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المقّدمة

 ب�س��م اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رّب الع�لمين، و�سّلى اهلل على �س��يدن� محمد واآله 

الط�هرين وبعد،

كتب الإم�م الخمينّي } كت�ب »الأربعون حديثاً« العظيم ال�س���أن الذي ق�م فيه ب�س��رح 

اأربعي��ن حديث��ً� مروي��ً� عن اأه��ل البي��ت R تيّمن��� ب�لحديث الم�س��هور المروّي عن ر�س��ول 

اهلل P: »م��ن حف��ظ م��ن اأمت��ي اأربعين حديثاً، ينتفع��ون بها بعثه اهلل ي��وم القيامة فقيهاً 

. وق��د ت�سمن هذا الكت�ب مجموعة من الدرو���س الأخالقية التي ت�س��ّكل بمجموعه� 
(1(

عالم��اً«

الروؤي��ة الأخالقي��ة وال�س��لوكية لالإم�م الخمين��ّي}، والتي ق�م فيه� ب�س��رح بع�س الرواي�ت 

الم�س��هورة التي ي�سعب فهمه� على الن����س. والإم�م } لم يقت�سر في كت�به على الم�س�ئل 

والمب���دئ الأخالقي��ة، ب��ل تن���ول مب�ح��ث متنوع��ة ب�لغ��ة الأهمي��ة عل��ى الم�س��توى القراآن��ّي، 

والعق�ئدّي، والعرف�نّي اأي�سً�، ي�س��فعه� بقدر كبير من الموعظة والن�سيحة بلغة عذبة و�س��هلة 

م�س��تعينً� ب�أمثلة م�س��تخل�سة من واقع الحي�ة التي يعي�س��ه� الإن�س�ن، لتكون ف�ئدة البحث اأوفى 

وثمرته اأن�سج.

ولأّن م�س��توى الكت���ب العلمّي لي���س ب�س��يطً� ومفهومً� ل��دى الكثير من الن����س، بل حّتى على 

الكثي��ر م��ن اأهل العلم، وذلك لأّن الإم�م } قد تن�ول ف��ي اأبح�ثه جوهر المع�رف الإلهية، 

وا�س��تظهر الحق�ئ��ق العلمي��ة بعم��ق مدعم��ً� اآراءه ف��ي الكثي��ر م��ن الأحي���ن ب�لأدلة الفل�س��فية 

)1) الحــّر الع�مل��ي، و�س���ئل ال�س��يعة، ج27، �س93، تحقيق ون�س��ر موؤ�س�س��ة اآل البيتR، لإحي�ء التــراث- قم، �طب�ة 
حيدري، ط2، 1414، ب�ب وجوب العمل ب�أح�ديث النبي، ح54.
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والعرف�نية، ولأنه } عند ت�أليفه لهذا الكت�ب لم يكن ب�سدد تقديمه كمتن درا�سّي ممنهج، 

بل اعتمد على نف�س الحديث مح�وًل �سرحه ب�سرح تف�سيلّي بح�سب م�سمون الرواية و�سي�قه�، 

ل��ذا ك�ن��ت فك��رة ه��ذا الكت���ب بتقدي��م مجموعة م��ن مط�ل��ب »الأربع��ون حديثاً« حي��ث قمن� 

ب��س��تخال�س بع���س الأح�دي��ث المهّمة من��ه والتي ت�س��ّكل بمجموعه� روؤية اأولي��ة تمّهد الطريق 

لحق� للدخول في �سلب مب�حث الكت�ب ب�ل�س��كل الت�ّم والك�مل. وقد قمن� بتقديم مو�سوع�ت 

كّل الأح�ديث ال�س��تة ع�س��ر التي اخترن�ه� من الكت�ب ب�س��كل منهجّي وتعليمّي، م� ي�س��ّهل على 

المعّلم والط�لب التعّرف اأكثر اإلى مط�لب الدر���س الحقيقية، وي�سمن ال�س��تف�دة العملية منه 

ب�س��كل اأكب��ر، مع المح�فظة الت�ّم��ة على ن�ّس كالم الإم�م الخمين��ي } كم� ج�ء في كت�ب 

الأربع��ون حديث��ً� واإج��راء بع���س المع�لج�ت الّلغوي��ة الطفيفة عند ال�سرورة ل غي��ر. على اأمل 

اأن يلقى هذا الكت�ب ا�ستح�س���ن القّراء الكرام، واأن يكون منطلقً� وب�بً� للتعّرف اأكثر اإلى فكر 

الإم�م الخمينّي المقّد�س. 

والحمدهلل رب الع�لمين



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

الدرس األول:

 مكانة جهاد النفس

 في اإلسالم

يعرف اأّن التربية هي الطريق اإلى الكم�ل.   1

يدرك اأنَّ الأنبي�ء هم اأرب�ب التربية والتعليم واأنَّ    2

هدف بعثتهم هو �سن�عة الإن�س�ن.

وي�ستنتج    3 له�،  ح��دود  ل  النف�س  ق��وى  اأنَّ  يذكر 

ا�ستح�لة تحقيق اآم�له� في ع�لم الدني�.





سرتلبية طليق سركمال
لو ُخّلي الإن�س�ن ونف�سه، دون اأن يكبح جم�ح هذه النف�س، ف�إّنه �سوف ُي�سبح اأكثر افترا�سً� 

م��ن الحيوان���ت. وم� ُن�س���هده من جرائم ومج�زر ُترَتكب بحّق الب�س��رّية م��ن ِقبل ِقوًى عظمى 

تّدعي تحّليه� ب�لتربية، هو خير دليل على ذلك؛ ف�لحيوان المفتر�س ُيط�رد الفري�سة، ف�إذا ن�ل 

منه� م� ُي�سبع جوعه، توّقفت عنده ح�لة الفترا�س والهيمنة تج�ه حيوان اآخر، اأّم� جرائم هذه 

الحكوم�ت ف�إّنه ل حّد له� ول نه�ية.

عطي الإن�س���ن دولًة ك�ملًة، ف�إّن اأهواءه النف�س��ّية غير المحدودة �س��وف تدفعه للتطّلع 
ُ
ولو اأ

اإلى دولة اأخرى يب�سط عليه� نفوذه وهيمنته، فتطّلع�ته ل حّد له�، وي�سعى دائمً� نحو ال�سيطرة 

والنف��وذ. واإن ُت��ِرك دون رادع، ف���إّن اآم�ل��ه تك��ون ف��ي ال�س��هوات الالمتن�هي��ة، وف��ي الغ�س��ب 

الالمحدود، وفي نوازع الهيمنة التي ل تنتهي...

مهم� بلغ ِعظم ال�س��يطرة ومك�ن نفوذه�، يبقى الطمع ح�كمً� على النفو���س الب�س��رّية، فلو 

�س��يطر الإن�س���ن على منظومة �سم�س��ّية ك�ملة، ف�إّنه �سي�س��عى لمنظومة اأخرى، ولو �سيطر على 

كوكٍب م�، ف�إّنه �س��يتطّلع اإلى كوكٍب اآخر. لقد ُخِلق الإن�س���ن على هذه ال�س���كلة، ل حّد لغ�سبه، 

ول ل�سهوته، ول لأن�نّيته!

فقط هي التربية التي ت�سّد هذا النهم والج�سع، فمن خالله� ي�سل الإن�س�ن اإلى الغ�ية التي 

ُيريده� من الأ�س��ي�ء، من خالله� ي�سل اإلى الكم�ل المطلق، الذي يبعث الطم�أنينة في نف�س��ه، 

فتهداأ. ول �سبيل اإلى هذه الطم�أنينة، طم�أنينة القلوب، اإّل في الو�سول اإلى اهلل.

النف�س دائمً� تتطّلع اإلى الكم�ل المطلق، والخط�أ يقع في ت�سخي�س هذا الكم�ل، فهن�ك من 

يرى اأّن الكم�ل في العلم، فيقتفي اأثره؛ واآخر يراه في ال�سلطة، فيلهث خلفه�... فكّل ال�س�عين 

في الدني�، اإّنم� يطلبون الكم�ل المطلق، وهو اهلل تب�رك وتع�لى، ولكن دون اأن يلتفتوا.
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فطم�أنينة القلوب هي في الو�سول اإلى اهلل. وبغيره ل تهداأ القلوب مطلقً�. اإّن هذه النف���س 

تتطّل��ع اإل��ى الكم���ل المطلق، فيتيه��ون عن الكم�ل في نه�ية المط�ف. اإّن نف���س الإن�س���ن ُتريد 

الو�س��ول اإل��ى الكم�ل المطلق. والخط�أ يقع في ت�س��خي�س م� اإذا ك�ن ه��ذا اأو ذاك هو الكم�ل. 

يرى اأحدهم الكم�ل في العلم فيقتفي اأثر العلم. ويرى اآخر الكم�ل في ال�سلطة فيلهث خلفه�. 

وكّل ه��وؤلء ال�س���عين في الدني��� اإّنم� يطلبون الكم���ل المطلق؛ وبعب�رة اأخرى الجميع ي�س��عون 

 .
(1(

للق�ء اهلل، ولكّنهم غير ملتفتين

سألنبياء أرباب سرتلبية وسرتعليم
الع�لم مدر�سة، معّلموه� الأنبي�ء والأو�سي�ء، واهلل معّلمهم ومرّبيهم؛ فقد ا�سطف�هم اهلل 

وعّلمه��م ورّب�ه��م له��ذا الهدف، األ وهو تربية الن����س ك�ف��ة وتعليمهم. فبعد اأن تربُّ��وا وتعلَّموا 

ِمروا بتربية الب�سر وتعليمهم.
ُ
الأحك�م الإلهية اأ

ج�ء في القراآن الكريم، متحّدثً� عن ر�سول اهلل P: چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

، ف�لدافع الأ�س��س من وراء 
(2(

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤچ 

البع��ث ف��ي ه��ذه الآية هو التربية والتعليم، ف�هلل تع�لى اأر�س��له واجتب�ه م��ن بين هوؤلء الأّميين 

والجهل��ة، والذي��ن ل عهد لهم ب�لتربي��ة والتعليم الإلهيين، حّتى يتل��و اآي�ته عليهم، ومن خالل 

ذلك، وب�لتربية التي تلّق�ه� الر�سول من اهلل تب�رك وتع�لى، يقوم بتربيتهم وُيزّكيهم وُيعّلمهم 

الكت�ب والحكمة.

وفي الآية نك�ت كثيرة حول اأهّمية التربية والتعليم والتعّلم؛ ففي قوله چٺ ٺچ د�لة 

وا�سحة على مدى اأهّمية هذا الأمر وعظمته، حيث ن�سبه اإلى نف�سه چٺ ٺ ٺچ ر�سوًل 

م��ن بين الن����س، وه��م اأّميون، اأّميون رغم معرفتهم ظ�هرًا ببع���س العلوم وال�سن�ع�ت، ولكّن 

.
(3(

R الع�لم اأجمع اأّمي في ِقب�ل تلك التربية الإلهّية، التي تتحّقق لهم على اأيدي الأنبي�ء

طليق سركمال
اإّن الطري��ق الوحي��د للتربي��ة والتعلي��م، هو الطريق ال��ذي بّينه الحّق فق��ط واأوحى به، وهو 

)1) �سحيفة الإم�م، ج12، �س504.
)2) �سورة الجمعة، الآية 2.

)3) �سحيفة الإم�م، ج13، �س503.
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التهذي��ب المقت��رن ب�لتربي��ة الإلهّي��ة، والت��ي ُيرّب��ي الأنبي���ء الن����س عليه���. فهذا العل��م الذي 

عر�س��ه الأنبي���ء على الب�س��ر، هو وحده طريق الإن�س���ن اإلى الكم�ل المن�س��ود، كم��� ُتبّين ذلك 

الآية القراآنية الكريمة: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ 

.
(1(

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ 
ف�لن��س ق�سم�ن، ق�سم ترّبى على اأيدي الأنبي�ء، فخرجوا من ظلم�تهم وغّيهم وم�س�كلهم، 

ودخل��وا اإل��ى النور والكم���ل المطلق، والآخر اأولي�وؤه��م الط�غوت. ف�لآية ت�س��ع ميزانً� ومالكً� 

��ل بي��ن مّدعي الإيم�ن وبين الموؤمنين، ف�لموؤمن ه��و الذي خرج من الظلم�ت  لالإيم���ن، وُتف�سّ

اإلى النور، ومن جميع النق�ئ�س، وتج�وز جميع الموانع التي تقف في طريق الإن�س�ن، ول يكون 

ذلك اإّل ب�لتربية الإلهّية، التي يتلّق�ه� من الأنبي�ء الذين رّب�هم اهلل، فهذا هو الموؤمن.

اأّم��� مّدع��و الإيم���ن، وهم كثيرون ف��ي ِقب���ل الموؤمنين، فولّيه��م الط�غ��وت، ُيخرجهم من 

النور ويو�سلهم اإلى الظلم�ت. ف�لموؤمن الحقيقّي معّلمه وولّيه اهلل، وذلك عبر الوا�سطة، وهي 

ه��م بتربيته، ف���إذا م� ترّبين� عل��ى اأيديهم، ونهلن� م��ن معينهم وعلومهم،  الأنبي���ء؛ ف���هلل خ�سّ

وعملن��� بتع�ليمه��م، ف�إّن� �سن�س��لك ال�سراط الم�س��تقيم، ونهت��دي اإلى النور، نهت��دي اإلى اهلل، 

.
(2(

الذي هو النور والكم�ل المطلق

هدف سألنبياء صلاعة سةنسان وتفذيبه
اإّن البعث��ة ه��ي بعثة اإلهّية، ودافعه� هو هداية جميع الخل��ق؛ فعلين� التوّجه اإلى هذه الغ�ية، 

والتنّب��ه اإل��ى الداف��ع وراءه���، وال��ذي بّين��ه اهلل بقول��ه: چ وئ وئ ۇئ ۇئ 

، وعلين� اللتف�ت اإلى عواقب مخ�لفة هذا الدافع.
(3(

ۆئ ۆئ ۈئچ 
اإّن الدافع وراء البعثة هو تزكية النفو�س، وهذه التزكية اإّنم� تكون ب�نتف�ء الأن�نّية، وانته�ء 

الإّنّي��ة ولح���ظ النف���س، والق�س���ء على طل��ب الرئ��س��ة، وزوال ح��ّب الدني�، ليح��ّل اهلل تب�رك 

وتع�ل��ى وحّب��ه م��ك�ن الجمي��ع. اإّن الغ�ية من البعث��ة هي اأن تحكم حكومة اهلل في قلوب الب�س��ر 

حّتى تحكم ب�لّت�لي في المجتمع�ت الب�سرّية.

)1) �سورة البقرة، الآية 257.
)2) �سحيفة الإم�م، ج13، �س503.

)3) �سورة اآل عمران، الآية 164.
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م� من موجود يفتن ويعيث ف�س���دًا بقدر م� يفعل هذا الإن�س���ن، هذا الحيوان ذو القدمين. 

 Q وم� من حيوان يحت�ج اإلى التربية بمقدار م� يحت�ج اإليه�. والأنبي�ء ب�أ�سرهم، من اآدم

حّت��ى الر�س��ول الأكرم P، ج�وؤوا لتبديل هذا الحيوان اإلى اإن�س���ن، ه��ذا هو غر�سهم، وهذا 

نزلت لهذه الغ�ية، وه��ي اإنق�ذ هذا 
ُ
ه��و اله��دف. جمي��ع الكتب ال�س��م�وّية، واأعظمه� الق��راآن، اأ

الإن�س���ن ال��ذي وقع ف��ي الظلم�ت، وغرق في بحر الدني�، الإن�س���ن الأن�نّي الذي ل يهّمه �س��وى 

نف�سه وملّذاته�، ول يرى �سواه موجودًا. اإّنهم الأنبي�ء يريدون نج�ة هذا الإن�س�ن من الظلم�ت، 

واإي�س�له اإلى النور.

ل يت�سّورّن اأحٌد اأّن الذي ك�ن يمتلك نف�س��ً� فرعونّية هو �س��خ�س واحد، اأو عّدة اأ�س��خ��س، 

بل اإّن في ب�طن كّل اإن�س�ن نف�سً� فرعونية، م� لم يخ�سع للتربية الإ�سالمّية، اأو تربية المدار�س 

التوحيدّية. وهذه النف�س بدون التربية �سوف تبقى في ب�طنه، م�س�فً� اإلى ال�سيطنة والأن�نّية.

اإّن �س��رط تلبي��ة الدع��وة الإلهي��ة اإلى ال�سي�فة هو ان�س��الخ ه��ذه القلوب ع��ن الدني�. وهذا 

م��� اهت��ّم به اأولي�ء اهلل، تهذيب النف���س وانت��زاع القلب مّم� �س��وى اهلل، والتوّجه الخ�ل�س اإليه 

�سبح�نه. فكّل المف��سد في الع�لم هي وليدة التوّجه اإلى النف�س في ِقب�ل التوّجه اإلى اهلل. واإّن 

كّل الكم�لت التي تحّققت لالأنبي�ء والأولي�ء اإّنم� ك�نت نتيجة ان�سالخ قلوبهم عّم� �سواه تع�لى، 

.
(1(

والرتب�ط به، وتتجّلى عالم�ت هذه الأمور في اأعم�لن� و�سلوكن�

قوى سرله  ال حدو  رفا
لو فّكرن� ب�سورة �سحيحة، ولحظن� اأحوال الإن�س�ن، نجد اأّنه مهم� ك�ن قوّيً�، ومهم� حّقق 

م��ن اآم�ل��ه واأم�ني��ه، ف�إّن��ه ل يح�سل حّتى على واحد م��ن األف من هذه الآم�ل. ب��ل اإّن تحّققه� 

ب�س��كل ك�م��ل ه��و اأمر م�س��تحيل في هذا الع�َل��م؛ ف�إّن هذا الع�َل��م هو دار التزاح��م، واإّن مواّده 

تتمّرد على الإرادة، كم� اإّن ميولن� واأمني�تن� ل يحّده� حّد، مثاًل، اإّن القّوة ال�سهوية في الإن�س�ن 

تدفع��ه اإل��ى التوّج��ه نحو الن�س���ء حّتى ولو ك�نت بيده ن�س���ء مدين��ة ك�مل��ة، واإذا اأ�سبحت بالد 

ب�أكمله��� من ن�سيبه ل�س��عى نح��و بالد اأخرى، ودائمً� ت��راه يطلب م� ل يملك، فِمرَجُل ال�س��هوة 

يبقى م�ستعاًل، ول ي�سل الإن�س�ن اإلى اأمنيته.

)1) �سحيفة الإم�م، ج17، �س493.
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وكذا الأمر ب�لن�س��بة اإلى القّوة الغ�سبّية، ف�إّنه� قد ُخلقت في الإن�س���ن ب�سورة لو اأّنه اأ�سبح 

يملك الرق�ب ب�سكل مطلق في مملكة م�، لذهب اإلى مملكة اأخرى لم ي�سيطر عليه� بعد، بل اإّن 

كّل م� يح�سل عليه يزيد من هذه القّوة فيه.

وعل��ى كّل منك��ر له��ذه الحقيق��ة، اأن يراج��ع ح�ل��ه وح���ل اأه��ل ه��ذا الع�َل��م، ك�ل�س��الطين 

واأ�سح�ب الم�ل والقّوة والج�ه، وحينه� �سيرى �سدق هذا الكالم. 

اإذًا، ف�لإن�س�ن ع��سق لم� ل يملك، ولم� لي�س في يده، وهذه الفطرة اأثبته� الم�س�يخ العظ�م 

وحكم�ء الإ�سالم الكب�ر، واأثبتوا فيه� الكثير من المع�رف الإلهية.

مّدة سالنتها ة من سرقوى سرجسمانّية
لو فر�سن� اأّن هذا الإن�س�ن قد و�سل اإلى اأهدافه، وحّقق اآم�له واأم�نيه، فكم يدوم ا�ستمت�عه 

به� وا�ستف�دته منه�؟ واإلى متى تبقى قوى �سب�به؟

عندم��� ينق�س��ي ربيع العم��ر، وي�أتي خريفه، تب��داأ القّوة ب�لتال�س��ي من الأع�س���ء، فتتدّنى 

ح��ّس��ة الذوق، وي�سعف الب�سر وال�س��مع، وكذا ح��ّسة اللم���س وب�قي الحوا�ّس، وُت�سبح اللّذات 

ن�ق�سة ب�س��كل ع�م، وبع�سه� يفنى، وتهجم الأمرا�س المختلفة، فال ت�س��تطيع اأجهزة اله�سم 

والجذب والدفع والتنّف���س ت�أدية عمله� ب�س��كل �س��ليم و�سحيح، ول يبقى لالإن�س���ن �س��وى اأّن�ت 

الت�أّوه الب�ردة، والقلب المملوء ب�لألم والح�سرة والندم.

فمّدة ا�س��تف�دة الإن�س���ن من هذه القوى الج�س��م�نّية، ل تتج�وز الثالثين اأو الأربعين ع�مً� 

ب�لن�س��بة اإلى اأقوي�ء البنية وال�س���لمين، وهي فترة م� بعد فهم الإن�س���ن، وتمييزه الح�س��ن من 

القبيح، اإلى زمن تعطيل القوى اأو نق�س�نه�، هذا اإن لم ي�سطدم ب�لأمرا�س والم�س�كل الأخرى 

التي نراه� يومّيً�، ونحن عنه� غ�فلون.

وهن���، اأفتر���س �س��ورة خي�لّي��ة، اأفتر�س عم��رًا معّينً�، مئة وخم�س��ين ع�مً� مث��اًل مع توافر 

جميع اأ�س��ب�ب ال�س��هوة والغ�سب وال�س��يطنة، بحيث ل يعتر�س هذا الإن�س�ن �سيء غير مرغوب 

ب��ه، ول يح��دث م��� يخ�ل��ف هدفه، مع ه��ذه الفر�سّية، م�ذا �س��تكون ع�قبته بع��د انق�س�ء هذه 

المّدة الق�سيرة، والتي تمّر مّر الري�ح؟!

فم�ذا اّدخرتم من تلك اللّذات لحي�تكم الدائمة؟ ليوم عجزكم وفقركم ووحدتكم؟ لأجل 
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برزخكم وقي�متكم؟ لأجل لق�ئكم بمالئكة اهلل واأولي�ئه واأنبي�ئه؟ هل اّدخرتم �س��وى الأعم�ل 

القبيحة المنكرة؟، والتي �ستقّدم لكم �سوره� في البرزخ والقي�مة، وهي ال�سورة التي ل يعلم 

حقيقته� اإل اهلل تب�رك وتع�لى؟

ينبغي المسارعة لتهذيب النفس
اإّن الوه��م والغ�س��ب وال�س��هوة، من الممكن اأن تكون من الجن��ود الرحم�نّية، واأن توؤّدي اإلى 

�س��ع�دة الإن�س���ن وتوفيقه، اإذا �س��ّلمته� للعقل ال�س��ليم والأنبي�ء العظ�م. ومن الممكن اأن تكون 

م��ن الجن��ود ال�س��يط�نّية اإذا تركته��� و�س���أنه�، واأطلقت العن�ن للوه��م كي يتحّكم ف��ي القّوتين 

الأخريين، الغ�سب وال�سهوة. 

ولم يقل اأحد من الأنبي�ء العظ�م R برف�س ال�سهوة والغ�سب والوهم ب�سورة مطلقة، 

ول يوج��د داٍع اإل��ى اهلل يق��ول ب���أّن ال�س��هوة ُيمك��ن اأن ُتقت��ل ب�سورة ع�ّم��ة، واأن تخمد ن���ر اأوار 

الغ�س��ب ب�س��ورة ك�ملة، واأن ُيت��رك تدبير الوهم. بل ق�لوا بوجوب ال�س��يطرة والتحّكم به� كي 

ت��وؤّدي واجبه��� ف��ي ظّل ميزان العقل والد�س��تور الإلهّي؛ لأّن كّل واحدة من ه��ذه القوى ُتريد اأن 

ُتنجز عمله� وتن�ل غ�يته�، ولو ا�ستلزم ذلك الف�س�د والفو�سى.

فمثاًل، النف���س البهيمّية المنغم�س��ة في ال�س��هوة الج�محة التي مّزقت عن�ن هذه النف���س، 

تري��د اأن ُتحّق��ق هدفه��� ومق�سوده�، ولو تّم ذلك من خالل الزن��� ب�لمح�سن�ت، وفي الكعبة، 

والعي�ذ ب�هلل!

والنف�س الغ�سوب، ُتريد اأن ُتنجز م� ُتريد حتى لو ا�ستلزم ذلك قتل الأنبي�ء والأولي�ء!

والنف���س ذات الوهم ال�س��يط�نّي ُتريد اأن توؤّدي عمله�، ولو ا�س��تلزم ذلك ف�س���د الأر�س بم� 

فيه�.

لق��د ج���ء الأنبي�ء واأتوا بقوانين وكتب �س��م�وّية، من اأجل الحيلول��ة دون الإطالق والإفراط 

في الطب�ئع، ومن اأجل اإخ�س�ع النف���س الإن�س���نّية لق�نون العقل وال�س��رع، وتروي�سه� وت�أديبه�. 

ف�إن كّيفت النف�س ملك�ته� وفق القوانين الإلهّية والمع�يير العقلّية، فهي �سعيدة اآمنة، ومن اأهل 

النج�ة، واإل فلي�س��تعذ الإن�س���ن ب�هلل من ذلك ال�سق�ء و�سوء التوفيق، ومن الظلم�ت وال�سدائد 

المقبل��ة، ومنه��� تلك ال�س��ور المرعبة والمذهلة التي ُت�س�حب الإن�س���ن في الب��رزخ والقي�مة 

وجهّنم، والتي ك�نت نتيجة الملك�ت والأخالق الف��سدة التي لزمته.
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سرمهاهيم سرلئيسة: 

1. اإنَّ غ�سب الإن�س���ن، و�س��هوته، واأن�نّيته، غير محدودة.  وتربية النف���س وتهذيبه� ي�سّدان 

ه��ذا النهم والج�س��ع، وي�سع�نه��� في ميزان العقل لتوؤدّي واجبه�، وت�سل ب�لإن�س���ن اإلى 

الكم�ل المطلق. 

2. اإنَّ النف�س تتطّلع دائمً� اإلى الكم�ل المطلق، لكن الخط�أ يقع في ت�سخي�س هذا الكم�ل، 

فجميع ال�س�عين للدني� هم ي�سعون للق�ء اهلل، ولكن دون التف�ت. 

3. اإنَّ اهلل عّز وجّل ا�سطفى الأنبي�ء وعّلمهم ورّب�هم بهدف تربية الن��س وتعليمهم.  فبعد 

ِمروا بتربية الب�سر وتعليمهم. 
ُ
اأن تربُّوا وتعلَّموا الأحك�م الإلهية اأ

4. الموؤم��ن ه��و الذي خ��رج من الظلم�ت اإلى الن��ور، ومن جميع النق�ئ���س، وتج�وز جميع 

الموانع التي تقف في طريق الإن�س�ن، وذلك من خالل التربية الإلهّية، التي يتلّق�ه� من 

الأنبي�ء الذين رّب�هم اهلل عّز وجّل. 

5. اإّن الغ�ي��ة م��ن البعثة هي تزكية النفو���س، واأن تحكم حكومة اهلل في قلوب الب�س��ر حتى 

تحكم ب�لّت�لي في المجتمع�ت الب�سرّية. 

6. اإّن ف��ي ب�ط��ن كّل اإن�س���ن نف�س��ً� فرعوني��ة، م��� ل��م يخ�سع للتربي��ة الإ�س��المّية، اأو تربية 

المدار���س التوحيدّية، وهذه النف���س بدون التربية �س��وف تبقى في ب�طنه، م�س�فً� اإلى 

ال�سيطنة والأن�نّية. 

7. اإنَّ كّل المف��سد في الع�لم هي وليدة التوّجه اإلى النف�س في ِقب�ل التوّجه اإلى اهلل.  واإّن 

كّل الكم�لت التي تحّققت لالأنبي�ء والأولي�ء اإّنم� ك�نت نتيجة ان�سالخ قلوبهم عّم� �سواه 

 .
(1(

تع�لى، والرتب�ط به، وتتجّلى عالم�ت هذه الأمور في اأعم�لن� و�سلوكن�

8. قوى النف�س الإن�س�نية وميوله� واأمني�ته� ل حدَّ له�، ول يمكن اإ�سب�عه� وتحقيقه� ب�سكل 

ك�مل في ع�لم الدني�، وعلى فر�س تحقيقه� ف�إنَّ مدى ال�ستف�دة من القوى الج�سم�نية 

هو اأمٌر محدود. 

)1) �سحيفة الإم�م، ج17، �س493.
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9. اإّن ق��وى الوه��م والغ�س��ب وال�س��هوة، من الممكن اأن تك��ون من الجن��ود الرحم�نّية، واأن 

توؤّدي اإلى �س��ع�دة الإن�س���ن وتوفيقه، اإذا �سّلمته� للعقل ال�س��ليم والأنبي�ء العظ�م.  ومن 

الممكن اأن تكون من الجنود ال�سيط�نّية اإذا تركته� و�س�أنه�، واأطلقت العن�ن للوهم كي 

يتحّكم في القّوتين الأخريين، الغ�سب وال�سهوة.  

10. ج���ء الأنبي���ء بقواني��ن وكت��ب �س��م�وّية، م��ن اأج��ل الحيلول��ة دون الإط��الق والإفراط 

ف��ي الطب�ئ��ع، ومن اأجل اإخ�س�ع النف���س الإن�س���نّية لق�ن��ون العقل وال�س��رع، وتروي�سه� 

�تا�د�بها. 



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

ومراتبه�    1 الإن�س�نّية  النف�س  حقيقة  اإل��ى  يتعّرف 

الظ�هرية والب�طنية.

يعّدد قوى النف�س الظ�هرية والب�طنية.   2

ي�سرح جه�د النف�س في مرتبة الظ�هر والب�طن.   3

مراتب جهاد النفس

الدرس الثاني:





حديث اه  فا  سرله 
 فّلم� رجعوا ق�ل:

(1(
عن الإم�م ال�س�دق Q اأّن ر�سول اهلل P بعث �سرّية

»مرحب��اً بق��وم ق�س��وا الجهاد الأ�سغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فقيل: يا ر�س��ول اهلل، 

.
(2(

وما الجهاد الأكبر؟ قال P: جهاد النف�س«

حقيقة سرله  سةنسانية وملستبفا
الإن�س�ن اأعجوبة وله ن�س�أت�ن وع�لم�ن:

1. ن�س�أة ظ�هرية ملكية دنيوية، وهي بدنه.

2. ون�س�أة ب�طنية غيبية ملكوتية، وهي من ع�لم اآخر.

موه� ب�سورة  ولنف���س الإن�س���ن -  وهي من ع�لم الغيب والملكوت -  مق�م�ت ودرج�ت، ق�سَّ

ع�مة اإلى �سبعة اأق�س�م حينً�، واإلى اأربعة اأق�س�م حينً� اآخر، وحينً� اإلى ثالثة اأق�س�م، وحينً� اإلى 

ق�سمين.

ول��كلٍّ م��ن المق�م���ت والدرج���ت جن��ود رحم�ني��ة وعقالنية تجذب النف���س نح��و الملكوت 

الأعلى وتدعوه� اإلى ال�سع�دة.

وجنود �سيط�نية وجهالنية تجذب النف�س نحو الملكوت ال�سفلّي وتدعوه� لل�سق�ء.

ودائمً� هن�ك جدال ونزاع بين هذين المع�سكرين، والإن�س�ن هو �س�حة حربهم�.

ف���إذا تغّلب��ت جن��ود الرحمن ك�ن الإن�س���ن م��ن اأهل ال�س��الة والرحمة وانخرط في �س��لك 

المالئكة وُح�ِسر في زمرة الأنبي�ء والأولي�ء وال�س�لحين.

