مح جخ حخ 

.
(3(

مخ جس حس خس  }
ب- الحيـــاء: ف�لحي�ء ح�جز اآخر يقف اأم�م انحراف الإن�ش�ن، وفي رواية عن 

، وعنه P: »اإذا لم ت�ستح 
(4(

ر�ش���ول اهلل P: »الحياء �سعبة من الإيمان«

.
(5(

فافعل ما �سئت«

)1)  ميزان الحكمة، محمدي الري�شهري، ج4، �س3293.

)2)  بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�شي، ج101، �س41.

)3)  �شورة �س، الآيت�ن: 82 -83.

)4)  م�شتدرك الو�ش�ئل، الميرزا النوري، ج 8، �س466.

)5)  م. ن.
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خ��������ا���������ص��������ة ال����������در�����������س

- تعتب���ر العين نعمًة اإلهّية كبرى لالإن�ش����ن اإذ يب�شر به� م� حوله من المخلوق�ت 

والأ�شي����ء في�شتثمره����، اإّل اأّنه� ق���د تكون وب�ًل عليه في اآخرت���ه اإذا لم يح�شن 

ا�شتخدامه� �شمن الحدود اّلتي و�شعه� اهلل تع�لى له�.

- ل ب���ّد من ت�أديب العي���ن بتنزيهه� عّم� يخ�لف ال�شريعة، وت�أديبه� بم� ي�شلح له� 

في الآخرة، ومن الأمور اّلتي اأّكد ال�شرع الأقد�س على تنزيه العين عنه، النظر 

المحّرم بجميع اأ�شك�له و�شوره.

- اإّن ج���زاء النظر المحّرم عند اهلل تع�ل���ى �شديد جّدًا، وله عواقب وخيمة، ومن 

هذه العواقب:

1- اأن يمالأ اهلل عينيه ن�رًا.

2- الح�شرة يوم القي�مة.

3- اأن يغ�شب اهلل تع�لى عليه.

- من اآث�ر غ�ّس الطرف عن مح�رم اهلل تع�لى:

1- حالوة العب�دة.

2- راحة القلب.

3- الح�ش�نة.

- يمكن مع�لجة اآفة النظر من خالل اأمرين:

اأ - تقوى اهلل تع�لى.

ب - الحي�ء.
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�أ������������������������س�����������������������ئ�����������������������ل�����������������������ة

1- م� هي عالقة العين ب�لقلب؟

2- م� هي الأمور اّلتي يحرم النظر اإليه�؟

3- م� هي اآث�ر النظر المحّرم؟

4- م� هي اآث�ر غ�ّس الب�شر عن مح�رم اهلل تع�لى؟

5- م� هو عالج اآفة النظر؟

ل�����������ل�����������م�����������ط�����������ال�����������ع�����������ة

�لو�سو�سة

من مواعظ الإمام الخمينّي} في كتاب »الأربعون حديثاً«:

... ويج���ب على كّل من ي�شّك في ح�شول الو�شو�شة عنده، اأن يكون مثل الن��س 

الع���واّم، في عر�س عمله على العلم����ء والفقه�ء، وال�شتفه�م منهم ب�أّنه هل ابتلي 

عمل���ه بمر�س الو�شو�شة اأم ل؟ لأنه كثيرًا م� يك���ون الإن�ش�ن الو�شوا�شّي غ�فاًل عن 

ح�له ومعتقدًا ب�أّنه معتدل واأّن الآخرين غير مكترثين ب�لدين ولكّنه اإذا فّكر قلياًل 

لوج���د اأّن م�شدر ه���ذا العتق�د هو ال�شيط����ن واإلق�ءاته الخبيثة، لأّن���ه يرى ب�أّن 

العلم����ء والفقه����ء الكب�ر ومن اّلذي���ن يوؤمن بعلمهم وعملهم ب���ل ويكونون مراجع 

الم�شلمي���ن في اأخ���ذ م�ش�ئل الحالل والح���رام منهم يعملون بم���� ُيغ�ير عمله ول 

ي�شتطي���ع القول ب�أّن الملتزمين غ�لبً� والعلم����ء والفقه�ء ل يحفلون بدين اهلل واأّن 

الإن�ش�ن الو�شوا�شّي وحده يتقّيد ب�لدين.

وعندم� ي���درك �شرورة اإ�شالح العمل يدخُل مرحل���ة العمل، والعمدة في هذه 

المرحل���ة عدم الهتم����م ب�لو�ش�و�س ال�شيط�نّية والأوه����م اّلتي تلقى عليه، فمثاًل 
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����أ مع َغرفة واحدة رغم  اإذا ك�ن مجته���دًا ومبتَل���ى ب�لو�شو�شة في الو�شوء فليتو�شّ

و�شو�شة ال�شيط�ن، اإّن ال�شيط�ن يو�شو�س ويقول ب�أّن هذا العمل لي�س ب�شحيح ولكن 

 P يواجه���ه ب����أّن عملي لو لم يك���ن �شحيحً�؛ لوجب اأن ل يك���ون عمل ر�شول اهلل

والأئّم���ة الط�هرين R والفقه�ء جميعً� �شحيح���ً� لأّن ر�شول اهلل P والأئّمة 

�أوا في فترة طويل���ة تقرب من ثالثم�ئة �شن���ة، وك�نت كيفّية  الط�هري���ن ق���د تو�شّ

و�ش���وء جميعهم واحدة ف����إذا ك�ن عملهم ب�طاًل، فليكن عملي ب�ط���اًل اأي�شً� واإذا 

كن���ت مقّلدًا لمجتهد ف�أجب ال�شيط�ن ب�أّنني اأعمل على �شوء فتوى المجتهد، ف�إذا 

ك�ن و�شوئي ب�طاًل فال يوؤاخذني رّبي عليه، ول تكون علّي حّجته.

واإذا اأوقع���ك ال�شيط����ن الملعون في ال�ش���ّك ق�ئاًل ب�أّن المجته���د لم يقل هكذا 

 ب�إلق�ءاته عّدة مرات 
ْ
ف�فت���ح ر�ش�لته العملّية وت�أّكد من �شّحة العمل، ف�إذا لم تعب�أ

وعمل���ت على خ���الف راأيه غدا اآي�ش���ً� منك، ونرج���و اأن تكون المع�لج���ة النه�ئّية 

لمر�شك كم� ورد هذا المعنى في الأح�ديث ال�شريفة:

ُجُل َي�ُسُك َكثيراً  فعن الك�في ب�إ�شن�ده عن زرارة واأبي ب�شير ق�ل: »ُقْلَنا َلُه: الرَّ

ّلى َوَل َمـــا ِبِقَي َعلَْيِه؟ َقـــاَل: ُيعيـــُد. ُقْلَنا َلُه:  ـــى ل َيـــْدري َكـــْم �سَ اَلِتـــِه َحتَّ فـــي �سَ

ُدوا  ِه، ُثّم قال: َل ُتَعوِّ ي ِفي �َسكِّ َعاَد �َسّك. َقاَل: َيْم�سِ
َ
َفاإِنَُّه َيْكُثر َعلَْيِه ذِلَك، ُكلََّما اأ

ْيَطاَن َخِبيٌث َيْعَتاُد ِلَما  الِة َفُتْطِمعوُه َفاإِنّ َ ال�سَّ ْنُف�ِسُكْم ِبَنْق�ِس ال�سّ
َ
الَخِبيـــَث ِمـــْن اأ

َذا َفَعَل ذِلَك  ـــُه اإِ اَلِة َفاإِنَّ َحُدُكـــْم ِفي الَوْهِم َوَل ُيْكِثـــَرنّ َ َنْق�َس ال�سَّ
َ
َد، َفْلَيْم�ـــسِ اأ ُعـــوِّ

ْن ُيطاَع َفاإَِذا 
َ
ّك. َقاَل ُزَراَرُة: ُثّم َقاَل: اإِنََّما ُيريُد الَخبيُث اأ َمّراٍت َلْم َيُعْد اإَِلْيِه ال�سَّ

َحِدُكْم«.
َ
َي لْم َيُعْد اإَِلى اأ ُع�سِ

ْهـــُو َفاْم�ـــسِ ِفي  وب�إ�شن����ده عن اأب���ي جعفر Q ق����َل: »اإذا َكُثـــَر َعلَْيـــَك ال�سَّ

ْيَطاِن«. نََّما ُهَو ِمَن ال�سَّ ْن َيَدَعَك اإِ
َ
اَلِتَك َفاإِنَُّه ُيو�ِسُك اأ �سَ

ومن الو�شوح بمك�ن اأّنك اإذا خ�لفت ال�شيط�ن فترة من الزم�ن، ولم ُتْلِق ب�ًل 
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لو�ش�و�شه لنقط���ع طمعه عنك وع�دت الطم�أنينة وال�شكون اإلى نف�شك، ولكن في 

غ�ش���ون اأّي����م ت�شّديك لل�شيط�ن ت�ش���ّرع اإلى �ش�حة الح���ّق المتع�لي والتجئ اإلى 

ذات���ه المقّد�س من �ش���ّر ذاك الملعون و�شّر النف�س، وا�شتعذ ب�هلل منه وهو يعينك 

عليه...
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أهداف الدرس

اأن يتبّي الطالب اأهمّية الأذن وتاأثريها يف القلب. -

اأن يتعّرف اإىل حّق ال�سمع. -

اأن يتبّي حرمة الغناء. -

الدرس الثاني عشر

تهذيب السمع
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ع���ن الإم�م ال�شّج�د Q: »واأّما حّق ال�سمع، فتنزيهه عن اأن تجعله طريقاً 

اإلى قلبك، اإّل لفوهة كريمة ُتحِدث في قلبك خيراً اأو ُتك�سب ُخلقاً كريماً، فاإّنه 

باب الكالم اإلى القلب يوؤّدي اإليه �سروب المعاني، على ما فيها من خير اأو �سّر، 

.
(1(

ول قّوة اإّل باهلل«

يخت�شر الإم�م ال�شّج�دQ في ر�ش�لة الحقوق وفي كلم�ت قليلة حّق ال�شمع 

اّل���ذي ل ب���ّد واأن نراعيه ولكّنه ي�شير ف���ي اأّول كالمهQ اإل���ى ت�أثير ال�شمع في 

القلب، ومعرفة هذا الت�أثير يعتبره� الإم�مQ من اأّول الحقوق.

فه���ذا ال�شم���ع في الحقيقة م� هو اإّل ب����ب اإلى قلب الإن�ش�ن وعقل���ه، واإّن نف�س 

الع�ش���و المخت�ّس ب�ل�شم���ع اأي الأذن ل يملك م�شف�ة ت�شّفي م� ي�شلح �شم�عه اأم 

ل، بل اإّنه� ت�شتقبل اأّي �شي ء �شواء ك�ن ح�شنً� اأم قبيحً�.

وم���ن هن� ي�أت���ي دور الإن�ش�ن، فعليه اأن يتحّكم بم� ي�شمعه من خالل وجوده في 

الأم�ك���ن اّلت���ي ل ي�شط���ّر فيه� ل�شم�ع اأمر غي���ر مرغوب فيه، اأو عل���ى الأقّل عدم 

الإ�شغ�ء اإليه.

)1)  تحف العقول، الحّراني، �س257.
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فم� هو المطلوب اأن ننّزه اأ�شم�عن� عنه؟ هن�ك الكثير من ال�شوابط ال�شرعّية 

اّلت���ي ينبغ���ي مراع�ته����، والكثير م���ن النحراف�ت اّلت���ي ينبغي تنزي���ه الأذن عن 

�شم�عه����، ولك���ن �شن�شير اإلى اأمر ُيعتب���ر من اأخطر المحّرم�ت عل���ى الأذن، وهو 

ا�شتم�ع الغن�ء.

نّزه سمعك عن الغناء

والغن����ء ه���و ترجيع ال�شوت عل���ى الوجه المن��ش���ب لمج�ل�س الله���و، وهو من 

المع��شي ويحرم على المغّني والم�شتمع، واأّم� المو�شيقى فهي العزف على اآلته�، 

ف����إن ك�نت ب�ل�ش���كل المتع�رف ف���ي مج�ل�س الله���و والع�شي�ن فه���ي محّرمة على 

.
(1(

ع�زفه� وعلى م�شتمعه� اأي�شً�

ف�لغن�ء من المحرم�ت اّلتي ج�ء به� الكت�ب يقول اهلل تع�لى: {ڦ ڦ  ڄ 

ڇ  ڇ   ڇ  چڇ  چ  چ    چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ    ڄ 
، وف���ي الرواية عن الإم����م الب�قر Q: »الغناء مّمـــا وعد اهلل عليه 

(2(

ڍ  }
.

(3(

النار«، وتال هذه الآية

وف���ي رواي���ة اأخرى عن الإم����م ال�ش����دق Q ق�ل: »الغنـــاء يـــورث النفاق، 

.
(4(

ويعقب الفقر«

وكم� ُيحرم ال�شتم�ع للغن�ء ف�إّنه ل يجوز الح�شور في مجل�س الغن�ء والمو�شيقى 

المطربة اللهوّية المن��شبة لمج�ل�س اللهو والع�شي�ن اإذا اأّدى ذلك لال�شتم�ع اإليه� 

.
(5(

اأو اإلى ت�أييده�

)1)  اأجوبة الإ�شتفت�ءات، ال�شيد علي الخ�منئي، ج2، �س23.

)2)  �شورة لقم�ن، الآية:6.

)3)  و�ش�ئل ال�شيعة )اآل البيت( ، الحر الع�ملي، ج17، �س305.

)4)  م. ن، ج12، �س230.

)5)  اأجوبة الإ�شتفت�ءات، ال�شيد علي الخ�منئي، ج2، �س119.
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أثر الغناء في القلب 

اإّن ل���كّل عم���ل يقوم به الإن�ش�ن اأثرًا ف���ي قلبه، ويتبع الأثر ف���ي ُح�شنه اأو قبحه 

طبيع���ة العم���ل، ف�إن ك�ن العمل ط�عة هلل تع�لى ك�ن الأث���ر اإيج�بّيً� وح�شنً� ويجلب 

توفيق���ً� م���ن اهلل تع�لى، ولكّن الط�ّم���ة الكبرى في اأثر الأعم����ل الن��شئة من حّب 

الدني���� اّلذي ُيعتبر اأ�ش��س كّل المع��شي ومنه الغن�ء، يقول الإم�م الخمينّي}: 

»اعلـــم اأّن مـــا تناله النف�س مـــن حّظ في هذه الدنيا، يترك اأثراً في القلب، وهو 

مـــن تاأثيـــر الملك والطبيعة، وهو ال�سبب في تعّلقه بالدنيا. وكّلما ازداد التلّذذ 

بالدنيـــا، ا�ستـــّد تاأّثر القلب وتعّلقـــه بها وحّبه لها، اإلى اأن يّتجه القلب ُكّلّياً نحو 

الدنيـــا وزخارفهـــا، وهـــذا يبعـــث علـــى الكثير مـــن المفا�ســـد. اإّن جميـــع خطايا 

الإن�ســـان وابتالءه بالمعا�سي وال�سّيئات �سببها هذا الحّب للدنيا والتعّلق بها«، 

.
(1(

�ُس ُكّل َخِطيَئٍة«
ْ
ْنَيا َراأ وعن الإم�م ال�ش�دق Q: »ُحّب الدُّ

ولال�شتم����ع اإلى الغن�ء اأث���ر كبير في القلب اّلذي يهّم ال�ش�لكين اإلى اهلل تع�لى 

اأن يبقى اأبي�َس ن��شعً� غير ملّوث ب�أكدار المع��شي، فمن اآث�ره:

1-يورث النفاق:

ع���ن الإم�م ال�ش����دقQ: »ا�ستماع اللهـــو والغناء ينبت النفـــاق كما ينبت 

.
(2(

الماء الزرع«

2-مجل�س الغناء محّل غ�سب اهلل:

مجل����س الغن�ء محلُّ غ�شب اهلل، فقد ق����ل الإم�م ال�ش�دقQ: »ل تدخلوا 

.
(3(

بيوتاً اهلل ُمْعِر�ٌس عن اأهلها«

)1)  الأربعون حديثً�، الإم�م الخميني }، الحديث ال�ش�د�س.

)2)  م. ن.