)1) ال�سرّية: قط�ة �� الجي�س، ويق�ل خير ال�سراي� اأربعم�ئة رجل.
)2) ال�سيخ الكليني، الك�في: ج5، �س 17، كت�ب الجه�د، ب�ب وجوه الجه�د، ح3.
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واأم��� اإذا تغّل��ب جند ال�س��يط�ن ومع�س��كر الجهل، ك�ن الإن�س���ن من اأهل ال�س��ق�ء والغ�سب، 

وح�سر في زمرة ال�سي�طين والكف�ر والمحرومين.

 فا  سرله  اه ملتبة سرظاهل
اإّن مق���م النف���س الأول ومنزله��� الأ�س��فل، ه��و من��زل المل��ك والظ�هر وع�لمه���. وفي هذا 

المق���م تت�أّل��ق الأ�س��عة والأن��وار الغيبية في هذا الج�س��د الم���دّي والهيكل الظ�ه��رّي، وتمنحه 

الحي�ة العر�سية، وتجّهز فيه الجيو���س، فيكون ميدان المعركة هو نف���س هذا الج�سد، وجنوده 

هي القوى الظ�هرية التي وجدت في الأق�ليم ال�سبعة وهي:

1. الأذن.

2. العين.

3. الل�س�ن.

4. البط�.

5. الفرج.

6. اليد.

7. الرجل.

وجميع هذه القوى المتوّزعة في تلك الأق�ليم ال�س��بعة هي تحت ت�سّرف النف���س في مق�م 

ال�هم.

ف�لوه��م �س��لط�ن جمي��ع القوى الظ�هري��ة والب�طنية للنف���س. ف�إذا تحّكم الوه��م على تلك 

القوى �سواء بذاته اأو بتدّخل ال�سيط�ن، جعله� جنودًا لل�سيط�ن.

وبذل��ك ت�سب��ح ه��ذه المملكة تحت �س��لط�ن ال�س��يط�ن، وت�سمح��ّل عنده� جن��ود الرحمن 

والعق��ل، وتنه��زم وتخ��رج من ن�س���أة الملك وع�ل��م الإن�س���ن وُته�جر عنه، وتغدو ه��ذه المملكة 

خ��سة ب�ل�سيط�ن.

واأّم��� اإذا خ�س��ع الوه��م لحك��م العقل وال�س��رع، وك�ن��ت حرك�ته و�س��كن�ته مقّي��دة ب�لنظ�م 

والعقل وال�س��رع، ف�س��تكون هذه المملكة روح�نية وعقالنية، ولن يجد ال�س��يط�ن وجنوده محّط 

قدم لهم فيه�.
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اإذًا فجه���د النف���س، وه��و الجه���د الأكبر الذي يعل��و على القتل في �س��بيل اهلل، هو في هذا 

المق�م، عب�رة عن انت�س�ر الإن�س�ن على قواه الظ�هرية، وجعله� ت�أتمر ب�أمر الخ�لق، وتطهير 

المملكة من دن�س وجود قوى ال�سيط�ن وجنوده.

جهاد النفس في مرتبة الباطن
اإّن للنف���س الإن�س���نية ع�لمً� ومق�مً� اآخر، هو مملكته� الب�طنية ون�س���أته� الملكوتية، وفيه� 

تك��ون جن��ود النف���س اأكث��ر واأهّم مّم� في مملك��ة الظ�هر، وال�س��راع والنزاع فيه��� بين الجنود 

الرحم�نية وال�س��يط�نية اأعظم والنت�س�ر فيه� اأ�س��ّد واأهّم، بل اإّن كّل م� في مملكة الظ�هر قد 

تنّزل من الب�طن وظهر في ع�لم الُملك.

واإذا تغّل��ب اأيٌّ م��ن الجند الرحم�نّي اأو ال�س��يط�نّي في مملكة الب�ط��ن، تغّلب اأي�سً� في هذه 

المملكة الظ�هرية.

وجه�د النف�س في هذا المق�م مهمٌّ للغ�ية عند الم�س�يخ العظ�م من اأهل ال�سلوك والأخالق، 

بل وُيمكن اعتب�ر هذا المق�م منبع جميع ال�سع�دات والتع��س�ت، والدرج�ت والدرك�ت.

القوى الباطنية للنفس وصورها
اإّن اهلل تب���رك وتع�ل��ى قد خلق بيد قدرته وحكمته في ع�لم الغيب وب�طن النف���س قوًى له� 

من�فع ل ُتح�سى. ومورد بحثن� هن� هو م� يتعّلق بهذه القوى الثالث وهي:

1. القّوة الوهمية.

2. القّوة الغ�سبية.

3. القّوة ال�سهوانية.

ول��كّل واح��دة من هذه الق��وى من�فع كثي��رة، لأجل الحف�ظ على الإن�س���نية واأعم���ل الدني� 

والآخرة، كم� ذكر ذلك العلم�ء.

نّبه عليه في هذا المق�م هو اأّن هذه القوى الثالث هي منبع جميع الملك�ت 
ُ
والذي يلزم اأن اأ

الح�سنة وال�سيئة، واأ�سل جميع ال�سور الغيبية الملكوتية.

وتف�سي��ل ه��ذا الإجم���ل، ه��و اأّن الإن�س���ن كم��� اأّن له في ه��ذه الدني� �سورة ملكي��ة دنيوية، 

خلقه��� اهلل تب���رك وتع�لى على كم�ل الُح�س��ن والجم���ل والتركيب البدي��ع، والمتحّيرة اإزاءه� 
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عقول جميع الفال�س��فة والعظم�ء، والتي لم ي�س��تطع علم معرفة الأع�س�ء والت�سريح حّتى الآن 

اأن يتعّرف اإلى ح�له� ب�سورة �سحيحة، وقد مّيز اهلل تع�لى هذا الإن�س�ن عن جميع المخلوق�ت 

بح�سن التقويم وجودة جم�ل المنظر، كذلك ف�إّن لالإن�س�ن �سورة وهيئة و�سكاًل ملكوتيً� غيبيً�، 

وهذه ال�سورة ت�بعة لملك�ت النف�س والخلقة الب�طنية.

استقامة الباطن في الدنيا شرط لالستقامة في اآلخرة
وف��ي ع�ل��م م��� بعد الموت -  �س��واء في الب��رزخ اأو القي�م��ة -  اإذا ك�نت خلقة الإن�س���ن في 

الب�طن وال�سريرة اإن�س�نية، ك�نت ال�سورة الملكوتية له �سورة اإن�س�نية اأي�سً�.

 مل��ك�ت اإن�س���نية، ف�سورته في ع�لم م� بع��د الموت تكون غير 
(1(

واأم��� اإذا ل��م تك��ن ملك�ته

اإن�س�نية اأي�سً�، وهي ت�بعة لتلك ال�سريرة والملكة.

فمثاًل: اإذا غلبت على ب�طنه ملكة ال�سهوة والبهيمية، واأ�سبح حكم مملكة الب�طن حكم 

البهيمي��ة، ك�ن��ت �سورة الإن�س���ن الملكوتي��ة على �سورة اإح��دى البه�ئم الت��ي تتالءم وذلك 

الخلق.

واإذا غلب��ت عل��ى ب�طن��ه و�س��ريرته ملك��ة الغ�س��ب وال�س��بعية، وك�ن حك��م مملك��ة الب�ط��ن 

وال�سريرة حكمً� �سبعيً�، ك�نت �سورته الغيبية الملكوتية �سورة اأحد ال�سب�ع والبه�ئم اأي�سً�. 

واإذا اأ�سب��ح الوه��م وال�س��يطنة هم� الملك��ة، واأ�سبح للب�طن وال�س��ريرة ملك�ت �س��يط�نية، 

ك�لخ��داع والتزوي��ر والنميم��ة والغيب��ة، �س���رت �سورت��ه الغيبي��ة الملكوتي��ة عل��ى �س��ورة اأح��د 

ال�سي�طين بم� يتن��سب وتلك ال�سورة.

وم��ن الممك��ن اأحي�ن��ً� اأن تترّك��ب ال�س��ور الملكوتية من ملكتي��ن اأو عّدة مل��ك�ت، وفي هذه 

الح�لة ل تكون على �سورة اأيٍّ من الحيوان�ت، بل تت�سّكل له �سورة غريبة، هذه ال�سورة بهيئته� 

المرعبة المده�سة وال�سّيئة المخيفة لن يكون له� مثيل في هذا الع�َلم.

ُينقل عن ر�سول اهلل P اأّن بع�س الن��س ُيح�سرون يوم القي�مة على �سورة تكون اأ�سواأ من 

، بل وقد تكون ل�سخ�س واحد عّدة �سور في ذلك الع�لم، لأّن ذلك الع�َلم لي�س 
(2(

�سور القردة

)1) الملك�ت: ال�سف�ت ا�� الأخالق.
)2) اإ�س���رة للحديث »يح�س��ر بع�س النا�ــس على �سور تح�س��ن عنده� القردة والخن�زير«، الفي�س الك��س���ني، علم اليقين، 

ج 2.
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كه��ذا الع�َلم، حيث ل ُيمكن لأّي �س��يء اأن يتقّبل اأكث��ر من �سورة واحدة له، وهذا الأمر ُيط�بق 

البره�ن وث�بت في محّله اأي�سً�.

واعل��م اأّن المعي���ر لهذه ال�س��ور المختلفة، هو وقت خروج الروح من هذا الج�س��د، وظهور 

مملكة البرزخ، وا�ستيالء �سلط�ن الآخرة؛ الذي اأّوله في البرزخ عند خروج الروح من الج�سد، 

فب�أّية ملكة يخرج به� من الدني�، تت�س��ّكل على �سوئه� �سورته الأخروية، وتراه العين الملكوتية 

في البرزخ، وهو نف�سه اأي�سً� عندم� يفتح عينيه في برزخه، ينظر اإلى نف�سه ب�ل�سورة التي هو 

عليه�، هذا اإذا ك�ن لديه ب�سر.

ولي�س من المحّتم اأن تكون �سورة الإن�س�ن في ذلك الع�لم على نف�س تلك ال�سورة التي ك�ن 

عليه� في هذه الدني�.

.
يقول اهلل �سبح�نه وتع�لى على ل�س�ن بع�س: چجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبچ)1)

.
في�أتيه الجواب من اهلل تع�لى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پچ)2)

نصيحة
في��� اأّيه��� الم�س��كين ق��د ك�نت لديك عي��ن ملكية ظ�هرة وه��ي الب�سر، ولكّن��ك في ب�طنك 

وملكوتك ُكنَت اأعمى، وقد اأدركَت الآن هذا الأمر، واإّل ف�إّنك ُكنَت اأعمى منذ البداية، حيث لم 

تكن لديك عين الب�سيرة الب�طنية التي ترى به� اآي�ت اهلل.

اأّيه��� الم�س��كين! اأنت ذو ق�مة متن��س��قة و�س��ورة جميلة في التركيب الملك��ّي )الظ�هرّي(. 

ولكن معي�ر الملكوت والب�طن غير هذا. عليك اأن ُتحرز ال�ستق�مة الب�طنية كي تكون م�ستقيم 

الق�مة في يوم القي�مة.

يجب اأن تكون روحك روحً� اإن�س�نية كي تكون �سورتك في ع�لم البرزخ �سورة اإن�س�نية..

اأنت تظّن اأّن ع�لم الغيب والب�طن، وهو ع�لم ك�س��ف ال�س��رائر وظهور الملك�ت، مثل ع�لم 

الظ�هر والدني�، حيث ُيمكن اأن يقع الخلط وال�ستب�ه...

)1) �سورة طه، الآية 125.

)2) �سورة طه، الآية 126.
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اإّن عيني��ك واأذني��ك ويديك ورجليك و�س���ئر اأع�س�ء ج�س��دك جميعه�، �ست�س��هد عليك بم� 

فعلَت، ب�أل�سنة ملكوتية، بل وبع�سه� ب�سورة ملكوتية.

اأّيه� العزيز! افتح �سمع قلبك، و�سّد حزام الهّمة على و�سطك، وارحم ح�ل م�سكنتك لعّلك 

ت�س��تطيع اأن تجعل من نف�س��ك اإن�س���نً�، واأن تخرج من هذا الع�َلم ب�سورة اآدمية، لتكون عنده� 

من اأهل الفالح وال�سع�دة.

وح��ذاِر م��ن اأن تت�س��ّور اأّن كّل م��� تقّدم ه��و موعظة وخط�ب��ة. فهذا كّله نت�ج اأدّلة فل�س��فية 

ل اإليه� الحكم�ء العظ�م، وك�ْس��ٌف انك�س��ف لأ�سح�ب الري��سي�ت، واإخب�ر عن ال�س�دقين  تو�سّ

.R والمع�سومين
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سرمهاهيم سرلئيسة:

1. اإنَّ الإن�س�ن له ن�س�أت�ن: ن�س�أة ظ�هرية دنيوية، وهي بدنه، ون�س�أة ب�طنية غيبية وهي من 

ع�لم اآخر. 

2. للنف���س الإن�س���نية مق�م���ت ودرج���ت، ول��كلٍّ من المق�م���ت والدرج�ت جن��ود رحم�نية 

وجن��ود �س��يط�نية.  وهن���ك جدال ونزاع دائ��ٌم بينهم�، ف�إذا تغّلبت جن��ود الرحمن ك�ن 

الإن�س���ن م��ن اأهل ال�سالة والرحمة وُح�ِس��ر في زم��رة الأنبي�ء والأولي���ء وال�س�لحين، 

واأم� اإذا تغّلب جند ال�سيط�ن، ك�ن الإن�س�ن من اأهل ال�سق�ء والغ�سب، وح�سر في زمرة 

ال�سي�طين والكّف�ر والمحرومين. 

3. اإّن مق���م النف���س الأول ومنزله��� الأ�س��فل، هو من��زل الملك والظ�هر، هو ذاك الج�س��د 

الم���دّي حي��ث يك��ون مي��دان المعرك��ة وجن��وده ه��ي الق��وى الظ�هرية الت��ي وجدت في 

الأق�لي��م ال�س��بعة وه��ي: الأذن، العين، الل�س���ن، البطن، الفرج، الي��د، الرجل.  وجميع 

ه��ذه الق��وى ه��ي تحت ت�سّرف النف���س في مق���م الوهم، ف���إذا تحّكم الوه��م على تلك 

� اإذا خ�س��ع الوهم لحكم  الق��وى دون تدّخ��ل العقل ت�سبح مملكة النف���س �س��يط�نية، اأمَّ

العقل وال�سرع ف�ستكون هذه المملكة روح�نية وعقالنية. 

4. اإنَّ جه�د النف���س في مق�م الظ�هر هو عب�رة عن انت�س�ر الإن�س���ن على قواه الظ�هرية، 

وجعله� ت�أتمر ب�أمر الخ�لق عز وجل. 

5. اإّن اهلل تب���رك وتع�ل��ى خل��ق ف��ي ب�طن النف���س قوًى ثالث وه��ي: القّوة الوهمي��ة، القّوة 

الغ�سبي��ة، القّوة ال�س��هوانية، ول��كّل واحدة من هذه القوى من�ف��ع كثيرة، لأجل الحف�ظ 

عل��ى الإن�س���نية واأعم�ل الدني��� والآخرة، وهي منبع جميع الملك�ت الح�س��نة وال�س��يئة، 

واأ�سل جميع ال�سور الغيبية الملكوتية. 
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6.  اإذا ك�نت خلقة الإن�س�ن في الب�طن وال�سريرة اإن�س�نية، ك�نت ال�سورة الملكوتية له في 

 ملك�ت اإن�س���نية، 
(1(

ع�لم م� بعد الموت �سورة اإن�س���نية اأي�سً�.  واأم� اإذا لم تكن ملك�ته

ف�سورت��ه تكون غير اإن�س���نية اأي�س��ً�، وهي ت�بعة لتلك ال�س��ريرة والملكة؛ ف�لمعي�ر لهذه 

ال�س��ور المختلف��ة، ه��و وقت خ��روج الروح من هذا الج�س��د، فب�أّية ملك��ة يخرج به� من 

الدني�، تت�سّكل على �سوئه� �سورته الأخروية. 

)1) الملك�ت: ال�سف�ت ا�� الأخالق.



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

اأ�سك�ل العذاب ي�سيرة و�سهلة في    1 اأنَّ جميع  يذكر 

مق�بل العذاب في الآخرة.

وجهنم    2 ال�سيئة  الأع��م���ل  جهنم  م�هّية  ي�سرح 

الأخالق الف��سدة وجهنم العق�ئد الب�طلة.

ومن�ج�ة    3 اأدعية  في  والتفّكر  التدّبر  اأهمية  ن  يبيِّ

اأهل البيت R، والآي�ت القراآنية.

العاقبة السّيئة للتخّلف 

عن جهاد النفس

الدرس الثالث:





سرلار وسرعذسب سألريم
يجب على الإن�س�ن اللتف�ت اإلى نف�سه كثيرًا في هذه الجه�د. فمن الممكن -  ل �سمح اهلل -  

اأن ُت�سفر هزيمة الجنود الرحم�نية في مملكة الب�طن وتركه� خ�لية للغ��سبين والمحتّلين من 

جنود ال�س��يط�ن، عن الهالك الدائم لالإن�س���ن ب�ل�سورة التي ي�س��تحيل معه� تالفي الخ�س�رة، 

ول ت�سمله �سف�عة ال�س�فعين، وينظر اإليه اأرحم الراحمين اأي�سً� بعين الغ�سب وال�سخط، نعوذ 

ب�هلل من ذلك. بل وُي�سبح �سفع�وؤه خ�سم�ءه، وويٌل لمن ك�ن �سفيعه خ�سمه.

ويعلم اهلل اأّي عذاب وظلم�ت و�س��دائد وتع��س���ت تلي الغ�سب الإلهّي، وتعقب مع�داة اأولي�ء 

اهلل حي��ث تك��ون كّل ني��ران جهّنم وكّل الزّق��وم والأف�عي والعق�رب ل �س��يء اأم�م هزيمة جنود 

الرحم�ن من قبل جنود ال�سيط�ن، التي تترّتب عليه� عقوب�ت تفوق جميع نيران جهّنم والزّقوم 

والأف�ع��ي. والعي���ذ ب���هلل من اأن ُي�سّب على روؤو�س��ن� نحن ال�سعف�ء والم�س���كين ذلك العذاب 

الذي ُيخبر عنه الحكم�ء والعرف�ء واأهل الري��سة وال�سلوك.

ف�إّن جميع اأ�سك�ل العذاب التي تت�سّورونه�، ي�سيرة و�سهلة في مق�بله. وجميع النيران التي 

�سمعتم به�، جّنة ورحمة في قب�له، وب�لن�سبة اإلى ذلك العذاب. اإّن و�سف الن�ر والجّنة الوارد 

عّدت� 
ُ
ف��ي كت���ب اهلل واأح�دي��ث الأنبي���ء والأولي���ء، يتعّلق غ�لب��ً� بن�ر الأعم���ل وجّنته� اللتي��ن اأ

لالأعم�ل ال�سّيئة وال�س�لحة.

وهن�ك اإ�س�رة خفّية اأي�سً� اإلى جّنة الأخالق ون�ره�، واأهّميته� اأكبر، واأحي�نً� ُي�س�ر اإلى جّنة 

اللق�ء ون�ر الفراق، وهذا اأهّم من الجميع، ولكّنه� اإ�س�رات محجوبة عّن� وله� اأهله�، واأن� واأنت 

ل�س��ن� من اأهله�، ولكن من الأجدر بن� اأن ل نكون منكرين له�. وليكن لدين� اإيم�ن بكّل م� ق�له 

اهلل تع�ل��ى واأولي���وؤه. اإذ اأّن ف��ي هذا الإيم�ن الإجم�لي نفعً� لن���. ومن الممكن اأن تكون لالإنك�ر 

والرف�س، ال�س�درين عن غير علم وفهم، اأ�سرار كبيرة جدًا علين�.
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وهذه الدني� لي�ست بع�لم اللتف�ت لتلك الأ�سرار. فمثاًل: عند �سم�عك الحكيم الفالنّي اأو 

الع�رف الفالنّي اأو المرت��س الفالنّي، يقول �س��يئً� ل يتالءم وذوقك الخ��س، فال تحكم عليه 

فورًا ب�لبطالن والوهم، فقد يكون لذلك القول اأ�سل في الكت�ب وال�س��ّنة ولكن عقلك لم يطّلع 

عليه بعد. فم� ق�لوه ب�س�أن جّنة الأخالق والملك�ت، وجهّنم الأخالق والدرك�ت م�سيبة ل يطيق 

العقل حّتى �سم�عه�.

م سألعمال سرسّيئة
ّ
 فل

اإّن جميع نيران جهّنم وعذاب القبر والقي�مة وغيره� مّم� �س��معت به، هي جهّنم اأعم�لك 

.
(1(

التي تراه� هن�ك كم� يقول اهلل تع�لى: چگ گ گ گڳچ 

لقد اأكلت م�ل اليتيم وتلّذذت بذلك ولكّن اهلل وحده يعلم م� هي �سورة هذا العمل في ذلك 

الع�لم والتي �س��تراه� في جهّنم، وم� هي الذّلة التي �س��تكون من ن�سيبك هن�ك. اهلل يعلم اأّي 

عذاب �س��ديد ينتظرك ب�س��بب تع�ملك ال�س��ّيئ مع الن��س وظلمك لهم في ذلك الع�َلم! �ستفهم 

اأّي عذاب قد اأعددت لنف�سك بنف�سك، عندم� اغتبت!

عّدت لك و�س��ترد عليك وتح�س��ر معه�، و�س��تذوق 
ُ
ف���إّن ال�س��ورة الملكوتي��ة لهذا العمل قد اأ

عذابه�، وهذه هي جهّنم الأعم�ل. وهي �س��هلة وي�س��يرة ب�لمق�رنة مع جهّنم الأخالق الف��سدة 

والعق�ئد الب�طلة.

م سألخاق سرهاندة
ّ
 فل

اأّم� الذين زرعوا في نفو�سهم الملكة الف��سدة والرذيلة ال�سّيئة الب�طلة، ك�لطمع والحر�س 

والجدال وال�سَره وحّب الم�ل والج�ه والدني� وب�قي الملك�ت، فلهم جهّنم ل ُيمكن ت�سّوره�، ول 

ُيمكن اأن تخطر �سورته� على قلبي وقلبك، ف�لن�ر تظهر من ب�طن النف���س ذاته�، واأهل جهّنم 

اأنف�سهم يفّرون رعبً� من عذاب اأولئك.

وفي بع�س الرواي�ت الموثوقة اأّن هن�ك في جهّنم واديً� للمتكّبرين ُيق�ل له »�سقر« وقد �سك� 

الوادي اإلى اهلل تع�لى من �سّدة الحرارة وطلب منه �سبح�نه اأن ي�أذن له ب�لتنّف�س، وبعد اأن اأذن 

.
(2(

له تنّف�س ف�أحرق �سقر جهّنم

)1) �سورة الكهف، اآية: 49.
)2) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س 310.
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واأحي�ن��ً� ُت�سب��ح هذه الملك�ت �س��ببً� في اأن يخلد الإن�س���ن في جهّنم لأّنه� ت�س��لبه الإيم�ن، 

ك�لح�سد الذي ورد في رواي�تن�، فعن اأبي عبد اهلل Q اأّنه ق�ل: »اإّن الح�سد ياأكل الإيمان 

.
(1(

كما تاأكل النار الحطب«

وكح��ّب الدني��� والج���ه والم�ل الذي ورد ف��ي الرواي�ت ال�سحيح��ة اأّنه� اأكث��ر اإهالكً� لدين 

طلق��� عل��ى قطيع ب��ال راع، فوق��ف اأحدهم� ف��ي اأول القطي��ع والث�ني في 
ُ
الموؤم��ن م��ن ذئبي��ن اأ

اآخره...

فع��ن الإم���م ال�س���دق Q اأّن��ه ق�ل: »م��ا ذئب��ان �ساريان ف��ي غنم ق��د فارقه��ا ُرعاوؤها 

اأحدهم��ا ف��ي اأّوله��ا والآخ��ر ف��ي اآخره��ا باأف�س��د فيه��ا م��ن ح��ّب الم��ال وال�س��رف ف��ي دي��ن 

.
(2(

الم�سلم«

م سرعقائد سرباطلة
ّ
 فل

ن�س���أل اهلل اأن ل ت��وؤول ع�قب��ة المع��سي اإل��ى الملك�ت والأخالق الظلم�ني��ة القبيحة، والتي 

توؤول اإلى فقدان الإيم�ن وموت الإن�س�ن ك�فرًا، لأّن جهّنم الك�فر وجهّنم العق�ئد الب�طلة اأ�سّد 

بدرج�ت واأكثر اإحراقً� وظلمة من ذينك الجهّنمين؛ جهّنم الأعم�ل وجهّنم الملك�ت الف��سدة.

 اأّن درج�ت ال�س��ّدة غير مح��دودة، فمهم� 
(3(

اأّيه��� العزي��ز.. لق��د ثب��ت ف��ي العل��وم الع�لي��ة

ت�سّورت ومهم� ت�سورت العقول ب�أ�س��ره� �س��ّدة العذاب، فوجود عذاب اأ�س��ّد اأمر ممكن اأي�سً�، 

واأنت اإذا لم تَر بره�ن الحكم�ء، ولم ُت�سّدق ك�س��ف اأهل الري��س�ت، ولكّنك بحمد اهلل موؤمن 

ُت�س��ّدق الأنبي���ءR، وُتق��ّر ب�سحة الأخب�ر ال��واردة عنهم في الكتب المعتب��رة التي يقبله� 

.Rجميع علم�ء الإم�مية، وُتقّر ب�سحة الأدعية والمن�ج�ة الواردة عن الأئمة المع�سومين

اأن��ت ال��ذي راأي��ت من�ج���ة مول��ى المّتقي��ن اأمي��ر الموؤمني��ن Q، وراأي��ت من�ج�ة �س��يد 

ال�س�جدين Q في دع�ء اأبي حمزة الثم�لي...

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س 306.
)2) م.ن، �س 315.

)3) لقد بّين هذه الحقيقة �سدر المت�أّلهين وغيره �� الحكم�ء في كتبهم العلمية، الأ�سف�ر، ج 1، �س 45، 65، 69.
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فت�أّم��ل قلي��اًل ف��ي م�سمونه�، وفّك��ر قلياًل ف��ي محتواه�، وتمّع��ن قلياًل في فقراته�، فلي���س 

�سروريً� اأن تقراأ دع�ء طوياًل دفعة واحدة وب�سرعة دون تفّكر في مع�نيه.

لة ب�س��وق  اأن� واأنت لي���س لدين� ح�ل �س��ّيد ال�س���جدين Q كي نقراأ تلك الأدعية المف�سّ

ر في فقراته، لعّلك ُت�سبح �س�حب �س��وق واإقب�ل  واإقب���ل، اق��راأ ف��ي الليلة ربع ذلك اأو ثلث��ه وفكِّ

�ت�ّجه.

وفوق ذلك كّله فّكر قلياًل في القراآن، وانظر اأّي عذاب وعد به الحّق تع�لى، بحيث اإّن اأهل 

جهّن��م يطلب��ون م��ن الملك الموّكل بجهّن��م اأن ينتزع منهم اأرواحهم، ولك��ن هيه�ت فال مج�ل 

للموت.

خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  چ...ی   تع�ل��ى:  قول��ه  اإل��ى  اأنظ��ر 

.
مبچ)1)

ف�أّية ح�س��رة هذه التي يذكره� اهلل تع�لى بتلك العظمة وبهذا التعبير؟ تدّبر في هذه الآية 

القراآنية ال�سريفة ول تمّر عليه� دون ت�أّمل.

وتدّب��ر اأي�س��ً� ف��ي اآي��ة: چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
.
(2(

ڦچ 
��ة، ول بمم�زح لأح��د، انظر م� يق��ول.. اأّي  حّق��ً� فّك��ر ي��� عزي��زي! القراآن لي���س بكت�ب ق�سّ

ع��ذاب ه��ذا ال��ذي ي�سف��ه اهلل تب���رك وتع�لى وهو العظيم ال��ذي ل حّد ول ح�س��ر لعظمته ول 

انته�ء لعّزته و�سلط�نه، فيقول ب�أّنه �سديد وعظيم.. فم�ذا وكيف �سيكون؟!

اهلل وح��ده ه��و الع�ِل��م؛ لأّن عقل��ي وعقل��ك وعق��ول جميع الب�س��ر ع�ج��زة عن ت�س��ّوره. ولو 

راجع��ت اأخب���ر اأهل بيت الع�سمة والطه���رة واآث�رهم، وت�أّملت فيه�، لفهم��ت اأّن ق�سية عذاب 

ذل��ك الع�َل��م، هي غير اأنواع العذاب التي فّكرت فيه�، وقي����س عذاب ذلك الع�َلم بعذاب هذا 

الع�َلم، قي��س ب�طل وخ�طئ.

)1) �سورة الزمر، الآية 56.
)2) �سورة الحج، الآية 2.
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وهن� اأنقل لك حديثً� �سريفً� لكي تعرف م�هية الأمر وعظمة الم�سيبة مع اأّن هذا الحديث 

يتعّلق بجهّنم الأعم�ل، وهي اأخّف من جميع النيران؛ عن مولن� الإم�م ال�س�دق Q ق�ل:

»بين��ا ر�س��ول اهلل P ذات ي��وم قاع��داً اإذ اأت��اه جبرائي��ل وه��و كئيب حزي��ن متغّير اللون، 

فقال ر�سول اهلل P: يا جبرائيل ما لي اأراك كئيباً حزيناً؟

فق�ل: ي� محمد فكيف ل اأكون كذلك واإّنم� و�سعت من�فُخ جهّنم اليوم؟

فق�ل ر�سول اهلل P: وم� من�فخ جهّنم ي� جبرائيل؟

فق���ل: اإّن اهلل تع�ل��ى اأم��ر ب�لن���ر ف�أوق��د عليه� األف ع�م حّت��ى احمّرت، ثّم اأم��ر به� ف�أوقد 

ت، ثّم اأمر ف�أوقد عليه� األف ع�م حّتى ا�سوّدت وهي �سوداء مظلمة. عليه� األف ع�م حّتى ابي�سّ

فلو اأّن حلقة من ال�سل�س��لة التي طوله� �س��بعون ذراعً� و�سعت على الدني�، لذابت الدني� من 

ه�، ولو اأّن قطرة من الزّقوم وال�سريع قطرت في �سراب اأهل الدني� لم�توا من نتنه�. حرِّ

ق�ل: فبكى ر�سول اهلل P وبكى جبرائيل فبعث اهلل اإليهم� ملكً�، فق�ل: اإّن رّبكم� ُيقرئكم� 

.
(1(

بكم� عليه« عذِّ
ُ
ال�سالم ويقول: اإّني اأّمنتكم� من اأن ُتذنب� ذنبً� اأ

نصيحة
اأّيه��� العزي��ز.. اإّن اأمث���ل هذا الحديث ال�س��ريف كثيرة، ووجود جهّنم والع��ذاب الأليم من 

�سروري�ت جميع الأدي�ن ومن البراهين الوا�سحة، وقد راأى نم�ذج له� في هذا الع�َلم اأ�سح�ب 

المك��سفة واأرب�ب القلوب.

ففّك��ر وتدّب��ر في م�سمون هذا الحديث الق��سم للظهر، ف�إذا احتملت �سّحته األ ينبغي لك 

؟!... م�ذا حدث لن� لك��ي نبقى اإلى هذا الحّد 
(2(

اأن تهي��م ف��ي ال�سح�رى، كمن اأ�س�به الم���ّس

في نوم الغفلة والجه�لة؟!

اأنزل��ت علين��� كر�س��ول اهلل P وجبرائي��ل، مالئكة اأعطتن��� الأم�ن من ع��ذاب اهلل؟! في 

حين اأّن ر�سول اهلل P، واأولي�ء اهلل لم يقّر لهم قرار اإلى اآخر اأعم�رهم من خوف اهلل، وم� 

ك�ن لهم نوم ول طع�م.

)1) الفي�س الك��س�ني، علم اليقين، المق�سد 4، الب�ب 15، ف�سل 6، �س 1032.
)2) الم�ّس: الجنون.
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عل��ي بن الح�س��ين وه��و اإم�م مع�س��وم، يقطع القلوب بنحيب��ه وت�سّرع��ه ومن�ج�ته وعجزه 

وبك�ئ��ه، فم���ذا ده�ن� و�سرن� ل ن�س��تحي اأبدًا، فنهتك في مح�سر الربوبي��ة كّل هذه الحرم�ت 

والنوامي�س الإلهية؟

فويل لن� من غفلتن�، وويل لن� من �س��ّدة �س��كرات الموت، وويل لح�لن� في البرزخ و�سدائده، 

ومن القي�مة وظلم�ته� وويل لح�لن� في جهّنم وعذابه� وعق�به�.
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سرمهاهيم سرلئيسة:

1 .   ينبغي لالإن�س���ن اللتف�ت اإلى مج�هدة نف�س��ه كثيرًا، اإذ من الممكن اأن ُت�س��فر هزيمة 

الجن��ود الرحم�نية اإلى هالكه الدائم، ب�ل�سورة التي ي�س��تحيل معه� تالفي الخ�س���رة، 

بحيث ل ت�سمله �سف�عة ال�س�فعين. 

2.  اإّن جميع اأ�سك�ل العذاب وجميع النيران التي يمكن ت�سوره�، ي�سيرة و�سهلة في مق�بل 

الغ�سب الإلهي. 

3 .   اإّن و�س��ف الن���ر والجّنة الوارد في كت���ب اهلل واأح�ديث الأنبي�ء والأولي�ء، يتعّلق غ�لبً� 

عّدت� لالأعم�ل ال�س��ّيئة وال�س�لحة.  وهن�ك اإ�س���رة خفّية 
ُ
بن���ر الأعم���ل وجّنته� اللتين اأ

اأي�س��ً� اإل��ى جّن��ة الأخ��الق ون�ره�، واأهّميته��� اأكبر، واأحي�نً� ُي�س���ر اإلى جّن��ة اللق�ء ون�ر 

الف��راق، ولكّنه��� اإ�س���رات محجوب��ة عّن��� وله��� اأهله��� ولكن من الأج��در بن��� اأن ل نكون 

منكرين له�، اإذ من الممكن اأن يكون لالإنك�ر والرف�س، ال�س�درين عن غير علم وفهم، 

اأ�سرار كبيرة جدًا علين�. 

4 .   اإّن جميع نيران جهّنم وعذاب القبر والقي�مة وغيره� ، هي جهّنم الأعم�ل التي يراه� 

؛ ف�ل�سورة 
(1(

الإن�س���ن هن���ك كم��� يق��ول اهلل تع�ل��ى: چ گ گ گ گڳ چ 

عّدت لالإن�س�ن و�سِترد عليه وُيح�سر 
ُ
الملكوتية للعمل ال�سّيئ، ك��أكل م�ل اليتيم مثاًل، قد اأ

معه�، و�سيذوق عذابه�، وهذه هي جهّنم الأعم�ل. 

5 .   اإنَّ الذي��ن زرع��وا ف��ي نفو�س��هم الملك��ة الف��س��دة والرذيلة ال�س��ّيئة الب�طل��ة، ك�لطمع 

والحر���س والجدال وال�س��َره وحّب الم���ل والج�ه والدني� وب�قي المل��ك�ت، لهم جهّنم ل 

ُيمكن ت�سّوره� وهي جهنم الأخالق الف��سدة، وهي اأ�سّد من جهّنم الأعم�ل.  

6 .   اإنَّ جهّن��م العق�ئ��د الب�طل��ة اأ�س��ّد بدرج���ت واأكث��ر اإحراقً� وظلمة م��ن جهّنم الأعم�ل 

وجهّنم الملك�ت الف��سدة. 

7 .   ينبغي لن� الت�أّمل والتفكر في م�س�مين اأدعية ومن�ج�ة اأهل البيت R والتدبر في 

القراآن الكريم واآي�ته التي ت�سف اأنواع العذاب في الع�لم الآخر.

)1) �سورة الكهف، اآية: 49.





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

الأولى    1 الخطوة  ُتمّثل  الغفلة  اليقظة من  اأّن  يبّين 

في ال�سلوك.

اأثره على    2 ي�سرح خطر حّب النف�س والدني� ويبّين 

م�سير الإن�س�ن.

تهذيب    3 في  ال�سب�ب  فر�سة  اغتن�م  اأهمية  يذكر 

النف�س واإ�سالحه�.

الخطوة األولى نحو 

جهاد النفس

الدرس الرابع:





سريقظة من سرغهلة
اإّن اليقظة ُتمّثل الخطوة الأولى في ال�سلوك. ولكّنكم م� زلتم تغّطون في نوم عميق. فلو لم 

تكن الأفئدة ملّوثة بنوم الغفلة، والقلوب ا�س��وّدت و�سدئت نتيجة الذنوب، لم� كنتم هكذا غير 

مب�لي��ن وغي��ر مهتّمين، توا�سلون الأعم�ل والأقوال ال�س��نيعة. فلو فّكرت��م قلياًل ب�أمور اآخرتكم 

وعقب�ته� الك�أداء لأوليتم اهتم�مً� كبيرًا للم�سوؤولي�ت الج�س�م الملق�ة على عواتقكم.

اإّن وراءكم ح�س�بً�. كم� اأّن اأم�مكم مع�دًا وقي�مة، ول�ستم ك�س�ئر الك�ئن�ت التي ل مع�د له� 

ول ح�س�ب.

فلم���ذا ل تّتعظ��ون؟ لم���ذا ل تفيق��ون؟ لم�ذا تخو�س��ون مطمئّنين في الغتي�ب والإ�س���ءة 

اإلى اإخوتكم الم�س��لمين اأو ت�س��تمعون اإلى ذلك؟ هل تعلمون اأّن هذه الأل�سن التي تمتّد ل�ستغ�بة 

الآخرين، �سوف ُتدا�س ب�أرجل الآخرين يوم القي�مة؟

هل تعلمون اأّن الغيبة اإدام كالب الن�ر؟ هل فّكرتم اأ�ساًل في العواقب الوخيمة ال�سّيئة لهذه 

الختالف�ت والعداوات الح�سد واإ�س�ءة الظن والأن�نية والغرور والتكّبر و..؟!

هل تعلمون اأّنه من الممكن اأن تكون جهّنم ع�قبة هذه الأفع�ل الدنيئة المحّرمة، وتقود اإلى 

الخلود في ن�ر جهّنم؟

سألملسض سرلهسية ال تظفل آالمفا مباشلة
ل قّدر اهلل اأن ُيبتلى الإن�س�ن ب�أمرا�س ل تظهر اآلمه�. اإّن الأمرا�س الموؤلمة تدفع الإن�س�ن 

لأّن ُيفّك��ر بعالجه���، فيذه��ب اإل��ى مراجع��ة الطبيب اأو الم�ست�س��فى. بي��د اأّن المر���س الذي ل 

ُيرافقه الألم ول ي�س��عر الإن�س���ن بتبع�ته مر�س خطير لأّنه عندم� يتنّبه اإليه الإن�س���ن يكون قد 

ف�ت الأوان وا�ستح�ل العالج.
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والأمرا���س النف�س��ية ه��ي م��ن هذا الن��وع. فل��و ك�ن��ت م�سحوبة ب�لأل��م المب��س��ر لحّركت 

الم�س���ب ودفعت��ه اإل��ى مع�لجته���. ولكن م�ذا نفع��ل اإذا ك�نت هذه الأمرا�س ل ُيح���ّس ب�آلمه� 

رغم خطورته�؟

اإّن مر�س الغرور والأن�نية، من الأمرا�س التي ل تظهر اآلمه� وهي لي�س فقط غير م�سحوبة 

ب�لألم، بل تّت�سم بظ�هر يبعث على التلّذذ. اإذ اإّن مج�ل�س الغيبة والنميمة قد تكون محّببة!

ف�لإن�س���ن ي�س��عر م��ع حّب النف���س وحّب الدني�، وهم��� م�سدر جميع الذنوب، بلّذة ون�س��وة. 

ف�إذا م� ابُتلي الإن�س���ن بحّب الدني� واّتب�ع الهوى، وا�س��تحوذ حّب الدني� على قلبه، ف�إّنه يت�أّلم 

م��ن كّل �س��يء ع��دا الأم��ور الدنيوية، وُيع���دي -والعي�ذ ب���هلل- اهلل وعب�ده والأنبي���ء والأولي�ء 

ومالئكة اهلل، ويح�ّس ب�لحقد والبغ�س�ء تج�ههم.

وحينم� ي�أتي اأجله وت�أتي مالئكة اهلل لتتوّف�ه ي�س��عر ب�ل�س��تي�ء ال�س��ديد وينفر منهم، لأّنهم 

يري��دون اأن ُيبع��دوه ع��ن محبوبته )الدني��� والأمور الدنيوي��ة(. ولذلك ُيبغ�سه��م وينفر منهم، 

وربم� يخرج من هذه الدني� وهو عدّو هلل تع�لى.

حّدَث اأحد الأك�بر من اأه�لي قزوين M فق�ل: »اإّنه ك�ن ج�ل�سً� عند راأ�س �سخ�س يحت�سر 

ف�س��معه يق��ول: اإّن الظلم الذي ظلمني اإّي���ه اهلل تع�لى لم يظلمني اأحد مثله، فلقد بذلت مهجتي 

في تربية اأولدي، وه� هو يريد اأن ُيبعدني عنهم! فهل هن�ك ظلم اأ�سّد من هذا واأعظم؟«.

اّتقوا اهلل.. اخ�س��وا ع�قبة الأمور... اأفيقوا من غفلتكم... اإّنكم لم تفيقوا بعد ولم تخطوا 

الخطوة الأولى. اإّن اليقظة ُتمّثل الخطوة الأولى في ال�سلوك.

سرحذر من سنتهحال حّا سرله  وسردنيا
اإذا لم ُيهّذب الإن�س���ن نف�س��ه، ولم ُيعر�س عن الدني� وُيخرج حّبه� من قلبه، فُيخ�س��ى عليه 

اأن يترك الدني� وقلبه مملوء ب�لحقد على اهلل واأولي�ئه واأن يواجه مثل هذا الم�سير الم�سوؤوم.

ه��ل حق��ً� اإّن ه��ذا الإن�س���ن ال�سل��ف ه��و اأ�س��رف المخلوق���ت، اأم ه��و ف��ي الحقيق��ة اأ�س��ّر 

المخلوق�ت؟ يقول اهلل تع�لى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

.
(1(

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ 

)1) �سورة الع�سر، الآي�ت 1 -  3.
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اإّن الم�س��تثنى في هذه ال�س��ورة هم »الموؤمنون« الذين عملوا ال�س�لح�ت فح�س��ب، و»العمل 

ال�سالح« هو الذي ين�سجم مع الروح.

ولكن كثيرًا من اأعم�ل الإن�س���ن كم� ترون ين�س��جم مع الج�س��م دون اأن يوجد من النواحي 

المذكورة في ال�سورة المب�ركة عين اأو اأثر.

ف���إذا ك�ن الأ�س����س اأن ُي�س��يطر عليك��م ح��ّب الدني��� وح��ّب النف���س ويح��ول دون اإدراكك��م 

للحق�ئ��ق والواقعي���ت، ودون اأن يكون عملكم خ�ل�سً� لوج��ه اهلل تع�لى، ويمنعكم عن التوا�سي 

ب�لحّق والتوا�سي ب�ل�سبر، وي�س��ّد طريق الهداية اأم�مكم؛ ف�إذا ك�ن هذا الأ�س����س ف�س��تبووؤون 

ب�لخ�س��ران المبي��ن وتكونون مّمن خ�س��ر الدني� والآخ��رة. لأّنكم اأ�سعتم �س��ب�بكم وُحرمتم من 

نعم الجّنة ونعيم الآخرة، واأ�سعتم دني�كم واآخرتكم.

احذروا اأن ي�ستفحل ل �سمح اهلل حّب الدني� وحّب النف�س �سيئً� ف�سيئً� في نفو�سكم، وي�سل 

بكم الأمر اإلى اأن يتمّكن ال�س��يط�ن من �س��لب اإيم�نكم؛ اإذ ُيق�ل اإّن كّل جهود ال�س��يط�ن تتكّر�س 

ل�سرقة الإيم�ن و�سلبه.

اإّن كّل جهود اإبلي�س وم�س�عيه مكّر�سة لختط�ف اإيم�ن الإن�س�ن. فلم ُيقّدم لكم اأحد تعّهدًا 

اأو م�س��تندًا ببق���ء اإيم�نك��م، فم� اأدراكم لعّله اإيم�ن م�س��تودع يتمّكن ال�س��يط�ن في النه�ية من 

�سلبه منكم، فتخرجون من الدني� بعداوة اهلل واأولي�ئه.. ُعْمٌر ق�سيتموه تتنّعمون ب�لنعم الإلهية 

وتجل�سون على م�ئدة الإم�م �س�حب الزم�ن | وفي النه�ية ُتف�رقون الحي�ة عديمي الإيم�ن، 

والعي�ذ ب�هلل، وُتع�دون ولّي نعمتكم.

وعلي��ه ف�إذا ك�ن��ت لديكم عالقة ب�لدني� ومحّبة له�، فح�ولوا ب��كّل جهدكم اأن تقطعوا هذه 

العالئ��ق. اإّن ه��ذه الدني��� بكّل زخ�رفه��� وبه�رجه�، اأحقر من اأن ت�س��تحّق المحّب��ة، فكيف اإذا 

م��� ك�ن الإن�س���ن محروم��ً� حتى من ه��ذه المظ�هر؟ فم�ذا تملكون اأنتم من الدني� حّتى تن�س��ّد 

قلوبكم اإليه�؟...

واإذا افتر�سن��� اأّن لك��م م��ن الدني��� م��� للمرّفهي��ن والمترفي��ن، ف�إّنك��م �س��تق�سون عمرك��م 

ب�للذائذ ثم ترون عند انته�ء العمر اأّن كّل ذلك لي�س اأكثر من حلم جميل �سرع�ن م� انق�سى، 

بيد اأّن تبع�ته وم�سوؤولّي�ته �سوف تبقى تالحقكم وت�أخذ بخن�قكم دومً�.
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معلاة حقيقة سردنيا
فم��� قيم��ة هذه الحي�ة ال�س��ريعة الفن�ء الحلوة الظ�هر -  ه��ذا اإذا انق�ست دونم� غ�س�س 

-  في مق�بل العذاب الدائم؟!

اإّن عذاب اأهل الدني� يكون اأحي�نً� غير متن�ٍه؛ هذا ف�ساًل عن اأّن اأهل الدني� يت�سّورون اأّنهم 

قد ملكوا الدني� وا�ستمتعوا بجميع مزاي�ه� ومن�فعه�، اإّل اأّنهم مخطئون وغ�فلون. اإّن كل واحد 

ينظر اإلى الدني� من ن�فذة محيطه وبيئته، ويت�سّور اأّن الدني� هي كم� يرى.

بيد اأّن هذا الع�َلم اأو�س��ع من اأن ي�س��تطيع الإن�س���ن اأن يت�سّوره ويتمّكن من اكت�س���فه و�سبر 

اأغواره. وقد ورد في الحديث ال�س��ريف عن هذه الدني�، اأّن اهلل تب�رك وتع�لى: )م� نظر اإليه� 

.
(1(

نظرة رحمة(

وعلي��ه ينبغ��ي لن��� اأن نتع��ّرف اإلى حقيق��ة ذلك الع�َلم ال��ذي م� نظر اإلي��ه اهلل تع�لى نظرة 

 الذي ُدع��ي اإليه الإن�س���ن، وم� هي حقيقته. اإّن الإن�س���ن 
(2(

رحم��ة.. وم��� هو »مع��دن العظمة«

اأ�سغر من اأن ُيدرك حقيقة »معدن العظمة«.

اإّنك��م اإذا اأخل�ست��م نواي�ك��م واأ�سلحتم اأعم�لك��م واأخرجتم من قلوبكم حّب النف���س وحّب 

عّدت لكم وهي في انتظ�ركم.. وعليه اإذا 
ُ
الج�ه، ف�إّن الدرج�ت الرفيعة والمق�م�ت الع�لية قد اأ

ك�نت لديكم عالقة ب�لدني� ومحّبة له�، فح�ولوا بكّل جهدكم اأن تقطعوا هذه العالئق.

عّد لعب�د اهلل 
ُ
اإّن الدني� وم� فيه� بكّل به�رجه� وزخ�رفه� ل ُت�س���وي ذّرة من المق�م الذي اأ

ال�س�لحين. فجّدوا واجتهدوا لبلوغ هذه المق�م�ت ال�س�مية.

واإذا م� ا�ستطعتم ف�بنوا اأنف�سكم وا�سموا به� اإلى درجة ل تعبوؤون معه� حّتى بهذه المق�م�ت 

الع�لي��ة والدرج���ت الرفيعة. ل تعبدوا اهلل تع�لى من اأجل نيل هذه الأمور، بل اعبدوه لأّنه اأهل 

��روا جب�هكم ب�لتراب، حينه��� تخترقون حجب الن��ور وت�سلون اإلى  للعب���دة، ا�س��جدوا هلل وعفِّ

���� ال�ظمة.

)1) معنى الحديث ال�سريف في �حا� الأنوار، للعاّلمة المجل�سي، ج70، �س110.
)2) �� المن�ج�ة ال�س��عب�نية لأمير الموؤمنين: »اإلهي هب لي كم�ل النقط�ع اإليك واأنر اأب�س�ر قلوبن� ب�سي�ء نظره� اإليك 

حتى تخرق اأب�س�ر القلوب حجب الن�� فت�سل اإلى ���� العظمة..«.
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فه��ل بمقدورك��م اأن ُتحّققوا ه��ذه المك�نة والمنزلة من خ��الل اأعم�لكم هذه وهذا الطريق 

الذي ت�سلكونه؟

هل تت�سّورون اأّن النج�ة من عق�ب اهلل تع�لى واجتي�ز العقب�ت المهولة والتخّل�س من ن�ر 

جهّنم، تتحّقق بهذه ال�سهولة؟

هل تت�سّورون اأّن بك�ء الأئمة الأطه�ر ونحيب الإم�م ال�سّج�د Q هو من اأجل تعليمن�؟

اإّنهم رغم منزلتهم العظيمة ال�س���مية ومق�مهم الذي ل ُي�س�هى، ك�نوا يبكون من خ�س��ية 

اهلل تع�لى، لأّنهم يعلمون مدى خطورة الطريق الذي �سيجت�زونه. ك�نوا مّطلعين على الم�س�كل 

وال�سعوب���ت الت��ي تعتر���س اجتي���ز ال�سراط. ه��ذا ال�سراط ال��ذي ُيمّثل اأحد طرفي��ه الدني� 

وطرفه الآخر الآخرة.

ك�ن��وا مّطلعي��ن عل��ى عوالم القبر والبرزخ والقي�م��ة وعقب�ته� الك�أداء؛ لذل��ك لم يكن يقّر 

لهم قرار، وك�نوا دائمً� يلجوؤون اإلى اهلل ويدعونه للنج�ة من هول يوم القي�مة.

فم���ذا اأعددت��م اأنت��م له��ذه العقب���ت ال��ك�أداء والعقوب���ت الت��ي ل ُتط���ق، واأّي طريق نج�ة 

اخترتم؟

متى تريدون اأن تهتّموا ب�أنف�سكم وتعملوا على تهذيبه� واإ�سالحه�؟

اغتنام فرصة الشباب 
اإّنك��م الآن ف��ي ريع�ن ال�س��ب�ب، وق���درون على التحّك��م بقواكم ولم يدّب ال�سع��ف بعد اإلى 

اأبدانك��م، ف���إذا لم ُتفّكروا الآن بتزكية اأنف�س��كم وبن�ء ذواتكم فكيف �س��تتمّكنون من ذلك غدًا 

عندم� يتغّلب ال�سعف عليكم وُي�سيطر الوهن، وتفقدون العزم وت�سمحّل فيكم الإرادة، فيكون 

ثقل الذنوب قد زاد من ظلمة القلب، عنده� كيف يت�سّنى لكم بن�ء اأنف�سكم وتهذيبه�؟

اإّن كّل َنَف���ٍس تتنّف�س��ونه، وكّل خطوة تخطونه�، وكّل لحظة تن�سرم من اأعم�ركم، تزيد من 

�سعوبة اإ�سالحكم اأنف�سكم، ورّبم� زادت اأي�سً� من ظلمة القلب والتب�هي والغرور.

فكّلم� تقّدم العمر ب�لإن�س�ن ازدادت هذه الأمور التي تتع�ر�س مع �سع�دته، و�سعفت القدرة 

عل��ى الإ�س��الح. ف���إذا بلغت��م مرحلة ال�س��يخوخة فمن ال�سع��ب اأن ُتوّفق��وا لكت�س���ب الف�سيلة 

والتقوى.
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لي�س بمقدوركم اأن تتوبوا، لأّن التوبة ل تتحّقق بمجّرد لفظة اأتوب اإلى اهلل، بل تتوّقف على 

الندم والعزم على ترك الذنوب.

واإّن الن��دم والع��زم عل��ى ترك الذنوب لن يح�س��ال للذين اأم�سوا عمرًا ف��ي الغيبة والكذب 

��ت لح�ه��م عل��ى المع�سي��ة والذن��وب. فمث��ل ه��وؤلء يظّل��ون اأ�س���رى ذنوبه��م اإل��ى اآخر  وابي�سّ

اأعم�رهم.

فليتحّرك ال�سب�ب قبل اأن يداهمهم الم�سيب. لقد بلغن� هذه المرحلة ونحن اأعلم بمع�ن�ته� 

وم�س�ئبه�.. اإّنكم م� دمتم في مرحلة ال�سب�ب ت�ستطيعون اأن تفعلوا كّل �سيء.

فم��� دمتم تملكون عزيمة ال�س��ب�ب واإرادة ال�س��ب�ب، ب��س��تط�عتكم اأن تتخّل�سوا من اأهواء 

النف�س ورغب�ته� الحيوانية.

ولك��ن اإذا ل��م ُتب�دروا اإلى ذلك، ولم ُتفكروا ب�إ�سالح اأنف�س��كم وبن�ئه�، ف�س��وف يكون ذلك 

روا ب�أنف�س��كم م� دمتم �س��ب�بً� ول تنتظروا  �سربً� من المح�ل عندم� تبلغون مرحلة الهرم.. فكِّ

اإلى اأن ُت�سبحوا �سيبة �سع�فً� ع�جزين.

اإّن قل��ب ال�س��ب�ب رقي��ق وملكوت��ّي، ودواف��ع الف�س���د في��ه �سعيفة. ولك��ن كّلم� كبر الإن�س���ن 

ا�ستحكمت في قلبه جذور المع�سية اإلى اأن ُي�سبح ا�ستئ�س�له� من القلب اأمرًا م�ستحياًل. كم� 

ورد في الحديث ال�سريف عن اأبي جعفر Q اأّنه ق�ل:

»ما من عبد اإّل وفي قلبه نكتة بي�ساء، فاإذا اأذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة �س��وداء فاإن 

تاب ذهب ذلك ال�س��واد، واإن تمادى في الذنوب، زاد ذلك ال�س��واد حتى ُيغّطي البي�ساء، فاإذا 

.
(1(

تغّطى البيا�س لم يرجع �ساحبه اإلى خير اأبداً«

اإّن اإن�س�نً� من هذا النوع قد ل يمّر عليه يوم اأو ليلة دون اأن يع�سي اهلل تع�لى، وحينه� يكون 

من ال�سعب اأن يرجع قلبه في �سن ال�سيخوخة اإلى ح�لته الأولى.

ف�إذا لم ُت�سلحوا اأنف�سكم -  ل �سمح اهلل -  وخرجتم من الدني� بقلوب �سوداء وعيون واآذان 

واأل�سنة ملّوثة ب�لذنوب، فكيف �سُتق�بلون اهلل تع�لى؟ كيف �سترّدون هذه الأم�ن�ت الإلهية التي 

ا�ستودعكم اهلل اإّي�ه� بمنتهى الطه�رة والبراءة، مدّن�سة ب�لقذارة والرذالة؟

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س273.
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ه��ذه العي��ن وه��ذه الأذن اللت�ن هم� تحت ت�سّرفكم، وهذه اليد وهذا الل�س���ن اللذان تحت 

�سلطتكم. وهذه الأع�س�ء والجوارح التي تعي�سون معه�، كّله� اأم�ن�ت اهلل �سبح�نه وتع�لى، وقد 

منحك��م اهلل اإّي�ه��� في غ�ية ال�س��المة والطه�رة. ف���إذا ابُتلَيْت ب�لمع��سي ف�س��وف تتلّوث، واإذا 

تلّوثت ب�لمحّرم�ت ف�سوف تجد طريقه� اإلى الرذالة.

واآنذاك عندم� ُتريدون اإع�دة هذه الأم�نة فقد ُت�س�ألون: اأهكذا ُتحفظ الأم�نة؟! اأهكذا ك�ن 

عطي اإليكم؟! العين التي ا�س��تودعن�كم اإّي�ه� اأهكذا ك�نت؟! و�س���ئر الأع�س�ء 
ُ
القل��ب عندم��� اأ

والج��وارح الت��ي جعلن�ه� تحت ت�سّرفكم، هل ك�نت هكذا ملّوثة وقذرة؟! بم�ذا �س��ُتجيبون عن 

هذه الأ�سئلة؟ وكيف �ستواجهون اهلل الذي خنتم اأم�ن�ته اإلى هذا الحّد من الخي�نة؟

اإّنكم الآن �سب�ب، وقد قّررتم اأن تفنوا �سب�بكم في هذا الطريق الذي لن ينفعكم دنيويً� بم� 

ي�س��تحّق الذكر. ف�إذا اأم�سيتم اأوق�تكم الثمينة هذه وق�سيتم ربيع �س��ب�بكم في طريق اهلل ومن 

اأجل هدف مقّد�س، ف�إّنكم لي�س فقط لم تخ�سروا �سيئً� بل �ستربحون الدني� والآخرة.

ولك��ن اإذا م��� ا�س��تمّرت اأو�س�عك��م عل��ى هذا المن��وال الذي هي علي��ه الآن، ف�إّنك��م ُتتلفون 

�س��ب�بكم وتهدرون خيرة �س��نوات عمركم، و�ستكونون م�سوؤولين اأعظم م�سوؤولية عند اهلل تع�لى 

في ع�َلم الآخرة.

علم��ً� اأّن ج��زاء اأعم�لك��م الف��س��دة والمف�س��دة ه��ذه ل ينح�س��ر ب�لع�َل��م الآخر، ب��ل اإّنكم 

�س��ترون اأنف�س��كم ف��ي هذه الدني��� وقد اأح�ط بكم البالء م��ن كّل ج�نب، و�ُس��ّدت عليكم الآف�ق 

ق الخن�ق. يِّ و�سُ

ففّك��روا قب��ل اأن ت�سي��ع الفر�س��ة، وقب��ل اأن ي�س��تولي الأعداء عل��ى جميع �س��وؤونكم.. فّكروا 

وانتبهوا وتحّركوا...

ففي المرحلة الأولى اهتّموا بتهذيب النف�س وتزكيته�، واإ�سالح ذات بينكم. خذوا بو�س�ئل 

الع�سر.. نّظموا اأموركم، واب�س��طوا النظ�م والن�سب�ط.. هّذبوا اأنف�س��كم، وتجّهزوا وا�ستعّدوا 

.
(1(

للحيلولة دون وقوع المف��سد التي ُيمكن اأن تعتر�سكم

)1) مقتب�س �� كت�ب جهاد النف�س: الإم�م الخميني، �س6، موؤ�س�سة ن�سر تراث الإم�م الخميني.
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سرمهاهيم سرلئيسة

1 .    ُتمّثل اليقظة الخطوة الأولى من خطوات ال�سلوك نحو الكم�ل المطلق، وكذلك التنّبه والتفّكر 

ة والتكّبر. .  في العواقب الوخيمة لالأفع�ل المحّرمة، ك�لغيبة والح�سد واإ�س�ءة الظّن، والأن�نيَّ

2 .    اإّن الأمرا�س الموؤلمة تدفع الإن�س�ن لأّن ُيفّكر بعالجه�، فيذهب اإلى مراجعة الطبيب 

اأو الم�ست�سفى، بيد اأّن المر�س الذي ل ُيرافقه الألم مر�س خطير لأّنه عندم� يتنّبه اإليه 

الإن�س���ن يكون قد ف�ت الأوان وا�س��تح�ل العالج، والأمرا�س النف�سية هي من الأمرا�س 

التي ل تظهر اآلمه�, بل قد تكون محّببة، ف�لإن�س���ن ي�س��عر مع حّب النف���س وحّب الدني� 

وهم� م�سدر جميع الذنوب، بلّذة ون�سوة. 

3.   اإّن الم�س��تثنى ف��ي �س��ورة الع�سر هم »الموؤمنون« الذين عمل��وا ال�س�لح�ت، و»العمل 

ال�سالح« هو الذي ين�سجم مع الروح، ويترك اأثره فيه�. 

4.   ينبغي لالإن�س�ن الحذر من اأن ي�ستفحل حّب الدني� وحّب النف�س �سيئً� ف�سيئً� في نف�سه، 

وي�سل به الأمر اإلى اأن يتمّكن ال�سيط�ن من �سلب اإيم�نه فيخرج من الدني� بعداوة اهلل 

واأولي�ئه؛ اإذ ُيق�ل اإّن كّل جهود ال�سيط�ن تتكّر�س ل�سرقة الإيم�ن و�سلبه. 

5.   اإّن اأه��ل الدني��� يت�سّورون اأّنهم قد ملكوا الدني� وا�س��تمتعوا بجميع مزاي�ه� ومن�فعه�، 

اإّل اأّنهم مخطئون وغ�فلون لأنَّ هذا الع�َلم اأو�س��ع من اأن ي�س��تطيع الإن�س���ن اأن يت�سّوره 

ويتمّكن من اكت�س�فه و�سبر اأغواره. 

عّد لعب�د 
ُ
6 .    اإّن الدني� وم� فيه� بكّل به�رجه� وزخ�رفه� ل ُت�س�وي ذّرة من المق�م الذي اأ

اهلل ال�س�لحي��ن.  فج��ّدوا واجتهدوا لبلوغ هذه المق�م�ت ال�س���مية.  واإذا م� ا�س��تطعتم 

ف�بن��وا اأنف�س��كم وا�س��موا به��� اإل��ى درجة ل تعب��وؤون معه� حّت��ى بهذه المق�م���ت الع�لية 

والدرج�ت الرفيعة؛ حينه� تخترقون حجب النور وت�سلون اإلى معدن العظمة. 

7 .    اإّن قلب ال�س��ب�ب رقيق وملكوتّي، ودوافع الف�س���د فيه �سعيفة.  ولكن كّلم� كبر الإن�س���ن 

ا�ستحكمت في قلبه جذور المع�سية اإلى اأن ُي�سبح ا�ستئ�س�له� من القلب اأمرًا م�ستحياًل. 

8 .    ينبغي اأن يتحّرك ال�سب�ب قبل اأن يداهمهم الم�سيب، فم� داموا يملكون عزيمة ال�سب�ب 

واإرادة ال�سب�ب، ب��ستط�عتهم اأن يتخّل�سوا من اأهواء النف�س ورغب�ته� الحيوانية. 



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

ل �سروط مج�هدة النف�س.   1 يذكر اأنَّ التفّكر هو اأوَّ

يتعّرف اإلى مق�م العزم ويبّين اأهّميته في مج�هدة    2

النف�س. 

ي�����س��رح ك��ي��ف��ي��ة م�����س���رط��ة ال��ن��ف�����س وم��راق��ب��ت��ه���    3

ومح��سبته�.