)3)  م. ن.
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وعن���هQ: »بيت الغناء ل ُيوؤَمن فيه الفجيعة، ول ُيجاب فيه الدعوة، ول 

.
(1(

يدخله المالئكة«

3- يعّذب م�ستمعه باأنواع من العذاب:

روي ع���ن ر�ش���ول اهللP: »ُيح�ســـر �ساحب الغناء مـــن قبره اأعمـــى واأخر�س 

.
(2(

واأبكم«

وع���ن ر�شول اهللP: »خم�سة ل ينظر اهلل اإليهم يوم القيامة.. اإلى اأن قال: 

.
(3(

والمغّني«

4- قد يوؤّدي اإلى الزنا:

مة للوقوع ف���ي الزن�، فعن ر�ش���ول اهللP: »الغنـــاء َرقيَّة  الغن����ء �شب���ب ومقدِّ

.
(4(

الزنا«

وحي���ث اإنَّ الغن�ء ه���و �شوت لهوّي ينبع من ال�شهوة والل���ّذة الحيوانّية، ف�إنَّ من 

ي والم�شتمع، فيغفالن ع���ن ذكر اهلل والآخرة  ئة تحريك �شه���وة المغنِّ اآث����ره ال�شيِّ

بنحو يهّيئهم� لرتك�ب الفح�ش�ء.

Pتحذير من ر�سول اهلل

ولذل���ك ج�ء تحذي���ر ر�شول اهللP من عواقب الغن����ء فعنهP: »يظهر في 

اأّمتـــي الخ�ســـف والقـــذف. قالـــوا: متـــى ذلـــك؟ قـــالP: اإذا ظهـــرت المعـــازف 

والقينـــات و�سربـــت الخمور. واهلل ليبيتّن اأنا�س من اأّمتي على اأ�سر وبطر ولعب 

في�سبحـــون قردة وخنازير ل�ستحاللهم الحـــرام، واتخاذهم القينات، و�سربهم 

)1)  و�ش�ئل ال�شيعة، الحّر الع�ملي، ج17، �س 303.

)2)  م�شتند  ال�شيعة، المحّقق النراقي، ج14، �س132.

)3)  م�شتدرك الو�ش�ئل، الميرزا النوري، ج13، �س 213.

)4)  بح�ر الأنوار، المجل�شي، ج76، �س 247.
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.
(1(

الخمور، واأكلهم الربا، ولب�سهم الحرير«

ثواب من نّزه نف�سه عن الغناء

ه نف�شه عن الغن�ء، فم�ذا ينتظر من نّزه نف�شه عنه؟ م� ورد ك�ن لمن لم ينزِّ

ع���ن الإم����م الر�ش�Q: »من نّزه نف�ســـه عن الغناء فاإنَّ فـــي الجنة �سجرة 

ياأمر اهلل عزَّ وجلَّ الرياح اأن تحّركها، في�سمع منها �سوتاً لم ي�سمع مثله، ومن 

.
(2(

لم يتنّزه عنه لم ي�سمعه«

خالصة الكالم

���ة ال�شب�ب،  اإنَّ م�شتعم���ري الع�ل���م يخ�فون دائم���ً� من وع���ي ال�شعوب، وخ��شّ

ولذل���ك ف�إّن ج�نبً� من برامجهم الوا�شعة ل�شتمرار ال�شتعم�ر واإدامته هو اإغراق 

المجتمع�ت ب�لغفلة والجهل وال�شالل، وتو�شعة و�ش�ئل اللهو المف�شدة.

ون�ش���ر الغن�ء والمو�شيقى هو من اأهّم الو�ش�ئ���ل اّلتي ي�شّر عليه� الم�شتعمرون 

لتخدير اأفك�ر الن��س، واإ�شع�ف اإرادتهم في المق�ومة.

خ��������ا���������ص��������ة ال����������در�����������س

- ال�شم���ع ب�ب اإلى قلب الإن�ش�ن وعقله، واإّن الع�شو المخت�ّس ب�ل�شمع اأي الأذن ل 

يمل���ك م�شف�ة ت�شّفي م� ي�شل���ح �شم�عه اأم ل، بل اإّنه� ت�شتقبل اأّي �شي ء �شواء 

ك�ن ح�شن� اأم قبيحً�.

- اإّن ل���كّل عم���ل يقوم ب���ه الإن�ش�ن اأثرًا في قلب���ه، ويتبع الأثر ف���ي ح�شنه اأو قبحه 

طبيعة العمل، ف�إن ك�ن العمل ط�عة هلل تع�لى ك�ن الأثر اإيج�بّيً� وح�شنً� ويجلب 

)1)  و�ش�ئل ال�شيعة، الحّر الع�ملي، ج17، �س 311.

)2)  م. ن، �س  317.
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توفيق���ً� من اهلل تع�لى، ولكن الط�ّمة الكبرى في اأثر الأعم�ل الن��شئة من حّب 

الدني� اّلذي يعتبر اأ�ش��س كّل المع��شي ومنه الغن�ء.

- ال�شتغ����ل ب�لمالهي والغن�ء من الكب�ئر ومن لهو الحديث ومن قول الزور ومن 

اللغ���و، وهو يورث النف����ق ويبعد المالئكة ويوؤّدي اإلى الزن���� والفواح�س، ويبعد 

ع���ن ذكر اهلل، وهو اإح���دى و�ش�ئل ال�شتعم����ر لإ�شع�ف الم�شلمي���ن واإرادتهم 

ومق�ومتهم.

�أ������������������������س�����������������������ئ�����������������������ل�����������������������ة

1- م� هي العالقة بين ال�شمع والقلب؟

2- لم�ذا ينبغي تنزيه ال�شمع عن الغن�ء؟

3- م� هو اأثر الغن�ء في النف�س الإن�ش�نّية؟
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ل�����������ل�����������م�����������ط�����������ال�����������ع�����������ة

من ق�س�ص �لعلماء

جـــاء فـــي كتـــاب )دار ال�سالم( للمحّقـــق النورّي: عن ال�شّي���د ح�شن بن ال�شّيد 

علّي الأ�شفه�نّي اأّنه ق�ل: كنت م�شغوًل بطلب العلم في النجف الأ�شرف حين م�ت 

اأب���ي، وتعّه���د ب�أعم�ل اأبي بع�س اأخوتي، ولم يكن لي عل���م بتف��شيله�، وبعد م�شّي 

�شبع���ة اأ�شُه���ر من وف�ت���ه توّفيت اأّمي في اأ�شفه����ن، وحملوا جن�زته���� اإلى النجف 

الأ�ش���رف، وف���ي ليلة من تلك اللي�لي راأيت والدي في المن�م فقلت له: اإّنك توّفيت 

في اأ�شفه�ن واأنت الآن في النجف الأ�شرف، فق�ل بلى. بعد وف�تي نقلوني اإلى هذا 

الم���ك�ن. ف�ش�ألت���ه عن والدتي قريبة منك؟ فق�ل: هي ف���ي النجف ولكن في مك�ن 

اآخر، وعلمت اأّنه� لي�شت بدرجة اأبي ف�ش�ألته عن ح�له فق�ل: 

كن���ت ف���ي ال�شيق وال�ش���ّدة والآن ارتحت منهم� فتعّجبت وقل���ت: هل مثلك من 

يع���ذب؟ فق�ل: نعم، اإّن الح�ّج ر�ش� ك�ن له عل���ّي دين وك�ن يط�لبني به، لذا كنت 

في �شّدة.

يق���ول ال�شّيد ح�شن الأ�شفه�نّي: ف��شتيقظت فزع���ً�، وكتبت روؤي�ي لأخي اّلذي 

ك�ن و�شّي���ً� لوال���دي وطلبت منه التحقيق ف���ي ذلك، فكتب لي ف���ي الجواب: اإّنني 

فت�ش���ت في دف�ت���ر ديون والدي فلم اأج���د ا�شم ح�ّج ر�ش�، فكتب���ت اإليه: اإجهد اأن 

تعرف ذلك ال�شخ�س ثّم ت�ش�أله م� اإذا ك�ن يطلب والدي.

فكتب لي في الجواب: �ش�ألته: فق�ل: نعم كنت اأطلب والدك ولم يكن يعلم بذلك 

اأحد اإّل اهلل وقد �ش�ألتك بعد وف�ته: هل يوجد ا�شمي في �شجّل الدائنين؟ فقلت ل، 

ولم يكن لدّي �شند ا�شتند اإليه في ذلك الدين، ولم يكن لي طريق لإثب�ته.

لّم� �شمعت ذلك اأردت اأن اأدفع له ذلك المبلغ فلم يقبل، وق�ل قد اأبراأت ذّمته.
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:Qت�أّمل اأّيه� الموؤمن في هذا الحديث: عن الإم�م الب�قر

»الظلـــم ثالثـــة، ظلم يغفـــره اهلل، وظلم ل يغفره، وظلـــم ل يدعه اهلل، فاأّما 

الظلم الذي ل يغفره اهلل فال�سرك، واأّما الظلم الذي يغفره اهلل فظلم الرجل 

.
(1(

فيما بينه وبين اهلل، واأّما الظلم الذي ل يدعه فالمداينة بين العباد«

)1)  الذنوب الكبيرة، د�شتغيب، ج 2، �س 22.  
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أهداف الدرس

اأن يتبـــّي الطالـــب اأهمّية البطن وتاأثريهـــا على روحّية  -

الإن�سان.

اأن يتعّرف اإىل حّق البطن. -

اأن يدرك خطر اأكل احلرام واأثره. -

تهذيب البطن 

الدرس الثالث عشر
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الطع����م ف���ي الأ�شل ه���و �ش���رورة حي�تّية لالإن�ش����ن، وقد جع���ل اهلل تع�لى في 

الإن�ش����ن �شهوة الطع����م اّلتي تدفع الإن�ش�ن نح���و الأكل وب�لت�لي يتّم ت�أمين ح�جة 

البدن من الطع�م ب�شكل ي�شمن بق�ءه حّيً�.

ولك���ن عندم� يذه���ب الإن�ش�ن بعيدًا ف���ي اإ�شب����ع الغريزة اّلتي تدع���وه لتن�ول 

الأطعم���ة وي�شبح الأكل الهّم الأكبر لديه، فهن� ينحرف الإن�ش�ن عن الخّط اّلذي 

اأراده اهلل تع�ل���ى ل���ه، فيتح���ّول م���ن اإن�ش����ن اأراده اهلل تع�لى للعب����دة اّلتي تحّقق 

ال�شع�دة، اإلى بهيمة ه�ئمة ل ترى اإّل علفه�، ومن هن� ج�ء الإ�شالم ليح�فظ على 

اإن�ش�نّي���ة الإن�ش�ن من خ���الل الت�شريع�ت اّلتي تقّنن عليه بع�س الأنواع من الطع�م 

اّلت���ي لي����س فيه� �شالح له، ولت�أديبه ب�آداب تخل�س نتيجته���� اإلى اأن ي�أكل الإن�ش�ن 

ليعي�س ل اأن يعي�س لي�أكل.

نّزه بطنك عن الحرام 

اإّن اّلذي يت�أّمل فيم� ورد عن الأئّمة R، من الأح�ديث يجد حر�شً� كبيرًا على 

 :Qحلِّيَّة، م� يدخل في جوف الإن�ش�ن الموؤمن، ففي الحديث عن الإم�م ال�شّج�د

»واأّمــــا حــــّق بطنك، فاأن ل تجعلــــه وعاًء لقليل من الحــــرام ول لكثير، واأن تقت�سر 

لــــه فــــي الحــــالل، ول تخرجه من حــــّد التقوية اإلى حــــّد التهوين وذهــــاب المرّوة، 
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و�سبطــــه اإذا َهــــمَّ بالجوع والظماأ، فاإّن ال�سبع المنتهي ب�ساحبه اإلى التخم مك�سلة 

ومثبطــــة ومقطعــــة عــــن كّل بــــّر وكــــرم، واإّن الــــرّي المنتهــــي ب�ساحبه اإلــــى ال�سكر، 

.
(1(

م�سخفة ومجهلة ومذهبة للمرّوة«

اإذًا، هن�ك العديد من الأمور اّلتي اأمرن� اهلل تع�لى اأن ننّزه اأنف�شن� عنه�، ومنه�:

الخمر

يقول اهلل تع�لى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ      پ پ پ پ  ڀ ڀ 

.
(2(

ڀ ڀ ٺ ٺ  }
ف�لخم���رة ه���ي اأّم الخب�ئ���ث، وهي م���ن المحّرم����ت الكب�ر اّلت���ي تذهب بعقل 

الإن�ش����ن فيخ�ش���ر دني����ه، وتعّر�ش���ه ل�شخ���ط الجّب�ر فيخ�ش���ر الآخ���رة؛ وهذا هو 

الخ�ش���ران المبين، ولق���د وردت الرواي�ت الكثيرة اّلتي تنه���ى الإن�ش�ن عن تن�ول 

 ،P ه���ذه الم�شكرات، ومّم� ُيفهم م���ن بع�س هذه الرواي����ت اأّن الر�شول الأكرم

ت�شّدد في عزل �ش�رب الخمر اجتم�عّيً� ف�أمر بمق�طعته فال يزّوج ول يوؤتمن، ففي 

الرواي���ة عن النبّي الأكرم P: »من ائتمن �سارب الخمـــر على اأمانة بعد علمه 

.
(3(

فلي�س له على اهلل �سمان ول اأجر له ول خلف«

.
(4(

وفي رواية اأخرى عنه P: »�سارب الخمر ل يزّوج اإذا خطب«

وم���ن جهة اأخ���رى فقد �شّورت الرواي�ت �ش�رب الخمر ف���ي يوم القي�مة ب�شور 

مرعب���ة ومقّززة، ففي الرواية عن الإم�م الب�قر Q: »ياأتي �سارب الخمر يوم 

القيامة م�سوّداً وجهه مدلعاً ل�سانه، ي�سيل لعابه على �سدره، وحّق على اهلل اأن 

)1)  تحف العقول، الحّراني، �س258.

)2)  �شورة الم�ئدة، الآية:90.

)3)  و�ش�ئل ال�شيعة )اآل البيت( - الحر الع�ملي، ج 19، �س83.

)4)  م. ن، ج20، �س79.
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ي�سقيه من )بئر خبال( قال: قلت: وما بئر خبال؟ قال: بئر ي�سيل فيها �سديد 

.
(1(

الزناة«

وف���ي رواية اأخرى عن اإم�من� ال�ش�دق: �ش�رب الخمر ي�أتي يوم القي�مة م�شودا 

.
(2(

وجهه م�ئاًل �شفته مدلعً� ل�ش�نه، ين�دي العط�س العط�س

الربا

ڀ  ڀ  ڀ  پ    پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   {ٱ 

. الرب� في 
(3(

ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ    ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ  }
القر����س ه���و الإقرا�س مع ا�شتراط الف�ئدة، وقد ح����رب الإ�شالم الرب� وعّده من 

المك��شب المحّرمة، فم�ل الرب� م�ل حرام واآكله اآكل للم�ل الحرام، وال�ش�لك اإلى 

اهلل تع�ل���ى ل بّد له م���ن اأن يحر�س على اأن ل ي�شوب لحم���ه ودمه الم�ل الحرام، 

ف�إّن ذلك من الموانع اّلتي تقف في طريق الإن�ش�ن للو�شول اإلى اهلل تب�رك وتع�لى 

.
(4(

وعن ر�شول اهلل P: »�سّر المكا�سب ك�سب الربا«

المال الحرام

المق�ش���ود ب���ه كّل م����ل اأخذ من غير م� اأحّل���ه اهلل، ك�لم�ل اّل���ذي يجنيه ب�ئع 

المحّرم����ت ك�أ�شرط���ة الغن����ء والخم���ر، وك�أكل اأم���وال اليت�مى ظلم���ً�، يقول اهلل 

{ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ کک   : وج���لَّ ع���زَّ 

.
(5(

ک ک  }

وم���ن الم�ل الحرام اأي�شً� غ����سّ الن��س في التج�رات والبي���ع يقول اهلل تع�لى: 

)1)  و�ش�ئل ال�شيعة، ج25، �س297.

)2)  م. ن.

)3)  �شورة البقرة، الآية:275.

)4)  الوجيز في الفقه الإ�شالمي، �س57.

)5)  �شورة الن�ش�ء، الآية:10.
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{ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   ہ 

.
(1(

ہ ہ ھ ھ  }
ويقول في اآية اأخرى: {ٹ ڤ    ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڇ  ڇ         ڇ  چ  چچ   چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ 
.

(2(

ڇ  }
في���� اأّيه� ال�ش�لك اإلى اهلل تع�لى احذر كّل الح���ذر من الم�ل الحرام اأن يدخل 

اإل���ى بطنك اأو يمت���زج بلحمك ودمك لأّن ذلك يزيد من الُحُجب بينك وبين رّبك، 

ويجعل���ك ت�شير اإلى اأودية جهّنم ل اإلى اهلل تع�لى، و�شتكون من الأخ�شرين اأعم�ًل 

.
(3(

والعي�ذ ب�هلل: {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ   ڻ ڻ  }

القمار

ر عنه في الق���راآن الكريم ب�لمي�ِشر، ق�ل  م���ن الذنوب الكبي���رة القم�ر، وقد عبِّ

.
(4(

تع�لى: {ۉ ې ې  ېې ى ى ائ        ائ  }

والمي�ِشر ي�شمل كلَّ اأنواع الِقم�ر، وهو م�أخوذ من كلمة »الي�شر«، ذلك اأّن القم�ر 

بب�ش�ط���ة وبدون م�ش�قِّ الك�شب والعمل يجعل اأم���وال الآخرين في قب�شة الإن�ش�ن. 

والتعبي���ر ف���ي الآية الكريم���ة ب�لإثم الكبير، اإ�ش����رة وا�شحة اإلى ك���ون القم�ر من 

الكب�ئر.

ومن الدلئل على اأنَّ القم�ر من الذنوب الكبيرة قرنه في القراآن الكريم دائمً� 

ب�لخمر وعب�دة الأ�شن�م، كم� في قول���ه تع�لى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ      پ 

)1)  �شورة البقرة، الآية: 188.

)2)  �شورة الن�ش�ء، الآية: 29.

)3)  �شورة الكهف، الآية:104.

)4)  �شورة البقرة، الآية: 216.
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.
(1(

پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ}
فهو ي�شترك مع الخمر في الكثير من المف��شد.

من مفاسد القمار

1- العداوة والبغ�ساء:

{ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ   تع�لى:  يقول 

.
(2(

ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ  ڄ  }
نالح���ظ في الآي���ة الكريمة جعل الع���داوة والبغ�ش�ء من اآث����ر الخمر والمي�شر 

ف�لمق�مر اإّم� اأن يربح اأو يخ�شر، ف�إذا ربح فال �شّك اأنَّ البغ�س والحقد �شيمالأ قلب 

�ش�حبه الخ��شر، حيث يرى اأمواله التي ح�شل عليه� بم�شّقة وجهد، وك�ن متعّلقً� 

به���� خرجت من ي���ده بدون اأيِّ عو����س، واإن لم ي�شتطع اأن يتداركه���� في المجل�س 

نف�شه ف�إنَّه �شي�أخذ الحقد بدله� اإلى اآخر عمره ويتحيَّن الفر�س لالنق�ش��س على 

من ك�ن �شببً� في خ�ش�رته.

���� اإذا خ�ش���ر فمعلوم اأّنه �شيعّو�س ع���ن خ�ش�رته ب�لحقد عل���ى �ش�حبه، وقد  اأمَّ

ينتهي مجل�س القم�ر اإلى الغ�شب وال�شّب وال�شتم وهتك الأعرا�س وال�شرب وحّتى 

الجريمة الكبرى، القتل.

د: 2- القمار يوؤّدي اإلى الف�ساد والت�سرُّ

والمو�شوع الآخر هو اأنَّ المق�مر اإذا ربح ف�إّنه �شيّتجه للتفكير ب�لف�ش�د واللهو، 

وارتي����د الح�ن�ت ومراك���ز الفح�ش�ء والمنك���رات والمالهي، لأّنه ق���د ك�شب هذا 

الم����ل م���ن دون جهد ول تعب، وكم� يقول المثل: »م����ل ج�ءت به الريح تذهب به 

)1)  �شورة الم�ئدة، الآية:  90.

)2)  �شورة الم�ئدة، الآية: 91.
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الريح«، و�شوف يذهب الم�ل هدرًا واإ�شرافً� وتبذيرًا بعد قليل من الزم�ن.

وعل���ى اإث���ر الربح ت�شتّد عالقت���ه ب�لقم�ر، وتم���وت عنده روح الن�ش����ط والعمل 

والج���ّد في طلب الرزق الحالل، وفي النتيجة ي�شب���ح اإن�ش�نً� ع�طاًل بّط�ًل ك�شوًل 

ه الو�شول اإل���ى مج�ل�س القم�ر لعّله  خ�م���اًل، �شهوانّي���ً�، متحّلاًل، ويكون �شعيه وهمُّ

يظفر بن�شيب اأكبر.

���ه �شوف ت�شيطر علي���ه الأع�ش�ب اله�ئج���ة، ويهيج عنده  اأّم���� اإذا خ�ش���ر ف�إنَّ

الح�ّس النتق�مّي المتوّح�س، لأجل تح�شيل م� خ�شره من الم�ل، وهن� �شيح�ول 

جه���ده تح�شيل الم�ل من اأّي طريق، وهن� اأي�شً� �شيو�شل نف�شه مّرة اأخرى اإلى 

نوادي القم�ر.

3- البتعاد عن ذكر اهلل وال�سالة

ومن جملة المف��شد العظيمة للقم�ر، الغفلة عن ذكر اهلل والبتع�د عن ط�عته، 

كم� ذكرت الآية اأعاله: {ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦڄ  ...}

ن ع�دة �شرب الخمر  فح����ل الإن�ش�ن المق�مر، في مج�ل�س القم�ر واّلتي تت�شمَّ

و�شم����ع الأغ�ني والمف��شد وم�ش�حبة الف��شدي���ن، اأّنه يم�شي عليه وقت ال�شالة 

وهو م�شغول ب�شكره وقم�ره ولهوه.
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خ��������ا���������ص��������ة ال����������در�����������س

- الطع�م في الأ�شل هو �شرورة حي�تّية لالإن�ش�ن، وقد جعل اهلل تع�لى في الإن�ش�ن 

�شه���وة الطع�م اّلتي تدفع الإن�ش�ن نحو الأكل، وب�لت�لي يتّم ت�أمين ح�جة البدن 

م���ن الطع�م ب�شكل ي�شم���ن بق�ءه حّيً�، ولكن عندم� يذه���ب الإن�ش�ن بعيدًا في 

اإ�شب����ع الغري���زة اّلتي تدعوه لتن�ول الأطعمة وي�شب���ح الأكل الهمَّ الأكبر لديه، 

فهن� ينحرف الإن�ش�ن عن الخّط اّلذي اأراده اهلل تع�لى له، فيتحّول من اإن�ش�ن 

اأراده اهلل تع�لى للعب�دة اّلتي تحّقق ال�شع�دة اإلى بهيمة ه�ئمة ل ترى اإّل علفه�.

- يجب تنزيه البطن عن عّدة اأمور: الخمر، الرب�، الم�ل الحرام.

- من الكب�ئر القم�ر وله مف��شد كثيرة منه�: اإيق�ع العداوة والبغ�ش�ء بين الن��س 

والبتع�د عن ذكر اهلل وال�شالة.

�أ������������������������س�����������������������ئ�����������������������ل�����������������������ة

1- عمَّ ينبغي تنزيه بطن الإن�ش�ن؟

2- اأعِط مث�ًل عن الم�ل الحرام.

3- م� هو اأثر الخمر في الحي�ة الإن�ش�نّية والمجتمع�ت؟

 4- م� هو اأثر القم�ر في المجتمع وفي الفرد؟
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ل�����������ل�����������م�����������ط�����������ال�����������ع�����������ة

�لآثار �لمهلكة للخمر و�لقمار

ة مف��شد للخمر منه�: لقد اأثبت العلم�ء عدَّ

اأ- ت�أثيره في عمر الإن�ش�ن.

ب- ت�أثيره في الن�شل.

ج- اأث���ره في الأخالق الع�طفّي���ة الع�ئلّية، مّم� يقلِّل م���ن ان�شداد المدِمن نحو 

زوجته واأولده، حّتى قد يوؤّدي اإلى قتلهم، كم� هو م�ش�َهٌد في بع�س الح�لت.

د- اأ�شرار الكحول الجتم�عّية: من �شرب و�شرقة واحتي�ل وقتل وانتح�ر.

ه����- الأ�شرار القت�ش�دّية: يقول اأحد علم�ء النف�س الم�شهورين: من الموؤ�شف 

اأنَّ الحكوم����ت تح�شب م� تدّر عليه� الم�شروب�ت الكحولّية من �شرائب، ول 

تح�شب الميزانّية ال�شخمة التي تنفق لترميم مف��شد هذه الم�شروب�ت. فلو 

ح�شب���ت الحكوم�ت الأ�شرار الن�تجة من الم�شروب�ت الكحولّية، مثل زي�دة 

الأمرا�س الج�شمّية والروحّي���ة، واإهدار الوقت وال�شطدام�ت الن�تجة من 

ال�شك���ر وف�ش�د الجي���ل وانت�ش�ر روح التق�ع�س والتحّل���ل، والتخّلف الثق�فّي، 

�شة لرع�ية  والم�ش����كل اّلتي تواجه رج�ل ال�شرط���ة ودور الح�ش�نة المخ�شّ

اأبن����ء المخمورين، وم���� تحت�ج اإليه جرائ���م المخمورين م���ن م�شت�شفي�ت 

واأجه���زة ق�ش�ئّية و�شج���ون وغيره� م���ن الخ�ش�ئر والأ�ش���رار الن�تجة من 

تع�ط���ي الخمور، وق�رنت هذه الخ�ش�ئ���ر بم� تح�شل عليه من �شرائب على 

.
(1(

هذه الم�شروب�ت لوجدت اأنَّ الأرب�ح تك�د تكون ت�فهة اأم�م الخ�ش�ئر...

ث ول حرج: اأّم� عن الم�ش�ّر الج�شمّية للكحول فحدِّ

)1)  الأمثل في تف�شير كت�ب اهلل المنزل ال�شيخ ن��شر مك�رم ال�شيرازي، ج 2، �س 117.
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1- اأثره في الدم�غ

2- اأثره في الإدراك

3- اأثره في المعدة

4- اأثره في الكبد

5- اأثره في جه�ز التنف�س

6- اأثره في الكلية

7- اأثره في القلب

8- اأثره في القّوة الع�قلة

9- اأثره في دوران الدم

.
(1(

10- اأثره في الن�شل اإلى غير ذلك...

اأّم� ب�لن�شبة اإلى القم�ر ف�إليك اإح�ش�ئّية من الدوائر الإح�ش�ئّية الأمريكّية:

اإّن القم����ر ك�ن ال�شبب المب��شر في 30% م���ن الجرائم، وفي اإح�ش�ئّية اأخرى 

ن���رى ولالأ�شف ال�شديد اأّن 90% من جرائم ال�شرق���ة و50% من الجرائم الجن�شّية 

و10%م���ن ف�ش�د الأخالق و30% من الطالق و40% م���ن ال�شرب والجرح و5% من 

.
(2(

حوادث النتح�ر اإّنم� هي ب�شبب القم�ر

)1)  انظر تف�شيل ذلك: الذنوب الكبيرة، د�شتغيب، ج 1، �س 240.

)2)  الأمثل، ج 4، �س 144.
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أهداف الدرس

اأن يتبّي الطالب اأهمّية اليد يف طريقه اإىل الآخرة. -

اأن يتعّرف اإىل بع�س ما ينبغي عمله بو�ساطة اليد. -

اأن يتعـــّرف اإىل بع�س ما ينبغي اجتناب ارتكابه بو�ساطة  -

اليد.

الدرس الرابع عشر

تهذيب اليد
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تمهيد

روي ع���ن الإم����م ال�شّج�د زي���ن الع�بدي���نQ: »... واأّما حّق يـــدك، فاأن ل 

تب�سطهـــا اإلـــى مـــا ل يحّل لك بمـــا تب�سطها اإليه مـــن العقوبة فـــي الآجل، ومن 

النا�ـــس بل�ســـان الالئمة في العاجل، ول تقب�سهـــا مّما افتر�س اهلل عليها، ولكن 

توّقرهـــا بقب�سهـــا عـــن كثيـــر مّما ل يحـــّل لهـــا، وتب�سطها اإلـــى كثير مّمـــا لي�س 

عليهـــا، فـــاإذا هي قد عقلت و�سرفت في العاجل، وجب لها ح�سن الثواب من اهلل 

.
(1(

في الآجل«

اإّن الي���د كغيره� من الجوارح خلقه� اهلل تع�لى لم� فيه ف�ئدة الإن�ش�ن، فب�ليد 

ي�شعى الإن�ش�ن للعم���ل، وبه� يج�هد في �شبيل اهلل ويحمي نف�شه واأر�شه وعر�شه، 

وب�ليد يتن�ول الأ�شي�ء... اإلى الكثير من الفوائد الأخرى.

اإّل اأّن اليد كم� يمكن ال�شتف�دة منه� في الأمور اّلتي ت�شّب في �ش�لح الإن�ش�ن، 

ف�إّنه يمكن اأن تكون �شبب���ً� لدخوله في حلقة الع��شين المتعّر�شين ل�شخط الملك 

الجّب����ر، من هن� فال بّد من اللتف�ت اإلى الي���د وتهذيبه� حّتى تكون بكّل اأعم�له� 

وحرك�ته� و�شكن�ته� هلل رّب الع�لمين.

)1)  م�شتدرك الو�ش�ئل، الميرزا النوري، ج11، �س156.
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عن ماذا ننّزه اليد؟

لق���د حّرم ال�ش�رع المقّد�س على يد الإن�ش�ن اأمورًا واأوعد عليه� الن�ر، لم� لهذه 

الأم���ور من اأثر �شلب���ّي في النف�س وفي المحيط والمجتم���ع، ومن هذه الأمور اّلتي 

حّرمه� ال�ش�رع:

1- ال�سرقـــة: وقد اأ�ش����ر الإم�م الر�ش� Q اإلى �شب���ب تحريمه� حيث ق�ل: 

»حـــّرم اهلل ال�سرقـــة لما من ف�ساد الأموال وقتـــل النف�س لو كانت مباحة، 

ولمـــا ياأتي فـــي التغا�سب من القتـــل والتنازع والتحا�سد، ومـــا يدعو اإلى 

ترك التجارات وال�سناعات في المكا�سب، واقتناء الأموال اإذا كان ال�سي ء 

.
(1(

المقتنى ل يكون اأحد اأحّق به من اأحد«

وال�شرق���ة ل تتوّق���ف عند مّد اليد اإلى الم�ل الموج���ود عند الآخرين واأخذه بل 

ي�شم���ل كّل ح���ّق في م�ل الإن�ش����ن ل ُيخرجه، ومن ه���ذه الحقوق م� اأ�ش����رت اإليه 

الرواي���ة عن الإم�م ال�ش����دق Q: »ال�سّراق ثالثـــة: مانع الـــزكاة، وم�ستحّل 

.
(2(

مهور الن�ساء، وكذلك من ا�ستدان ولم ينِو ق�ساءه«

2- العتـــداء علـــى الغير: لم يترك الر�شول الأك���رم P واأهل البيت من��شبة 

اإّل وتحّدثوا فيه� ع���ن العالق�ت الطّيبة بين الأخوة في الدين لكيال يتحّول 

المجتم���ع الإ�شالم���ّي الأخالقّي المن�شجم المترابط اإل���ى حلبة للم�ش�رعة 

والت�ش����رب بين كّل غ��شب اأو ذي قّوة مت�شّل���ط ي�شتعر�س بين الن��س قّوته 

وبط�ش���ه، فف���ي الرواية ع���ن الر�شول الأك���رم P: »... األ ومـــن لطم خّد 

امـــرئ م�سلم اأو وجهه بّدد اهلل عظامـــه يوم القيامة، وُح�سر مغلوًل حّتى 

.
(3(

يدخل جهّنم اإّل اأن يتوب«

)1)  ميزان الحكمة، محمدي الري�شهري، ج2، �س1298.

)2)  م.ن، ج2، �س1299.

)3)  مك�تيب الر�شول، الأحمدي المي�نجي، ج2، �س149.
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 :P عن ر�شول اهلل الأكرم Q �3- الإ�سرار بالآخرين: عن الإم�م الر�ش

.
(1(

»لي�س مّنا من غ�ّس م�سلماً اأو �سّره اأو ماكره«

4- اللم�ـــس المحـــّرم: اأي لم�س الأجنبّية ب�لم�ش�فح���ة اأو غيره�، وقد ورد في 

الرواي���ة ع���ن الر�ش���ول الأكرم P: »مـــن �سافـــح امـــراأة تحرم عليـــه، باء 

.
(2(

ب�سخط من اهلل«

اليد طريق لآلخرة

بع���د اأن تحّدثن� عن بع����س الأمور اّلتي ينبغي تهذيب النف����س عنه�، ن�شير اإلى 

الأمور اّلتي يربح فيه� الموؤمن في اآخرته من خالل يده، ومن هذه الأمور:

1- الجه����د في �شبي���ل اهلل: يقول تع�ل���ى: { ے ۓ ۓ  ڭ ڭ 

حي���ث 
(3(

ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ}
اإّن اهلل عّلق ح�شول الفالح على الجه�د.

وكذل���ك اأّكدت رواي�ت المع�شومين عليهم ال�شالة وال�شالم على اأهمّيته ففي 

الرواي���ة عن اأمير الموؤمنينQ: »فاإّن الجهاد باب من اأبواب الجّنة فتحه اهلل 

ـــة اأوليائـــه، وهو درع اهلل الح�سينة وجّنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه  لخا�سّ

.
(4(

األب�سه اهلل ثوب الذّل و�سمله البالء«

2- ال�سدقـــة: وال�شدق���ة من الم�شتحّب����ت الأكيدة، وله� اأج���ر كبير عند اهلل 

، ومن اآث�ر ال�شدقة اأّنه�: تع�لى اإذا ك�نت ب�إخال�س له عزَّ وجلَّ

اأ- تظــــّل الموؤمــــن مــــن حــــّر يــــوم القيامة، ففــــي الحديث عن الر�ســــول الأكرم 

)1)  م�شتدرك �شفينة البح�ر، ال�شيخ علي النم�زي، ج6، �س457.