شروط مجاهدة النفس

الدرس الخامس:





ر
ُّ

التفك
اإّن اأول �س��روط مج�هدة النف���س وال�س��ير ب�ّتج�ه الحّق تع�لى، هو التفّكر. والتفّكر في هذا 

المق�م اأن ُيفّكر الإن�س���ن بع�س الوقت كيف اأّن موله خلقه في هذه الدني�، وهّي�أ له كّل اأ�س��ب�ب 

الدع��ة والراح��ة، ووهبه ج�س��مً� �س��ليمً� وقوى �س���لمة، لكّل واح��دة منه� من�فع ُتحّي��ر الألب�ب، 

ورع�ه وهّي�أ له كّل هذه ال�سعة واأ�سب�ب النعمة والرحمة.

ومن جهة اأخرى، اأر�سل له جميع هوؤلء الأنبي�ء، واأنزل كّل هذه الكتب والر�س�لت، واأر�سد 

ودع� اإلى الهدى... فم� هو واجبن� تج�ه هذا المولى م�لك الملوك؟!

هل اأّن وجود جميع هذه النعم، هو فقط لأجل هذه الحي�ة الحيوانية واإ�سب�ع ال�سهوات التي 

ن�سترك فيه� مع الحيوان�ت، اأم هن�ك هدف وغ�ية اأخرى؟

ه��ل اأّن الأنبي���ء الك��رام، والأولي�ء العظ���م، والحكم�ء الكب�ر، وعلم���ء الأّمة الذين يدعون 

الن����س اإلى حكم العقل وال�س��رع وُيحّذرونهم من ال�س��هوات الحيوانية ومن هذه الدني� الب�لية، 

لديه��م ع��داٌء �س��ّد الن����س اأم اأنه��م ك�ن��وا مثلن��� ل يعلم��ون طري��ق �سالحن��� نحن الم�س���كين 

المنغم�سين في ال�سهوات؟!

اإّن الإن�س���ن اإذا فّك��ر للحظ��ة واح��دة، ع��رف اأّن الهدف من هذه النعم هو �س��يء اآخر، واأّن 

الغ�ية من هذا الخلق، اأ�سمى واأعظم، واأّن هذه الحي�ة الحيوانية لي�ست هي الغ�ية بحّد ذاته�، 

واأّن على الإن�س�ن الع�قل اأن يفّكر بنف�سه، واأن يترّحم على ح�له ونف�سه الم�سكينة، وُيخ�طبه�:

اأّيته� النف�س ال�سقّية التي ق�سيت �سنّي عمرك الطويلة في ال�سهوات ولم يكن ن�سيبك �سوى 

الح�س��رة والندامة، ابحثي عن الرحمة، وا�س��تحي من م�لك الملوك، و�س��يري قلياًل في طريق 

الهدف الأ�س��س الموؤّدي اإلى حي�ة الخلد وال�سع�دة ال�سرمدية، ول تبيعي تلك ال�سع�دة ب�سهوات 
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ل حّتى مع ال�سعوب�ت الم�سنية ال�س�ّقة. اأّي�م قليلة ف�نية، والتي ل تتح�سّ

فّكري قلياًل في اأحوال الدني�، وال�س�بقين، وت�أّملي مت�عبهم واآلمهم كم هي اأكبر بكثير من 

هن�ئهم، في نف�س الوقت الذي ل يوجد فيه هن�ء وراحة لأّي �سخ�س.

اإّن ذلك الذي يكون على �سورة اإن�س���ن ولكّنه من جنود ال�س��يط�ن واأعوانه، والذي يدعوك 

اإلى ال�سهوات، ويقول: يجب �سم�ن الحي�ة الم�ّدية، ت�أّمل قلياًل في ح�له وا�ستنطقه، انظر هل 

هو را�ٍس عن ظروفه، اأم اأّنه مبتلًى وُيريد اأن يبلي م�سكينً� اآخر؟!

وعل��ى اأّي ح���ل؛ ف�دُع رّبك بعجز وت�سّرع اأن ُيعينك على اأداء واجب�تك التي ينبغي اأن تكون 

اأ�س��س العالقة فيم� بينك وبينه تع�لى، والأمل اأن يهديك هذا التفكير المقترن بنّية مج�هدة 

ال�س��يط�ن والنف���س الأّم���رة، اإل��ى طري��ق اآخ��ر، وتوّف��ق للترّق��ي اإل��ى منزل��ة اأخرى م��ن من�زل 

المج�هدة.

سرعزك
وهن���ك مق���م اآخ��ر يواج��ه الإن�س���ن المج�ه��د بعد التفّك��ر، وهو مق���م العزم. يق��ول اأحد 

م�س���يخن� اأط���ل اهلل عم��ره: »اإّن الع��زم ه��و جوه��رة الإن�س��انية، ومعي��ار مي��زة الإن�س��ان، واإّن 

اختالف درجات الإن�سان باختالف درجات عزمه«.

والع��زم ال��ذي يتن��س��ب وه��ذا المق���م، ه��و اأن يوّط��ن الإن�س���ن نف�س��ه ويّتخذ ق��رارًا بترك 

المع��س��ي وب���أداء الواجب�ت، وتدارك م� ف�ته ف��ي اأّي�م حي�ته، وب�لّت�لي اأن يعمل على اأن يجعل 

من ظ�هره اإن�س���نً� ع�قاًل و�س��رعيً�، بحيث يحكم ال�سرع والعقل -  بح�سب الظ�هر -  ب�أّن هذا 

ال�سخ�س اإن�س�ن.

والإن�س�ن ال�سرعّي هو الذي ُينّظم �سلوكه وفق م� يتطّلبه ال�سرع، واأن يكون ظ�هره كظ�هر 

الر�سول الأكرم P، واأن يقتدي ب�لنبّي العظيم P ويت�أ�ّسى به في جميع حرك�ته و�سكن�ته، 

وف��ي جمي��ع م� يفعل وم� يترك. وهذا اأمر ممكن، لأّن جعل الظ�هر مثل ظ�هر هذا الق�ئد اأمٌر 

مقدور لأّي فرد من عب�د اهلل.

واعلم... اأّن طّي اأّي طريق في المع�رف الإلهية، ل ُيمكن اإّل ب�لبدء بظ�هر ال�س��ريعة، وم� 

لم يت�أّدب الإن�س���ن ب�آداب ال�س��ريعة الحّقة، ل يح�سل له �س��يء من حقيقة الأخالق الح�س��نة، 
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كم� ل ُيمكن اأن يتجّلى في قلبه نور المعرفة ولن تنك�سف له العلوم الب�طنية واأ�سرار ال�سريعة.

وبع��د انك�س���ف الحقيق��ة، وظه��ور اأن��وار المع���رف في قلبه، �سي�س��تمّر ف��ي ت�أّدب��ه ب�لآداب 

ال�س��رعية الظ�هري��ة. ومن هن��� بطالن دعوى من يق��ول: اإّن الو�سول اإلى العل��م الب�طن يكون 

بت��رك الظ�هر. اأو اأّنه وبع��د الو�سول اإلى العلم الب�طن ينتفي الحتي�ج اإلى الآداب الظ�هرية. 

وهذه الدعوى ترجع اإلى جهل من يقول به�، وجهله بمق�م�ت العب�دة ودرج�ت الإن�س�نية.

اأّيه��� العزي��ز.. اجته��د لُت�سب��ح ذا ع��زم واإرادة، ف�إّن��ك اإذا رحل��ت من هذه الدني��� دون اأن 

يتحّق��ق في��ك العزم عل��ى ترك المحّرم�ت ف�أنت اإن�س���ن �سورّي، بال لّب، ولن ُتح�س��ر في ذلك 

الع�َلم على هيئة اإن�س�ن، لأّن ذلك الع�َلم هو محّل ك�سف الب�طن وظهور ال�سريرة.

واإّن التج��ّروؤ عل��ى المع��س��ي يفق��د الإن�س���ن تدريجي��ً� الع��زم ويختط��ف منه ه��ذا الجوهر 

 {: »اإّن اأكث��ر م��ا يبع��ث عل��ى فق��د الإن�س��ان للع��زم 
(1(

ال�س��ريف. يق��ول الأ�س��ت�ذ المعّظ��م

والإرادة هو ال�ستماع للغناء«.

اإذًا تجّنب ي� اأخي المع��سي، واعزم على الهجرة اإلى الحّق تع�لى، واجعل ظ�هرك ظ�هرًا 

اإن�س���نيً�، وادخل في �س��لك اأرب�ب ال�س��رائع، واطلب من اهلل تع�لى في الخلوات اأن يكون معك 

ف��ي الطريق اإلى هذا الهدف، وا�ست�س��فع بر�س��ول اهلل P واأهل بيته حّت��ى يفي�س عليك رّبك 

التوفيق، وُيم�س��ك بيدك في المزالق التي تعتر�سك، لأّن هن�ك مزالق كثيرة تعتر�س الإن�س���ن 

اأّي���م حي�ت��ه، وم��ن الممكن في لحظة واحدة اأن ي�س��قط هذا الإن�س���ن في مزل��ق مهلك، يعجز 

بعده عن اإنق�ذ نف�سه، بل قد ل يهتّم بذلك، وربم� ل ت�سمله حتى �سف�عة ال�س�فعين نعوذ ب�هلل 

�نها.

سرمشارطة وسرملسقبة وسرمحانبة
ومن الأمور ال�سرورية للمج�هد: »الم�سارطة والمراقبة والمحا�سبة«.

1. المشارطة:
ف�لم�س���رطة ه��ي اأن ُي�س���رط نف�س��ه في اأول يومه عل��ى اأن ل يرتكب الي��وم اأّي عمل ُيخ�لف 

اأوامر اهلل، ويّتخذ قرارًا بذلك ويعزم عليه.

)1) الأ�ست�ذ الم�ّظم: ه� اأ�ست�ذ الإم�م الخميني في العرف�ن وا�سمه ال�س�ه اأب�دي.
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ووا�س��ح اأّن ت��رك م� ُيخ�لف اأوامر اهلل، ليوم واحد، اأمر ي�س��ير للغ�ية، وُيمكن لالإن�س���ن اأن 

يلتزم به بُي�س��ر. ف�عزم و�س���رط وجّرب، وانظر كيف اأّن الأمر �س��هل ي�س��ير. ومن الممكن اأن 

ُي�سّور لك اإبلي���س اللعين وجنده اأّن الأمر �سعب وع�س��ير. ف�علم عنده� اأّن هذه من ت�س��ويالت 

ه��ذا اللعي��ن، ف�لعنه قلبً� وواقعً�، واأخرج الأوه�م الب�طلة م��ن قلبك، وجّرب ليوم واحد، فعند 

ذلك �سُت�سّدق هذا الأمر.

2. المراقبة:
وبعد هذه الم�س�رطة عليك اأن تنتقل اإلى المراقبة، وكيفيته� اأن تنتبه طوال مّدة الم�س�رطة 

اإلى عملك وفقه�، فتعتبر نف�سك ملزمً� ب�لعمل وفق م� �س�رطت.

واإذا ح�سل ل �سمح اهلل حديث لنف�سك ب�أن ترتكب عماًل مخ�لفً� لأمر اهلل، ف�علم اأّن ذلك 

م��ن عم��ل ال�س��يط�ن وجنده، فه��م يريدون��ك اأن تتراجع عّم� ا�س��ترطته على نف�س��ك، ف�لعنهم 

وا�س��تعذ ب���هلل م��ن �س��ّرهم، واأخ��ِرج تلك الو�س�و���س الب�طل��ة من قلبك، وق��ل لل�س��يط�ن: اإّنني 

ا�س��ترطت على نف�س��ي اأن ل اأقوم في هذا اليوم -  وهو يوم واحد -  ب�أّي عمل ُيخ�لف اأمر اهلل 

تع�لى، وهو ولّي نعمتي طول عمري، فقد اأنعم وتلّطف علّي ب�ل�سّحة وال�سالمة والأمن واألط�ف 

اأخرى، ولو اأّني بقيت في خدمته اإلى الأبد لم� اأّديت حّق واحدة منه�، وعليه فلي�س من الالئق 

اأن ل اأفي ب�س��رط ب�س��يط كهذا. واآمل اإن �س���ء اهلل تع�لى، اأن ين�سرف ال�سيط�ن عنك ويبتعد، 

وتنت�سر جنود الرحمن.

والمراقبة ل تتع�ر�س مع اأيٍّ من اأعم�لك ك�لك�سب وال�سفر والدرا�سة، فكن على هذه الح�ل 

اإلى الليل، ريثم� يحين وقت المح��سبة.

3. المحاسبة:
اأّم� المح��س��بة فهي اأن ُتح��س��ب نف�س��ك لترى هل اأّديت م� ا�سترطت على نف�سك ولم تخن 

ولّي نعمتك في هذه المع�ملة الجزئية.

ف�إذا كنت قد وّفيت حّقً�، ف��س��كر اهلل على هذا التوفيق. واإن �س���ء اهلل يي�ّس��ر لك �س��بح�نه 

التقّدم في اأمور دني�ك واآخرتك، و�سيكون عمل الغد اأي�سر عليك من �س�بقه، فواظب على هذا 

العمل فترة، والم�أمول اأن يتحّول اإلى ملكة فيك بحيث ُي�سبح هذا العمل ب�لن�س��بة اإليك �س��هاًل 
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وي�س��يرًا للغ�ية، و�ستح���سُّ عنده� ب�للّذة والأن�س في ط�عة اهلل تع�لى وترك مع��سيه، وفي هذا 

الع�َلم ب�لّذات، في حين اأّن هذا الع�َلم لي�س هو ع�لم الجزاء لكن الجزاء الإلهّي يوؤّثر ويجعلك 

م�ستمتعً� وملتّذًا بط�عتك هلل وابتع�دك عن المع�سية.

واعل��م اأّن اهلل ل��م ُيكّلف��ك م� ي�س��ّق عليك به، ولم يفر�س عليك م��� ل ط�قة لك به ول قدرة 

لك عليه، لكن ال�سيط�ن وجنده ُي�سّورون لك الأمر وك�أّنه �س�ّق و�سعب.

واإذا حدث ل �س��مح اهلل في اأثن�ء المح��س��بة ته�ون وفتور تج�ه م� ا�س��ترطت على نف�س��ك، 

ف��س��تغفر اهلل واطلب العفو منه، واعزم على الوف�ء بكّل �س��ج�عة ب�لم�س���رطة غدًا، وُكْن على 

ه��ذا الح���ل ك��ي يفتح اهلل تع�ل��ى اأم�مك اأب��واب التوفي��ق وال�س��ع�دة، ويو�سلك اإل��ى ال�سراط 

الم�ستقيم لالإن�س�نية.
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سرمهاهيم سرلئيسة:

��ر ه��و اأول �س��روط مج�هدة النف���س وال�س��ير ب�ّتج���ه الحّق تع�ل��ى.  والتفّكر في هذا  1 .   التفكُّ

المق�م اأن ُيفّكر الإن�س�ن هل اأّن وجود جميع هذه النعم، هو فقط لأجل هذه الحي�ة الحيوانية 

واإ�سب�ع ال�سهوات التي ن�سترك فيه� مع الحيوان�ت، اأم هن�ك هدف وغ�ية اأخرى؟

2 .   يواجه الإن�س�ن المج�هد بعد مق�م التفّكر مق�م العزم وهو اأن يوّطن الإن�س�ن نف�سه ويّتخذ 

قرارًا بترك المع��سي وب�أداء الواجب�ت، وتدارك م� ف�ته في اأّي�م حي�ته، واأن يعمل على اأن 

يجعل من ظ�هره اإن�س�نً� ع�قاًل و�سرعيً� ُينّظم �سلوكه وفق م� يتطّلبه ال�سرع. 

3.   ينق��ل الإم���م الخمين��ّي} عن اأحد م�س���يخه الكرام قول��ه: »اإّن العزم ه��و جوهرة 

الإن�س��انية، ومعي��ار مي��زة الإن�س��ان، واإّن اخت��الف درج��ات الإن�س��ان باخت��الف درجات 

عزمه«. 

4 .   اإّن طّي اأّي طريق في المع�رف الإلهية، ل ُيمكن اإّل ب�لبدء بظ�هر ال�سريعة، وم� لم يت�أّدب 

الإن�س���ن ب���آداب ال�س��ريعة الحّقة، ل يح�سل له �س��يء م��ن حقيقة الأخالق الح�س��نة، كم� ل 

ُيمكن اأن يتجّلى في قلبه نور المعرفة ولن تنك�سف له العلوم الب�طنية واأ�سرار ال�سريعة. 

5 .   من الأمور ال�سرورية للمج�هد: »الم�سارطة والمراقبة والمحا�سبة«.  

6 .   الم�س���رطة تعني اأن ُي�س���رط المج�هد نف�س��ه في اأول يومه على اأن ل يرتكب اليوم اأّي 

عم��ل ُيخ�ل��ف اأوام��ر اهلل، ويّتخذ ق��رارًا بذلك ويعزم علي��ه.  والمراقبة تعن��ي اأن ينتبه 

ط��وال م��ّدة الم�س���رطة اإلى عمله وفقه���، فيعتبر نف�س��ه ملزمً� ب�لعمل وفق م� �س���رط، 

اأّم� المح��س��بة فهي اأن يح��س��ب نف�س��ه ليرى هل اأّدى م� ا�س��ترطه على نف�سه ولم يخن 

ول��ّي نعمت��ه في هذه المع�مل��ة الجزئية.  ف�إذا ك�ن قد وّفى حّقً�، فلي�س��كر اهلل على هذا 

التوفيق, واإذا حدث ل �سمح اهلل في اأثن�ء المح��سبة ته�ون وفتور تج�ه م� ا�سترطه على 

نف�س��ه، فلي�س��تغفر اهلل وليطلب العفو منه، وليعزم على الوف�ء بكّل �سج�عة ب�لم�س�رطة 

غ��دًا، وليُك��ْن عل��ى ه��ذا الح���ل كي يفت��ح اهلل تع�ل��ى اأم�مه اأب��واب التوفيق وال�س��ع�دة، 

ويو�سله اإلى ال�سراط الم�ستقيم لالإن�س�نية. 



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

الدرس السادس:

الطريق العملي لجهاد 

النفس

يفهم كيف اأن التذّكر يعين ال�س�لك في مج�هدة    1

نف�سه.

مق�م    2 في  النف�س  لمج�هدة  �سرط  اأول  اأنَّ  يذكر 

الب�طن هو ال�سيطرة على الخي�ل، وي�سرح كيفّية 

القي�م بذلك.

يبّين الطريق العملّي لمج�هدة النف�س.   3





ل
ّ
سرتذك

وم��ن الأم��ور الت��ي ُتعين الإن�س���ن وب�سورة ك�مل��ة في مج�هدته للنف���س وال�س��يط�ن، والتي 

ينبغي لالإن�س�ن ال�س�لك المج�هد النتب�ه اإليه� جّيدًا هو التذّكر. والتذّكر في هذا المق�م، هو 

عب�رة عن ذكر اهلل تع�لى ونعم�ئه التي تلّطف به� على الإن�س�ن.

 وتعظيمه، من الأمور الفطري��ة التي ُجبل الإن�س���ن عليه� والتي 
ِ
واعل��م اأّن احت��رام المنع��م

تحكم الفطرة ب�سرورته�، واإذا ت�أّمل اأّي �سخ�س في كت�ب ذاته، لوجده م�سطورًا فيه اأّنه يجب 

تعظيم من اأنعم نعمة على الإن�س�ن.

ووا�س��ح اأّن��ه كّلم��� ك�نت النعمة اأكب��ر وك�ن المنِعم اأقّل غر�س��ً�، ك�ن تعظيمه اأوجب واأكثر، 

ح�س��ب م��� تحك��م به الفط��رة. فهن�ك مث��اًل فرق وا�س��ح في الحت��رام والتقدير بين �س��خ�س 

ُيعطيك ح�س�نً� ُتالحقه عين�ه ويرمي من ورائه اإلى �سيء، وبين الذي يهبك مزرعة ك�ملة ول 

يمّن عليك به�. اأو مثاًل اإذا اأنقذك طبيب من العمى، ف�سُتقّدره وتحترمه ب�سورة فطرية، واإذا 

اأنقذك من الموت ك�ن تقديرك واحترامك له اأكثر.

ل به� علين� م�لك الملوك جلَّ �س���أنه لو  لح��ظ الآن اأّن النع��م الظ�ه��رة والب�طنة التي تف�سّ

اجتمع الجّن والإن�س لكي ُيعطون� واحدة منه� لم� ا�ستط�عوا. وهذه حقيقة نحن غ�فلون عنه�، 

فمث��اًل ه��ذا الهواء ال��ذي ننتفع به لياًل ونه���رًا، وحي�تن� وحي�ة جميع الموج��ودات مرهونة به، 

بحيث لو ُفِقد مدة ربع �س���عة لم� بقي هن�ك حيوان على قيد الحي�ة، هذا الهواء كم هو نعمة 

عظيمة، يعجز الجن والإن�س جميعً� عن َمنِحن� مثياًل له لو اأرادوا اأن يمنحون� ذلك!

وعلى هذا فِق���س وتذّكر قلياًل ك�ّفة النعم الإلهية مثل �س��المة البدن والقوى الظ�هرية من 

قبي��ل الب�س��ر وال�س��مع والت��ذّوق، والق��وى الب�طنية مثل التخّي��ل والواهمة والعق��ل وغير ذلك، 
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حيث يكون لكّل واحدة من هذه النعم من�فع خ��سة ل حّد له�. وجميع هذه النعم وهبن� م�لك 

الملوك اإّي�ه� دون اأن نطلب منه اأن يمّن علين�. ولم يكتِف بهذه النعم بل اأر�سل الأنبي�ء والر�سل 

والكت��ب واأو�سح لن� طريق ال�س��ع�دة وال�س��ق�ء والجّنة والن�ر، ووهبن��� كّل م� نحت�جه في الدني� 

والآخرة، دون اأن يكون فقيرًا ومحت�جً� اإلى ط�عتن� وعب�دتن�. فهو �سبح�نه ل تنفعه الط�عة ول 

ت�سّره المع�سية، وط�عتن� ومع�سيتن� ب�لن�س��بة له على حدٍّ �س��واء، بل من اأجل خيرن� ومنفعتن� 

نحن ي�أمر وينهى.

وبع��د تذّك��ر هذه النعم والكثير الكثير من النعم الأخرى التي يعجز حّقً� جميع الب�س��ر عن 

اإح�س���ء الكّلي���ت منه� فكيف بعّده� واحدة واحدة! بعد ذلك ُيطرح ال�س��وؤال الّت�لي: األ تحكم 

فطرتك بوجوب تعظيم منعم كهذا؟ وم� هو حكم العقل تج�ه خي�نة ولّي نعمة كهذا؟!

ومن الأمور الأخرى التي ُتقّره� الفطرة، احترام ال�سخ�س الكبير العظيم، ويرجع كّل هذا 

الحترام والتقدير الذي ُيبديه الن����س تج�ه اأهل الدني� والج�ه والثروة وال�س��الطين والأعي�ن، 

يرجع اإلى اأّنهم يرون اأولئك كب�رًا وعظم�ء، ف�أّي عظمة ت�سل اإلى م�ستوى عظمة م�لك الملوك 

الذي خلق هذه الدني� الحقيرة والو�سيعة والتي ُتعتبر من اأ�سغر العوالم واأ�سيق الن�س�آت، رغم 

��ل عقل اأّي موج��ود اإلى اإدراك كنهه� و�س��ّره� حتى الآن، بل ول��م يّطلع كب�ر  كّل ذل��ك ل��م يتو�سّ

المكت�س��فين في الع�َلم بعد على اأ�س��رار منظومتن� ال�سم�س��ية، وهي اأ�سغر المنظوم�ت ول تعّد 

�س��يئً� قي��س��ً� اإلى ب�ق��ي المنظوم�ت، اأفال يجب احترام وتعظيم ه��ذا العظيم، الذي خلق هذه 

العوالم واآلف الآلف من العوالم الغيبية الإيم�نية؟!

ويجب اأي�سً� ب�لفطرة احترام من يكون ح��سرًا، ولهذا ترى اأّن الإن�س�ن اإذا تحّدث ل �سمح 

اهلل عن �س��خ�س ب�س��وء في غيبته، ثم ح�سر في اأثن�ء حديث ذلك ال�س��خ�س، اخت�ر المتحّدث 

ح�سب فطرته ال�سمت، واأبدى له الحترام.

وم��ن المعل��وم اأّن اهلل تب���رك وتع�لى ح��سر في كّل مك�ن وتحت اإ�س��رافه تع�لى ُتدار جميع 

مم�لك الوجود، بل اإّن نف�س الح�سور والع�َلم اأجمع هو مح�سر الربوبية.

فتذّك��ري ي� نف�س��ي الخبيثة اأّي ظلم فظي��ع، واأّي ذنب عظيم تقترفين اإذا ع�سيت مثل هذا 

العظي��م ف��ي ح�سرته المقّد�س��ة وبوا�س��طة الق��وى التي هي نعم��ه الممنوحة ل��ك. األ ينبغي اأن 

تذوبي من الخجل وتغوري في الأر�س لو ك�ن لديك ذّرة من الحي�ء؟
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اإذًا: في� اأّيه� العزيز؛ كن ذاكرًا لعظمة رّبك، وتذّكر نعمه واألط�فه، وتذّكر اأّنك في ح�سرته 

وهو �س�هد عليك فدع التمّرد عليه.

وف��ي ه��ذه المعركة الكبرى تغّلب على جنود ال�س��يط�ن واجعل مملكت��ك رحم�نية وحّق�نية، 

واأحلل فيه� ع�س��كر الحّق تع�لى محّل جنود ال�س��يط�ن، كي يوّفقك اهلل تب�رك وتع�لى في مق�م 

مج�هدة اأخرى، وفي ميدان معركة اأكبر تنتظرك وهي الجه�د مع النف�س في الع�َلم الب�طن، 

وفي المق�م الث�ني للنف�س.

ك��ّرر التذكي��ر ب�أّنه في جميع الأحوال ل ُتعّلق على نف�س��ك الآم�ل لأّنه ل ينه�س اأحد بعمل 
ُ
واأ

غير اهلل تع�لى. ف�طلب من الحّق تع�لى نف�س��ه بت�سّرع وخ�س��وع، كي ُيعينك في هذه المج�هدة 

لعّلك تنت�سر. اإّنه ولّي التوفيق.

 السيطرة على الخيال
اإّن اأول �س��رط للمج�هد في المق�م الث�ني وهو مق�م الب�طن، والذي ُيمكن اأن يكون اأ�س����س 

الغلبة على ال�س��يط�ن وجنوده، هو حفظ ط�ئر الخي�ل، لأّن هذا الخي�ل ط�ئر محّلق يحّط في 

كّل اآن على غ�سن، ويجلب الكثير من ال�سق�ء. وهو اإحدى و�س�ئل ال�سيط�ن التي تجعل الإن�س�ن 

م�سكينً� ع�جزًا وتدفع به نحو ال�سق�ء.

غه من  وعلى الإن�س���ن المج�هد الذي نه�س لإ�سالح نف�س��ه، واأراد اأن ُي�سّفي ب�طنه، وُيفرِّ

جنود اإبلي�س، عليه اأن ُيم�سك بزم�م خي�له فال ي�سمح له ب�أن يطير حيثم� �س�ء، وعليه اأن يمنع 

م��ن اعترا�س��ه للخي�لت الف��س��دة والب�طنة، كخي�لت المع��سي وال�س��يطنة، واأن يوّجه خي�له 

دائمً� نحو الأمور ال�سريفة. هذا الأمر لو اأّنه قد يبدو في البداية �سعبً� بع�س ال�سيء، وي�سّوره 

ال�س��يط�ن وجن��وده لن��� ك�أّنه اأم��ر عظيم، ولكّنه مع قليل م��ن المراقبة والمواظب��ة ُي�سبح اأمرًا 

�سهاًل وي�سيرًا.

اإّن م��ن الممك��ن ل��ك من ب�ب التجربة اأن ُت�س��يطر عل��ى جزء من خي�لك، وتنتب��ه له جّيدًا. 

فمت��ى م��� اأراد اأن يتوّج��ه اإل��ى اأم��ر و�سي��ع، ف��سرف��ه نحو اأم��ور اأخ��رى ك�لمب�ح���ت اأو الأمور 

الراجحة ال�سريفة.

ف�إذا راأيت اأّنك ح�سلت على نتيجة ف��سكر اهلل تع�لى على هذا التوفيق، وت�بع �سعيك، لعّل 
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رّبك برحمته يفتح لك طريقً� اإلى الملكوت ويهديك اإلى �سراط الإن�س���نية الم�س��تقيم، وُي�سّهل 

عليك مهّمة ال�سلوك اإليه �سبح�نه وتع�لى.

وانتبه اإلى اأّن الخي�لت الف��سدة القبيحة والت�سّورات الب�طلة هي من اإلق�ءات ال�سيط�ن، 

ال��ذي ُيري��د اأن يوّطن جنوده في مملكة ب�طنك. فعليك اأّيه� المج�هد �سّد ال�س��يط�ن وجنوده، 

واأنت ُتريد اأن تجعل من �سفحة نف�سك مملكة اإلهية رحم�نية، عليك اأن تحذر كيد هذا اللعين، 

واأن ُتبعد عنك هذه الأوه�م المخ�لفة لر�س� اهلل تع�لى، حتى تنتزع اإن �س���ء اهلل هذا الخندق 

المه��ّم ج��ّدًا من يد ال�س��يط�ن وجنوده في هذه المعركة الداخلي��ة. فهذا الخندق بمنزلة الحّد 

الف��سل، ف�إذا تغّلبت هن� فت�أّمل خيرًا.

سرموسزنة
ومن الأمور التي ُتعين الإن�س�ن في هذا ال�سلوك، والتي يجب عليه النتب�ه له�: الموازنة.

والموازنة هي اأن ُيق�رن الإن�س�ن الع�قل بين من�فع وم�س�ر كّل واحدة من الأخالق الف��سدة 

والملك�ت الرذيلة التي تن�س���أ عن ال�س��هوة والغ�سب والوهم، عندم� تكون حّرة وتحت ت�سّرف 

ال�س��يط�ن، وبين من�فع وم�س�ر كّل واحدة من الأخالق الح�س��نة والف�س�ئل النف�س��ية -  والتي 

ه��ي ولي��دة تل��ك الق��وى الثالث -  عندم��� تكون تحت ت�س��ّرف العقل وال�س��رع، لي��رى على اأّي 

واحدة منه� ي�سّح الإقدام وب�أّيه� يح�ُسن العمل.

فمثاًل اإّن النف���س ذات ال�س��هوة المطلقة العن�ن والتي تر�ّس��خت فيه�، واأ�سبحت ملكة ث�بتة 

له���، وتوّل��دت منه��� ملك�ت كثيرة في اأزمنة متط�ولة، هذه النف���س ل تتوّرع عن اأّي فجور ت�سل 

يده��� اإلي��ه، ول تعر���س عن اأّي م�ل ي�أتيه���، ومن اأّي طريق ك�ن، وترتك��ب كّل م� يوافق رغبته� 

وهواه� مهم� ك�ن، ولو ا�ستلزم ذلك اأّي اأمر ف��سد.

ومن�فع الغ�سب الذي اأ�سبح ملكة للنف���س، وتوّلدت منه ملك�ت ورذائل اأخرى، من�فعه هي 

اأّن��ه يظل��م ب�لقه��ر والغلب��ة كّل من ت�سل اإليه ي��ده، ويفعل م� يقدر عليه �سّد كّل �س��خ�س ُيبدي 

اأدن��ى مق�وم��ة، وُيثي��ر الحرب ب�أق��ّل مع�ر�سة له، وُيبعد الم�س��رات وم� ل ُيالئمه، ب�أّية و�س��يلة 

مهم� ك�نت، ولو اأّدى ذلك اإلى وقوع الف�س�د في الع�َلم.