)2)  الأم�لي، ال�شيخ ال�شدوق، �س515.

)3)  �شورة الم�ئدة، الآية:35.

)4)  نهج البالغة، ج1، الخطبة27.
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.
(1(

P: »اأر�س القيامة نار، ما خال ظّل الموؤمن فاإّن �سدقته تظّله«

ب- تدفـــع البـــالء: ففي الحديث عن الر�ســـول الأكرم P: »ال�سدقة تدفع 

البـــالء، وهـــي اأنجـــح دواء، وتدفـــع الق�ســـاء وقد اأبـــرم اإبرامـــاً، ول يذهب 

.
(2(

بالأدواء اإّل الدعاء وال�سدقة«

ج- تخلف البركة: ففي الحديث عن الإم�م ال�ش�دق Q: »ال�سدقة تق�سي 

.
(3(

الدين وتخلف بالبركة«

يبقى اأن ن�شير اإلى اأّن اأف�شل ال�شدق�ت هي م� ت�شتبطن الإيث�ر، ومثلن� الأعلى 

ف���ي ذلك اأئّمتن� الأطه����ر R، فقد اأنزل اهلل تع�لى ف���ي مدحهم �شورة الدهر 

حيث ق�ل عزَّ من ق�ئ���ل: { ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ 

.
(4(

ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ        ڦ  ڦ      ڄ   }
وفي الحديث عن الإم�م ال�ش�دقQ: »اإّن �ساحب الكثير يهون عليه ذلك، 

وقـــد مـــدح اهلل عزَّ وجلَّ �ساحـــب القليل فقـــال: {ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ    

.
(5(

ی   یی  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب}«

)1)  ميزان الحكمة، محمدي الري�شهري، ج2، �س1594.

)2)  م. ن، ج2، �س1595.

)3)  م. ن، ج2، �س1597.

)4)  �شورة الدهر/ الإن�ش�ن، الآيت�ن:9-8.

)5)  �شورة الح�شر، الآية:9.
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خ��������ا���������ص��������ة ال����������در�����������س

-اإّن الي���د كغيره���� من الجوارح خلقه� اهلل تع�لى لم� في���ه ف�ئدة الإن�ش�ن، فب�ليد 

ي�شعى الإن�ش�ن للعمل وبه� يج�هد في �شبيل اهلل ويحمي نف�شه واأر�شه وعر�شه 

وب�ليد يتن�ول الأ�شي�ء... اإلى الكثير من الفوائد الأخرى.

-كم���� يمكن ال�شتف�دة من الي���د في الأمور اّلتي ت�شّب في �ش�ل���ح الإن�ش�ن، ف�إّنه 

يمك���ن اأن تكون �شبب���ً� لدخوله في حلقة الع��شي���ن المتعّر�شين ل�شخط الملك 

الجّب�ر.

-ينبغ���ي تنزي���ه اليد عن اأم���ور، مثل: ال�شرق���ة، العت���داء على الغي���ر، الإ�شرار 

ب�لموؤمنين، اللم�س المحّرم.

-من الأمور اّلتي يكت�شب فيه� الموؤمن اآخرته من خالل يده: الجه�د، وال�شدقة.

�أ������������������������س�����������������������ئ�����������������������ل�����������������������ة

كيف يمكن اأن ت�شّبب اليد دخوَل �ش�حبه� اإلى الن�ر؟- 1

اذكر بع�س الأمور اّلتي ينبغي اأن يكت�شب به� الإن�ش�ن اآخرته من خالل يده.- 2

م� هي الآث�ر المترّتبة على ال�شدقة؟- 3
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ل�����������ل�����������م�����������ط�����������ال�����������ع�����������ة

�لرجاء و�لغرور

من مواعظ الإمام الخمينّي} في كتاب »الأربعون حديثاً«:

ولك���ن اأّيه� العزيز، كن على ح���ذر، لئاّل تخلط بين الرج�ء والغرور. فقد تكون 

مغت���رًا وتح�ش���ب نف�ش���ك من اأهل الرج����ء. اإّن م���ن ال�شهل التمييز بي���ن الح�لين 

ف���ي مب�ديهم�، اأنظر اإلى ه���ذه الح�ل اّلتي فيك واّلتي تظ���ّن نف�شك به� ب�أّنك من 

اأه���ل الرج�ء، فه���ي اإّم� اأن تكون ن��شئة من الته�ون ف���ي اأوامر الحّق - �شبح�نه - 

والتقلي���ل منه����، واإّم� اأن تكون ن�جمة عن العتق����د ب�شعة رحمة اهلل وعظمة ذاته 

المقّد�شة. واإذا ع�شر عليك التمييز بينهم� اأي�شً�، اأمكنك التمييز من خالل الآث�ر 

ف�إذا ك�ن الإح�ش��س بعظمة اهلل في القلب وك�ن قلب الموؤمن مح�طً� برحمة ذاته 

المقّد�ش���ة وعط�ي�ه، لق�م القل���ب بواجب العبودّية والط�ع���ة؛ لأّن تعظيم العظيم 

الُمنعم وعب�دته من الأمور الفطرّية اّلتي ل خالف فيه�.

واإذا ل���م تكن ف���ي اأداء واجب�ت العبودّية، وفي بذل الُجه���د والجّد في الط�عة 

والعب����دة معتم���دًا على اأعم�لك، ول���م تح�شب له� ح�ش�بً�، وكن���ت اآماًل رحمة اهلل 

وف�شله وعط����ءه، ووجدت نف�شك م�شتحّقً� لّلوم وال���ذّم وال�شخط والغ�شب ب�شبب 

اأعم�ل���ك ولم تعتمد اإّل على رحمة الجواد المطل���ق ف�أنت من اأهل الرج�ء ف��شكر 

اهلل تب�رك وتع�ل���ى، واطلب من ذاته المقّد�شة اأن يثّبت ذلك في قلبك، ويمنحك 

اأعلى منه مق�مً�.

اأّم���� اإذا كن���ت - ل �شم���ح اهلل - مته�ون���ً� في اأوام���ر الحّق تع�ل���ى وم�شتحقرًا 

وم�شتهينً� بتع�ليمه، ف�علم اأّنه الغرور الح��شل في قلبك واأّنه من مك�ئد ال�شيط�ن، 

وم���ن نف�شك الأّم�رة ب�ل�شوء فلو اآمنت ب�شعة اهلل ورحمته وعظمته لظهر اأثر ذلك 
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في���ك. اإّن المّدع���ي اّلذي يخ�لف عمله دعواه يكّذب نف�ش���ه بنف�شه وال�شواهد على 

هذا في الأح�ديث المعتبرة كثيرة.

ِبي َعْبِداهلل ق�َل: 
َ
ْن َذَكَرُه، َعْن اأ ِبي َنْج���َراَن، َعمَّ

َ
فف���ي الك�في ِب�إِ�ْشَن�ِدِه َعْن اْبِن اأ

ـــي َوَيقوُلوَن َنْرُجو َفـــاَل َيَزالـــوَن َكذِلَك َحّتى  »ُقْلـــُت َلـــُه: َقـــْوٌم َيْعَمُلـــوَن ِبالَمَعا�سِ

ُبوا َلْي�ُسوا ِبَراِجيَن،  َماِنّي. َكذَّ
َ
ُحوَن ِفي الأ ِتَيُهُم الَمْوُت. فَقاَل: هوؤَُلء َقْوٌم َيَتَرجَّ

ْ
َياأ

اإِنّ َ َمْن َرَجا �َسْيئاً َطلََبُه َوَمْن َخاَف ِمْن �َسيْ ٍء َهَرَب ِمْنُه«.
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أهداف الدرس

اأن يتبّي الطالب اأهمّية القدم يف �سريه اإىل الآخرة. -

اأن يتعّرف اإىل بع�س ما ينبغي اجتنابه يف م�سريه. -

اأن يتعـــّرف  اإىل بع�ـــس ما ينبغي الإقدام عليه يف م�سريه  -

اإىل اهلل.

تهذيب القدم

الدرس الخامس عشر
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تمهيد

اإّن القدمي���ن اللتي���ن اأنع���م اهلل تع�ل���ى بهم� عل���ى الإن�ش����ن، والّلتين تحمالن 

الإن�ش����ن اإلى مق��شده، في�شير بهم� في اأر����س اهلل ب�حثً� عن الرزق اأو �ش�عيً� في 

ق�ش����ء الحوائج، كغيره� من الجوارح اّلتي تحّدثن� عنه� ك�لل�ش�ن والعين، ف�إّنهم� 

مثله���� ل ب���ّد من اأن يكون� تحت �شيطرة العقل اّلذي اأدرك لزوم ط�عة اهلل، واتب�ع 

الر�ش�ل���ة الإلهّي���ة. وم� لم تكن كذلك ف����إّن هذه القدم �شت���ورد �ش�حبه� الن�ر، اأو 

تعّر�ش���ه ل�شخط الجّب����ر، نعوذ بلطفه من غ�شبه، كم� يمكن له���� اأن تورده الجّنة 

ل���و التزمت بم� اأم���اله ال�شرع عليه� من الحدود، فم� هي الح���دود ال�شرعّية لهذه 

الج�رحة؟ وم� هي المحذورات اّلتي ينبغي التنّبه له� والبتع�د عنه�؟

القدم والمعاصي 

هن����ك الكثير من النواه���ي المتعلِّقة ب��شتخدام الإن�ش����ن للقدم، تعّر�شت له� 

ال�شريعة، ومن هذه الأمور:

1- الم�سي في خدمة الَظلَمة: اإّن تكثير اأن�ش�ر الظ�لم هو تقوية له وم�ش�ركة 

ف���ي ظلمه اّلذي يرتكبه بح���ّق الن��س، ولذلك ورد عن ر�ش���ول اهلل P اأّنه 

.
(1(

ق�ل: »من م�سى مع ظالم فقد اأجرم«

)1)  م�شتدرك الو�ش�ئل، الميرزا النوري، ج13، �س125.
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2- الم�ســـي لأ�سحـــاب البـــدع: لأّن الم�ش���ي اإليه���م ه���و دعم وتقوي���ة لهم على 

الم�شت���وى الع����ّم، وهو يوؤّثر في الف���رد اأي�شً� ويمك���ن اأن يت�شّبب ب�نحرافه، 

لم���� ي�أتون���ه من اأفك�ر وم�ش�ري���ع ل تن�شجم مع الدي���ن، والأخالقّي�ت، ومن 

هن� ج�ء في الرواية عن اأبي عبد اهلل، عن اأبيه، عن علّي Q ق�ل: »من 

.
(1(

م�سى اإلى �ساحب بدعة فوّقره فقد م�سى في هدم الإ�سالم«

القدم والطاعات 

القدم اأي�شً� هي نعمة اإلهّية خلقه� اهلل تع�لى لتكون اأداة اإ�ش�فّية ي�شتفيد منه� 

الإن�ش�ن ويعمر اآخرته، فكيف تكون القدم اأداة عم�ر الآخرة؟

يكون ذلك من خالل اأمور كثيرة ن�شير اإلى بع�شه�:

1- الم�سي اإلى الم�ساجد: اإّن للم�شجد دورًا اأ�ش��شً� ومحورّيً� في حي�ة الإن�ش�ن 

الموؤم���ن، ومعَلم ومنطلق لحي�ة المجتمع الإ�شالمّي، حّتى ن�شبه� اهلل تع�لى 

م���ن هن� 
(2(

اإلي���ه، يق���ول �شبح�ن���ه: {ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  }

ك�ن الت�أكي���د على الم�ش���ي اإلى الم�ش�جد، ومن الرواي����ت اّلتي تتحّدث عن 

ف�شل���ه م� ورد عن الإم�م اأبي عبد اهلل ال�ش�دق، حيث ق�ل: »عليكم باإتيان 

الم�ساجد فاإّنها بيوت اهلل في الأر�س، ومن اأتاها متطّهراً طّهره اهلل من 

.
(3(

ذنوبه وُكتب من زّواره فاأكثروا فيها من ال�سالة والدعاء«

2- الم�ســـي لق�ســـاء حاجة الموؤمن: والم�شي ف���ي ق�ش�ء حوائج الموؤمنين من 

اأعظ���م العب����دات وف�شله� عظيم عند اهلل تع�لى، فف���ي الرواية عن الإم�م 

ال�ش�دقQ: »من م�سى مع اأخيه الم�سلم في حاجته كتب اهلل له األف 

)1)  و�ش�ئل ال�شيعة )اآل البيت(، الحر الع�ملي، ج16، �س268.

)2)  �شورة الجن، الآية:18.

)3)  بح�ر الأنوار، العالمة المجل�شي، ج80، �س384.
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.
(1(

األف ح�سنة، ومحا عنه األف األف �سّيئة، ورفع له األف األف درجة«

وف���ي رواية اأخرى ع���ن النبّي الأك���رمP، ق�ل: »من م�ســـى اإلـــى اأخيه بدين 

.
(2(

ليق�سيه اإّياه فله به �سدقة«

3- الم�سي لزيارة المراقد المطّهرة: وقد وردت فيه� الرواي�ت الكثيرة منه� 

م���� عن الإم�م الر�ش� Q: »ما زارني اأحد من اأوليائي عارفاً بحّقي اإّل 

.
(3(

ت�سّفعت له يوم القيامة«

وعن���ه Q: »من اأتى قبـــر الح�سين Q ما�سياً كتـــب اهلل له بكّل خطوة 

.
(4(

األف ح�سنة، ومحى عنه األف �سّيئة ورفع له األف درجة...«

4- الم�ســـي فـــي الجنائـــز: عن الإم����م اأبي جعفر محّم���د الب�قر Q: »من 

م�ســـى مـــع جنازة حّتى ي�سّلى عليها كان له قيـــراط من الأجر فاإذا م�سى 

.
(5(

معها حّتى تدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل اأحد«

من مات ما�سيًا في طاعة اهلل تعالى 

لي����س للموت موعد م�شّبق وهو اّلذي يدهم الن��س فج�أة بدون اإذن، فم� م�شير 

من اأدركه الموت وهو يم�شي في ط�عة من ط�ع�ت اهلل �شبح�نه وتع�لى؟

يق���ول اأمير الموؤمنينQ: »�سمنت ل�سّتة الجّنة: رجل خرج ب�سدقة فمات 

فله الجّنة، ورجل خرج يعود مري�ساً فمات فله الجّنة ورجل خرج مجاهداً في 

�سبيل اهلل فمات فله الجّنة، ورجل خرج حاّجاً فمات فله الجّنة ورجل خرج اإلى 

)1)  مختلف ال�شيعة، العالمة الحلي، ج4، �س197.

)2)  م�شتدرك الو�ش�ئل، الميرزا النوري، ج7، �س263.

)3)  ميزان الحكمة، محمدي الري�شهري، ج2، �س1199.

)4)  و�ش�ئل ال�شيعة )اآل البيت(، الحر الع�ملي، ج14، �س440.

)5)  المعتبر، المحّقق الحلي، ج1، �س333.
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.
(1(

الجمعة فمات فله الجّنة ورجل خرج في جنازة فمات فله الجّنة«

ولك���ّن الم�شيبة ب���ل كّل الم�شيب���ة اأن يدركن� الموت ونحن عل���ى مع�شية اهلل 

تع�لى، والعي�ذ ب�هلل، ن�ش�أله تع�لى ح�شن الع�قبة وح�شن الخ�تمة.

خ��������ا���������ص��������ة ال����������در�����������س

- اإّن القدمي���ن اللتين اأنعم اهلل تع�ل���ى بهم� على الإن�ش�ن ل بّد من اأن تكون� تحت 

�شيط���رة العقل اّل���ذي اأدرك لزوم ط�عة اهلل، واّتب�ع الر�ش�ل���ة الإلهّية. وم� لم 

تكن كذلك ف�إّن هذه القدم �شتورد �ش�حبه� الن�ر اأو تعّر�شه ل�شخط الجّب�ر.

َلمة، الم�شي  - م���ن الأمور اّلتي ينبغي تنزي���ه القدم عنه�: الم�شي في خدم���ة الظَّ

لأ�شح�ب البدع.

- من الأمور اّلتي ينبغي الم�شي فيه�: الم�شي اإلى الم�ش�جد، الم�شي في الجن�ئز، 

الم�شي في ق�ش�ء حوائج الموؤمنين، الم�شي اإلى زي�رة المراقد المطّهرة.

�أ������������������������س�����������������������ئ�����������������������ل�����������������������ة

م� هي الأمور اّلتي ينبغي تنزيه القدم عنه�؟- 1

اذكر بع�س الأمثلة عن الم�شي العب�دّي.- 2

)1)  و�ش�ئل ال�شيعة )الإ�شالمية(، الحر الع�ملي، ج8، �س251.
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ل�����������ل�����������م�����������ط�����������ال�����������ع�����������ة

�ليقظة من �لغفلة

من مواعظ الإمام الخمينّي } في كتاب »الأربعون حديثاً«:

اعل���م اإذًا، اأّيه���� العزيز، اأّن اأم�م���ك رحلة خطرة ل من��س ل���ك منه�، واأّن م� 

يلزمه���� من عّدة وعدد وزاد وراحل���ة هو العلم والعمل ال�ش�ل���ح. وهي رحلة لي�س 

له���� موعد معّين، فق���د يكون الوقت �شّيقً� جّدًا، فتفوت���ك الفر�شة. اإن الإن�ش�ن ل 

يعل���م متى ُيقَرع ن�قو�س الرحيل لالنطالق ف���ورًا. اإّن طول الأمل المع�شع�س عندي 

وعندك الن�جم من حّب النف����س ومك�ئد ال�شيط�ن الملعون ومغري�ته، تمنعن� من 

الهتم����م بع�ل���م الآخرة ومن القي����م بم� يجب علين����. واإذا ك�نت هن�ك مخ�طر 

وعوائ���ق في الطريق، فال ن�شعى لإزالته� ب�لتوبة والإن�بة والرجوع اإلى طريق اهلل، 

ول نعم���ل على تهيئة زاد وراحلة، حّت���ى اإذا م� اأزف الوعد الموعود ا�شطررن� اإلى 

الرحيل دون زاد ول راحلة، ومن دون العمل ال�ش�لح، والعلم الن�فع، اّللذين تدور 

عليهم� موؤونة ذلك الع�لم، ولم نهّيى ء لأنف�شن� �شيئً� منهم�. حّتى لو كن� قد عملن� 

عماًل �ش�لحً�، ف�إّنه لم يكن خ�ل�شً� بل م�شوبً� ب�لغ�ّس، ومع اآلف من موانع القبول 

واإذا كّن���� ق���د نلن� بع�س العلم ، فقد ك�ن علمً� بال نتيج���ة وهذا العلم اإّم� اأْن يكون 

لغ���وًا وب�ط���اًل، واإّم� اأّنه من الموانع الكبيرة في طريق الآخرة. ولو ك�ن ذلك العلم 

والعمل �ش�لحين، لك�ن لهم� ت�أثير حتمّي ووا�شح فين� نحن اّلذين �شرفن� عليهم� 

�شن���وات طواًل، ولغّيرا م���ن اأخالقن� وح�لتن�. فم� اّلذي ح�ش���ل حّتى ك�ن لعملن� 

وعلمن���� مّدة اأربعين اأو خم�شين �شنة ت�أثي���ر معكو�س بحيث اأ�شبحت قلوبن� اأ�شلب 

م���ن ال�شخ���ر الق��شي؟ م� الذي جنين�ه من ال�شالة اّلت���ي هي معراج الموؤمنين؟ 

جبرن���� على الرحيل 
ُ
اأي���ن ذل���ك الخوف وتلك الخ�شي���ة المالزمة للعلم؟ ل���و اأّنن� اأ
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ونحن على هذه الح�ل - ل �شمح اهلل - لك�ن علين� اأن نتحّمل الكثير من الح�شرات 

والخ�ش�ئر العظيمة في الطريق، مّم� ل يمكن اإزالته!.

اإذًا، فن�شي����ن الآخ���رة من الأمور اّلتي يخ�فه� علين� ول���ّي اهلل الأعظم، الإم�م 

اأمي���ر الموؤمنينQ، ويخ�ف علين� م���ن الب�عث لهذا الن�شي�ن وهو طول الأمل؛ 

لأّنه يعرف مدى خطورة هذه الرحلة، ويعلم م�ذا يجري على الإن�ش�ن اّلذي يجب 

اأن ل يه���داأ لحظة واحدة عن التهيُّ���وؤ واإعداد الزاد والراحلة؛ عندم� ين�شى الع�لم 

الآخر، وي�شتهويه النوم والغفلة من دون اأّن يعلم اأن هن�ك ع�لمً� اآخر، واأّن عليه اأن 

ي�شير اإليه حثيثً�. وم�ذا �شيح�شل له وم� هي الم�ش�كل اّلتي يواجهه�؟

يح�ش���ن بن� اأن نفّكر قلياًل في �شيرة اأمير الموؤمنين والنبّي الكريم P، وهم� 

م���ن اأ�شرف خل���ق اهلل ومن المع�شومين عن الخط�أ والن�شي����ن والزلل والطغي�ن، 

لكي نق����رن بين ح�لن� وح�لهم�. اإّن معرفتهم� بط���ول ال�شفر ومخ�طره قد �شلبت 

الراحة منهم�،  واإّن جهلن� اأوجد الن�شي�ن والغفلة فين�.

اإّن نبّين���� P ق���د رّو����س نف�شه كثي���رًا في عب����دة اهلل، وق�م عل���ى قدميه في 

ط�ع���ة اهلل حّتى ورمت رجاله، فنزل���ت الآية الكريمة تقول له: {ڄ ڃ ڃ ڃ 

. وعب����دات علّي Q وتهّجده وخوفه من الحّق المتع�ل 
(1(

ڃ چ چ  }
معروفة للجميع.

اإذًا، اعل���م اأّن الرحلة كثي���رة المخ�طر، واإّنم� هذا الن�شي�ن الموجود فين� لي�س 

اإّل م���ن مك�ئد النف����س وال�شيط�ن، وم� هذه الآم�ل الط���وال اإّل من اأح�بيل اإبلي�س 

ومك�ئ���ده. فتيّقظ اأّيه���� الن�ئم من هذا ال�شب����ت وتنّبه، واعلم اأّن���ك م�ش�فر ولك 

مق�ش���د، وهو ع�لم اآخر، واأّنك راحل عن هذه الدني�، �شئت اأم اأبيت. ف�إذا تهّي�أت 

ْب ب�لتع��شة  للرحي���ل ب�لزاد والراحلة لم ي�شبك �شي ء من عن�ء ال�شف���ر، ولم ُت�شَ

)1)  �شورة طه، الآية:2.
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ف���ي طريق���ك، واإّل اأ�شبحت فقيرًا م�شكينً� �ش�ئرًا نحو �شق����ء ل �شع�دة فيه، وذّلة 

ل ع���ّزة فيه���� وفقر ل غنى مع���ه وعذاب ل راحة من���ه. اإّنه� الن����ر اّلتي ل تنطفئ 

وال�شغ���ط اّل���ذي ل يخّفف، والحزن اّلذي ل يتبعه �ش���رور، والندامة اّلتي ل تنتهي 

اأبدًا.

 





185

ع
ف
رن
ت س
 
رس
 ل
ي
 ف
رر
ا
ذل
سر

أهداف الدرس

اأن يتبّي الطالب خطورة احُل�سور يف موا�سع التهم. -

اأن يتعّرف اإىل اآثار احُل�سور يف موا�سع التهم. -

اأن يتعّرف اإىل بع�س من م�ساديق موا�سع التهم. -

الُحضور في مواضع التهم

الدرس السادس عشر
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تمهيد

اإذا ك�نت الم�شتحّب�ت �شي�جً� للواجب�ت، بحيث اإّن الإن�ش�ن الموؤمن اإذا ح�فظ 

ر  عليه����، واأتى به� مهتّمً� ب�لقي����م بم� ا�شتط�ع منه�، ف�إّنه بطري���ق اأولى لن يق�شّ

في اأداء الواجب�ت، كذلك ف����إّن المكروه�ت �شي�ج المحّرم�ت، وب�لت�لي اإذا هتك 

الإن�ش����ن الموؤمن �شتر المكروه، ولم يب����ِل بفعله فلرّبم� تزّل قدمه اأحي�نً�، فيب�در 

اإلى ارتك�ب بع�س المحّرم�ت.

وم���ن الم�ش�ئل الخطي���رة والبتالئّية عند بع����س الموؤمنين، كم���� هو م�ش�هد 

ف���ي زم�نن���� الح��شر، ح�شوُرهم وو�ش���ع اأنف�شهم في موا�ش���ع واأم�كن وح�لت ل 

ينبغي لهم الح�شور فيه�، ت�رًة من ن�حية �شخ�شّية، واأخرى بم� يحمله من عنواٍن 

وم�شوؤولّي���ة، وق���د عّبرت الرواي�ت ال�شريف���ة عنه� بموا�شع التهم���ة، وه� هو اأمير 

الموؤمنين Q يو�شي ولده الإم�م الح�شنQ بقوله: »اإّياك ومواطن التهمة 

، ورّبم���� يعود ال�شبب في توّقي موا�شع ال�شبهة 
(1(

والمجل�ـــس المظنون به ال�سوء«

والتهمة اإلى اأمور منه�:

)1)  و�ش�ئل ال�شيعة، الحر الع�ملي، ج12، �س37.
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1-النجرار للمع�سية:

اإّن ه���ذه الأم�كن قد تدفع ه���ذا الإن�ش�ن، ب�شبب وج���ود ال�شبه�ت والمحّرم�ت 

اأحي�نً�، اإلى الوقوع فيم� ل ُيحمد عقب�ه، وب�لت�لي فال يلومّن اإّل نف�شه.

2- اتهامه بالمع�سية:

اأّنه� مدع�ة لته�مه من قبل من يراه و�شيوع ذلك بين الن��س، وحينئٍذ لن ينفع 

الت�شويغ والعتذار.

فعن الإم�م ال�ش�دق Q ق�ل: »اتقوا مواقف الريب، ول يق�س اأحدكم مع 

.
(1(

اأّمه في الطريق؛ فاإّنه لي�س كّل اأحٍد يعرفها«

وم� ذل���ك اإّل لدفع التهمة والقي���ل والق�ل، فيرحم نف�ش���ه ويرحم غيره، بعدم 

ا�شتغ�بته والإ�ش�ءة اإليه وف�شحه.

وف���ي الخبر عن ر�شول اهللP ق�ل: »من كان يوؤمـــن باهلل واليوم الآخر فال 

.
(2(

يقفّن مواقف التهمة«

3- �سوء الظّن به:

اإّن ه���ذا الح�شور �شيوؤّدي اإلى اإ�ش�ءة الّظن به، ول���و من الن�حية القلبّية فقط، 

من دون اأن يبرز اإلى الخ�رج ب�لكالم، ول �شّيم� الِغيبة وغيره�.

عن اأمير الموؤمنين Q ق�ل: »من و�سع نف�سه موا�سع التهمة فال يلومّن 

.
(3(

من اأ�ساء الظّن به«

وهن� ل بّد من الإ�ش�رة، اإلى اأّن الإن�ش�ن الموؤمن الع�قل، ل بّد له من اأن ي�شبغ 

)1)  و�ش�ئل ال�شيعة، الحر الع�ملي، ج12، �س37.

)2)  م�شتدرك الو�ش�ئل، الميرزا النوري، ج8، �س340.

)3)  و�ش�ئل ال�شيعة، الحر الع�ملي، ج12، �س37.
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كّل اأفع�له واأعم�له ب�ل�شبغة الإلهّية، اأي اأن تكون كّل اأحواله الظ�هرّية والب�طنّية، 

موافق���ة لل�شرع المقّد�س، وم� اأمر به اهلل عّز وجّل ور�شوله واأولي الأمر �شالم اهلل 

عليهم.

نه  وبعب�رة اأخرى اأن تكون اأفع�له ن�بعة من التقوى، اّلتي تحمي الإن�ش�ن وتح�شّ

م���ن الوقوع في ال�شبه����ت؛ لأّنه اإذا نظر من منظ�ر التقوى، ف�شوف يقي�س كّل فعٍل 

اأو عمٍل ينوي القي�م به بميزان ر�ش� اهلل وغ�شبه، ومن َثمَّ يقدم اأو ل يقدم عليه.

ع���ن اأمير الموؤمنين Q ق�ل: »اإّن من �سّرحت له العبر عّما بين يديه من 

، وال�شرط الأ�ش��س لح�شول 
(1(

الَمثـــالت حجزتـــه التقوى عن تقّحـــم ال�سبهـــات«

مثل ه���ذه التقوى، هو التفّقه في الدين، وتعّلم اأح���ك�م الحالل والحرام، و�شلوك 

طريق الإحتي�ط، ف�إّن به النج�ة.

مواضع التهمة

ن�شي���ر ههن� اإلى بع�س موا�شع التهمة اّلتي ينبغي الحذر منه� اأو الدخول فيه�، 

وهي

1- الأماكن المحّرمة:

وه���ي من اأو�شح م�ش�ديق التهمة ل���الأخ الموؤمن اإذا ُوجد فيه�، كنوادي ال�شهر 

واأم�كن الدع�رة والم�ش�بح المختلطة، اّلتي ل ُيتوّرع فيه� عن ارتك�ب الحرام...

2- الأماكن المختلطة:

ك�لأعرا�س اّلتي ل ُيراعى فيه� حرمة ال�شتم�ع اإلى الغن�ء، والمو�شيقى، والنظر 

المحّرم.

)1)  نهج البالغة، ج1، �س47.
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3-الجلو�س في الطرقات:

وهي من الع�دات القبيح���ة عند بع�س الأفراد، وقد تالزم النظر المحّرم اإلى 

الفتي�ت، وت�شّبب الحرج لبع�س الأخوات ب�لمرور من ذلك الطريق.

وق���د نه�ن� اأه���ل البيتR عن الجلو�س ف���ي الطرق�ت، كم���� روي عن اأمير 

.
(1(

الموؤمنين Q قبيل وف�ته اأّنه ق�ل Q: »اإّياك والجلو�س في الطرقات«

وروي عن ر�ش���ول اهللP اأّنه ق�ل لأ�شح�به: »اإّياكم والجلو�س في الطرقات، 

فقالوا يا ر�سول اهلل ما لنا من مجال�سنا بّد؛ نتحّدث فيها، فقالP: اإذا اأبيتم 

اإّل المجل�س فاأعطوا الطريق حّقها.

ق�لوا: وم� حّق الطريق ي� ر�شول اهلل؟

ق�لP: »غ�ّس الب�سر، وكّف الأذى، ورّد ال�سالم، والأمر بالمعروف والنهي 

.
(2(

عن المنكر...«

4- زيارة الأ�سخا�س الم�سبوهين:

اّلذي���ن تدور حوله���م بع�س عالم�ت ال�شتفه����م، ل �شّيم� م���ع انفالت الو�شع 

الأمنّي ووجود �شبك�ت العمالء والمخبرين.

5- �سحبة الأ�سرار والف�ّساق:

ول �شّيم� �ش�رب الخمر ومتع�طي المخّدرات.

ع���ن اأمير الموؤمني���ن Q ق�ل: »�سحبة الأ�ســـرار تك�سب ال�ســـّر، كالريح اإذا 

.
(3(

مّرت بالنتن حملت نتناً«

)1)  بح�ر الأنوار، المجل�شي، ج72، �س465.

)2)  نيل الأوط�ر، ج6، �س59.

)3)  غرر الحكم، الآمدي، �س431.
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وع���ن الإم����م ال�ش����دق Q ق����ل: »ل ت�سحـــب الفاجـــر فاإّنـــه يعّلمك من 

.
(1(

فجوره«

الخلوة باألجنبّية

م���ن اأو�ش���ح الم�ش�ديق الب����رزة لموا�ش���ع التهمة وجل���ب اإ�ش�ءة الظ���ّن ب�لأخ 

الموؤمن، وم� يوؤّدي به للوقوع ب�لحرام اأمران:

اأ- الخلوة بالأجنبّية:

اأي الجلو����س مع اإمراأة محّرمة عليه في مك�ن م�شب���وه، وقد ورد النهي الموؤّكد 

ع���ن ذلك ف���ي اأقوال الأئمةR والعلم����ء، لم� في ذلك م���ن المف��شد ول اأقّله� 

النظر المحّرم وفوران ال�شهوة والتلّذذ.

ففي دع�ئم الإ�شالم: »عن ر�سول اهللP اأّنه نهى عن محادثة الن�ساء يعني

غي���ر ذوات الأرح�م وق�ل: »ل يخلوّن رجل باإمراأة، فما من رجٍل خال باإمراأة 

اإّل كان ال�سيطان ثالثهما«.

وعن جعفر بن محّمد Q ق�ل: »حديث الن�ساء من م�سائد ال�سيطان«.

ب -العقد على الم�سهورة بالزنا:

وه���ذه من الم�ش�ئب اّلتي قد ُيبتَلى به� البع�س، وله� مف��شد اأخالقّية و�شحّية 

واجتم�عّية.