وعلى هذا النحو تكون من�فع النف���س ل�س�حب الواهمة ال�س��يط�نية الذي تر�ّسخت فيه هذه 
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الملكة. فهو ُينّفذ عمل الغ�سب وال�س��هوة ب�أّية �س��يطنة وخدعة ك�نت، وُي�س��يطر على عب�د اهلل 

ب�أّية خّطة ب�طلة ك�نت، �سواء بتحطيم ع�ئلة م�، اأو ب�إب�دة مدينة اأو بالد م�.

هذه هي من�فع تلك القوى عندم� تكون تحت ت�سّرف ال�سيط�ن.

الطريق العملي لجهاد النفس
اأّيه� العزيز، انه�س من نومك وتنّبه من غفلتك، وا�سدد حي�زيم الهّمة، واغتنم الفر�سة م� 

دام هن�ك مج�ل، وم� دام في العمر بقية، وم� دامت قواك تحت ت�سّرفك، و�سب�بك موجودًا، 

ل فيك الملك�ت الرذيلة، ف�بحث عن العالج  ولم تتغّلب عليك بعد الأخالق الف��سدة، ولم تت�أ�سّ

واعثر على الدواء لإزالة تلك الأخالق الف��سدة والقبيحة، وتلّم�س �سبياًل لإطف�ء ن�ئرة ال�سهوة 

والغ�سب...

واأف�سل عالج لدفع هذه المف��س��د الأخالقية، هو م� ذكره علم�ء الأخالق واأهل ال�س��لوك، 

وه��و اأن ت�أخ��ذ كّل واح��دة م��ن المل��ك�ت القبيح��ة الت��ي تراه� في نف�س��ك، وتنه���س بعزم على 

مخ�لفة النف�س اإلى اأمد، وتعمل عك�س م� ترجوه وتتطّلبه منك تلك الملكة الرذيلة.

وعلى اأّي ح�ل؛ اطلب التوفيق من اهلل تع�لى لإع�نتك في هذا الجه�د، ول �سّك في اأّن هذا 

الُخلق القبيح، �سيزول بعد فترة وجيزة، ويفّر ال�سيط�ن من هذا الخندق، وتحّل محّله الجنود 

الرحم�نية.

فمث��اًل م��ن الأخ��الق الذميمة التي ُت�س��ّبب هالك الإن�س���ن، وتوجب �سغطة القب��ر، وُتعّذب 

الإن�س���ن ف��ي كال الداري��ن، �س��وء الخلق مع اأهل ال��دار والجيران اأو الزمالء ف��ي العمل اأو اأهل 

ال�سوق والمحّلة، وهو وليد الغ�سب وال�سهوة.

ف�إذا ك�ن الإن�س�ن المج�هد ُيفّكر في ال�سمّو والترّفع، عليه عندم� يعتر�سه اأمر غير مرغوب 

فيه حيث تتوّهج فيه ن�ر الغ�سب لتحرق الب�طن، وتدعوه اإلى الفح�س وال�سّيئ من القول، عليه 

اأن يعم��ل بخ��الف النف���س، واأن يتذّكر �س��وء ع�قبة هذا الُخل��ق ونتيجته القبيح��ة، وُيراعي في 

المق�بل ح�سن الخلق ويلعن ال�سيط�ن في الب�طن وي�ستعيذ ب�هلل منه.

اإّني اأتعّهد لك ب�أّنك لو قمت بذلك ال�سلوك، وكّررته عّدة مّرات، ف�إّن الُخلق ال�سّيئ �سيتغّير 

كّلي��ً� و�س��يحّل الُخل��ق الح�س��ن في مملكت��ك الب�طني��ة. اأّم� اإذا عمل��ت وفق هوى النف���س، فمن 
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الممك��ن اأن يق�س��ي عليك في هذا الع�َلم. واأعوذ ب�هلل تع�لى من الغ�سب الذي ُيهلك الإن�س���ن 

في اآن واحد في كال الدارين، فقد يوؤّدي ذلك الغ�سب ل �سمح اهلل اإلى قتل النف�س.

وم��ن الممك��ن اأن يتج��ّراأ الإن�س���ن في ح�ل��ة الغ�سب على النوامي���س الإلهية، كم��� راأين� اأّن 

بع���س الن����س قد اأ�سبح��وا من جّراء الغ�سب مرتّدين. وق��د ق�ل الحكم�ء: »اإّن ال�س��فينة التي 

تتعّر�س لأمواج البحر العاتية وهي بدون قبطان، لهي اأقرب اإلى النجاة من الإن�س��ان وهو 

في حالة الغ�سب«.

اأو اإذا ل �س��مح اهلل ُكن��َت م��ن اأه��ل الج��دل والمراء في المن�ق�س���ت العلمي��ة كبع�سن� نحن 

الطلبة، المبتلين بهذه ال�س��ريرة القبيحة، ف�عمل فترة بخالف النف���س، ف�إذا دخلت في نق��س 

ق القول  م��ع اأح��د الأ�س��خ��س في مجل���س م���، وراأيت اأّنه يق��ول الحّق ف�عت��رف بخطئك و�س��دِّ

المق�بل، والم�أمول اأن تزول هذه الرذيلة في زمن ق�سير.

ول �س��مح اهلل اأن ينطبق علين� قول بع�س اأهل العلم ومّدعي المك��س��فة، حيث يقول: »لقد 

ُك�س��ف ل��ي خ��الل اإح��دى المكا�س��فات اأن تخا�س��م اأهل النار ال��ذي ُيخبر عن��ه اهلل تعالى، هو 

الج��دل بي��ن اأه��ل العل��م والحدي��ث«. والإن�س���ن اإذا احتمل �سّح��ة هذا الأمر فعليه اأن ي�س��عى 

كثيرًا من اأجل اإزالة هذه الخ�سلة.

روي عن عّدة من الأ�سح�ب اأّنهم ق�لوا: خرج علين� ر�سول اهلل P يومً� ونحن نتم�رى في 

�سيء من اأمر الدين، فغ�سب غ�سبً� �سديدًا لم يغ�سب مثله، ثم ق�ل:

»اإّنم��ا هل��ك م��ن كان قبلك��م به��ذا. ذروا الم��راء ف��اإّن الموؤم��ن ل يماري، ذروا الم��راء فاإّن 

ت خ�س��ارته، ذروا المراء فاإّن المماري ل اأ�س��فع له يوم القيامة، ذروا المراء  المماري قد تمَّ

فاأن��ا زعي��ٌم بث��الث اأبي��اٍت ف��ي الجّنة؛ في ريا�سها واأو�س��طها واأعالها لمن ت��رك الِمراَء وهو 

.
(1(

�سادق، ذروا الِمراء فاإّن اأّول ما نهاني عنه رّبي بعد عبادة الأوثان الِمراء«

.
(2(

وعنه P اأي�سً�: »ل ي�ستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء واإن كان محّقاً«

 P والأح�ديث في هذا الب�ب كثيرة. فم� اأقبح اأن ُيحرم الإن�س�ن �سف�عة الر�سول الأكرم

بوا�سطة ُمغ�لبة جزئية لي�س فيه� اأّي ثمر ول اأثر. وم� اأقبح اأن تتحّول مذاكرة العلم وهي اأف�سل 

)1) العاّلمة المجل�سي، �حا� الأنوار، ج2، �س138.
)2) م. ن، �س 139.
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العب���دات والط�ع���ت اإذا ك�نت بنّي��ة �سحيحة، اإلى اأعظم المع��سي بفع��ل المراء وتتلو مرتبة 

عب�دة الأوث�ن.

وعلى اأّي ح�ل ينبغي لالإن�س�ن اأن ي�أخذ بنظر العتب�ر الأخالق القبيحة الف��سدة، وُيخرجه� 

م��ن مملك��ة روحه بمخ�لفة النف���س. وعندم��� يخرج الغ��س��ب، ي�أتي �س�حب الدار نف�س��ه، فال 

يحت�ج حينذاك اإلى م�سّقة اأخرى اأو اإلى طلب العودة منه.

وعندم� يكتمل جه�د النف�س في هذا المق�م، ويوّفق الإن�س�ن لإخراج جنود اإبلي�س من هذه 

المملك��ة، وُت�سبح مملكته م�س��كنً� لمالئك��ة اهلل ومعبدًا لعب�ده ال�س�لحي��ن، فحينذاك ُي�سبح 

ال�س��لوك اإل��ى اهلل ي�س��يرًا، ويّت�س��ح طري��ق الإن�س���نية الم�س��تقيم، وُتفت��ح اأم�م الإن�س���ن اأبواب 

الب��رك�ت والجّن���ت، وُتغلق اأم�مه اأبواب جهّنم والدرك�ت، وينظر اهلل تب�رك وتع�لى اإليه بعين 

اللطف والرحمة، وينخرط في �سلك اأهل الإيم�ن، وُي�سبح من اأهل ال�سع�دة واأ�سح�ب اليمين، 

وُيفت��ح ل��ه طري��ق اإلى ب�ب المع�رف الإلهية، وه��ي غ�ية خلق الجّن والإن���س، وي�أخذ اهلل تع�لى 

بيده في هذا الطريق المحفوف ب�لمخ�طر. 
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سرمهاهيم سرلئيسة:

1 .  من الأمور التي ُتعين الإن�س�ن في مج�هدته للنف�س وال�سيط�ن: التذّكر: وهو عب�رة عن 

ذكر اهلل تع�لى ونعم�ئه التي تلّطف به� على الإن�س�ن. 

2 .  من الأمور التي تقّره� الفطرة الإن�س�نية:

 وتعظيمه، وكّلم� ك�نت النعمة اأكبر وك�ن المنِعم اأقّل غر�سً�، ك�ن تعظيمه 
ِ
-  احترام المنعم

ل به� علين� م�لك الملوك جلَّ �س�أنه  اأوجب واأكثر اأّن النعم الظ�هرة والب�طنة التي تف�سّ

لو اجتمع الجّن والإن�س لكي ُيعطون� واحدة منه� لم� ا�ستط�عوا. 

-  احترام ال�سخ�س الكبير العظيم، ويرجع كّل هذا الحترام والتقدير الذي ُيبديه الن��س 

تج���ه اأه��ل الدني� اإلى اأّنهم ي��رون اأولئك كب�رًا وعظم�ء، ف�أّي عظمة ت�سل اإلى م�س��توى 

عظم��ة م�ل��ك المل��وك الذي خلق ه��ذه الدني� والت��ي ُتعتبر م��ن اأ�سغر العوال��م واأ�سيق 

الن�س�آت. 

-  احت��رام م��ن يك��ون ح��س��رًا، ومن المعل��وم اأّن اهلل تب���رك وتع�لى ح��سر ف��ي كّل مك�ن 

وتح��ت اإ�س��رافه تع�لى ُتدار جميع مم�لك الوجود، بل اإّن نف���س الح�س��ور والع�َلم اأجمع 

هو مح�سر الربوبية. 

3 .  اإّن اأول �س��رط للمج�ه��د ف��ي مق�م الب�ط��ن هو حفظ ط�ئر الخي�ل ب�أن ُيم�س��ك بزم�م 

خي�ل��ه فيمنع النف���س من الخي�لت الف��س��دة والب�طلة ويوّجه خي�ل��ه دائمً� نحو الأمور 

الراجحة وال�سريفة. 

4 .  من الأمور التي ُتعين الإن�س�ن في هذا ال�سلوك، والتي يجب عليه النتب�ه له�: الموازنة، 

وه��ي اأن ُيق���رن الإن�س���ن الع�ق��ل بي��ن من�فع وم�س���ر كّل واحدة من الأخالق الف��س��دة 

والملك�ت الرذيلة ليرى على اأّي واحدة منه� ي�سّح الإقدام وب�أّيه� يح�ُسن العمل. 

5.  اإنَّ اأف�سل عالج لدفع المف��سد الأخالقية، هو اأن ت�أخذ كّل واحدة من الملك�ت القبيحة 

التي تراه� في نف�سك، وتنه�س بعزم على مخ�لفة النف�س اإلى اأمد محدد، وتعمل عك�س 

م� ترجوه وتتطّلبه منك تلك الملكة الرذيلة. 



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

يذكر اأنَّ التمحي�س والختب�ر هو الهدف من خلق    1

الحي�ة.

يحّدد م� هو المقي��س في كم�ل الأعم�ل الإن�س�نية.   2

ي�سرح م� هو الإخال�س ويبّين الخطوة الأولى نحو    3

تحقيقه.

النيَّة واإلخالص

الدرس السابع:





حديث عن سرلّية وسةخاص
 ،

َع��ْن اأب��ي َعْبِد اهلِل Qفي َقْوِل اهلِل َتع�ل��ى: چ ڦ ڦ ڄ ڄڄچ)1)

ق���ل Q: »لي���س يعن��ي اأكثرك��م عم��اًل ولك��ن اأ�سوَبك��م عم��اًل. واإّنم��ا الإ�سابة خ�س��ية اهلل 

والنِّيَّة ال�سادقة والخ�سية. 

ث��ّم ق���ل: »الإبق��اء على العمل حّت��ى َيْخُل�َس اأ�َس��دُّ من العم��ل، والعمل الخال���س اّلذي ل 

تري��د اأن َيْحَم��دك علي��ه اأح��د اإل اهلل تعال��ى اأف�سل من العم��ل. األ واإّن النِّيََّة ه��ي العمل، ثّم 

 .
(2(

تال قوله عّز وجّل: چۉ ۉ ې ې ېچ يعني َعلى ِنيَّته« 

سرتمحيص هو هدف سرحياة
 اإّن چ ڦچ في الحديث ال�سريف، اإ�س�رة اإلى قوله تع�لى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ 

 .
(3(

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ چ 
وق��د تق��ّدم مّن� معنى الختب�ر والمتح�ن وكيفية ن�س��بته اإلى الحّق المتع�ل جّل جالله عند 

�س��رح بع�س الأح�ديث، على نحو ل ي�س��تلزم الجهل على الّذات المقّد���س، ومن دون ح�جة اإلى 

تكّلف وت�أويل. ول بّد من الإ�س�رة اإليه ب�سورة مجملة، هي: 

اإّن نف���س الإن�س���ن في بدء فطرته� وخلقته� تتمّتع ب�ل�س��تعداد المح�س والق�بلية ال�سرفة، 

وه��ي خ�لي��ة ع��ن كّل فعلي��ة من ن�حية ال�س��ع�دة وال�س��ق�ء. وبع��د ح�سول الح��رك�ت الطبيعية، 

والأفع�ل الختي�رية تتحّول ال�ستعدادات اإلى الفعلية وتنجم الت�سّخ�س�ت والتمّيزات. 

)1) �سورة هود، الآية 7.
)2) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �س 16. 

)3) �سورة تب�رك، الآيت�ن 1 -  2.
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ف�نف��راد ال�س��عيد عن ال�س��قّي والغّث عن ال�س��مين، يح�س��ل في هذه الحي���ة. والهدف من 

تك��ّون الحي�ة هو تمحي�س النفو���س والتفرقة بين ال�س��عيد منه� وال�س��قّي. وعلي��ه تّت�سح الغ�ية 

المن�س��ودة من وراء اختب�ر الن����س. واأّم� خلق الموت فهو اأي�سً� دخيل في هذا الفرز والتفريق 

بين ال�سعيد وال�سقّي.

 اإّن الح�سور نف�سه في هذه الن�س�أة الدنيوية وخلق الموت والحي�ة، ب�عث�ن على فرز الأعم�ل 

الح�س��نة عن الأعم�ل ال�س��يئة. اأّم� �س��ببّية خلق الحي�ة في ذلك فمعلومة، لأّنه� �سبب النهو�س 

والحرك��ة والعم��ل. اأّم� خلق الموت، فمع العلم بعدم ا�س��تقرار الحي�ة الدنيوية، وتيّقن ح�سول 

الرتح�ل من هذه الن�س���أة الف�نية، تختلف الأعم�ل من اإن�س���ن لآخر، ويتّم الفرز بين �س�لحه� 

وط�لحه�. 

وخال�س��ة الكالم اإّن المقي����س في التفرقة ه��و ال�سور الأخروية الملكوتية، وهي ل تح�سل 

اإل بوا�س��طة الأفع�ل الختي�رية الدنيوية. ف�ّت�سحت الغ�ية المن�س��ودة من المتح�ن والختب�ر 

المترّتب على خلق الموت والحي�ة من دون بق�ء جهل في ذلك. 

سرمقياا اه كمال سألعمال 
اإّن هذا الحديث ال�س��ريف اأن�ط �سواب وح�س��ن العمل ب�أمرين �سريفين وجعل المقي��س في 

كم�ل وتم�مية الأعم�ل، هذين الأ�سلين: 

اأحدهم�: الخوف والخ�سية من الحّق المتع�لي.

وث�نيهم�: النّية ال�س�دقة والإرادة الخ�ل�سة.

 وعلين� اأن ن�سرح ال�سلة الق�ئمة بين هذين الأمرين مع كم�ل العمل و�سوابه، فنقول:

1. الخوف من اهلل:
اإّن الخوف والفزع من الحّق المتع�لي يوجب خ�سية النف�س وتقواه�. والتقوى ُتزّكي النف�س 

وُتطّهره��� م��ن الدن���س والق��ذارات. واإذا ك�ن��ت �سفح��ة النف���س ن��سع��ة، وط�ه��رة من حجب 

ق  المع��سي وكدره�، ك�نت الأعم�ل الح�سنة موؤّثرة اأكثر، واإ�س�بته� للهدف المبتغى اأدّق، وتحقُّ

ال�ّس��ر الكبي��ر للعب���دات الذي هو تروي���س الج�نب الم�ّدي لالإن�س���ن، وقهر ملكوت��ه على ُملكه 

ونفوذ الإرادة الف�علة للنف�س ب�سورة اأف�سل. 
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ف�لخ�س��ية م��ن الح��ّق �س��بح�نه، التي له� الت�أثي��ر الت�م في تقوى النفو���س هي م��ن العوامل 

الكبيرة لإ�سالح النفو�س، وذات دور في اإ�س�بة الأعم�ل وح�سنه� وكم�له�. لأّن التقوى م�س�فً� 

اإل��ى اأّنه��� من العوام��ل الكبيرة في اإ�سالح النف���س، تك��ون ذات قدرة فّع�لة ف��ي ت�أثير الأعم�ل 

القلبية والظ�هرية لالإن�س���ن، وتكون �س��ببً� لقبوله� اأي�سً�. كم� يقول اهلل تع�لى: چ ڳ ڱ 

 .
(1(

ڱ ڱ ڱ چ 
2. النّية الصادقة:

الع�م��ل الث�ن��ي المه��ّم ف��ي اإ�س�ب��ة الأعم�ل لأهدافه��� وكم�له�، وال��ذي يكون بمث�ب��ة القّوة 

الف�عل��ة - كم��� اأّن الخ�س��ية، والتق��وى الح��سل��ة منه� بمث�بة �س��رط الت�أثير، وف��ي الواقع فهم� 

يبعث���ن على تطهير للق�بل، ورفع للم�نع-؛ ه��ي النّية ال�س�دقة والإرادة الخ�ل�سة. حيث يكون 

كم�ل العب�دات ونق�سه� و�سّحته� وف�س�ده� كّليً� ت�بعً� له�. 

وكّلم� ك�نت العب�دات اأ�سفى من ال�سرك و�سوب النّية، كّلم� ك�نت اأكمل. ولي�س في العب�دات 

�سيٌء ذو اأهمية مثل النّية وخلو�سه�، لأّن ن�سبة النّي�ت اإلى الأعم�ل كن�سبة الأرواح اإلى الأبدان 

والنفو�س اإلى الأج�س�د. ول ُتقبل عب�دة البّتة عند الحّق المتع�لي من دون نّية خ�ل�سة. 

والتعري��ف الج�م��ع لل�س��رك ف��ي العب���دة، ال�س���مل لكّل مراتب��ه هو: اإدخ���ل ر�س� غي��ر الحّق في 

العب���دة. �س��واء ك�ن -  ر�س��� غي��ر الحق- ر�سى نف�س��ه اأو غي��ره. اإّل اأّن��ه اإذا ك�ن اإدخ���ًل لر�س� غير 

 
ً
 خفّي�

ً
. واإن ك�ن ر�س� نف�سه ك�ن �سرك�

ً
 وري�ءًا فقهي�

ً
 ظ�هري�

ً
نف�سه من الن��س في العب�دة، لك�ن �سرك�

، والعب�دة ب�طلة، ول ُتعّد ب�سيء لدى اأهل المعرفة، ول تكون مقبولة لدى الحّق �سبح�نه. 
ً
وب�طنّي�

سرقلا سرسليم
ورد في الحديث ال�سريف المنقول عن الك�في ب�سنده اإلى �سفي�ن بن عيينة ق�ل: 

��ليُم الَّذي  : چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ. ق�ل: الَقْلُب ال�سَّ ْلُتُه َع��ْن َق��ْوِل اهلِل َعزَّ َوَجلَّ
َ

�َس���أ

��ُه َوَلْي���َس ِفي��ِه اأَحٌد �ِس��واُه ق���ل: »َوُكلُّ َقْلٍب في��ِه �ِس��ْرٌك اأْو �َس��كٌّ َفُهَو �س��اِقٌط َواإِنَّم��ا اأراَد  َيْلَق��ى َربَّ

 .
(2(

ْنيا ِلَتْفَرَغ ُقٌلوُبُهْم ِلالآِخَرِة« ْهِد ِفي الدُّ ِبالزُّ

)1) �سورة الم�ئدة، الآية 27. 
)2) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �س 16. 
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ومن المعلوم اأّن القلوب التي ا�س��تقبلت غير الحّق وتعّر�ست لهّزات ال�س��ّك وال�س��رك �سواء 

ك�ن ال�س��رك جلّيً� اأم خفّيً� فهي �س���قطة في مح�سر القد���س الربوبّي. واإّن من ال�س��رك الخفّي 

العتم�د على الأ�سب�ب والركون اإلى غير الحّق. 

ْخَفى ِمْن َدِبيِب النَّْمِل َوَقاَل: ِمْنُه َتْحِويُل 
َ
رَك اأ وقد ورد عن اأبي عبد اهلل Q: »اإَّن ال�سِّ

. ودخول غير الحّق المتع�لي اإلى القلب ُيعّد من ال�سرك 
(1(

الَخاَتِم َلَيْذُكَر الَحاَجَة َو�ِسْبه هَذا«

الخفّي. واإخال�س النّية هو اإخراج غير الحّق �سبح�نه من مق�م الّذات المقّد�س -القلب-. 

وكم� اأّن لل�س��رك مراتب، يكون لل�س��ّك مراتب اأي�سً�، واأّن منه� ال�س��ّك الجلّي، ومنه� ال�سّك 

الخفّي. وتح�سل هذه المراتب نتيجة �سعف اليقين والنق�س�ن في الإيم�ن. اإّن مطلق العتم�د 

عل��ى غير الحّق �س��بح�نه واللتف�ت اإلى المخلوق يكون من ج��ّراء �سعف اليقين والإيم�ن، كم� 

اأّن التزلزل في الأمور نتيجة لذلك اأي�سً�.

ومرتب��ة اإخف�ء ال�س��ّك، ح�ل��ة من التلّون في القل��ب وعدم التمكين ف��ي التوحيد. ف�لتوحيد 

الحقيق��ّي، ه��و اإ�س��ق�ط الإ�س�ف���ت، والتمكي��ن في��ه يك��ون ب�لخال���س م��ن ال�س��ّك. واإّن القلب 

ال�سليم، هو القلب الف�رغ من مطلق ال�سرك وال�سّك. وفي هذا الحديث ال�سريف الق�ئل »واإِنَّما 

اأراَد بالزهد...« اإ�س�رة اإلى اأّن الغ�ية من الزهد في الدني� هو ان�سراف القلب �سيئً� ف�سيئً� عن 

الدني� وتنّفره عنه�، وتوّجهه اإلى المق�سود الأ�سلّي والمطلوب الواقعّي -  الحّق المتع�لي - . 

ما هو سةخاص؟
ذكروا تع�ريف مختلفة لالإخال�س ونحن نذكر بع�سه�: 

ق�ل الع�رف الحكيم ال�س���لك خواجه عبد اهلل الأن�س�ري قد���س �سره: »الإخال�س ت�سفية 

 .
(2(

العمل من كّل �سوب«

وقيل: »هو تنزيه العمل اأن يكون لغير اهلل فيه ن�سيب«. 

 .
(3(

وقيل: »هو اأن ل يريد عامله عليه عو�ساً في الدارين«

)1) الحّر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج 3، �س 409. 
)2) ال�سيخ الأن�س�ري، من�زل ال�س�ئرين، �س 31، ق�سم المع�مالت، ب�ب الإخال�س.

)3) ال�سيخ البه�ئي، الأربعين، �س 159، ح 37.
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ونقل عن �س�حب غرائب البي�ن: اإّن المخل�سين هم الذين يعبدون اهلل، ول يرون اأنف�سهم 

ول الع�لم ول اأهله في العبودية، ول يتج�وزون حدود العبودية في م�س�هدة الربوبية. 

ين،  وعندم� تت�س���قط من العبد حظوظه بدءًا من التراب وانته�ءًا ب�لعر���س فقد �س��لك الدِّ

وهو طريق العبودية الخ�ل�سة من روؤية الحوادث � غير اهلل � نتيجة �س��هود الروح لجم�ل الرّب 

ي��ن الذي ا�سطف���ه الح��ّق المتع�لي لنف�س��ه، واأخل�سه م��ن غير الحّق  المتع�ل��ي. وه��ذا ه��و الدِّ

ين ابن عربي اأّنه ق�ل:  . ُنقل عن ال�سيخ المحّقق محي الدِّ
(1(

 ق�ئاًل: چڎ ڎ ڈ ڈچ 

ِة َوالأنانّية«. فم� دامت العبودية والغيرية  »چڎ ڎ ڈ ڈچ - اأي-َعْن �َسْوِب الَغْيِريَّ

والأن�نية ب�قية والع�بد والمعبود والعب�دة والإخال�س والدين ح��سرة، يكون -  العمل- م�سوبً� 

ب�لغيرية والأن�نية وهذا �سرك لدى اأرب�ب القلوب. 

المواظبة على العمل حتى يخل�س

�َسدُّ ِمَن الَعَمِل« حّث 
َ
اإّن م� ورد في الحديث ال�سريف: »الإِْبَقاُء َعلَى الَعَمِل َحتَّى َيْخُل�َس، اأ

عل��ى ل��زوم المح�فظة والمواظبة على الأعم�ل، التي ت�سدر عن الإن�س���ن، حين اإنج�زه� وبعد 

تحّققه�، اإذ قد ي�أتي الإن�س���ن ب�لعمل من دون عيب ونق�س وخ�ليً� من الري�ء والُعجب وغيره، 

ولكّن��ه بع��د العم��ل وبوا�س��طة ذك��ره لالآخرين ُيع���ب ب�لري���ء، كم��� ورد في الحديث ال�س��ريف 

المنقول عن الك�في: 

��ُه َق�َل: »الإْبق��اُء َعلَى الَعَمِل اأ�َس��دُّ ِم��َن الَعَمِل. قاَل: َوَم��ا الإْبقاُء  َع��ْن اأب��ي َجْعَفٍر Qاأنَّ

ِ َوْحَدُه ل �َسريَك َلُه َفُكِتَب َلُه �ِسّراً ُثمَّ 
ّ

لٍَة َوُيْنِفُق َنَفَقًة هلِل ُجُل ِب�سِ ُل الرَّ َعلَى الَعَمِل؟ قاَل: َي�سِ

 .
(2(

َيْذُكُرها َفُتْمحى َفُتْكَتُب َلُه ِعالَنيًة ُثمَّ َيْذُكُرها َفُتْكَتُب َلُه ِرياًء«

اإّن الإن�س���ن حت��ى نه�ية حي�ته ل ي�أمن اأبدًا من �س��ّر ال�س��يط�ن والنف���س، وعلي��ه اأن ل يظّن 

اأّن��ه عندم��� اأت��ى بعمل لوجه اهلل، م��ن دون مالحظة ر�سى المخلوق، اأ�سبح في م�أمن من �س��ّر 

النف���س الخبيثة. واإّنه اإذا لم ُيراقب العلم ولم يواظب عليه، فمن الممكن اأن ُتجبره نف�س��ه اإلى 

اإظه�ره اأم�م الآخرين. وقد يتّم الإظه�ر ب�لإيم�ء والتلويح، فمثاًل اإذا اأراد اأن يك�سف عن �سالة 

َحِر  الليل التي اأتى به� للن����س، التج�أ اإلى اأ�س���ليب اللّف والدوران، فيتحّدث عن ح�س��ن جّو ال�سَّ

)1) �سورة الزمر، الآية 3. 
)2) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �س 297. 
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اأو رداءت��ه وعن من�ج�ة الن����س اأو اأذانهم في ال�س��حر، و�سّيع عمله من ج��ّراء المك�ئد الخفّية 

للنف�س، واألغ�ه من العتب�ر. 

يجب اأن يكون الإن�س���ن مثل الطبيب الرحيم، والمرافق الروؤوف ُيراقب نف�س��ه، ول ي�س��مح 

لفلت���ن زم�مه��� ِمْن يده، لأّنه� في لحظة من الغفلة تنفلت م��ن يده وتقوده اإلى الذّل والهالك. 

وعلى اأّي ح�ل ن�س��تعيذ ب�هلل من �س��ّر ال�سيط�ن والنف�س الإّم�رة: چ پ پ پ پ 

 .
(1(

ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ 
سرلّية أاضل من سرعمل

. واحتم��ل بع�س اأّن ه��ذا المعنى 
(2(

��ُل ِم��َن الَعَم��ِل« ْف�سَ
َ
��ُة اأ يق��ول الحدي��ث ال�س��ريف: »النِّيَّ

مب�لغة، ولكّنه لي�س ب�سيء من المب�لغة، بل مبنّي على الحقيقة، لأّن النّية هي ال�سورة الك�ملة 

ل له، و�سحة العمل وف�س�ده وكم�له ونق�سه، مرتبطة ب�لنّية.  للعمل، والف�سل المح�سِّ

كم� اأّن عمل �سخ�س واحد لختالف نّيته قد يكون تعظيمً� للغير، وقد يكون توهينً� له، وقد 

ي�سي��ر ت�ّم��ً� به�، وقد ي�سير ن�ق�سً� لفقدانه�، وقد يكون من �س��نخ الملكوت الأعلى وله �سورة 

بهّية جميلة، وقد يكون من �سنخ الملكوت ال�سفلي وله �سورة موح�سة مخيفة. 

اإّن ظ�هر �سالة علي بن اأبي ط�لب Q، وظ�هر �سالة المن�فق مت�س�هي�ن في الأجزاء 

وال�سرائط وال�سكل الظ�هرّي، ولكن هذا يعرج بعمله اإلى اهلل، ول�سالته �سورة ملكوتية اأعلى، 

وذاك يغور في اأعم�ق جهّنم، ول�سالته �سورة ملكوتية �سفلّية. 

وعند تقديم اأهل بيت الع�سمة R، للفقير اأقرا�سً� من خبز ال�س��عير لوجه اهلل، تنزل 

من عند اهلل �سبح�نه اآي�ت كريمة في الثن�ء عليهم، ويح�سب الإن�س�ن الج�هل اأن تحّمل الجوع 

ليومي��ن اأو ثالث��ة اأي���م ودفع الطع�م اإلى الفقير اأمر مهّم، رغ��م اأّن مثل هذه الأعم�ل ُيمكن اأن 

ت�س��در ع��ن كل �س��خ�س، م��ن دون �سعوبة. في حي��ن اأّن اأهمية ه��ذا العمل تكم��ن في الق�سد 

الخ�ل���س والنّي��ة ال�س�دق��ة. اإّن روح العم��ل، القوي��ة واللطيف��ة والتي تبعث من القلب ال�س��ليم 

ال�س�في، هي م�سدر هذه الأهّمية الق�سوى. 

)1) �سورة يو�سف، الآية 53. 
)2) العاّلمة المجل�سي، �حا� الأنوار، ج 67، �س 238.
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اإّن��ه ل ف��رق بي��ن المظه��ر الخ�رجي للنب��ي P وك�ّفة الن����س، وله��ذا عندم��� ك�ن يدخل 

علي��ه P �س��خ�س م��ن خ���رج المدين��ة، وك�ن علي��ه ال�سالة وال�س��الم ج�ل�س��ً� م��ع مجموعة 

ل النبي P على غي��ره، هو روحه  م��ن الم�س��لمين، ي�س���أل الوافد اأّيك��م النبّي؟ اإّن ال��ذي ُيف�سّ

الكبي��رة، القوي��ة، اللطيف��ة ل ج�س��مه المب�رك وبدنه ال�س��ريف. اإذن تم�م حقيق��ة الأعم�ل هو 

�سور الأعم�ل ون�حيته� الملكوتية التي هي النّية. 

سرمانع من سةخاص
ل ب��ّد م��ن معرف��ة اأّن تخلي���س النّية من جميع مراتب ال�س��رك والري�ء وغيره��� ومراقبته� 

والمح�فظة عليه� من الأمور ال�سعبة والمهّمة جّدًا، بل اإّن بع�س مراتبه� ل يتي�ّسر اإل للخّل�س 

من اأولي�ء اهلل تع�لى.

لأّن النّي��ة عب���رة ع��ن الإرادة الب�عثة نحو العم��ل، وهي تتبع الغ�ي���ت الأخيرة الدافعة 

نحو العمل، كم� اأّن هذه الغ�ي�ت تتبع الملك�ت النف�س���نية التي ُت�س��ّكل ب�طن ذات الإن�س���ن 

و�س�كلته.

فمن له حّب الج�ه والري��سة، وغدا هذا الحّب ملكة نف�س�نية و�س�كلة روحه، ك�ن منتهى 

اأمله البلوغ اإلى �سّدة الزع�مة، وك�نت اأفع�له ال�س�درة عنه ت�بعة لتلك الغ�ية، وك�ن دافعه 

ومحّركه هو مبتغ�ه النف�سي المذكور، و�سدرت عنه اأعم�له للو�سول اإلى ذلك المطلوب. 

فم� دام هذا الحّب في قلبه، ل ُيمكن اأن ي�سير عمله خ�ل�سً�. ومن �س�ر حّب النف���س 

والأن�ني��ة ملك��ة له، و�س���كلة نف�س��ه، ك�نت غ�ي��ة مق�سده ونه�ي��ة مطلوبه الو�س��ول اإلى م� 

ُيالئ��م نف�س��ه وك�ن الداف��ع والمحّرك له في هذه الأعم�ل، نف���س هذه الغ�ية، �س��واء ك�نت 

الأعم���ل للو�س��ول اإلى مطلوب دنيوي اأو اأخروي من قبيل الح��ور والق�سور والجّن�ت وِنَعم 

ذلك الع�َلم.

 بل م� دامت الأن�نية، والّذاتية موجودة، ك�ن اإقدامه اأو �سلوكه لتح�سيل المع�رف � الربوبية 

� والكم�لت الروحية، لنف�س��ه ونف�س���ني�ته من حّب للنف���س ل من حّب هلل. ومن المعلوم اأّنهم� 

ل يجتمع�ن، بل اإذا اأحّب اهلل ك�ن، من اأجل نف�س��ه ولي���س من اأجل اهلل وك�نت غ�ية المق�سود 

ونه�ية المطلوب نف�سه ونف�س�نّي�ته. 
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سرلاوة سألورى نحو سةخاص
اإّن طريق تخلي�س الأعم�ل من جميع مراتب ال�س��رك والري�ء وغيره� ينح�سر في اإ�سالح 

النف�س وملك�ته�، ويكون ذلك َمعينً� لكّل الإ�سالح�ت، وم�سدرًا لجميع المع�رج والكم�لت. 

ف���إذا اأخ��رج الإن�س���ن حّب الدني��� َعْب��َر التروي�س العلم��ي اأو العملي من قلب��ه، ك�نت غ�يته 

المن�س��ودة �س��يئً� اآخر غير الدني�، وخل�ست اأعم�له من ال�س��رك الأعظم الذي هو جلب اأنظ�ر 

اأه��ل الدني� وك�س��ب موقع لديهم، وطهرت نّيته، وت�س���وى عنده العمل ف��ي الجلوة اأو الخلوة في 

ال�سّر اأو العلن. 

واإذا اأخرج الإن�س���ن من قلبه حّب النف���س ب�لري��سة النف�سية، فب�لمقدار الذي يفرغ القلب 

م��ن ح��ّب النف���س، يمتلئ حّب��ً� هلل، وتخل���س اأعم�له من ال�س��رك الخف��ي اأي�سً�. وم��� دام حّب 

النف���س في القلب، وم� دام الإن�س���ن يعي�س في البيت المظلم للنف�س، ل يكون م�س�فرًا اإلى اهلل 

تع�لى، بل يعّد من المخّلدين في الأر�س.

 ف���إّن الخط��وة الأول��ى نح��و اهلل، تتمّثل في ترك حّب النف���س، والوطء بقدم��ه على الأن�نية 

والّذاتي��ة. وه��ذا هو المقي����س في ال�س��فر اإل��ى اهلل.. ق�ل بع���س: اإّن هذا هو اأح��د مع�ني الآية 

الكريم��ة: چې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

، اأي م��ن يخ��رج م��ن بيت نف�س��ه وُيه�ج��ر اإلى الحّق ف��ي الرحلة المعنوي��ة ثم ُيدركه 
(1(

ېئېئچ 
الفن�ء الت�م ك�ن اأجره على اهلل تع�لى. 

)1) �سورة الن�س�ء، الآية 100. 
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سرمهاهيم سرلئيسة:

1. اإّن النف���س الإن�س���نية ف��ي ب��دء فطرته� وخلقته��� تتمّتع ب�ل�س��تعداد المح���س والق�بلية 

ال�سرف��ة، وه��ي خ�لي��ة ع��ن كّل فعلي��ة م��ن ن�حي��ة ال�س��ع�دة وال�س��ق�ء.  وبع��د ح�س��ول 

الحرك�ت الطبيعية، والأفع�ل الختي�رية تتحّول ال�ستعدادات اإلى الفعلية وتنجم عنه� 

الت�سّخ�س�ت والتمّيزات.  

2. اإنَّ المقي����س ف��ي تفرق��ة ال�س��عيد عن ال�س��قي ه��و ال�س��ور الأخروية الملكوتي��ة، وهي ل 

تح�سل اإل بوا�سطة الأفع�ل الختي�رية الدنيوية. 

3. اإنَّ المقي��س في كم�ل وتم�مية الأعم�ل هو الخوف والخ�سية من الحّق المتع�لي، والنّية 

ال�س�دقة والإرادة الخ�ل�سة. 

4. اإّن الخ��وف والف��زع م��ن الحّق المتع�لي يوجب خ�س��ية النف���س وتقواه���، والتقوى ُتزّكي 

النف�س وُتطّهره� من الدن�س والقذارات. 

5. اإنَّ الخ�س��ية م��ن الح��ّق �س��بح�نه، له� الت�أثير الت�م في تقوى النفو���س وه��ي من العوامل 

الكبيرة لإ�سالح النفو�س، وذات قدرة فّع�لة في الت�أثير على الأعم�ل القلبية والظ�هرية 

لالإن�س���ن، وتعتب��ر �س��ببً� لقبوله��� اأي�س��ً�.  كم��� يقول اهلل تع�ل��ى: چ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 .
(1(

ڱچ 
6. لي���س في العب�دات �س��يٌء ذو اأهمية مثل النّية وخلو�سه�، لأّن ن�س��بة النّي�ت اإلى الأعم�ل 

كن�س��بة الأرواح اإل��ى الأبدان والنفو���س اإلى الأج�س���د.  ول ُتقبل عب���دة البّتة عند الحّق 

المتع�لي من دون نّية خ�ل�سة.  

7. التعريف الج�مع لل�س��رك في العب�دة، ال�س���مل لكّل مراتبه هو: اإدخ�ل ر�س� غير الحّق 

في العب�دة. 

8. التوحي��د الحقيق��ي، هو اإ�س��ق�ط الإ�س�ف�ت، والتمكين فيه يكون ب�لخال�س من ال�س��ك.  

واإّن القلب ال�سليم، هو القلب الف�رغ من مطلق ال�سرك وال�سك. 

)1) �سورة الم�ئدة، الآية 27. 
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�َس��دُّ ِمَن الَعَمِل«، وفيه 
َ

9. ورد في الحديث ال�س��ريف: »الإِْبَقاُء َعلَى الَعَمِل َحتَّى َيْخُل�َس، اأ

ح��ّث عل��ى ل��زوم المح�فظة والمواظب��ة على الأعم���ل، التي ت�سدر عن الإن�س���ن، حين 

اإنج�زه��� وبع��د تحّققه�، اإذ قد ي�أتي الإن�س���ن ب�لعمل من دون عي��ب ونق�س وخ�ليً� من 

الري�ء والُعجب وغيره، ولكّنه بعد العمل وبوا�سطة ذكره لالآخرين ُيع�ب ب�لري�ء. 

ل  ��ُل ِم��َن الَعَم��ِل« لأّن النّية هي ال�سورة الك�مل��ة للعمل، والف�سل المح�سِّ ْف�سَ
َ
��ُة اأ 10. »النِّيَّ

له، و�سحة العمل وف�س�ده وكم�له ونق�سه، مرتبطة ب�لنّية. 

11. اإّن الخطوة الأولى نحو اهلل، تتمّثل في ترك حّب النف���س، والوطء بقدمه على الأن�نية 

والّذاتية. 



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

ف اإلى معنى البالء وُيعّدد بع�س اأنواعه.   1 يتعرَّ

يبّين لم�ذا يبتلي اهلل تع�لى الإن�س�ن.   2

ي�سرح بع�س فوائد وثم�ر البالء.   3

فلسفة البالء وآثاره

الدرس الثامن:





حديث عن سرباء 
عن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل: »اإّن في كتاب علي Q: اإّن اأ�سّد النا�س بالء النبّيون، 

. واإّنما ُيبتلى الموؤمن على قدر اأعماله الح�سنة. فمن 
(1(

ثم الو�سّيون، ثم الأمثل فالأمثل

�سّح دينه وح�سن عمله ا�ستّد بالوؤه، وذلك اأّن اهلل تعالى لم يجعل الدنيا ثواباً لموؤمن، ول 

 دين��ه و�سعف عقله قّل بالوؤه، واإّن البالء اأ�س��رع اإلى الموؤمن 
(2(

عقوب��ة لكاف��ر. ومن �س��خف

.
(4(

 الأر�س«
(3(

التقّي من المطر اإلى قرار

معلى سرباء
الب��الء ه��و الختب���ر والمتح���ن ف��ي الح�س��ن والقبح، كم��� �سّرح بذل��ك اأهل اللغ��ة. يقول 

الجوه��ري ف��ي ال�سح���ح: »والب��الء الختبار يك��ون بالخير وال�س��ر، ُيق��ال اأباله بالًء ح�س��ناً 

وابتاله معروفاً، ويقول الحّق تعالى: چ ٿ ٿٿچ«.

عل��ى اأّي��ة ح���ل، اإّن كّل م��� يمتحن به الحّق جّل جالل��ه عب�ده، ُيدعى بالء اأو ابتالء، �س��واء 

ك�ن ب�لأمرا���س والأ�س��ق�م، والفقر والذّل، واإدب���ر الدني�، وغيره� من قبيل هذه الأمور اأو ك�أن 

يختبرهم بكثرة الج�ه والقتدار، والم�ل والمن�ل، وب�لزع�مة والعّزة والعظمة . 

ومعن��ى امتح���ن الح��ّق تع�ل��ى للن����س واختب�رهم، ه��و ف�سل الن����س بع�سهم ع��ن البع�س 

الآخر، لمعرفة ال�س��عيد وتمييزه عن ال�س��قّي. ولي���س الهدف اأن يعرف الحّق تع�لى من �سي�سعد 

ومن �سي�سقى، اأو من �سيكتب له النج�ح ومن �سي�سقط. لأّن علم الحّق تع�لى اأزلّي ومتعّلق بكّل 

�سيء ومحيط به قبل اإيج�ده. 

)1) الأمثل: بمعنى اأف�سل واأ�سرف.
)2)�سخف: �سعف العقل وخفته.

)3) قرا�: الم�ستقر والمك�ن.
)4) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �س 259.
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لماذا يبتلي الله تعالى اإلنسان؟
كّل عم��ل ي�س��در ع��ن الإن�س���ن، ب��ل كّل م��� يقع منه ف��ي ع�لم الدني��� وك�ن مدركً� م��ن ِقَبل 

النف�س، يترك اأثرًا لدى هذه النفو�س، من دون فرق بين الأعم�ل الح�سنة اأو ال�سيئة. ومن دون 

فرق بين اأن يكون العمل من نوع الأفراح اأو نوع الأتراح.

مث��اًل: اإّن كّل ل��ّذة مّم� يتلّذذ الإن�س���ن ب��ه من المطعوم�ت اأو الم�س��روب�ت اأو المنكوح�ت اأو 

غيره���، تت��رك اأثرًا في النف���س، ويح�سل تعّلق ومحّبة في عمق النف���س تج�ه��ه، ويزداد توّجه 

النف�س اإليه. 

وكّلم� توّغل الإن�س���ن في اللذائذ والم�س��تهي�ت اأكثر، ازداد تعّلق النف���س وحّبه� لهذا الع�َلم 

اأكثر. وغدا ركونه واعتم�ده على هذا الع�َلم اأكبر فتترّبى النف�س وترت��س على التعّلق ب�لدني�.

وكّلم��� ك�نت المتع ف��ي ذائقته اأحلى، ك�نت جذور محّبة الدني� في قلبه اأكثر. وكّلم� توّفرت 

و�س�ئل العي�س والِع�سرة والراحة ب�سكل اأوفى، اأ�سبحت دوحة التعّلق ب�لدني� اأقوى.

وكّلم� اأقبلت النف���س اإلى الدني� اأكثر كّلم� ك�نت غفلته� عن الحّق وع�لم الآخرة اأكثر. ف�إّن 

نف���س الإن�س���ن اإذا ركن��ت اإل��ى الدني� كّليً� و�س���ر توّجهه� م�ّدي��ً� ودنيويً�، ان�سرف��ت عن الحّق 

.
(1(

المتع�ل ودار الكرامة نه�ئيً�: چ ے ے ۓ ۓ ڭڭ چ 

ف�لنهم�ك في بحر اللذائذ والم�ستهي�ت ي�سرف الإن�س�ن اإلى حّب الدني� من دون اختي�ر. 

 ُي�س��ّبب الغفلة عن ع�لم 
(2(

وحّب الدني� يوجب النفور من غيره�. والإقب�ل على ع�لم الملكوت

، وكذلك العك�س.
(3(

الُملك

فل��و ا�س��ت�ء الإن�س���ن من �س��يء و�س��عر بب�س���عته، ا�س��تدعت �سورة ذل��ك ال�س��يء الكراهية 

والنفور. وكّلم� ك�نت تلك ال�سورة في النف�س اأقوى، ك�ن النفور والنزج�ر اأكثر. 

فمثاًل: اإذا دخل �سخ�س اإلى بلد وابُتلي فيه ب�أ�سق�م واآلم، وع�نى من ورائه م�س�كل داخلية 

وخ�رجي��ة، ف�إّنه �س��يكره هذا البلد و�س��ينفر منه. وكّلم� ك�نت مع�ن�ته اأكث��ر ك�ن هروبه ونفوره 

منه اأكثر، واإذا وجد مدينة اأف�سل ف�سيقبل عليه�.

)1) �سورة الأعراف، الآية 176.
)2)ع�لم الملك: ع�لم الظاهر �الماد�ات.

)3)ع�لم الملكوت: ع�لم الغيب �الم�ن��ات.
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ف�لإن�س���ن اإذا ع����س هموم الدني� واآلمه� واأ�سق�مه� وم�س���كله� وعن�ءه�، و�سعر ب�أّن اأمواج 

الفتن والمحن تزحف نحوه، نق�َس تعّلقه به�، وقّل ركونه اإليه�، ونفر قلبه منه�. 

واإذا اعتقد بوجود ع�لم اآخر، وف�س�ء رحب ف�رغ من جميع اأنواع ال�سق�ء والتع��سة، ارتحل 

اإلي��ه. واإذا ل��م يتمّك��ن من ال�س��فر بج�س��مه لذهب بروح��ه وبعث بقلب��ه اإلى ذل��ك الع�َلم. ومن 

المعلوم، اأّن المف��س��د الروحية والخلقية وال�س��لوكية ب�أ�سره� تنجم عن حّب الدني� والغفلة عن 

اهلل �س��بح�نه وع�ل��م الآخرة، واأّن حّب الدني� راأ���س كّل خطيئة. في حي��ن اأّن ال�سالح الروحّي 

، ومن الالمب�لة ب�لدني� 
(1(

والخلق��ّي وال�س��لوكّي، ينبعث م��ن التوّجه نحو الحّق، ودار الكرام��ة

وعدم النبه�ر بزخ�رفه�.

من اوسئد وفمار سرباء

1. اإلعراض عن الدنيا:
اإذًا، علمن��� م��ن ه��ذا التمهيد ب�أّن لطف الحّق تب�رك وتع�لى وعن�يته كّلم� �س��ملت �س��خ�سً� 

اأكثر، وو�س��عته رحمة الّذات المقّد�س��ة ب�سورة اأوفى، اأبعده �س��بح�نه عن هذا الع�َلم وزخ�رفه 

اأكثر، ودفع به نحو اأمواج المحن والفتن اأكثر، حتى تنقلع رغبته ب�لدني�، فيوّجه وجهه ح�س��ب 

م�س��توى اإيم�ن��ه اإل��ى ع�ل��م الآخ��رة وترتب��ط روحه بذل��ك الع�َل��م. واإن لم يكن م��ن جدوى في 

احتم���ل �س��دائد المح��ن اإل ه��ذه الجهة، وه��ي النزج�ر والإعرا���س عن الدني��� والإقب�ل نحو 

الآخرة لوحده� لكفى.

وف��ي الحديث ال�س��ريف اإ�س���رة اإل��ى هذا المعنى: ع��ن الإم�م الب�قر Q ق���ل: »اإّن اهلل 

تعال��ى ليتعاه��د الموؤم��ن بالب��الء كم��ا يتعاه��د الرج��ل اأهل��ه بالهدي��ة ف��ي الغيب��ة، ويحميه 

 .
(2(

الدنيا كما يحمي الطبيب المري�س«

ونق��ل ه��ذا المعن��ى ف��ي حدي��ث اآخر. ول يح�س��بّن اأح��د اأّن محّبة الح��ّق و�س��ّدة عن�ية ذاته 

الأقد���س، لبع���س عب���ده جزاف وم��ن دون جهة � والعي�ذ ب���هلل � بل كّل خط��وة يخطوه� موؤمن 

.
(3(

وعبد من عب�ده، غمرته رحمة الحّق المتع�لي واأقبل على عبده قدر ذراع

)1) دا� الكرامة: ع�لم الآخرة.
)2) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �س 255.

)3) ��د ف��ي الحدي��ث القد�س��ي »م��ن تقرب اإلّي �س��برًا تقربت اإليه ذراعً�« العاّلمة المجل�س��ي، �حا� الأن��وار، ج3، �س313 
»كت�ب التوحيد« الب�ب 14. المتقي الهندي، كنز العم�ل ج1، �س225 الحديث 135.
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اإّن َمَث��َل الإيم���ن وتوفي��ر بواعث التوفي��ق، َمَثُل اإن�س���ن قد حمل م�سب�حً� و�س��لك طريقً� 

مظلمً� فكّلم� تقّدم خطوة، اأ�س�ء اأم�مه واهتدى للخطوة الالحقة. فكّلم� رفع الإن�س�ن قدمً� 

نحو ع�لم الآخرة، اّت�سح ال�سبيل اأكثر، وغمرته عن�ي�ت الحّق ب�سورة اأكبر، وتوّفرت عوامل 

التوّج��ه اإل��ى ع�ل��م الق��رب � الآخرة � والنزع���ج عن ع�لم البع��د � الدني�� والعن�ي���ت الأزلية 

للحّق المتع�لي اإّنم� ت�س��ع الأنبي�ء والأولي�ء لعلمه � �س��بح�نه � الأزلّي بط�عتهم اأّي�م التكليف. 

كم� اأّنكم لو علمتم اأي�م طفولة ولديكم ب�أّن اأحدهم� �س��ُيطيعكم وي�س��عى في ت�أمين ر�س�كم 

وث�نيهم� يبعث على �س��خطكم وامتع��سكم، فمن المعلوم اأّن األط�فكم �ست�سمل المطيع اأكثر 

من الث�ني منذ الأّي�م الأولى.

2. اإلكثار من ذكر اهلل واالنقطاع إليه:
 ومن فوائد �سّدة ابتالء الخوا�ّس من العب�د، اأّن هوؤلء من خالل المحن والمع�ن�ة، يذكرون 

الحّق وين�جونه ويت�سّرعون على اأعت�به المقّد�سة، في �س�حة ذاته الأقد�س، ويعي�سون مع ذكره 

وفكره. ومن الطبيعّي اأّن نوع بني الإن�س�ن يت�سّبث حين ال�سّدة بكّل م� يرجو فيه النج�ة، وعند 

 اإّل الحّق، توّجهوا 
ً
الرخ���ء والراح��ة يغفل عنه. وّلم� ك�ن الخوا�ّس من العب���د، ل يعرفون ملج�أ

نح��وه، وانقطع��وا اإل��ى مق�مه المقّد���س، واإّن الحّق المتع���ل يوّفر لهم �س��بب النقط�ع اإليه من 

خالل عن�يته الخ��سة بهم.

 ول ُت�ست�س�غ هذه الف�ئدة � من البتالء � وحّتى الف�ئدة ال�س�بقة، لدى الأنبي�ء والأولي�ء 

لين، لتنّزه مق�مهم ال�س�مخ عن ذلك، وعدم انعط�ف قلوبهم تج�ه الدني�، ول تتبّدل  الُكمَّ

ف��ي النقط�ع اإل��ى الحّق من جّراء تغّير الأحوال. وُيمكن اأن يك��ون اإيث�ر الأنبي�ء والأولي�ء 

للفق��ر عل��ى الغنى، والبت��الء على الراحة، والمع�ن���ة على غيره� نتيج��ة اأّنهم وقفوا من 

خالل النور الب�طنّي والمك��سف�ت الروح�نية على اأّن الحّق المتع�لي ل ينظر بعين اللطف 

اإلى هذا الع�َلم ول اإلى زخ�رفه، ول يكون للدني� وم� فيه� موقع اأم�م �س�حته المقّد�سة اإّل 

الذّل والهوان.
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. ففي الحديث اأّن جبرائيل قد نزل على ر�س��ول 
(1(

والأح�ديث ال�س��ريفة �س���هدة على ذلك

اهلل P ومعه مف�تيح خزائن الأر�س وق�ل لو اخترته� لم� هبط من درج�تك الأخروية �سيء 

 .
(2(

اأب��دًا. ولك��ن ر�س��ول اهلل P قد امتنع عن القب��ول توا�سعً� للحّق �س��بح�نه، ف�خت�ر الفقر

وفي الك�في ال�س��ريف في حديث ب�س��نده عن الإم�م ال�س�دق Q: »اإنَّ الَكاِفَر َلَيُهوُن َعلَى 

، وذلك من جّراء ه��وان الدني� في عين الحّق 
(3(

ْعَط��اُه ذِل��َك«
َ
ْنَي��ا ِبَم��ا فيه��ا اأ َلُه الدُّ

َ
اهلِل َل��ْو �َس��اأ

الكبي��ر المتع�ل��ي. وف��ي حدي��ث اإّن الحّق جّل وع��ال منذ اأن خل��ق الع�لم الم�ّدي ل��م ينظر اإليه 

نظرة لطف وعن�ية. 

3. المقام المحمود عند اهلل:
�س��ير اإليه ف��ي الأخب�ر، اأّن له��م درج�ت ل 

ُ
 وم��ن فوائ��د �س��ّدة ابت��الء الموؤمنين ح�س��ب م� اأ

ين�لونه� اإّل من وراء الم�س�ئب والأ�سق�م والآلم. وُيحتمل اأن تكون هذه الفوائد �سورة � غيبية 

� لالإعرا�س عن الدني� والإقب�ل على الحّق المتع�لي.

 وُيمك��ن اأن تك��ون �س��ورة ملكوتية له��ذه المحن حيث ل تبلغ اإّل بع��د ح�سوله� � البلّي�ت � في 

ع�ل��م الُمل��ك وابتالء الإن�س���ن به���، كم� ورد في الحديث ال�س��ريف الم�أثور في الك�في ب�س��نده 

اإل��ى الإم���م ال�س�دق Qق���ل: »اإِنَُّه َلَيُك��وُن ِلْلَعْب��ِد َمْنِزَلٌة ِعْن��َد اهلِل َفَما َيناُله��ا اإّل ِباإِْحَدى 

.
(4(

لََتْيِن اإّما ِبَذهاِب ماٍل اأْو ِبَبِليٍَّة في َج�َسِدِه« الَخ�سْ

 وفي رواية �س��ه�دة الإم�م اأبي عبد اهلل الح�س��ين Q اأّنه راأى جّده ر�سول اهلل P في 

.
(5(

َهاَدِة« المن�م واأخبره ب� »اإنَّ َلَك َدَرَجًة ِفي الَجنَِّة َل َتَناُلَها اإّل ِبال�سَّ

)1) نهج البالغة، خط�ب الإم�م علي Q الخطبة 192 �س285 » الخطبة الق��سعة »ال�سيخ �سبحي ال�س�لح«.
)2) اإ�س���رة للحدي��ث »وهب��ط �ــع جبري��ل مل��ك لم �طا� الأر�س ق��ط، ��ه مف�تيخ خزائ��ن الأر�س فق�ل: �ــا �حم� اإن ربك 
يقرئك ال�س��الم ويقول هذه مف�تيح خزائن الأر�س، ف�إن �س��ئت فكن نبيً� عبدًا �ا� �س��ئت فكن نبيً� ملكً�، ف�أ�س���ر اإليه 

جبرئي��ل Q ا�� توا�س��ع �ــا �حمــ� فق�ل: بل اك��ون نبيً� عبدًا ثّم �سعد اإلى ال�س��م�ء« اآم�لي ال�سدوق، المجل���س 69 

الحديث 3.

)3) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �س259.
)4) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �س 257.

)5) العاّلمة المجل�سي، �حا� الأنوار، ج 44، �س 313.
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 وم��ن المعل��وم اأّن ال�س��ورة الملكوتي��ة لل�س��ه�دة ف��ي �س��بيل اهلل ل��م تح�س��ل اإّل بع��د وق��وع 

ال�س��ه�دة ف��ي ع�َل��م المل��ك � ع�لمن� الح��س��ر � كم� برهن على ذل��ك في العل��وم الع�لية. وورد 

. وفي الك�في عن 
(1(

ف��ي الأخب���ر المذك��ورة اأّن لكّل عمل في ه��ذا الع�َلم �سورة في ع�َلم اآخ��ر

 َقْوماً اإّل 
ُ
ْج��ِر َلَم��َع َعظي��ِم البالِء َوم��ا اأَح��بَّ اهلل

َ
الإم���م ال�س�دق  Qق���ل: »اإِنَّ َعظي��َم الأ

 .
(2(

اْبَتالُهْم«

)1) كم��� ��د ف��ي حدي��ث »المعراج« عن الإم�م ال�س�دق Q ا�� ر�س��ول اهلل P ق�ل: »ف�إذا اأن� بقوم بين ا����هم موائد 
�ــ� لحــم طي��ب �لحــم خبيث، �هم ي�أكلون الخبي��ث ويدعون الطيب، ف�س���ألت جبرئيل �� هوؤلء فق���ل: الذ�� ي�أكلون 

الح��رام ويدع��ون الح��الل �� اأمتك، ق�ل: ثم �ر�ت ب�أقوام لهم م�س���فر كم�س���فر البل يقر�س اللحم �� اج�س���مهم 

وُيلق��ى ف��ي اأفواهه��م، فقلت: �� هوؤلء �ــا جبرئيل؟ فق�ل: هم الهم�زون اللم�زون، ثم �ــر�ت ب�أقوام تر�سخ �ج�ههم 

و�سخورهم ب�ل�سخر، فقلت: �� هوؤلء �ا جبرئيل؟ فق�ل: الذ�� يتركون �سالة الع�س�ء. 

العاّلم��ة المجل�س��ي، �حــا� الأنوار ، ج6، ���س239 »كت�ب العدل والمع�د، ب���ب احوال البرزخ والقبر وعذابه و�س��وؤاله«. 

وكذلك ج�ء في علم اليقين ج3 �س884 »المق�سد الرابع« الب�ب 3.

)2) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �س 252.
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سرمهاهيم سرلئيسة: 

1. الب��الء ه��و الختب�ر والمتح�ن في الح�س��ن والقبح، كم� �سّرح بذل��ك اأهل اللغة.  يقول 

الجوه��ري ف��ي ال�سح���ح: »والب��الء الختبار يك��ون بالخير وال�س��ر، ُيقال اأب��اله بالًء 

ح�سناً وابتاله معروفاً، ويقول الحّق تعالى: چ ٿ ٿٿ چ. 

2. كّل عم��ل ي�س��در عن الإن�س���ن، ب��ل كّل م� يقع منه في ع�لم الدني��� وك�ن مدركً� من ِقَبل 

النف���س، يترك اأثرًا لدى هذه النف���س، من دون فرق بين الأعم�ل الح�س��نة اأو ال�س��يئة، 

ومن دون فرق بين اأن يكون العمل من نوع الأفراح اأو نوع الأتراح. 

3. كّلم� توّغل الإن�س�ن في اللذائذ والم�ستهي�ت اأكثر، ازداد تعّلق النف�س وحّبه� لهذا الع�َلم 

اأكثر.  وغدا ركونه واعتم�ده على هذا الع�َلم اأكبر، وكّلم� اأقبلت النف�س اإلى الدني� اأكثر 

كّلم��� ك�ن��ت غفلته��� عن الح��ّق وع�لم الآخ��رة اأكثر، ف�لإقب���ل على ع�لم الملك ُي�س��ّبب 

الغفلة عن ع�لم الملكوت، وكذلك العك�س. 

4. من فوائد وثم�ر البالء:

-  الإعرا�س عن الدني�: اإنَّ الإن�س���ن اإذا ع����س هموم الدني� واآلمه� واأ�س��ق�مه� وم�س���كله� 

وعن�ءه���، و�س��عر ب�أّن اأم��واج الفتن والمحن تزحف نحوه، نق�َس تعّلق��ه به�، وقّل ركونه 

اإليه���، ونف��ر قلب��ه منه���.  واإذا اعتقد بوجود ع�ل��م اآخر، وف�س�ء رحب ف���رغ من جميع 

اأنواع ال�سق�ء والتع��سة؛ ارتحل اإليه، اإن لم يكن بج�سده فبقلبه. 

-  الإكث���ر م��ن ذك��ر اهلل والنقط�ع اإليه: فمن خالل المحن والمع�ن�ة، يذكر الن����س الحّق 

وين�جونه ويت�سّرعون على اأعت�به المقّد�س��ة، ويعي�س��ون مع ذكره وفكره.  ومن الطبيعي 

اأّن نوع بني الإن�س�ن يت�سّبث حين ال�سّدة بكّل م� يرجو فيه النج�ة، وعند الرخ�ء والراحة 

يغفل عنه. 

�س��ير اإليه في 
ُ
-  المق���م المحم��ود عن��د اهلل: م��ن فوائد �س��ّدة ابتالء الموؤمنين ح�س��ب م� اأ

الأخب�ر، اأّن لهم درج�ت ل ين�لونه� اإّل من وراء الم�س�ئب والأ�سق�م والآلم.  