اإذ اإّن بع�س ال�شب�ب ي�شعى وراء �شهوته فيفّت�س عن هذه وتلك، وي�ش�أل عن هذه 

وتل���ك، فيقع في النظر المح���ّرم وال�شوؤال المحّرم الم�شتتبع لالأذى. وقد ت�شل به 

الح����ل اإلى اإر�ش�ء �شهوته مع اأو�شخ الن�ش����ء واأحقرهّن واأرذلهّن، وهي الم�شهورة 

)1)  بح�ر الأنوار، المجل�شي، ج71، �س191.
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ب�لزن����. وقد يوؤّدي به اإلى الوقوع في الزن���� المحّرم والعي�ذ ب�هلل، وهذا م� ي�شيء 

اإلى المذهب واإلى الخّط والنهج. �شّيم� اإذا ك�ن هذا الإن�ش�ن الموؤمن ي�شّكل رمزًا 

اأو �شع����رًا للخ���ّط اأو للمذهب، اأو يحم���ل م�شوؤولّية، وبذلك ي�ش���يء اإلى اأهل البيت 

عليهم ال�شالم ويجلب لهم ال�شنعة، والعي�ذ ب�هلل.

خ��������ا���������ص��������ة ال����������در�����������س

- اإّن من �شف�ت الموؤمن عدم و�شع نف�شه في موا�شع ال�شبهة والتهمة وم� �ش�به.

- لقد نّبه الإ�شالم العزيز اإلى تجّنب موا�شع ال�شبهة والتهمة، وذلك لعّدة اأ�شب�ب:

اأ- اإّن مثل هذه الموا�شع قد يدفع ب�لإن�ش�ن للوقوع في الحرمة والمنكر.

ب- تك���ّون انطب�عً� �شّيئً� عند الن��س حول ح�ش���ور الإن�ش�ن في هكذا موا�شع، 

ف�شاًل عن اإ�ش�ءة الظّن به.

- م���ن م�ش�ديق موا�ش���ع التهمة وال�شبه���ة، اأم�كن ارتك�ب المحّرم����ت والمنكر 

وعدم مراع�ة ال�شواب���ط ال�شرعّية، ف�شاًل عن الجلو�س في الطرق�ت و�شحبة 

الأ�شرار، ومن اأبرزه� الخلوة ب�لأجنبّية.

�أ������������������������س�����������������������ئ�����������������������ل�����������������������ة

بّين خطورة الجلو�س في موا�شع التهم.- 1

عّدد بع�شً� من م�ش�ديق موا�شع التهم.- 2

عّدد بع�شً� من م�ش�ديق اآث�ر الح�شور في موا�شع التهم.- 3
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ل�����������ل�����������م�����������ط�����������ال�����������ع�����������ة

�لزهد في �لدنيا

م���ن خطبة لأمير الموؤمنين يعظ فيه� ويزّهد في الدني�، ق�ل Q: »نحمده 

علـــى مـــا اأخذ واأعطى وعلى ما اأبلى وابتلى. الباطـــن لكّل خفّية، والحا�سر لكّل 

�سريـــرٍة، العاِلـــم بما تِكّن ال�سدور وما تخون العيون ون�سهد اأن ل اإله غيره واأّن 

محّمداPً نجيبه وبعيثه. �سهادًة يوافق فيها ال�ّسر الإعالَن والقلب الل�ساَن...

فاإّنـــه واهلل الِجـــّد ل اللعـــب والحّق ل الكذب، وما هـــو اإّل الموت اأ�سمع داعيه 

واأعجـــل حاويـــه، فال يغرّنك �سواد النا�س من نف�ســـك، وقد راأيت من كان قبلك 

مّمـــن جمـــع المال، وحـــذر الإقالل، واأِمـــن العواقب، طول اأمـــل وا�ستبعاد اأجل، 

كيـــف نـــزل به المـــوت فاأزعجه عن وطنه واأخذه من ماأمنـــه محموًل على اأعواد 

المنايـــا يتعاطـــى به الرجـــال الرجاَل، حماًل علـــى المناكب واإم�ســـاكاً بالأنامل، 

اأمـــا راأيتـــم اّلذين ياأملون بعيداً ويبنون م�سيـــداً ويجمعون كثيراً كيف اأ�سبحت 

بيوتهـــم قبـــوراً ومـــا جمعوا بـــوراً و�ســـارت اأموالهـــم للوارثيـــن، واأزواجهم لقوٍم 

اآخريـــن، ل في ح�سنـــة فيزيدون، ول من �سّيئة ي�ستعتبـــون. فمن اأ�سعر التقوى 

قلبـــه بـــرز مهله )اأي التقّدم في الخير( وفـــاز عمله، فاهتبلوا هبلها )اأي اطلبوا 

خيره����( واعملـــوا للجّنـــة عملها، فاإّن الدنيـــا لم تخلق لكـــم دار مقام بل خلقت 

لكـــم مجـــازاً لتزّودوا منها الأعمال اإلى دار القـــرار، فكونوا منها على اأوفاٍز )اأي 

.
(1(

كونوا منه� على ا�شتعج�ل( وقّربوا الظهور ِللزياِل )اأي فراق الدني�(«

)1) نهج البالغة، الخطبة 132، �س189.
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أهداف الدرس

اأن يتبّي الطالب خطر ال�سهوة. -

اأن ُيدرك اأهمّية الزواج يف ال�سيطرة على ال�سهوة. -

اأن يتعـــّرف اإىل بع�ـــس املحّرمات اّلتي قـــد جتّرنا ال�سهوة  -

اإليها.

تهذيب الشهوة

الدرس السابع عشر
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م���ن خالل هذه الرغبة والغري���زة ي�شعى الذكر والأنثى لل���زواج ومن َثمَّ الإنج�ب 

م�ش�هَمْي���ن في ذلك ب��شتم���رار الوجود الب�شرّي على وجه الأر�س، فلول م� اأودعه 

اهلل تع�لى من الرغبة بين الذكر والأنثى لم نكن اليوم موجودين في هذه الحي�ة.

هذه الحكمة اّلتي اأراده� اهلل تع�لى من خلق الغريزة لدى الإن�ش�ن، قد تنحرف 

لتذه���ب في جهة الإف���راط اأو التفريط، بينم� اأراد له� اهلل تع�ل���ى اأن تكون ن�فعة 

دون اإفراط اأو تفريط.

كبت الشهوة

لق���د ذهبت بع�س الأدي����ن الموجودة اإلى قم���ع هذه الغري���زة واعتبرته� اأمرًا 

ث�نوّي���ً� بحيث لو اأمكن اجتن�ُبه� عنه� قدر الإمك�ن اأو اأمكن ال�شتغن�ء عنه� ب�شكل 

ك�م���ل لك�ن ذلك اأف�ش���ل، يقول »بول�س« في اأح���د ردوده على اأ�شئل���ة وردت اإليه: 

»اأّمـــا ب�ســـاأن ما كتبتمـــوه لي فخير للرجل اأن ل يلم�س المـــراأة، ولكن تجنباً من 

الزنـــا علـــى كّل رجل اأن يحتفظ بزوجتـــه... لذا اأقول للعـــّزاب والن�ساء الأرامل 

 اأي اأعزَب طوال العمر. ويعّلق اأحد الفال�شفة 
(1(

مـــن الخير لهم اأن يبقوا مثلـــي«

)1)  الأفك�ر والميول، الأ�شت�ذ تقي فل�شفي ج2، �س  169.
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الغربّيين »را�سل« على ذلك ق�ئاًل: اإّن بول�س لم ُي�شر اإلى م�ش�ألة الأولد وك�أّنه غ�ب 

عن نظره الهدف البيولوجّي من الزواج، ويعّقب ق�ئاًل: »ل ي�سعني القول اإّل اأّنها 

.
(1(

اإفرازات عقل مري�س«

تحرير الشهوة

ذوا اأن ُتعَطى  ف���ي المق�بل ذهب بع�س الفال�شفة اإلى جهة النقي����س، حيث حبَّ

الحرّي���ة الك�مل���ة لالإن�ش�ن في تلبي���ة الغرائز لديه بدون اأّي رق�ب���ة اأو منع حّتى ل 

يح�ش���ل هن����ك كبت اأو اأّية ُعَق���د اأخرى، بل اعتبره� بع�شهم اأمث����ل فرويد ب�أّنه� 

.
(2(

اأ�ش��س التمّدن والثق�فة وجميع الأفك�ر الإن�ش�نّية، والتغّيرات الجتم�عّية

الحّل الوسط

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  {ڤ 

.
(3(

ڄ ڄڃ  }

اإّن الدين الإ�شالمّي العظي���م اّلذي و�شعه اهلل تع�لى ليوّفر ال�شع�دة لالإن�ش�ن، 

تع�ط���ى مع ه���ذه الغريزة ب�لو�شطّية، حيث لم يذهب اإل���ى كبته� كبتً� �شديدًا يوّلد 

الإ�ش���رار ب�لفرد، ويخل���ق لديه رّدة فعل عك�شّية، كم� ح�ش���ل بعد انهي�ر الكني�شة 

ف���ي اأوروب����، وكذلك لم يحّرر الإن�ش�ن من كّل القي���ود، كم� ذهب اإلى ذلك فرويد 

واأتب�ع���ه، ب���ل �شل���ك المنهج الو�ش���ط، فدع� اإلى تلبي���ة ندائه� من خ���الل الزواج 

ال�شرع���ّي اّلذي ُيعتبر الإط�ر الطبيعّي لتلبية الرغب�ت الإن�ش�نّية، ففي الرواية عن 

.
(4(

الر�شول الأكرم P: »النكاح من �سّنتي، فمن رغب عنه فقد رغب عن �سّنتي«

)1)  الأفك�ر والميول، الأ�شت�ذ تقي فل�شفي، ج2، �س  169.

)2)  م. ن، ج2، �س175.

)3)  �شورة البقرة، الآية:143.

)4)  م�شتدرك الو�ش�ئل، الميرزا النوري ج14، �س153.
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(1(

وعن���ه P اأي�ش���ً�: »ما بني بناء فـــي الإ�سالم اأحّب اإلى اهلل مـــن التزويج«

وق���د اأّكد الر�ش���ول الأكرم P نب���ّي الإ�شالم وخ�تم الأنبي����ء R على الزواج 

���ة جي���ل ال�شب����ب؛ لأّنه في هذا العم���ر اأي عمر ال�شب�ب تك���ون الغريزة في  وخ��شّ

اأعل���ى م�شتوي�ته�، ف�لتح�شين ب�ل���زواج ال�شرعّي يع�شم ال�شب����ب من الوقوع في 

الزلل ويمنعهم من �شلوك دروب النحراف، فعن الر�شول الأكرم P: »يا مع�سر 

ال�سبـــاب من ا�ستطاع منكم الباه فليتـــزّوج، فاإّنه اأغ�ّس للب�سر، واأح�سن للفرج، 

.
(2(

ومن لم ي�ستطع فلي�سم، فاإّن ال�سوم له وجاء«

ما وراء الزواج 

اإّن تهذي���ب النف����س يبداأ بتهذي���ب الج���وارح، وب�لت�لي الغرائ���ز اّلتي تقف من 

ورائه����، وقد ح�شر الإ�ش���الم ال�شبيل لإفراغ هذه الغريزة، عب���ر الحي�ة الزوجّية 

ب�ل�ش���روط ال�شرعّية، واعتبر كّل عالقة اأو عمل اآخ���ر من خ�رج هذا الإط�ر عماًل 

محّرمً� ُيع�قب اهلل تع�لى عليه، ومن الأمور اّلتي اأّكد الإ�شالم على تحريمه�:

اأ- الزنا: 

يقول اهلل تع�ل���ى: {ڀ ڀ ڀ ٺ      ٺ   ٺ ٺ   ٿٿ ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ 

.
(3(

ٹ ڤ ڤ  ڤ          ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ  }
لق���د �شّدد الإ�شالم على حرم���ة الزن�، وهذا م� يتجّلى ف���ي الآية الكريمة اّلتي 

اأمرت اأن يع�قب مرتكب هذه الف�ح�شة اأم�م الن��س ب�لجلد، لكي يح�شل العتب�ر 

وينتهي الن��س عن هذه الرذيلة اّلتي ُت�شّيع الأن�ش�ب وتزرع الف�ش�د في المجتمع�ت، 

فف���ي الرواية عن الإم�م الر�ش�Q: »ُحّرم الزنـــا لما فيه من الف�ساد من قتل 

)1)  م�شتدرك الو�ش�ئل، الميرزا النوري ج14، �س153.

)2)  م. ن.

)3)  �شورة النور، الآية:2.
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الأنف�ـــس وذهاب الأن�ســـاب وترك التربية لالأطفال وف�ســـاد المواريث، وما اأ�سبه 

.
(1(

ذلك من وجوه الف�ساد«

وع���ن اأمير الموؤمني���نQ: »اإّياكم والزنا فـــاإّن فيه �سّت خ�ســـال، ثالث في 

الدنيـــا وثـــالث فـــي الآخرة، فاأّمـــا اللواتي في الدنيـــا، فيذهب بالبهـــاء ويقطع 

الرزق الحالل ويعّجل الفناء اإلى النار، واأّما اللواتي في الآخرة ف�سوء الح�ساب 

.
(2(

و�سخط الرحمان والخلود في النار«

كم���� اأّن الزن� من اأكبر الكب�ئر كم� ورد في الحديث عن الإم�م الب�قر Q: في 

، ق�ل: »مع�سية {ڇ    } فاإّن 
(3(

قوله تع�لى: {ژ ژ ڑڑ ک    ک     ک  ...}

اهلل يمقتـــه ويبغ�ســـه، قـــال: {ڇ ڇ  } هـــو اأ�ســـّد النا�س عذابـــاً، والزنا من 

.
(4(

اأكبر الكبائر«

ب- العالقة بين المثلّيين:

فقد ورد في الحديث عن الر�شول الأكرم P: »اإّن اأخوف ما اأخاف على اأّمتي 

.
(5(

من عمل قوم لوط«

وق���د اأم���ر اهلل تع�لى اأن ُيع�قب ف�عل هذا العمل ف���ي الدني� بعذاب �شديد ففي 

الرواي���ة اأّن اأمير الموؤمنين Q ق�ل ل�شخ�س اأراد اأن ُيقيم عليه الحّد: »يا هذا 

اإّن ر�ســـول اهلل P حكـــم في مثلـــك بثالثة اأ�سياء فاختر اأّيهـــّن �سئت، قال: وما 

هـــي يـــا اأميـــر الموؤمنيـــن؟ قـــال: �سربة بال�سيـــف في عنقـــك بالغة مـــا بلغت، اأو 

.
(6(

دهداه من جبل م�سدود اليدين والرجلين، اأو اإحراق بالنار«

)1)  علل ال�شرائع، ال�شيخ ال�شدوق، ج2، �س479.

)2)  م. ن.

)3)  �شورة الإ�شراء، الآية:32.

)4)  ميزان الحكمة، محمدي الري�شهري، ج4، �س1160.

)5)  م. ن، ج4، �س2806.

)6)  جواهر الكالم، ال�شيخ الجواهري، ج41، �س376.
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وفي رواية اأّن اإحدى الن�ساء �ساألت الإمام ال�سادق Q: اأخبرني عن اّللواتي 

م���ع اّللواتي، م� ح���ّد م� هّن فيه؟ ق�لQ: »حـــّد الزانيـــة، اإذا كان يوم القيامة 

لب�سن مقّطعات من النـــار، وُقّنعن بمقانع من نار، و�ُسربلن من 
ُ
يوؤتـــى بهـــنَّ  قد اأ

دخـــل في اأجوافهـــّن اإلى روؤو�سهـــّن اأعمدة من نار، وُقذف بهـــنَّ في النار، 
ُ
نـــار، واأ

اأّيتهـــا المـــراأة! اأّول من عمل هذا العمل قوم لـــوط، فا�ستغنى الرجال بالرجال، 

.
(1(

وبقي الن�ساء بغير رجال، ففعلن كما فعل رجالهّن«

ج- الإ�سباع الذاتّي:

اأي اأن ُي�شب����ع الإن�ش�����ن رغب����ة الغري����زة م����ن دون العالقة ب�لط����رف الآخر وهو 

الم�شّمى ب�ل�شتمن�ء، وقد حّرم الإ�شالم هذا النوع من العمل بكّل اأ�شك�له و�شوره، 

فف����ي الرواية اأّن الإم�م ال�ش�����دق Q �ُشئل، عن الخ�شخ�شة فق�ل: »اإثٌم عظيم 

قــــد نهــــى اهلل تعالى عنه في كتابــــه.... ولو علمت من يفعل مــــا اأكلت معه، فقال 

ال�سائل: فبّين لي يا بن ر�سول اهلل، من كتاب اهلل نهيه«، فق�ل: قول اهلل : {ڃ 

وهو م� وراء ذلك، فق�ل الرجل: اأّيهم� اأكبر 
(2(

ڃ ڃ ڃ چ چ چ  }
الزن� اأو هي؟ ق�ل: »ذنب عظيم. ثّم قال للقائل: بع�س الذنوب اأهون من بع�س، 

...
(3(

والذنوب كّلها عظيمة عند اهلل لأّنها معا�س«

العالج

لق���د اأر�شدن� الأئّمة R اإلى حّل لمن ل يق���در على الزواج لكي يخّفف من 

ال�شغ���ط الح��شل ل���ه اإزاء فوران هذه الغريزة، وذلك م���ن خالل نفي الأ�شب�ب 

ْم���َن عّدة اأم���ور ذكره� الإم����م ال�شّج�د زين  اّلت���ي ت���وؤّدي اإل���ى ثورانه� وذلك �شِ

)1)  الك�في، ال�شيخ الكليني، ج5، �س552.

)2)  �شورة الموؤمنون، الآية:7.

)3)  م�شتدرك الو�ش�ئل، الميرزا النوري ج14، �س355.
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الع�بدي���ن Q في ر�ش�لة الحقوق فق�ل: »... وال�ستعانة عليه بغ�ّس الب�سر، 

فاإّنه من اأعون الأعوان، وكثرة ذكر الموت، والتهّدد لنف�سك باهلل، والتخويف 

.
(1(

لها به، وباهلل الع�سمة والتاأييد، ول حول ول قّوة اإّل به«

فذك���ر الموت يزّه���د الإن�ش�ن ف���ي الدني���� ويجعله� اأم���رًا ت�فهً� في نظ���ره، واأّم� 

التخوي���ف فالأّنه يجعل في قل���ب الإن�ش�ن منّبهً� اإلى الع�قبة اّلت���ي تنتظره لو اقترف 

الفع���ل الخ�طى ء، والدع����ء اإلى اهلل تع�لى ب�أن يرفع اله���ّم، ف�لعت�ش�م ب�هلل تع�لى 

وطل���ب الع���ون منه يجع���الن الإرادة ل���دى الإن�ش����ن ال�ش�ل���ك اإلى اهلل تع�ل���ى اإرادة 

حديدّي���ة؛ لأّن اهلل يعطي���ه ب�لدع�ء توفيقً� خفّيً� وقّوة ل���م ي�شعر به� من قبل، وبذلك 

يع�شم النف�س الأّم�رة من النقي�د وراء ال�شهوات بتوفيق اهلل تع�لى و�شعيه لط�عته.

خ��������ا���������ص��������ة ال����������در�����������س

- خل���ق اهلل تع�لى ف���ي الإن�ش�ن غريزة ال�شه���وة اّلتي اأودعه���� اهلل تع�لى لحكمته 

ولنف���ع العب����د، اإذ اإّنه من خالل ه���ذه الرغبة والغريزة ي�شع���ى الذكر والأنثى 

لل���زواج ومن َثمَّ الإنج�ب م�ش�همين في ذلك ب��شتم���رار الوجود الب�شرّي على 

وجه الأر�س.

- لقد ذهبت بع�س الأدي�ن الموجودة اإلى قمع هذه الغريزة واعتبرته� اأمرًا ث�نوّيً� 

بحي���ث اإّنهم اعتبروا لو اأمك���ن الجتن�ب عنه� قدر الإمك�ن اأو اأمكن ال�شتغن�ء 

عنه� ب�شكل ك�مل لك�ن ذلك اأف�شل.

ذوا اأن ُتعَطى  - ف���ي المق�بل ذهب بع����س الفال�شفة اإلى جهة النقي�س، حي���ث حبَّ

الحرية الك�ملة لالإن�ش�ن في تلبية الغرائز لديه بدون اأّية رق�بة اأو منع.

- �شلك الدين الإ�شالمّي المنهج الو�شط فدع� اإلى تلبية ندائه� من خالل الزواج 

)1)  م�شتدرك الو�ش�ئل، الميرزا النوري ج14، �س157.
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ال�شرعّي اّلذي يعتبر الإط�ر الطبيعّي لتلبية الرغب�ت الإن�ش�نّية.

- اإّن تهذي���ب النف����س يب���داأ بتهذي���ب الج���وارح وب�لت�ل���ي الغرائز اّلت���ي تقف من 

ورائه�، وقد ح�شر الإ�شالم ال�شبيل لإفراغ هذه الغريزة، عبر الحي�ة الزوجّية 

ب�ل�شروط ال�شرعّية، واعتبر كّل عالقة اأو عمل اآخر من خ�رج هذا الإط�ر عماًل 

محّرمً� يع�قب اهلل تع�لى عليه، ومن الأمور اّلتي اأّكد الإ�شالم على تحريمه�:

1- الزن�.

2- عالقة المثلّيين.

3- الإ�شب�ع الذاتّي.

- لق���د اأر�شدن���� الأئّمة R اإلى حّل لم���ن ل يقدر على ال���زواج لكي يخّفف من 

ال�شغط الح��شل ل���ه اإزاء فوران هذه الغريزة، وذلك من خالل نفي الأ�شب�ب 

اّلتي توؤّدي اإلى ثورانه�.

 

�أ������������������������س�����������������������ئ�����������������������ل�����������������������ة

م� هو الهدف الإلهّي لخلق ال�شهوة في الإن�ش�ن؟- 1

م� هي نظرة بول�س اإلى الزواج، وكيف ترّد عليه�؟- 2

م� هي نظرة فرويد اإلى ال�شهوة، وكيف نرّد عليه؟- 3

اأو�شح النظرة الإ�شالمّية الو�شطّية لإ�شب�ع الرغب�ت.- 4

كيف يِحّد الإن�ش�ن الم�شلم من فوران الغريزة؟- 5
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ل�����������ل�����������م�����������ط�����������ال�����������ع�����������ة

  حقيقة �لتوحيد

من مواعظ الإمام الخمينّي} في كتاب »الأربعون حديثا«:

ي� من تّدعي الإِيم�ن وخ�شوع القلب في ح�شرة اهلل ذي الجالل، اإذا كنت توؤمن 

بكلم���ة التوحي���د، ول يعبد قلبك غي���ر الواحد، ول يطلب غي���ره، ول ترى الألوهّية 

ُت�شتح���ّق اإِّل لذات���ه المقّد�ش���ة، واإذا ك�ن ظ�ه���رك وب�طنك يّتفق����ن فيم� تّدعي، 

فلم����ذا نجدك وقد خ�ش���ع قلبك لأهل الدني� كّل هذا الخ�ش���وع؟ لم�ذا تعبدهم؟ 

األي����س ذلك لأّنك ترى لهم ت�أثي���رًا في هذا الع�لم، وترى اأّن اإرادتهم هي الن�فذة، 

وت���رى اأّن الم�ل والقّوة هم���� الط�قة الموؤّثرة والف�علة؟ واأّن م���� ل تراه ف�عاًل في 

هذا الع�لم هو اإرادة الحّق تع�لى، فتخ�شع لجميع الأ�شب�ب الظ�هرّية، وتغفل عن 

يم�ن بكلمة  الموؤّثر الحقيقّي وع���ن م�شّبب جميع الأ�شب�ب؟ ومع كّل ذلك تّدعي الإِ

التوحيد. اإذًا، ف�أنت اأي�شً� خ�رج عن زمرة الموؤمنين، وداخل في زمرة المن�فقين 

ومح�شور مع اأ�شح�ب الل�ش�َنْين.

واأن���ت ي� من تّدعي الزهد والإِخال�س، اإذا كنت مخل�شً� حّقً�، واأّنك لأجل اهلل 

ولأج���ل دار كرامته تزه���د عن م�شتهي�ت الدني�، فم� ال���ذي يحملك على اأن تفرح 

بم���دح الن��س لك والثن�ء علي���ك بقولهم اإّنك من اأهل ال�ش���الح وال�شداد؟ فيمالأ 

ال�ش���رور قلبك، ولم�ذا ل تبخ���ل ب�شي ء في �شبيل مج�ل�شة اأه���ل الدني� وفي �شبيل 

زخ�رفه�، وتفّر من الفقراء والم�ش�كين؟

ف�عل���م اأّن زهدك واإخال�شك لي�ش� حقيقّيين، ب���ل اإّن زهدك في الدني� هو من 

اأجل الدني�، واإّن قلبك لي�س خ�ل�شً� لوجه اهلل، واإّنك ك�ذب في دعواك، واإّنك من 

المتلّونين المن�فقين...
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واأن���ت ي� من تّدعي امت���الك الحكمة الإِلهّية، والعلم بحق�ئ���ق المبداأ والمع�د، 

اإذا كن���َت ع�لمً� ب�لحق�ئق في الأ�شب�ب والم�شّبب�ت، واإذا كنت حّقً� ع�لمً� ب�ل�شور 

البرزخّية واأحوال الجّنة والن�ر، فال ُبّد من اأن ل يقّر لك قرار، وعليك اأن ت�شرف 

كّل وقتك في اإعم�ر ع�لم البق�ء، واأن تهرب من هذه الدني� ومغري�ته�، ف�أنت ع�لم 

بم���� هن�لك من م�ش�ئب وظالم وعذاب ل ُيط����ق. اإذًا، لم�ذا ل تتقّدم ولو خطوة 

واح���دة خ�رج حجب الكلم�ت والألف����ظ والمف�هيم، ولم توؤّثر في قلبك البراهين 

الفل�شفّي���ة ق���در جن����ح ذب�ب���ة؟ اإذًا، اأنت خ�رج عن زم���رة الموؤمني���ن والحكم�ء، 

ومح�ش���ور في زمرة المن�فقين، وويل لّل���ذي يق�شي عمره و�شعيه في علوم م� وراء 

الطبيع���ة، دون اأن ي�شمح ل���ه انت�ش�وؤه بخمر الطبيعة ولو بدخول حقيقة واحدة اإلى 

قلبه.

واأن���ت ي� من تّدع���ي المعرفة والنجذاب وال�شلوك والمحّب���ة والفن�ء، اإذا كنت 

حّق���ً� من اأهل اهلل ومن اأ�شح�ب القلوب، ومن ذوي ال�ش�بقة الح�شنة، فهنيئً� لك. 

ولك���ّن كّل هذه ال�شطح�ت وهذا التلّون وتلك الّدع����ءات الاّلم�شوؤولة اّلتي تك�شف 

ْوِلَياِئي 
َ
عن حّب ال���ذات وو�شو�شة ال�شيط�ن، تتع�ر�س مع المحّبة والنجذاب »اإنّ َ اأ

َتْحـــَت ِقَباِبـــي َل َيْعِرُفُهْم َغْيِري«. ف�أنت اإذا كن���ت من اأولي�ء اهلل المنجذبين اإليه 

ومحّبي���ه، ف����إّن اهلل يعلم بذلك، فال تظه���ر للن��س مدى مق�م���ك ومنزلتك بهذه 

ال�ش���ورة، ول ت�شَع لتلفت قل���وب عب�د اهلل ال�شعيفة من وجه���ة خ�لقه� اإلى وجهة 

المخلوق ول تغت�شب بيت اهلل. واعلم اأّن عب�د اهلل اأعّزاء وقلوبهم ثمينة ويجب اأن 

ت�شتغل في محّبة اهلل، فال تتالعب اإلى هذا الحّد ببيت اهلل، ول تتعّر�س لحرم�ته 

»َفـــاإنّ َ ِلْلَبْيـــِت َرّباً« ف����إذا لم تكن �ش�دقً� في دع�واك، ف�أن���ت في زمرة اأهل النف�ق 

ومن ذوي الوجهين.
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أهداف الدرس

اأن يتبّي الطالب كيفّية العالج من الأمرا�س القلبّية. -

اأن يتعّرف اإىل جملة من اأدوية القلب. -

الدرس الثامن عشر

دواء القلوب
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تمهيد

بع���د اأن تعّرفن� على بع�س من اأمرا�س الذن���وب واآث�ره� المهلكة، ل بّد من اأن 

نتع���ّرف اأي�ش���ً� على الدواء والعالج المن��شب له�؛ لأّن ل���كّل داء دواء، كم� ورد في 

الخبر، لكّن الأهّم من معرفة الداء هو معرفة الدواء وكيفّية العالج، وقد اأر�شدن� 

اهلل عّز وجّل في محكم كت�به وكذلك اأهل البيتR في الرواي�ت ال�شريفة اإلى 

ذلك، وم� علين� اإّل و�شع الأمور في موا�شعه� وال�شتف�دة منه�.

ومقّدم���ة ل بّد لالإن�ش����ن من اأْن يعرف اأّن ل���ه ُبعدًا م�ّديً� وه���و الج�شم، وبعدًا 

معنوّي���ً� وهو ال���روح، وكم� يهتّم كّل واح���د مّن� بج�شمه ف�إّن علي���ه اأن يهتّم بروحه 

اأي�شً�؛ لأّن كاّلً منهم� له حّق ل بّد من اأدائه.

لذا، وكم� تهتّم ب�شّحت���ك واأكلك و�شربك، وت�شعى ج�هدًا من اأجل المح�فظة 

عل���ى ج�شمك، فت�ش�رع اإلى مداواته عند المر�س وحل���ول ال�شقم خوفً� من الموت 

والهالك، كذلك ل بّد - وبطريق اأولى - من الهتم�م بقلبك وروحك، وغذائهم�، 

لئاّل تمر�س اأي�شً�، فيق�شو قلبك ويختم عليه، فتعجز حينئٍذ عن عالجه، وب�لت�لي 

يوؤّدي اإلى الهالك الدنيوّي والأخروّي.

 يهتّمون ب�أبدانهم، وهذه الأبدان زائلة ف�نية ي�أكله� الدود 
ٍ
وي� للعجب! من اأقوام
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وت�شبح رميمً� وترابً�، ول يهتّمون ب�أرواحهم الخ�لدة الب�قية، اإّم� في الجّنة اأو في 

النار.

ع���ن اأمير الموؤمني���ن Q ق�ل: »عجبـــت لأقـــواٍم يحتمون الطعـــام مخافة 

.
(1(

الأذى، كيف ل يحتمون الذنوب مخافة النار!«

ـّة؟ كيف نعالج أمراضنا األخالقي

لنفتر�س اأّنن� اأ�شبن� ب�أّي مر�ٍس اأخالقّي، ك�لكذب والِغيبة وال�شرقة وغيره�.

فالخطـــوة الأولى: في طريق العالج وال�شف�ء، هي الت�شخي�س ال�شحيح لنوع 

المر�س، ومدى تجّذره في قلوبن�.

بب  الثانيـــة: ل بّد من معرف���ة �شبب المر�س؛ لأّن العالج ق���د يكون بعالج ال�شَّ

في���زول الم�شبَّب عنه. مثاًل لم����ذا اأكذب؟ هل هو لنق�سٍ في �شخ�شّيتي، اأم لأجل 

م�شلحة دنيوّية اأم لأجل؟.. الخ. ولم�ذا اأغت�ب؟ ولم�ذا اأ�شرق؟...

الثالثة: ا�شتعم�ل الدواء ب�شكل �شحيح ومت�بعة العالج.

والرابعـــة: التفّقه في الدين، والمراد منه ه� هن� اّطالع الإن�ش�ن على خطورة 

الذن���ب واآث�ره الدنيوّي���ة والأخروّية. ف�إذا التف���ت اإلى خطورة الك���ذب مثاًل، واأّنه 

ب����ب الكب�ئر، واأّنه ين�شلخ ع���ن الإيم�ن حين كذبه، واأّنه �شيع�قب عليه، ف�أّي ع�قٍل 

�شيقدم بعده� على الكذب، والعي�ذ ب�هلل؟!

عالج آخر للذنوب

وهذا الع���الج ينق�شم اإلى �شّقين: اأحدهم� الع���الج العلمّي، والث�ني هو العالج 

العملّي.

)1)  بح�ر الأنوار، المجل�شي، ج75، �س46.
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اأ- العالج العلمّي

وق���د ن�شطلح عليه ب�لع���الج النف�شّي ويق���وم على عّدة اأم���ور: التفّكر والتذّكر 

والعزم.

1- التفّكر:

يق���ول الإم�م الخمين���ّي } في هذا المج�ل: »والتفّكر في هـــذا المقام، هو 

اأن يفّكـــر الإن�سان بع�ـــس الوقت، في اأّن موله اّلذي َخلقه في هذه الدنيا، وهّياأ 

لـــه كّل اأ�سباب الدعـــة والراحة، ووهبه ج�سماً �سليمـــاً... ومن جهة اأخرى اأر�سل 

جميـــع هـــوؤلء الأنبيـــاءR، واأنـــزل كّل الكتـــب والر�سالت... فما هـــو واجبنا 

تجاه هذا المولى مالك الملوك؟..