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

ي�ستدّل على اأنَّ الدني� لي�ست محاّلً للثواب والعق�ب    1

الإلهيين.

ي�سرح الأمور التي يمتحن اهلل به� عب�ده.    2

يذكر بع�س اآراء العلم�ء حول بالء الأنبي�ء.   3

الدنيا دار ابتالء وامتحان

الدرس التاسع:





 رلثوسب وسرعقاب
ً ّ
سردنيا ريست محا

اإّن ه��ذا الع�َل��م الدني��وّي لم��� فيه من النق���س والق�س��ور وال�سعف ل يك��ون دار كرامة ول 

محاّلً لثواب الحّق �سبح�نه ول محاّلً لعذابه وعق�به، لأّن دار كرامة الحّق عّز وجّل ع�َلٌم تكون 

نعم��ه خ�ل�س��ة وغير م�س��وبة ب�لنقم، وراحته غير مخلوطة ب�ل�س��ق�ء والتع��ب، ومثل هذه النعم 

غي��ر متوّف��رة ف��ي هذا الع�َلم الدنيوّي، لأّنه دار التزاحم وال�س��راع. واإّن كّل نعمة من نعم هذا 

الع�َل��م ه��ي دف��ع لالآلم. ون�س��تطيع اأن نقول: اإّن لّذات��ه تبعث على الآلم لأّن اإثر كل لّذة �س��ق�ًء 

ون�سبً� واألمً�.

بل اإّن م�ّدة هذا الع�َلم الدنيوّي تتمّرد على قبول الرحمة الخ�ل�سة والنعمة المح�سة غير 

الم�س��وبة ب�لم��ك�ره. وهك��ذا العذاب وال�س��ق�ء والآلم والتعب في هذا الع�َل��م ل تكون خ�ل�سة، 

ب��ل يك��ون كّل األم وتعب محفوف��ً� بنعمة اأو ِنَعم، ف�إّن م�ّدة هذا الع�َل��م تتمّرد على قبول العذاب 

الخ�ل�س المطلق. 

اإّن دار عذاب الحّق �سبح�نه ودار عق�به، دار فيه� العذاب المح�س والعق�ب المح�س، واإّن 

اآلمه� واأ�س��ق�مه� ل ُت�س�هى ب�آلم واأ�س��ق�م هذا الع�َلم الدنيوي، ك�أن يم�ّس العذاب ع�سوًا دون 

اآخر، اأو يكون ع�سو �س�لمً� وفي راحة والآخر في تعب و�سق�ء.

�سير اإلى بع�س م� ذكرن� في الحديث ال�سريف عندم� يقول: »... وذلك اأّن اهلل تعالى 
ُ
وقد اأ

لم يجعل الدنيا ثواباً لموؤمن ول عقوبة لكافر«. 

فع�َلم الدني� دار تكليف، ومزرعة الآخرة، وع�لم الك�سب. وع�لم الآخرة دار جزاء ومك�ف�أة 

وعق�ب. اإّن الذين يتوّقعون من الحّق �سبح�نه اأن ينتقم في هذا الع�َلم من كّل مرتكب مع�سية 

اأو ف�ح�سة اأو جور اأو اعتداء، ب�أّن ي�سع عّز وجّل حّدًا له، فيقطع يده ويقلع الع��سي من الوجود، 
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ه��م غ�فل��ون عن اأّن مثل ه��ذا العق�ب خالف النظم وال�س��ّنة الإلهية التي اأقّره� اهلل �س��بح�نه 

وتع�لى. 

اإّن ه��ذه ال��دار دار امتح���ن وتفريق بين ال�س��قّي وال�س��عيد، والمطيع والع��س��ي، وهي ع�لم 

ظه��ور الفعلي���ت، ولي�س��ت بدار تبّين نت�ئ��ج الأعم�ل والمل��ك�ت. واإذا انتقم الح��ّق المتع�ل من 

ظ�لم، لأمكنن� القول اإّن عن�ية الحّق عّز وجّل قد �سملته.

واإذا ترك اأهل الموبق�ت والظلم في �ساللهم وغّيهم، ك�ن ذلك ا�ستدراجً�، كم� يقول اهلل 

، ويق��ول ع��ّز 
(1(

�س��بح�نه: چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦچ 

ا�س��مه اأي�س��ً�:»چگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ 

.
(2(

ڻۀ ۀ ہ ہچ« 
وع��ن الإم���م ال�س�دق Q ق�ل: »اإذا اأح��دث العبد ذنباً ُجّدد له نعمة فيدع ال�س��تغفار 

.
(3(

فهو ال�ستدراج«

بماذس يمتحن سرله عبا ف ؟ 
اإّن النفو���س الب�س��رية من��ذ ظهوره��� وتعّلقه� ب�لأج�س���د، وهبوطه� اإلى ع�َل��م الدني�، تكون 

 الح�س��نة وال�س��ّيئة، بل تج�ه جميع 
(5(

 تج�ه جميع العلوم والمع�رف والملك�ت
(4(

على نحو القّوة

الإدراك�ت.

ثم تتدّرج بعن�ية الحّق جّل جالله نحو الفعلية �سيئً� ف�سيئً�، فتظهر اأوًل الإدراك�ت ال�سعيفة 

الجزئية، مثل ح��ّس��ة اللم���س والحوا���س الظ�هرية الأخرى؛ الأخ���ّس ف�لأخ���ّس، ثم تظهر ث�نيً� 

الإدراك�ت الب�طنية ب�لتدريج اأي�سً�.

ولك��ّن الملك�ت ل تزال موجودة ب�لق��ّوة، ف�إذا لم تت�أّثر بعوامل ُتفّجر فيه� الط�ق�ت الخّيرة 

وُتركت لوحده�، ف�س��تنت�سر الخب�ئث و�س��تتحّقق الملك�ت الف��س��دة و�س��تنعطف نحو القب�ئح 

)1) �سورة القلم، الآيت�ن 44 -  45.
)2) �سورة اآل عمران، الآية 178.

)3) الطبر�سي، مجمع البي�ن، ج5، �س 340.
)4) القوة: الق�بلية وال�ستعداد.

)5) الملك�ت: الحا�ت الرا�سخة في النف�س.
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والم�س���وئ، لأّن الدواع��ي الداخلي��ة الب�طني��ة ك�ل�س��هوة والغ�س��ب وغيرهم��� ت�س��وق الإن�س���ن 

اإل��ى الفج��ور والتع��ّدي والظلم. وبعد انقي���ده لهم� يتحّول في فترة ق�سي��رة اإلى حيوان عجيب 

و�سيط�ن غريب.

ولّم� ك�نت عن�ية الحّق تع�لى ورحمته قد و�س��عت بني الب�س��ر في الأزل، جعل لهم �س��بح�نه 

ب، هم� بمث�بة جن�حين يطير بهم� من ح�سي�س  ح�سب تقدير دقيق نوعين من المرّبي والمهذِّ

الجه��ل والنق���س والقب�ح��ة وال�س��ق�ء اإل��ى اأوج العل��م والمعرفة والكم���ل والجم�ل وال�س��ع�دة، 

وُيحّرر نف�سه من �سغط �سيق ع�لم الطبيعة اإلى الف�س�ء الرحب الملكوتّي الأعلى وهم�: 

ي الب�طنّي المتج�ّسد في العقل والقدرة على التمييز بين الح�سن والقبيح.  1.  المربِّ

ي الخ�رجّي المتمّثل في الأنبي�ء والأدّلء لطرق ال�سع�دة وال�سق�ء.  2.  المربِّ

وكلٌّ منهم� ل يوؤّدي دوره بدون الآخر، اإذ اإّن العقل الب�س��رّي ع�جز لوحده عن معرفة طرق 

ال�س��ع�دة وال�س��ق�ء، واكت�س���ف الطريق اإلى ع�َلم الغيب، ون�س�أة الآخرة. كم� اأّن هداية الأنبي�ء 

واإر�س�دهم ل تكون موؤّثرة بدون اإدراك العقل والقدرة على التمييز. 

ف�لح��ّق تب���رك وتع�ل��ى، منحن� هذين النوعين م��ن الموّجه لكي نجع��ل الط�ق�ت المكتنزة 

وال�ستعدادات الك�منة في النفو�س تتحّرك من القّوة اإلى الفعلية والظهور.

وق��د وهبن��� الح��ّق تع�لى ه�تي��ن النعمتين الكبيرتي��ن امتح�نً� لن��� واختب���رًا، فبهم� يتمّيز 

اأف��راد بن��ي الإن�س���ن بع�سهم من البع�س الآخر، ويتّم الف�سل بين ال�س��عيد وال�س��قي، والمطيع 

والع��سي، والك�مل والن�ق�س.

.
(1(

كم� ق�ل اأمير الموؤمنين Q: »والذي بعثه بالحّق لتبلبلّن ولتغربلّن غربلة«

وعن الإم�م ال�س�دق Q: »ل بّد للنا�س من اأن ُيمّح�سوا وُيمّيزوا وُيغربلوا وُي�ستخرج 

.
(2(

في الغربال خلٌق كثير«

)1) نهج البالغة، خطبة الإم�م علي Q، خطبة 16، ال�سيخ �سبحي ال�س�لح.
)2) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج1، �س 375.
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 مّما اأمر اهلل اأو 
(2(

 اأو ب�س��ط
(1(

ومن حديث اآخر عنه Q: »اإّنه لي���س �س��يء فيه قب�س

.
(3(

نهى عنه اإل وفيه هلل عّز وجّل ابتالء وق�ساء«

فكّل عط�ء وتو�س��عة اأو منع واإم�س���ك امتح�ن لالإن�س���ن، كم� اأّن كّل اأمر ونهي وتكليف يكون 

امتح�نً� اأي�سً�. 

ف���إّن بع��ث الر�س��ل ون�س��ر الكت��ب ال�س��م�وية اإّنم��� هو لغربل��ة الن����س ولف�سل الأ�س��قي�ء عن 

ال�س��عداء والمطيعين ع��ن المع��سي. فنتيجة الختب�ر ب�سورة مطلقة، هي ف�سل ال�س��عيد عن 

ال�سقّي على �سعيد الواقع الخ�رجّي.

وتتّم في هذا المتح�ن والتمحي�س حّجة اهلل على خلقه اأي�سً�، وتكون تع��س��ة و�س��ع�دة كّل 

�سخ�س عن حّجة وبّينة، ول يبقى لأحد مج�ل لالعترا�س.

فمن �س��عى في طريق ال�س��ع�دة والحي�ة الأبدية، ك�ن �س��عيه توفيقً� من اهلل وهداية له، لأّنه 

�س��بح�نه قد وّفر له جميع اأ�س��ب�ب هذا ال�س��بيل. ومن جّد في طريق ال�س��ق�ء ووّجه وجهه نحو 

اله��الك ومت�بع��ة الهوى وال�س��يط�ن مع توّف��ر كّل طرق الهداية واأ�س��ب�ب ال�س��ع�دة، فقد اخت�ر 

بنف�س��ه الهالك والتع��س��ة، رغم قي�م الحّجة الب�لغة للحّق تب�رك وتع�لى على خالف م� ارت�آه: 

.
(4(

چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې چ 

آرسء حول باء سألنبياء
يقول المحّدث الكبير المجل�سّي عليه الرحمة: 

��ة،  »ف��ي ه��ذه الأحادي��ث )اأي اأحادي��ث ابت��الء الأنبي��اء( ال��واردة م��ن ط��رق العاّم��ة والخا�سّ

دلل��ة وا�سح��ة عل��ى اأّن الأنبياء والأو�سياء R، في الأمرا�س الح�س��ّية والباليا الج�س��مية 

كغيره��م ب��ل ه��م اأولى بها من الغير تعظيماً لأجرهم ال��ذي يوجب التفا�سل في الدرجات ول 

يق��دح ذل��ك ف��ي رتبته��م ب��ل ه��و تثبي��ت لأمرهم واأّنه��م ب�س��ر. اإذ لو ل��م ُي�سبهم ما اأ�ساب �س��ائر 

)1) القب�س: الإم�س�ك �المنع.
)2) الب�سط: الن�سر والعط�ء.

)3) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج1، �س 152.
)4) �سورة البقرة، الآية 286.
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.
(1(

الب�سر مع ما يظهر في اأيديهم من خرق العادة، لقيل فيهم ما قالت الن�سارى في نبّيهم«

وق���ل المحّق��ق الطو�س��ي، في كت���ب التجريد في بحث م��� يجب كونه في كّل نب��ي: »واأن ل 

 .
(2(

يكون فيه كّل ما ينفر عنه الخلق«

وق���ل عاّلم��ة علم�ء الإ�س��الم -  ر�سوان اهلل عليهم -  في �س��رح هذه الجمل��ة: »واأن يكون 

منّزهاً عن الأمرا�س المنّفرة نحو الأنبة و�سل�س الريح والجذام والبر�س لأّن ذلك كّله مّما 

.
(3(

ُينّفر عنه فيكون نافياً للغر�س من البعثة«

: اإّن درجة النبّوة واإن ك�نت ت�بعة للكم�لت النف�سية والدرج�ت الروح�نية، 
(4(

يقول الك�تب

ول عالقة له� ب�لج�س��م. واإّن النق�ئ�س الج�س��م�نية واأمرا�سه� ل ُت�س��يء اإلى المق�م الروح�نّي 

لالأنبي���ء واإّن الأمرا���س المنّف��رة ل ُتقّل��ل �س��يئً� من عل��ّو �س���أنهم وعظمة رتبته��م، اإن لم توؤّكد 

�سير اإليه�.
ُ
كم�لتهم وتدعم درج�تهم، كم� اأ

 ل يخلو من وجه، لأّن عوام الن��س ل ُيفّرقون بين المق�م�ت 
(5(

ولكن م� األمح اإليه المحّقق�ن

-الج�س��م�نية والروحية-  ويح�س��بون اأّن النق�س الج�س��م�نّي نتيجة النق�س الروحّي اأو مالزم 

له. ويعتبرون اأّن من عن�ية الحّق �س��بح�نه اأن ل ُي�سيب الأنبي�ء اأ�سح�ب ال�س��ريعة والمبعوثين 

ب�لر�س�لة، ب�أمرا�س ُت�سّبب نفرة الطب�ع وا�ستيح��س الن��س.

فع��دم ابتالئه��م ل يكون نتيجة اأّن هذه الم�س�ئب والبالي� تحّط من مق�م النبّوة، بل لأجل 

ف�ئ��دة ه��ي اإكم�ل التبليغ والإر�س���د. وعلي��ه ل م�نع من ابتالء بع�س الأنبي���ء الذين لم يحظوا 

ب�ل�سريعة، وابتالء الأولي�ء الكب�ر والموؤمنين بمثل هذه المحن. كم� ك�ن النبّي اأيوب والموؤمن 

حبيب النّج�ر مبتلين.

)1) العاّلمة المجل�سي، �حا� الأنوار، ح64، �س250.
)2) المحّقق الطو�سي، ك�سف المراد في �سرح تجريد العتق�د، �س218، المق�سد الرا�ع في وجوب الع�سمة.

)3) م.ن.
)4) اأي الإم�م الخميني )�س(. 

)5) المحّقق�ن اأي المحقق الطو�سي، وعالمة علم�ء الإ�سالم؛ اأي العاّلمة الحلّي.
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P بالء الرسول األكرم
 ،

(1(
يظه��ر ف��ي نه�ي��ة الحديث ال�س��ريف: ».. ومن �َس��ُخف دينه و�سع��ف عقله، قل ب��الوؤه«

اأّن البالي� تكون ج�س��م�نية اأو روح�نية، ف�لأ�س��خ��س ال�سع�ف في عقولهم واإدراكهم في اأم�ن 

م��ن المع�ن���ة الروحية والنزع�ج���ت العقلية، على خالف من يتمّتع ب�لعق��ل الك�مل والإدراك 

الحذق، حيث تزداد مع�ن�ته وم�س�ئبه.

ومن المحتمل اأن يعود اإلى هذا المعنى كالم الر�سول P الق�ئل: »ما اأوذي نبي مثل ما 

.
(2(

اأوذيت«

لأّن كّل م��ن ُي��درك جالل الرّب وعظمته اأكثر، ويقف على المق�م المقّد���س للحّق جّل وعال 

ب�س��كل اأعم��ق، يت�أّل��م ويتعّذب من جّراء ع�سي���ن العب�د وهتكهم للحرمة اأكث��ر. واأي�سً� كّل من 

ك�نت رحمته وعن�يته و�س��فقته على عب�د اهلل اأكثر، ت�أّذى من اعوج�ج العب�د و�س��ق�ئهم اأكثر. 

وقطع��ً� ك�ن خ�ت��م النبّيين P في كّل المق�م�ت والمن���زل الكم�لية، اأكمل من جميع النبّيين 

والأولي�ء وبني الإن�س�ن فتكون محنه واآلمه اأعمق.

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �س 259.
)2) العاّلمة المجل�سي، �حا� الأنوار، ج 39، �س 56. 
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سرمهاهيم سرلئيسة: 

1. اإّن ه��ذا الع�َل��م الدنيوّي لم��� فيه من النق�س والق�سور وال�سع��ف ل يمكن اأن يكون دار 

كرام��ة ول مح��اّلً لثواب الحّق �س��بح�نه ول محاّلً لعذابه وعق�ب��ه، لأّن دار كرامة الحّق 

عّز وجّل تكون نعمه خ�ل�سة وغير م�سوبة ب�لنقم، ومثل هذه النعم غير متوّفرة في هذا 

الع�َل��م الدني��وي، لأّن��ه دار التزاح��م وال�سراع.  ب��ل اإّن م�ّدة هذا الع�َلم الدنيوي لي���س 

لديه��� ق�بلي��ة الرحمة الخ�ل�س��ة والنعمة المح�سة غير الم�س��وبة ب�لم��ك�ره، ول ق�بلية 

العذاب الخ�ل�س المطلق. 

ي الب�طني المتج�ّس��د في  2. جع��ل اهلل �س��بح�نه لالن�س���ن نوعي��ن م��ن المرّبي هم���: المربِّ

��ي الخ�رج��ي المتمّثل في  العق��ل والق��درة عل��ى التميي��ز بين الح�س��ن والقبي��ح، والمربِّ

الأنبي�ء والأدّلء على طرق ال�سع�دة وال�سق�ء، وكلٌّ منهم� ل يوؤّدي دوره بدون الآخر، اإذ 

اإّن العقل الب�س��رّي ع�جز لوحده عن معرفة طرق ال�س��ع�دة وال�سق�ء، واكت�س�ف الطريق 

اإلى ع�َلم الغيب، ون�س�أة الآخرة.  كم� اأّن هداية الأنبي�ء واإر�س�دهم ل تكون موؤّثرة بدون 

اإدراك العق��ل والق��درة عل��ى التمييز.  وقد وهبن� الحّق تع�ل��ى ه�تين النعمتين امتح�نً� 

واختب�رًا للغربلة ولف�سل ال�سعيد عن ال�سقّي. 

3. اإنَّ كّل عط�ء وتو�س��عة اأو منع واإم�س���ك امتح�ن لالإن�س���ن، كم� اأّن كّل اأمر ونهي وتكليف 

هو امتح�ٌن اأي�سً�. 

4. هن�ك وجهت� نظر فيم� يرتبط ب�بتالء الأنبي�ء ب�لأمرا�س والآف�ت الج�س��مّية المنفّرة؛ 

راأي راف���س ب�لمطل��ق، وراأي ل يمن��ع من��ه ب��ل ي��رى اأن في��ه ع�م��ل ارتق���ء وتك�مل عند 

الموؤمن اأو النبّي. 

5. ك�ن خ�ت��م النبّيي��ن P في كّل المق�م�ت والمن���زل الكم�لية، اأكمل من جميع النبّيين 

والأولي���ء وبن��ي الإن�س���ن لذا ك�نت محنه واآلم��ه اأعمق وق�ل P: »م��ا اأوذي نبّي مثل 

 .»
(1(

ما اأوذيت

)1) العاّلمة المجل�سي، �حا� الأنوار، ج 39، �س 56. 





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

ف اإلى حقيقة الدني� المذمومة.   1 يتعرَّ

يذكر اأنَّ حّب الدني� اأمر فطرّي وطبيعّي.    2

الكم�ل    3 يع�سق  فطرته  بح�سب  الإن�س�ن  اأنَّ  يبّين 

المطلق ل غير.

حب الدنيا

الدرس العاشر:





حديث اه حّا سردنيا
عن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل: »من اأ�سبح واأم�س��ى والدنيا اأكبر هّمه، جعل اهلل الفقر 

بين عينيه و�سّتت اأمره ولم ينل من الدنيا اإّل ما ق�سم له، ومن اأ�سبح واأم�سى والآخرة اأكبر 

.
(1(

هّمه، جعل اهلل الغنى في قلبه وجمع له اأمره«

ما هه حقيقة سردنيا سرمذمومة؟
للدني� والآخرة اإطالق�ت ح�س��ب اآراء اأرب�ب العلوم ولدى مق�يي���س مع�رفهم وعلومهم. ول يكون 

البحث عن حقيقته� على �سوء الم�سطلح�ت العلمية بمهّمة، ف�إّن بذل الجهد في فهم ال�سطالح�ت، 

والرّد والقبول، والجرح والتعديل يحول دون بلوغ الق�سد. واإّنم� المهّم في هذا الب�ب هو فهم الدني� 

المذمومة التي على ط�لب الآخرة اأن يتحّرز منه�، وم� ُيعين الإن�س�ن على النج�ة.

يقول المحّقق الخبير والمحّدث المنقطع النظير مولن� المجل�س��ي Q: اعلم اأّن الذي 

يظهر من مجموع الآي�ت والأخب�ر على م� نفهمه، اأّن الدني� المذمومة مرّكبة من مجموع اأمور 

تمن��ع الإن�س���ن م��ن ط�عة اهلل وحّب��ه وتح�سيل الآخ��رة، ف�لدني� والآخرة، �سّرت���ن متق�بلت�ن. 

فكّل م� يوجب ر�سى اهلل �س��بح�نه وقربه فهو من الآخرة، واإن ك�ن بح�س��ب الظ�هر من اأعم�ل 

الدني�، ك�لتج�رات وال�سن�ع�ت والزراع�ت التي يكون المق�سود منه� تح�سيل المعي�سة للعي�ل 

لأم��ره تع�ل��ى به، ول�سرفه� في وجوه البّر، واإع�نة المحت�جين، وال�سدق�ت، و�سون الوجه عن 

ال�سوؤال واأمث�ل ذلك، ف�إّن كّل هذه الأمور ُتعّد من اأعم�ل الآخرة واإن ك�ن ع�ّمة الخلق يعّدونه� 

من الدني�. والري��س�ت المبتدعة والأعم�ل الري�ئية، واإن ك�نت مع الزهد والم�س��ّقة ف�إّنه� من 

.
(2(

الدني�، لأّنه� مّم� ُيبعد عن اهلل ول يوجب القرب اإليه، مثل اأعم�ل الكّف�ر والمخ�لفين

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �س 359.
)2) العاّلمة المجل�سي، �حا� الأنوار، ج 70، �س 63.
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ونق��ل المجل�س��ي Q ع��ن اأح��د المحّققي��ن: »دني��اك واآخرتك عب��ارة ع��ن حالتين من 

اأح��وال قلب��ك، والقري��ب الدان��ي منهم��ا ُي�س��ّمى الدني��ا وه��ي كّل م��ا قب��ل الم��وت، والمتاأّخر 

ُي�س��ّمى اآخرة، وهي ما بعد الموت. فكّل ما لك فيه حّظ وغر�س ون�سيب و�س��هوة ولّذة قبل 

.
(1(

الموت، فهي الدنيا في حّقك...«

الدني� اأحي�نً� ُتطلق على ن�س�أة الوجود الن�زلة والتي هي دار ت�سّرم وتغّير ومج�ز، والآخرة 

ُتطل��ق عل��ى الرج��وع من هذه الن�س���أة اإلى ملكوت الإن�س���ن وب�طن��ه والتي ه��ي دار بق�ء وخلود 

وقرار. وه�ت�ن الن�س�أت�ن متحّققت�ن لكّل نف�س من النفو�س و�سخ�س من الأ�سخ��س. 

وعلى العموم اإّن لكّل موجود مق�م ظهور وملك و�سهود، وهو تلك المرتبة الدنيوية الن�زلة، 

والمق�م الب�طني والملكوت الغيبّي هو الن�س���أة الأخروية ال�س�عدة. والن�س���أة الدنيوية الن�زلة 

واإن ك�ن��ت ن�ق�س��ة بذاته��� وم��ن اآخر مرات��ب الوج��ود، اإّل اأّنه� لّم��� ك�نت مهد تربية النفو���س 

القد�س��ية ودار تح�سي��ل المق�م���ت الع�لية، ومزرعة الآخرة، ف�إّنه� غدت من اأح�س��ن م�س���هد 

الوجود واأعّز الن�س�آت، وهي المغنم الأف�سل عند الأولي�ء واأهل �سلوك الآخرة.

فل��و ل��م تكن ه��ذه الأمور الملكي��ة والتغيي��رات والحرك�ت الجوهري��ة، الطبيعي��ة والإرادية 

موجودة، ولو لم ُي�س��ّلط اهلل تع�لى على هذه الن�س���أة التبّدلت والت�سّرف�ت، لم� و�سل اأحد من 

ذوي النفو���س الن�ق�س��ة اإل��ى حّد كم�له الموع��ود ودار ق��راره وثب�ته، ولح�س��ل النق�س الكّلي 

ف��ي المل��ك والملك��وت. ل��ذا ف�إّن م��� ورد في الق��راآن والأح�ديث عن ذّم هذه الدني��� ل يعود في 

الحقيق��ة اإل��ى الدني��� م��ن حيث نوعه��� اأو كثرته�، بل يعود اإل��ى التوّجه نحوه� وان�س��داد القلب 

اإليه� ومحّبته�.

وعلي��ه يتبّي��ن اأّن اأم���م الإن�س���ن دني�وي��ن: دني��� ممدوح��ة ودني��� مذموم��ة. ف�لمم��دوح هو 

الح�سول في هذه الن�س�أة - وهي دار التربية ودار التح�سيل ومحّل التج�رة -  على المق�م�ت 

واكت�س���ب الكم���لت والإع��داد لحي�ة اأبدية �س��عيدة، وهي اأم��ور ل ُيمكن الح�س��ول عليه� دون 

الدخول اإلى هذه الدني�، كم� ج�ء في خطبة لمولى الموّحدين اأمير الموؤمنين علي Q �ّدا� 

على من ذّم الدني� حيث ق�ل:

)1) العاّلمة المجل�سي، �حا� الأنوار، ج 70، �س 25.
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»اإّن الدنيا دار �سدق لمن �سدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزّود منها، 

ودار موعظ��ة لم��ن اّتع��ظ به��ا. م�س��جد اأحّب��اء اهلل، وم�سّلى مالئك��ة اهلل، ومهبط وحي اهلل، 

 .
(1(

ومتجر اأولياء اهلل اكت�سبوا فيها الرحمة، وربحوا فيها الجّنة...«

 وه��ي دار الدني� ح�س��ب م� ورد في تف�س��ير 
(2(

وق���ل اهلل تع�ل��ى : چں ں ڻچ 

 .Q العي��سي عن الإم�م الب�قر

 وعلي��ه ف���إّن ع�َلم الملك، وه��و مظهر الجم�ل والجالل وح�سرة ال�س��ه�دة المطلقة، لي���س 

مذمومً� بهذا المعنى، بل المذموم هو دني� الإن�س�ن نف�سه، اأي التوّجه اإليه� والتعّلق به� وحّبه�، 

 Q  وهذا هو من�س�أ كّل المف��سد والخط�ي� القلبية والظ�هرية، كم� ج�ء عن الإم�م ال�س�دق

.
(3(

حيث ق�ل: »راأ�س كّل خطيئة حّب الدنيا«

وعن الإم�م الب�قر Q: »ما ذئبان �ساريان في غنم لي�س لها راع هذا في اأّولها وهذا 

.
(4(

في اآخرها باأ�سرع فيها من حّب المال وال�سرف في دين الموؤمن«

فتعّلق القلب ب�لدني� وحّبه�، هو الدني� المذمومة. وكّلم� ك�ن التعّلق به� اأ�سّد ك�ن الحج�ب 

بين الإن�س���ن ودار الكرامة، والح�جز بين القلب والحّق �س��بح�نه اأ�س��مك واأغلظ. واإّن م� ج�ء 

ف��ي الأح�دي��ث ال�س��ريفة م��ن اأّن هلل �س��بعين األف حج�ب من الن��ور والظلمة، فُيمك��ن اأن يكون 

المق�سود من حجب الظلمة هذه، الميول والتعّلق�ت القلبية ب�لدني�. فكّلم� ك�ن التعّلق ب�لدني� 

اأق��وى، ك�ن ع��دد الحج��ب اأكث��ر، وكّلم� ك�ن الح��ّب له� اأ�س��ّد، ك�نت الحجب اأغل��ظ واختراقه� 

اأ�سعب.

هل حّا سردنيا أمل االّي وطبيعّه؟
لّم��� ك�ن الإن�س���ن وليد هذه الدني��� الطبيعية، وهي اأّمه، وهو ابن ه��ذا الم�ء والتراب، ف�إّن 

ح��ّب الدني��� يك��ون مغرو�س��ً� في قلبه منذ مطلع ن�س��وئه ونم��ّوه، وكّلم� كبر في العم��ر، كُبر هذا 

الح��ّب ف��ي قلبه ونم�. وبم� وهبه اهلل من القوى ال�س��هوانية وو�س���ئل التل��ّذذ للحف�ظ على ذاته 

)1) نهج البالغة، الحكمة �قم 131، �سبحي ال�س�لح.
)2) �سورة النحل، الآية 30.

)3) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �س 315.
)4) م.ن.
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وعلى الب�س��رية، يزداد حّبه ويقوى تعّلقه به�، حتى يظّن اأّن الدني� اإّنم� هي دار اللّذات واإ�س��ب�ع 

الرغب�ت، ويرى في الموت ق�طعً� لتلك اللّذات، وحتى لو ك�ن يعرف من اأدّلة الحكم�ء اأو اأخب�ر 

الأنبي�ء �سلوات اهلل عليهم اأّن هن�ك ع�لمً� اأخروّيً� ف�إّن قلبه يبقى غ�فاًل عن كيفية هذا الع�َلم 

الآخر وح�لته وكم�لته ول يتقّبله، ف�ساًل عن بلوغه مق�م الطمئن�ن. ولهذا يزداد حّبه وتعّلقه 

بهذه الدني�.

وبم��� اأّن حّب البق�ء فطرّي في الإن�س���ن، وهو يكره ال��زوال والفن�ء، ويظن اأّن الموت فن�ء، 

ف�إّنه حتى ولو ك�ن موؤمنً� بعقله ب�أّن هذه الدني� دار فن�ء ودار ممّر، واأّن الع�َلم الآخر ع�لم بق�ء 

�س��رمدّي يبقى الأ�س����س هو الإيم���ن ب�لقلب، بل بمرتبة كم�له الذي ه��و الطمئن�ن، كم� طلب 

اإبراهي��م خلي��ل الرحمن م��ن الحّق تع�لى هذا الطمئن�ن ف�أنعم به علي��ه. اإذًا اإّم� اأّن القلوب ل 

توؤم��ن ب�لآخ��رة مثل قلوبن���، واإن كّن� ُن�س��ّدق به� ت�سديقً� عقلي��ً�، واإّم� اأّنه��� ل اطمئن�ن فيه�، 

فيكون حّب البق�ء في هذا الع�َلم، وكراهة الموت والخروج من هذا الع�َلم موجودًا في القلب.