هل اإّن وجود جميع هذه النعم هو فقط لأجل هذه الحياة الحيوانّية واإ�سباع 

ال�سهـــوات؟.. اأم اأّن هنـــاك هدفـــاً وغايـــة اأخـــرى؟.. اإّن الإن�ســـان اإذا فّكـــر للحظٍة 

واحدٍة عرف اأّن الهدف من هذه النعم هو �سيء اآخر، واأّن الغاية من هذا الخلق 

.
(1(

اأ�سمى واأعظم، واأّن هذه الحياة الحيوانّية لي�ست هي الغاية بحّد ذاتها«

وبعب����رٍة اأخ���رى ل بّد م���ن اأن تجل�س مع نف�ش���ك، تت�أّمل ف���ي و�شعك وحي�تك، 

ودني����ك واآخرتك، واأن تقوم بجردة ح�ش�بّية لم�شير حي�تك: اأين كنت؟، واإلى اأين 

اأ�شي���ر؟، وكي���ف اأ�شير؟، هل اأن� را�ٍس عن حي�تي وعالقت���ي بربِّي؟، وهل اأن� اأ�شير 

من الح�شن اإلى الأح�شن اأم اإلى الأ�شواأ؟، هل اأن� اإن متُّ الآن اإلى الجّنة اأذهب، اأم 

اإلى الن�ر اّلتي �شّجره� جّب�ره� لغ�شبه؟، كّل هذه الأ�شئلة �شوف توؤّدي اإلى جواٍب، 

يدعو هذا الإن�ش�ن اإلى ال�شتئن�ف، واإع�دة فتح ح�ش�ٍب جديٍد مع رّبه وخ�لقه.

 نظر فتفّكر، وتفّكر فاعتبر، 
ً
ع���ن اأمير الموؤمنين Q ق�ل: »رحم اهلل امـــراأ

)1)  الإم�م الخميني، الأربعون حديثً�، �س23.
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روا، ثّم هلكوا فلم  واعتبـــر فاأب�ســـر، واأب�سر فاأق�سر، فقد اأب�سر اأقـــوام ولم ُيق�سِ

.
(1(

يدركوا ما طلبوا، ول رجعوا اإلى ما فارقوا...«

2- العزم:

والمراد به ه� هن� هو »اأن يوّطن الإن�سان نف�سه، ويّتخذ قراراً بترك المعا�سي 

 .
(2(

وباأداء الواجبات، وتدارك ما فاته في اأّيام حياته«

وبعب����رة ث�نية: ل بّد لك م���ن اأن تقّرر وتريد ال�شير نح���و اهلل واإط�عته، وترك 

اإط�ع���ة ال�شيط�ن، وال�شعي في �شبيل ذلك والتحّرك اإليه، ببدء الم�شير من يومك 

هذا؛ لأّن الغَد قد ل ي�أتي.

عن اأمير الموؤمنين Q ق�ل: »اإّنما الدنيا ثالثة اأّيام: فيوٌم م�سى بما فيه 

فلي�ـــس بعائـــد، ويوٌم اأنـــت فيه يحّق عليـــك اغتنامه، ويوم ل تـــدري هل اأنت من 

اأهلـــه ولعلك راحـــٌل فيه... واإن يك يومك هذا اآن�ســـك بقدومه، فقد كان طويل 

الِغيبـــة عنك، وهو �سريع الرحلة عنك، فتـــزّود منه واأح�سن وداعه، خذ بالبقّية 

.
(3(

في العمل واإّياك والغترار بالأمل...«

3- التذّكر:

اأ- تذّكر َخلقن� ووجودن�، والنعم اّلتي اأنعمه� اهلل علين� فيم� ن�شتعمله�.

ب- تذّك���ر العق����ب الدنيوّي، وحل���ول �شخط اهلل علين���� في اأبدانن���� واأموالن� 

واأولدن�، وقّلة المطر ونق�ش�ن الرزق والعمر، وت�شّلط الأ�شرار علين�...

ج- تذّكر العق�ب الأخروّي:

ووقوفن� بين يدي اهلل عّز وجّل وافت�ش�حن�، ودخول الن�ر واأليم عذابه� و�شّدته 

)1)  �شرح نهج البالغة، ابن اأبي حديد، ج5، �س147.

)2)  الإم�م الخميني، الأربعون حديثً�، �س25.

)3)  م�شتدرك الو�ش�ئل، الميرزا النوري، ج12، �س149.
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وطول مّدته...

د- ال�شع���ور ب�لرق�ب���ة الإلهي�ّ���ة: يقول اهلل تع�ل���ى: {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

، ف����إذا فّك���ر الإن�ش����ن وتيّقظ من غفلت���ه، وعلم اأّن اهلل 
(1(

ڄ ڃ ڃ ٌ}
مع���ه اأينم� ك�ن، �شواء في ال�شّر اأو في العل���ن، في الليل اأو في النه�ر، فلعّله 

���الع رّبه عليه، ونظ���ره اإليه فيرعوي ويقلع ع���ن ارتك�ب م�  ي�شتح���ي من اطِّ

ي�شخطه ويغ�شبه.

يقول الإم�م الخمينّي }: »العالم مح�سر اهلل، فال تع�س اهلل في مح�سر 

اهلل«.

(Q ق�ل: »يا اإ�سحاق )اأح���د اأ�شح�ب الإم�م Q ع���ن الإم�م ال�ش����دق

خـــِف اهلل كاأّنـــك تـــراه، واإن كنـــت ل تراه فاإّنـــه يراك، فاإن كنت تـــرى اأّنه ل يراك 

فقـــد كفـــرت، واإن كنـــت تعلم اأّنه يـــراك ثّم برزت له بالمع�سيـــة، فقد جعلته من 

.
(2(

اأهون الناظرين عليك«

وروي اأّن الإم����م الح�شي���ن بن علّي Q ج�ءه رجٌل فق�ل له: »اأنا رجل عا�ٍس 

ول اأ�سبـــر علـــى المع�سيـــة، فعظني بموعظة، فقال Q: اإفعـــل خم�سة اأ�سياء 

واأذنب ما �سئت:

فاأّول ذلك: ل تاأكل رزق اهلل، واأذنب ما �سئت.

والثاني: اأخرج من ولية اهلل، واأذنب ما �سئت.

والثالث: اأطلب مو�سعاً ل يراك اهلل، واأذنب ما �سئت.

والرابع: اإذا جاء ملك الموت ليقب�س روحك، فادفعه عن نف�سك، واأذنب ما 

�سئت.

)1)  �شورة الأنع�م، الآية: 94.

)2)  الك�في، الكليني، ج2، �س67.
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.
(1(

والخام�س: اإذا اأدخلك مالٌك في النار، فال تدخل في النار، واأذنب ما �سئت«

ب - العالج العملّي:

وهذا العالج ينق�شم اإلى عالج ع�ّم وعالج خ��ّس.

العـــالج العـــاّم: هو لكّل الذنوب والأمرا�س، وذل���ك بمعرفة �شبب البتالء به�، 

والوقوع فيه�، وهو اإّم� الجهل اأو الغفلة اأو �شعف الإرادة، وحينئٍذ ل بّد من المب�درة 

اإلى رفع الجهل ب�لعل���م والتفّقه، ورفع الغفلة ب�ل�شتيق�ظ والتذّكر، وعالج �شعف 

الإرادة اأم�م ال�شهوات بتقوية العزم وبذل الجهد في مق�ومة الذنوب وتركه�.

العـــالج الخا�ّس: وه���و اأن يب�در الإن�ش�ن عملّيً� اإل���ى مع�لجة الذنب اّلذي وقع 

في���ه، ف����إذا التفت مثاًل اإلى اأّن���ه وقع في الِغيب���ة، فيتوّقف وي�شتغف���ر رّبه، وي�شعى 

للتحّلل من �ش�حبه�، ويترك الِغيبة مّدة من الزمن، ول يجل�س في مجل�س الِغيبة، 

ول ي�ش����رك اأح���دًا في ِغيبة ولو ب�شكوت���ه، وليتعّود على لجم ل�ش�ن���ه والتفكير قبل 

كالمه..

يقول الإم�م الخمينّي } في كيفّية عالج المف��شد الأخالقّية:

»ابحـــث عـــن العـــالج واعثـــر علـــى الـــدواء، لإزالـــة تلـــك الأخـــالق الفا�ســـدة 

والقبيحـــة... واأف�سل عـــالج... هو ما ذكره علماء الأخالق واأهل ال�سلوك، وهو 

اأن تاأخـــذ كّل واحـــدة من الملكات القبيحة اّلتي تراها في نف�سك، وتنه�س بعزٍم 

علـــى مخالفـــة النف�ـــس اإلـــى اأمٍد، وتعمـــل عك�س ما ترجـــوه وتتطّلبـــه منك تلك 

الملكـــة الرذيلـــة. وعلى اأي حال اطلب التوفيق من اهلل تعالى لإعانتك في هذا 

.
(2(

الجهاد، ول �سّك في اأّن الُخُلَق القبيح �سيزول بعد فترة وجيزة...«

)1)  بح�ر الأنوار، المجل�شي، ج75، �س126.

)2)  الإم�م الخميني، الأربعون حديثً�، �س39.
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جالء القلوب
م���ن نع���م اهلل علين� بعد اأن خلقن���� وابتالن�، وهو اأعلم بم� �شن���ع، وقد علم اأّن 

بع�شن���� �شيف�شد في الأر�س ويطغ���ى، فينحرف عن �شراط���ه الم�شتقيم، فتنّك�س 

القل���وب وتق�شو وتمر�س، اأر�شدن���� اإلى الدواء في كت�به وع���ن طريق ر�شوله واأهل 

بيته R، و�شوف ن�شير ه� هن� اإلى جملة من اأدوية القلب:

1- ذكر اهلل:

يقول اهلل عّز وجّل في محكم كت�به الكريم {مب ىب يب جت حت 

.
(1(

خت مت ىت يت جث مث ىث}
ويروى عن الإم�م ال�ش�دق Q اأّنه ق�ل لأحد اأ�شح�به: »يا اأبا اأ�سامة اإرعوا 

.
(2(

قلوبكم بذكر اهلل عّز وجّل، واحذروا النكت«

وم���ن كالم لأمير الموؤمنين Q عند تالوت���ه: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

.
(4(

 ق�ل: »اإّن اهلل �سبحانه جعل الذكر جالء القلوب«
(3(

پ پ پ}
:

(5(

ق�ل ال�ش�عر الوّراق

ف��داوه��� ال��ذن��وب  م��ن  مر�شَت  دواءواإذا  خ���ي���ر  ال����ذك����ر  اإّن  ب����ل���ذك���ر 

ب�ش�ئٍر لي�س  الأب����دان  ف��ي  ب��الءوال�شقم  ����ش���ّر   
ِ
الأرواح ف���ي  وال�����ش��ق��م 

2- ال�ستغفار:

ع���ن ر�شول اهللP ق����ل: »األ اأنّبئكـــم بدائكم مـــن دوائكم؟: داوؤكـــم الذنوب 

.
(6(

ودواوؤكم ال�ستغفار«

)1)  �شورة الرعد، الآية: 28.

)2)  الك�في، الكليني، ج8، �س167.

)3)  �شورة النور، الآية: 37.

)4)  بح�ر الأنوار، المجل�شي، ج66، �س325.

)5)  �شرح نهج البالغة، ج7، �س81.

)6)  م�شتدرك الو�ش�ئل، الميرزا النوري، ج12، �س123.
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3- قراءة القراآن:

وهو دواء و�سفاء للقلوب والأبدان.

يق���ول اهلل ع���ّز وج���ّل:{ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

.
(1(

ڑ ڑ ک ک}
وع���ن اأمير الموؤمنين Q ق�ل: »اإّن هذه القلوب ت�سداأ كما ي�سداأ الحديد، 

.
(2(

قيل فما جالوؤها؟ قال: تالوة القراآن وذكر الموت«

وعن���ه Q ق����ل: »اإّن اهلل �سبحانه لـــم يعظ اأحـــداً بمثل هذا القـــراآن، فاإّنه 

حبـــل اهلل المتيـــن و�سببه الأميـــن، وفيه ربيع القلب وينابيـــع العلم، وما للقلب 

.
(3(

جالء غيره...«

4- قّلة الأكل:

ع���ن الإم�م ال�ش�دق Q ق�ل: »ولي�س �ســـيء اأ�سّر لقلب الموؤمن من كثرة 

الأكل، وهي مورثة ل�سيئين: ق�سوة القلب وهيجان ال�سهوة«.

.
(4(

وق�ل عي�شى روح اهلل Q: »ما مر�س قلب باأ�سّد من الق�سوة«

5-ا�ستماع الموعظة:

.
(5(

عن الإم�م علّيQ ق�ل: »المواعظ �سقال النفو�س وجالء القلوب«

وقي���ل: »الموعظـــة حـــرز من الخطـــاأ، واأمـــٌن مـــن الأذى وجـــالٌء للقلوب من 

ال�سداأ«.

)1)  �شورة يون�س، الآية: 57.

)2)  �شرح نهج البالغة، ج10، �س144.

)3)  م. ن، �س31.

)4)  م�شتدرك الو�ش�ئل، الميرزا النوري، ج12، �س94.

)5)  غرر الحكم ودرر الكلم، �س224.
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6- الحديث:

ع���ن النب���ّي P ق����ل: »تذاكـــروا وتالقـــوا وتحّدثـــوا؛ فـــاإّن الحديـــث جـــالء 

.
(1(

القلوب«

7- قيام الليل:

وعنه P ق�ل: »عليكم بقيام الليل فاإّنه داأب ال�سالحين، واإّن قيام الليل قربة 

.
(2(

اإلى اهلل وتكفير ال�سّيئات، ومنهاة عن الإثم ومطردة الداء عن اأج�سادكم...«

خ��������ا���������ص��������ة ال����������در�����������س

- كم���� يهتّم الإن�ش�ن ب�شّحته وطع�مه وم�شربه، والم�ش�رعة اإلى مداواة الأمرا�س 

اّلتي يتعّر�س له� ج�شده. كذلك ل بّد وبطريق اأولى، من اأن يهتّم الإن�ش�ن بغذاء 

الروح، وعالج اأمرا�س القلب المعنوّية.

- ينق�شم عالج اأمرا�س الروح والقلب اإلى ق�شمين:

اأ- العالج النف�شّي، ويت�شّمن ثالث خطوات:

- التفّكر في عظمة مخلوق�ت اهلل.

- العزم على ترك المع��شي واأداء الواجب�ت.

- تذّكر العق�ب الإلهّي وا�شت�شع�ر رق�بته لن�.

ب- العالج العملّي، ويت�شّمن خطوتين:

- ع���الج ع����م لكّل الذن���وب والأمرا����س، كمعرفة اأ�شب����ب ارتك�به���� جهاًل اأو 

غفلة... الخ.

)1)  بح�ر الأنوار، المجل�شي، ج2، �س152.

)2)  م�شتدرك الو�ش�ئل، الميرزا النوري، ج6، �س331.



218

ق
ا
�����
خ
سأل
ب 
��ا
ح����
ي ر
ف����

-عالج خ��ّس لكّل ذنب، ب�شكل م�شتقّل كعالج ذنب الِغيبة فقط، وهكذا.

- و�شف�ت تربوّية لعالج اأمرا�س القلوب:

- ذكر اهلل تع�لى وا�شتغف�ره.

- قراءة القراآن الكريم.

- التقليل من الطع�م وال�شراب والنوم.

.Rال�شتم�ع للموعظة واأح�ديث اأهل البيت -

- اأداء �شالة الليل، فهي داأب ال�ش�لحين.

�أ������������������������س�����������������������ئ�����������������������ل�����������������������ة

تحّدث عن خطوات العالج الأربع من الذنوب.- 1

تحّدث عن العالج العلمّي )النف�شّي(.- 2

تحّدث عن العالج العملّي ب�شقيه الع�ّم والخ��ّس )ب�خت�ش�ر(.- 3
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ل�����������ل�����������م�����������ط�����������ال�����������ع�����������ة

�سالة �لزهر�ء عليها �ل�سالم

ق����ل ر�ش���ول اهلل P: »واأّما ابنتـــي فاطمة فاإّنهـــا �سّيدة ن�ســـاء العالمين من 

الأوليـــن والآخرين، وهـــي ب�سعة مّني، وهي نور عيني، وهي ثمرة فوؤادي، وهي 

روحـــي اّلتـــي بيـــن جنبّي، وهي الحـــوراء الإن�سّية، متى قامت فـــي محرابها بين 

يدي رّبها جّل جالله زهر نورها لمالئكة ال�سماء كما يزهر نور الكواكب لأهل 

الأر�ـــس، ويقـــول اهلل عّز وجّل لمالئكته: يـــا مالئكتي انظروا اإلى اأَمتي فاطمة 

�سّيـــدة اإمائـــي قائمة بين يدّي ترتعـــد فرائ�سها من خيفتي وقـــد اأقبلت بقلبها 

.
(1(

على عبادتي، اأ�سهدكم اأّني قد اآمنت �سيعتها من النار«

)1) بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�شي، ج 28، �س 38.