ول��و اأدرك��ت القلوب اأّن ه��ذه الدني� هي اأدنى العوال��م، واأّنه� دار الفن�ء وال��زوال والت�سّرم 

والتغّير، واأّنه� دار الهالك ودار النق�س واأّن العوالم الأخرى التي تكون بعد الموت عوالم ب�قية 

واأبدية، واأّنه� دار كم�ل وثب�ت وحي�ة وبهجة و�س��رور، لح�سل فيه� ب�لفطرة حّب تلك العوالم، 

ولنفرت من هذه الدني�.

ول��و ارتف��ع الإن�س���ن ع��ن هذا الع�َل��م وو�سل اإلى مق���م ال�س��ه�دة والوج��دان وراأى ال�سورة 

الب�طني��ة له��ذا الع�َل��م وللتعلق به، وال�سورة الب�طنية لذلك الع�َل��م - ع�َلم الآخرة -  والتعّلق 

ة في حلقه، ولنفر منه، وا�س��ت�ق للتخّل�س من هذا  ب��ه، لأ�سب��ح ه��ذا الع�َلم ثقياًل علي��ه، وغ�سّ

ال�س��جن المظلم ومن �سل�س��لة قيود الزم�ن والتغّير. كم� ج�ء في كثير من كالم الأولي�ء. فعن 

.
(1(

الإم�م علّي Q اأنه ق�ل :« واهلل لبن اأبي ط�لب اآن�س ب�لموت من الطفل بثدي اأّمه«

ذل��ك لأن��ه راأى بعين الولية حقيقة هذه الدني�، فال يوؤِثر على مج�ورة رحمة الحّق المتع�ل 

�س��يئً� اأب��دًا. ول��ول الم�س�ل��ح لم��� ثبتت نفو�س��هم الط�ه��رة لحظة واح��دة في �س��جن الطبيعة 

المظلم��ة. اإّن الوق��وع ف��ي الكث��رة ون�س���أة الظه��ور وال�س��تغ�ل ب�لتدبي��رات الملكي��ة ب��ل حت��ى 

)1) نهج البالغة، خطب الإم�م علي Q، الخطبة 15، �سبحي ال�س�لح.
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الت�أييدات الملكوتية، ُيعّد كّل ذلك ب�لن�سبة للمحّبين والمنجذبين، األمً� وعذابً� لي�س بمقدورن� 

اأن نت�سّورهم�.

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

ذلك ب�أنف�سهم في من�ج�تهم، على الرغم من اأّنه ل يحجبهم اأّي حج�ب ملكّي اأو ملكوتّي. فقد 

اجت�زوا جحيم الطبيعية الذي ك�ن خ�مدًا غير م�ستعر، وقد خلوا من التعّلق ب�لدني� وتطّهرت 

قلوبهم من الخطيئة الطبيعية. ولكن النزول اإلى ع�لم الطبيعة هو بحّد ذاته حّظ طبيعي، واإّن 

اللتذاذ القهري الذي يح�سل في ع�لم الملك، يكون ب�لن�سبة لهم حج�بً� ولو ك�ن قلياًل جدًا. 

وف��ي ذل��ك يقول ر�س��ول اهلل P: »لُيران عل��ى قلبي واإّني لأ�س��تغفر اهلل في كّل يوم �س��بعين 

.
(1(

مّرة«

ولع��ّل خطيئ��ة اآدم اأبي الب�س��ر نجمت عن ه��ذا التوّجه القهرّي نحو تدبي��ر الملك والح�جة 

ال�سطرارية اإلى القمح و�س���ئر الأمور الطبيعية، وهذه ُتعتبر خطيئة ب�لن�س��بة اإلى اأولي�ء اهلل 

المنجذبين اإليه. ولو بقي اآدم Qفي ذلك النجذاب الإلهّي، ولم يرد اإلى ع�لم الملك، لم� 

ب�سطت كّل هذه الرحمة في الدني� والآخرة. 

سةنسان بحسا االته يعشق سركمال سرمالق ال غيل
خلق اهلل الإن�س���ن في هذا الع�َلم وخلق معه فطرة ع�س��ق الكم�ل والبحث عنه. فكّل اإن�س�ن 

ُيحّب الكم�ل بح�س��ب فطرته وخلقته الأولى، وي�س��عى للو�سول اإليه والتحّقق به. بل اإّن اأ�سل كّل 

حركة وت�سّرف عند الإن�س���ن هو لأجل بلوغ الكم�ل المن�س��ود. والفطرة الإن�س���نية ل تريد اأّي 

كم���ل، ب��ل تبح��ث ع��ن الكم�ل المطلق ال��ذي ل حّد له ول منته��ى. وهن� اختلف الن����س وتفّرق 

الجمع اأثن�ء �سعيهم وبحثهم، فكلٌّ يرى الكم�ل في �سيء. ف�أهل الدني� توّهموا اأن م� ت�سبو اإليه 

فطرتهم من كم�ل موجود في هذه الدني�، ف�نكّبوا لتح�سيله� وتعميره�. ولكن الع�قل الب�سير 

يعرف جّيدًا اأّن هذه الدني� م� هي اإل كم�ل محدود وف�ن، واإذا ان�س��غل المرء فيه� لم تزده اإل 

ح�جة وفقرًا، حتى يت�س��ّتت اأمره وي�سطرب ح�له، وي�س��تولي عليه الغّم والح�سرة والي�أ�س خوفً� 

م��ن فقده��� واأم��اًل ببق�ئه�. اأّم� اأه��ل الآخرة فقد توّجه��وا بقلوبهم وكّل وجوده��م نحو الكم�ل 

)1) الميرزا النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج 55، �س 325، كت�ب ال�سالة، اأبواب الذكر، الب�ب 22، ح 2.
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الحقيق��ّي والمحب��وب الواقع��ّي، نح��و ع�ل��م الآخ��رة، دار لق�ء اهلل وم�س���هدته، لأّنه��م اأدركوا 

اأّن مراده��م ه��و اأ�س��مى بكثير من كم�لت ه��ذه الدني� الف�نية وزخ�رفه� المحدودة و�س��ع�دته� 

الزائلة.

ل يخفى على كّل ذي وجدان اأّن الإن�س�ن بح�سب فطرته الأ�سيلة وجبّلته الّذاتية، يع�سق 

الكم�ل الت�م المطلق، ويتوّجه قلبه �سطر الجميل على الإطالق والك�مل من جميع الوجوه. 

وه��ذا م��ن فطرة اهلل الت��ي فطر الن����س عليه�. وبهذا الح��ّب للكم�ل، تتوّف��ر اإدارة الملك 

والملكوت وتتحّقق اأ�سب�ب و�سول ع�ّس�ق الكم�ل المطلق اإلى مع�سوقهم. غير اأّن كّل امرئ 

يرى الكم�ل في �سيء م� ح�سب ح�له ومق�مه، فيتوّجه قلبه اإليه. ف�أهل الآخرة يرون الكم�ل 

ف��ي مق�م���ت الآخرة ودرج�ته�، فقلوبهم متوّجهة اإليه�. واأهل اهلل يرون الكم�ل في جم�ل 

الح��ّق، والجم�ل في كم�له �س��بح�نه فيقول��ون: چ ہ ہ ہ ہ ھ 

.
(2(

، ويقولون: »لي مع اهلل حال«
ھ  چ)1)

واأه��ل الدني��� عندم� راأوا اأّن الكم�ل ف��ي لذائذه�، وتبّين لأعينهم جم�له���، اّتجهوا فطريً� 

نحوه�. ولكن لّم� ك�ن التوّجه الفطرّي والع�س��ق الّذاتّي قد تعّلق� ب�لكم�ل المطلق، ك�ن م� عدا 

ذلك من التعّلق�ت عر�سيً� ومن ب�ب الخط�أ في التطبيق. 

اإّن الإن�س�ن كّلم� كثر ملكه وملكوته، وكّلم� ن�ل من الكم�لت النف�سية اأو الكنوز الدنيوية، اأو 

الج�ه وال�سلط�ن، ازداد ا�ستي�قه، ون�ر ع�سقه الته�بً�.

ف�س�حب ال�سهوة كّلم� ازدادت اأم�مه الم�ستهي�ت، ازداد تعّلق قلبه بم�ستهي�ت اأخرى لي�ست 

ف��ي متن���ول يده، وا�س��تّدت ن�ر �س��وقه اإليه�. كذلك النف���س الت��ي تطلب الرئ��س��ة، فهي عندم� 

تب�س��ط ل��واء قدرته��� عل��ى قطر من الأقط���ر، تتوّجه بنظرة ط�مع��ة اإلى قطر اآخر، ب��ل لو اأّنه� 

�س��يطرت على الك��رة الأر�سية برّمته�، لرغب��ت في التحليق نحو الكواكب الأخرى لال�س��تيالء 

عليه�. 

)1) �سورة الأنع�م، الآية 79.
)2) اإ�س�رة للحديث الم�سهور المنقول عن ر�سول اهلل P: »لي �ع اهلل وقت � ي�سعه ملك مقّرب �� نبّي مر�سل«، العاّلمة 

المجل�سي، �حا� الأنوار، ج 18، �س 360.
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اإل اأّن ه��ذه النف���س الم�س��كينة ل ت��دري ب�أّن الفطرة اإّنم� تتطّلع اإلى �س��يء اآخر. اإّن الع�س��ق 

الفط��رّي يّتج��ه نح��و المحبوب المطل��ق. اإّن جميع الح��رك�ت الجوهرية والطبيعي��ة والإرادية، 

وجمي��ع التوّجه���ت القلبي��ة والمي��ول النف�س��ية تتوّج��ه نحو جم���ل الجمي��ل المطل��ق ولكّنهم ل 

يعلم��ون، فينحرفون بهذا الحّب والع�س��ق وال�س��وق -  التي هي مع��راج واأجنحة الو�سول -  اإلى 

وجهة هي خالف وجهته�، فُيحّددونه� وُيقّيدونه� من دون اأّية ف�ئدة.

اإذًا ف�لمق�سود اأّن الإن�س�ن لّم� ك�ن متوّجهً� قلبيً� اإلى الكم�ل المطّلق، ف�إّنه مهم� جمع من 

زخرف الحي�ة ف�إّن قلبه �س��يزداد تعّلقً� به�، ف�إذا اعتقد اأّن الدني� وزخ�رفه� هي الكم�ل ازداد 

حر�س��ه عليه��� وتعّلقه به� وا�س��تّدت ح�جت��ه اإليه� وتجّلى اأم���م ب�سره فقره اإليه�. بعك���س اأهل 

الآخ��رة الذين اأ�س���حوا بوجوههم عن الدني�، فكّلم� ازداد توّجهه��م نحو الآخرة، قّل التف�تهم 

واهتم�مه��م بهذه الدني� وتال�س��ت ح�جتهم اإليه�، وظهر ف��ي قلوبهم الغنى، وزهدوا في الدني� 

وزخ�رفه�. 

كم� اأّن اأهل اهلل م�ستغنون عن كال الع�لمين )الدني� والآخرة(، متحّررون من كلت� الن�س�أتين 

وكّل احتي�جه��م فق��ط اإلى الغن��ّي المطلق، فيغدو قلبهم متجليً� بمظهر الغن��ى ب�لّذات، فهنيئً� 

لهم. 

 :P وم�سم��ون الحدي��ث ال�س��ريف يمكن اأن يكون اإ�س���رة لم� قد �س��رحن�ه الآن حيث ق�ل

»م��ن اأ�سب��ح واأم�س��ى والدني��ا اأكب��ر هّم��ه جع��ل اهلل الفقر بين عينيه، و�س��ّتت اأم��ره، ولم ينل 

من الدنيا اإّل ما ق�س��م له، ومن اأ�سبح واأم�س��ى والآخرة اأكبر هّمه جعل اهلل الغنى في قلبه 

 .
(1(

وجمع له اأمره«

وم��ن المعل��وم اأّن من يّتجه بقلبه نحو الآخرة، تغدو اأم��ور الدني� و�سع�به� في نظره حقيرة 

�س��هلة، ويج��د هذه الدني� مت�سّرم��ة ومتغّيرة، ويراه� معبرًا ومتج��رًا ودارًا لالبتالء والتربية، 

ول يهتم بم� فيه� من األم و�سرور، فتنق�س ح�ج�ته ويقّل افتق�ره اإلى اأمور الدني� واإلى الن��س، 

ب��ل ي�س��ل اإل��ى حيث ل تبقى ل��ه ح�جة اإليه�، فيجتمع ل��ه اأمره، وتنتظم اأعم�ل��ه، ويفوز ب�لغنى 

الّذاتّي والقلبّي.

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �س 309.
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اإذًا كّلم� نظرت اإلى هذه الدني� بعين المحبة والتعظيم، وتعلق قلبك به�، اإزدادت ح�جتك 

اإليه� بح�سب درج�ت حّبك له�، وب�ن الفقر في ب�طنك وظ�هرك، وت�سّتتت اأمورك وا�سطربت، 

وتزل��زل قلب��ك، وا�س��تولى عليه الخوف واله��ّم، ول تجري اأمورك كم� ت�س��تهي، وتكثر تمّني�تك 

ويزداد ج�سعك، ويغلبك الغّم والتح�ّسر، ويتمّكن الي�أ�س والحيرة من قلبك، كم� وردت الإ�س�رة 

اإلى بع�س ذلك في الحديث ال�سريف. فقد روي عن الإم�م ال�س�دق Q اأّنه ق�ل: »من كثر 

.
(1(

ا�ستباكه بالدنيا كان اأ�سّد لح�سرته عند فراقها«

وعنه Qاأي�س��ً� اأّن��ه ق���ل: »م��ن تعّل��ق بالدنيا تعّل��ق قلبه بث��الث خ�سال، ه��مٌّ ل يفنى 

.
(2(

واأمل ل ُيدرك ورجاء ل ُينال«

اأّم��� اأه��ل الآخ��رة، ف�إّنه��م كّلم��� ازدادوا قرب��ً� م��ن دار ك��رم اهلل، ازدادت قلوبه��م �س��رورًا 

واطمئن�ن��ً�، وازداد ان�سرافه��م ع��ن الدني��� وم��� فيه�، ول��ول اأّن اهلل قد عّين له��م اآج�لهم لم� 

مكثوا في هذه الدني� لحظة واحدة.

فهم كم� يقول اأمير الموؤمنين علي بن اأبي ط�لب Q: »نزلت اأنف�سهم في البالء كالتي 

نزل��ت ف��ي الرخ��اء، ول��ول الأج��ل الذي كت��ب اهلل عليهم، لم ت�س��تقر اأرواحهم في اأج�س��ادهم 

.
(3(

طرفة عين �سوقاً اإلى الثواب«

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �س 325.
)2) م.ن.

)3) نهج البالغة، خطب الإم�م علي Q، الخطبة 193، �سبحي ال�س�لح.
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سرمهاهيم سرلئيسة: 

1. ُتطل��ق الدني��� اأحي�ن��ً� عل��ى ن�س���أة الوجود الن�زل��ة والتي ه��ي دار ت�سّرم وتغّي��ر ومج�ز، 

والآخرة ُتطلق على الرجوع من هذه الن�س���أة اإلى ملكوت الإن�س���ن وب�طنه والتي هي دار 

بق�ء وخلود وقرار، وه�ت�ن الن�س�أت�ن متحّققت�ن لكّل النفو�س. 

2. اإّن اأم�م الإن�س�ن دني� ممدوحة ودني� مذمومة.  ف�لممدوح هو الح�سول في هذه الن�س�أة 

عل��ى المق�م�ت واكت�س���ب الكم�لت والإع��داد لحي�ة اأبدية �س��عيدة، والمذموم هو دني� 

الإن�س���ن نف�س��ه، اأي التوّج��ه اإليه��� والتعّلق به��� وحّبه�، والذي ُيعدُّ من�س���أ كّل المف��س��د 

والخط�ي��� القلبية والظ�هري��ة، كم� ج�ء عن الإم�م ال�س�دق Q حيث ق�ل: »راأ���س 

 .
(1(

كّل خطيئة حّب الدنيا«

3. كّلم� ك�ن التعّلق ب�لدني� اأقوى، ك�ن عدد الحجب اأكثر، وكّلم� ك�ن الحّب له� اأ�سّد، ك�نت 

الحجب اأغلظ واختراقه� اأ�سعب. 

4. اإّن حّب البق�ء فطري في الإن�س�ن، وهو يكره الزوال والفن�ء، ويظن اأّن الموت فن�ء، ف�إّنه 

حّت��ى ول��و ك�ن موؤمن��ً� بعقله ب�أّن هذه الدني� دار فن�ء ودار مم��ر، واأّن الع�َلم الآخر ع�لم 

بق�ء �سرمدّي يبقى الأ�س��س هو الإيم�ن ب�لقلب، بل بمرتبة كم�له الذي هو الطمئن�ن. 

5. ل��و اأدرك��ت القلوب اأّن ه��ذه الدني� هي اأدنى العوالم، واأّنه� دار الفن�ء والزوال والت�سّرم 

والتغّي��ر، واأّنه��� دار اله��الك ودار النق���س واأّن العوال��م الأخرى التي تك��ون بعد الموت 

عوالم ب�قية واأبدية، واأّنه� دار كم�ل وثب�ت وحي�ة وبهجة و�سرور، لح�سل فيه� ب�لفطرة 

حّب تلك العوالم، ولنفرت من هذه الدني�. 

6. اإّن اأكث��ر اأني��ن الأولي���ء اإّنم� هو من األم فراق المحبوب والبعد عن كرامته، كم� اأ�س���روا 

اإلى ذلك ب�أنف�سهم في من�ج�تهم.  واإّن اللتذاذ القهرّي الذي يح�سل في ع�لم الملك، 

يكون ب�لن�سبة لهم حج�بً� ولو ك�ن قلياًل جدًا. 

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �س 315.
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7. اإنَّ كّل اإن�س�ن ُيحّب الكم�ل بح�سب فطرته وخلقته الأولى، وي�سعى للو�سول اإليه والتحّقق 

به، كم� اأنَّ اأ�سل كّل حركة وت�سّرف عند الإن�س�ن هو لأجل بلوغ الكم�ل المطلق، غير اأّن 

كّل امرئ يرى الكم�ل في �سيء م� ح�سب ح�له ومق�مه، فيتوّجه قلبه اإليه. 



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

القلب    1 تعّلق  ع��ن  تنجم  ال��ت��ي  المف��سد  ي�سرح 

ب�لدني�.

يبّين كيف يوؤدّي حّب الدني� ب�لإن�س�ن اإلى الخوف    2

من الموت وال�سخط على ولّي النعمة.

اإرادة    3 �سعف  على  الدني�  حّب  ت�أثير  كيفية  ر  يف�سِّ

الإن�س�ن وعزيمته.

آثار حّب الدنيا

الدرس الحادي عشر:





مهاند حّا سردنيا
اعلم اأّن م� تن�له النف�س من حّظ في هذه الدني� يترك اأثرًا في القلب، وهو من ت�أثير ع�لم 

المل��ك والطبيعة وهو ال�س��بب اأي�سً� ف��ي تعّلقه ب�لدني�. وكّلم� ازداد التلّذذ ب�لدني�، ا�س��تّد ت�أّثر 

القلب وتعّلقه به� وحّبه له�، اإلى اأن يّتجه القلب كّليً� نحو الدني� وزخ�رفه�، وهذا م� يبعث على 

الكثير من المف��سد.

اإّن جميع خط�ي� الإن�س�ن وابتالءه ب�لمع��سي وال�سّيئ�ت �سببه� هو هذا الحّب للدني� والتعّلق 

.
(1(

به�، كم� ورد في الحديث: »راأ�س كّل خطيئة حّب الدنيا«

ومن المف��سد التي تنجم عن تعّلق القلب ب�لدني�:

1. االحتجاب عن اهلل:
اإّن الرغبة في الدني� �س��بب لالحتج�ب عن الحّق تع�لى، وللحرم�ن من ال�س��لوك اإلى اهلل. 

والمق�س��ود ب�لدني� كّل م� ُي�س��غل الإن�س���ن عن الحّق تع�لى. ولأّن ه��ذا المعنى يتحّقق اأكثر في 

ع�َل��م المل��ك، ل��ذا فه��ذا الع�َل��م اأحّق بهذا ال�س��م -  الدني� -  م��ن غيره. وهذا م� ُي�س��ير اإليه 

ف الزهد. ق���ل: »الّزهد  حدي��ث م�سب���ح ال�س��ريعة ع��ن الإم���م ال�س�دق Q عندم��� ُيع��رِّ

مفت��اح ب��اب الآخ��رة والب��راءة م��ن الّنار وهو ترك كّل �س��ي ء َي�س��َغُلَك  ع��ن  اهلل  تعالى من غير 

 .
(2(

ٍف على َفْوِتَها« �سُّ
َ
تاأ

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �س 315.
)2) العاّلمة المجل�سي، �حا� الأنوار، ج 67، �س 315.



 )جهاد النفس في ضوء فكر اإلمام الخميني}(116
ً
دروس من األربعون حديثا

ولق��د ف�ّس��ر اأه��ل المعرف��ة الحج��ب النوراني��ة والحج��ب الظلم�ني��ة، الت��ي ورد ذكره� في 

الحدي��ث ال�س��ريف: »اإّن هلل �س��بعين األ��ف حج��اب م��ن ن��ور، و�س��بعين األ��ف حج��اب م��ن ظلمة 

، ب�أّنه� تتمّثل في وجود الأ�سي�ء والعوالم وتعّين�ته�، ف�لن�سغ�ل ب�أيٍّ منه� يحرم الإن�س�ن 
(1(

»...

ويحجبه عن وجه جم�ل الجميل...

وعل��ى اأّي ح���ل، ف���إّن التعّلق القلبّي بكّل م� �س��وى الحّق تع�لى عقبة في طريق ال�س��لوك اإلى 

اهلل، وعل��ى ال�س���لك اإل��ى اهلل والط�ل��ب للق�ئ��ه -  ج��ّل وعال -  وللع��روج في مع���رج المع�رف 

الإلهية، اأن ُيزيل هذه العقبة عن طريقه ب�لري��س�ت ال�سرعية، فال ُيمكن العروج اإلى الكم�لت 

الروح�نية وم�س�هدة جم�ل الجميل المطلق مع وجود هذا التعّلق القلبّي بغير الحّق تع�لى، ومع 

 .
(2(

اّتب�ع �سهوات البطن والفرج

2. السخط على ولّي النعمة:
 ه� 

(3(
اإّن م��ن المف��س��د الكبي��رة لح��ّب الدني� -  كم� يقول �س��يخن� الع�رف روحي ف��داه - 

اأّنه اإذا انطبع حّب الدني� على �سفحة قلب الإن�س���ن وا�س��تّد الأن���س به�، انك�سف له عند الموت 

اأّن الح��ّق تع�ل��ى يف�س��ل بينه وبين محبوبه، ويف��ّرق بينه وبين مطلوبه، فُيغ���در الدني� مغت�ظً� 

�س�خطً� على ولّي نعمته.

اإّن هذا القول الق��سم للظهر يجب اأن يوقظ الإن�س�ن للحف�ظ على قلبه، ف�لعي�ذ ب�هلل من 

اإن�س���ن ي�س��خط على ولّي نعمته وم�لك الملوك الحقيقّي، اإذ ل اأحد يعرف �سورة هذا ال�سخط 

والع��داء غي��ر اهلل تع�ل��ى. ويقول �س��يخن� العظيم اأي�سً� {  نقاًل عن اأبي��ه المعظم، اإّنه ك�ن 

ف��ي اأواخ��ر عمره خ�ئفً� ب�س��بب المحّبة الت��ي ك�ن يكّنه� لأحد اأولده، ولكّن��ه بعد النهم�ك في 

الري��س�ت تخّل�س من ذلك الخوف، وانتقل اإلى دار ال�سرور م�سرورًا، ر�سوان اهلل عليه.

ق���ل الإم���م ال�س���دق Q: »مث��ل الدنيا كمثل م��اء البحر كّلما �س��رب منه العط�س��ان 

.
(4(

ازداد عط�ساً حتى يقتله«

)1) العاّلمة المجل�سي، �حا� الأنوار، ج 55، �س 45.
)2) راجع، الإم�م الخميني، جن�د العقل والجهل، �س299، من�سورات موؤ�س�سة الأعلمي، بيروت، 2001. 

)3) المرحوم اآية اهلل ال�س�ه اآب�دي.
)4) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �س 136.
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اإّن حّب الدني� ينتهي ب�لإن�س���ن اإلى الهالك الأبدّي، وهو اأ�سل البالي� وال�س��ّيئ�ت الب�طنية 

والظ�هرية. وقد ُنقل عن ر�سول اهلل P اأّنه ق�ل: »اإّن الدرهم والدينار اأهلكا من كان قبلكم 

.
(1(

وهما مهلكاكم«

وعلى فر�س اأّن الإن�س�ن لم يرتكب مع��سي اأخرى -  على الرغم من اأّن هذا الفر�س بعيد 

اأو من الم�س��تحيل ع�دة -  ف�إّن التعّلق ب�لدني� نف�س��ه مع�سية، بل اإّن مقي��س طول بق�ء الإن�س�ن 

ف��ي ع�ل��م القبر والبرزخ ه��و اأمث�ل هذه التعّلق�ت. فكّلم��� ك�ن التعّلق ب�لدني��� اأقّل ك�ن البرزخ 

وقب��ر الإن�س���ن اأكث��ر نورًا واأو�س��ع، ومكثه في��ه اأق�سر. لذلك فق��د ورد في بع���س الرواي�ت: اإّن 

ع�ل��م القب��ر لأولي�ء اهلل ل يزيد عن ثالثة اأّي�م، واإّنم� ك�ن هذا لأجل التعّلق الطبيعّي والعالقة 

الجبلية لأولي�ء اهلل بهذا الع�َل�����م. 

3. الخوف من الموت:
واإّن من مف��س��د حّب الدني� والتعّلق به� هو اأّنه يجعل الإن�س���ن يخ�ف الموت. وهذا الخوف 

الن��سئ من حّب الدني� والتعّلق القلبّي به� مذموم جدًا، وهو غير الخوف من المرجع والآخرة 

-م�آل الإن�س�ن بعد الموت-  المعدود من �سمن �سف�ت الموؤمنين. 

اإّن اأبلغ �سعوبة في الموت هي �سغوط�ت رفع هذه العالئق، والخوف من الموت نف�سه. يقول 

المحّقق والمدّقق الإ�س��المي الب�رع، ال�س��يد العظيم ال�س���أن، الدام�د كّرم اهلل وجهه في كت�به 

.
(2(

»القب�سات« الذي ُيعّد من الكتب الن�درة: »ل ُيخيفنك الموت، فاإّن مرارته في خوفه«

4. ضعف العزيمة واإلرادة:
ومن المف��س��د الكبيرة لحّب الدني� اأّنه يمنع الإن�س���ن من الري��س�ت ال�س��رعية والعب�دات 

والمن��س��ك، ويق��ّوي ج�ن��ب الطبيعة في الإن�س���ن، بحيث يجعله� تع�سي وتتم��ّرد، ويوهن عزم 

الإن�س�ن واإرادته، مع اأّن الأ�سرار العظمى للعب�دات والري��س�ت ال�سرعية، هي �سيرورة البدن 

وق��واه الطبيعي��ة والبع��د الملك��ي فيه، ت�بعً� ومنق���دًا للروح، وُت�سبح اإرادة النف���س �س���رية فيه 

)الب��دن(، ويغل��ب ملكوت النف���س على الملك ويكون للروح �س��لطنة وقدرة ونف��وذ بحيث تجبر 

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �س 316.
)2) الميردام�د، القب�س�ت، �س 479.
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الب��دن عل��ى اأّي عمل ُتريده. وُي�سبح ملك الج�س��م وقواه الظ�هرة مقهورًا وم�س��ّخرًا للملكوت، 

بحيث اإّنه يقوم بم� ُيريد من دون م�سّقة ول عن�ء.

اإّن م��ن الف�س�ئ��ل والأ�س��رار ال�س���ّقة وال�سعبة للعب���دات تحّقق هذا الهدف -  اأي ت�س��خير 

مل��ك الج�س��م للملك��وت -  اأكث��ر، حي��ث ي�سير بذلك الإن�س���ن ذا ع��زم، ويتغّلب عل��ى الطبيعة 

والملك. ف�إذا اكتملت الإرادة وقوي العزم وا�ستّد، اأ�سبح ح�ل الج�سم وقواه الظ�هرة والب�طنة 

مثل مالئكة اهلل الذين ل يع�سون اهلل واإّنم� ُيطيعونه في كّل م� ي�أمرهم به وينه�هم عنه، من 

دون اأن ُيع�نوا في ذلك عنتً� ول م�سقة.

كذلك اإذا اأ�سبحت قوى الإن�س���ن م�س��ّخرة للروح، زال كّل تكّلف وتعب، وتحّول اإلى الراحة 

 للملكوت واأ�سبحت جميع القوى عّم�ًل له.
(1(

والي�سر، وا�ست�سلمت اأق�ليم الملك ال�سبعة

 ف�علم ي� عزيزي اأّن العزم والإرادة القوية لذلك الع�لم �سروري�ن ولهم� فع�لية. اإّن ميزان 

اأح��د مرات��ب الجّنة والتي هي اأف�سل الجّن�ت هو الإرادة والعزم. فم� لم يح�سل الإن�س���ن على 

مثل هذه الإرادة الن�فذة والعزم القوّي، لن ين�ل تلك الجّنة والمق�م الع�لي.

ج���ء ف��ي الحدي��ث، اأّن اأه��ل الجّنة عندم� ي�س��تقّرون فيه�، تنزل عليهم ر�س���لة من �س���حة 

القد���س الإله��ّي جّل���ت عظمت��ه به��ذا الم�سمون: »هذه ر�س��الة م��ن الح��ّي الثابت الخال��د اإلى 

الح��ّي الثاب��ت الخال��د. اأن��ا اأقول لل�س��يء: كن، فيكون. وقد جعلتك اليوم اأي�ساً في م�س��توًى 

.
(2(

اإذا اأمرت ال�سيء وقلت له كن، فيكون«

فالح��ظ اأّي مق�م و�س��لط�ن ه��ذا، واأّية قدرة اإلهية ه��ذه التي تجعل اإرادة الإن�س���ن مظهرًا 

لإرادة اهلل! فيلب���س المعدوم�ت لب����س الوجود! هذه القدرة وهذا النفوذ هم� اأف�سل واأرفع من 

كّل النعم الج�سم�نية، وبديهي اأّن تلك الر�س�لة لم ُتكتب عبثً� وجزافً�. 

 اإّن م��ن ك�ن��ت اإرادت��ه ت�بعة لل�س��هوات الحيواني��ة، وعزيمته مّيتة خ�م��دة ل ي�سل اإلى هذا 

المق���م. اإّن اأعم���ل اهلل منّزه��ة ع��ن العب��ث، فكم��� اأّن ه��ذا الع�َل��م ق�ئ��م على اأ�س����س ترتيب 

الأ�س��ب�ب والم�س��ّبب�ت، كذلك هو الح���ل في الع�َلم الآخر. بل اإّن كّل نظ���م ع�َلم الآخرة ق�ئم 

على الأ�سب�ب والم�سّبب�ت، واإّن نفوذ الإرادة يجب اأن يتهّي�أ من هذا الع�َلم، ف�إّن الدني� مزرعة 

)1) اأق�ليم الملك: العين، الل�س�ن، البطن، الفرج، اليد، الرجل.
)2) الفي�س الك��س�ني، علم اليقين، ج 2، �س 1561.
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الآخرة، وهذا الع�َلم م�ّدة لكّل نعم الجّنة ونقم الن�ر. 

اإذًا كّل عب���دة م��ن العب���دات وكّل من�س��ك من المن��س��ك ال�س��رعية، ف�ساًل ع��ن اأّن له� �سورة 

اأخروي��ة وملكوتية، به� يتّم عم�رة الجّنة الج�س��م�نية وق�سوره���، وتهيئة الغلم�ن والحور -  طبقً� 

للبراهين والأح�ديث -  ف�إّن لكّل عب�دة من العب�دات اأي�سً� اأثرًا يح�سل في النف�س، مّم� يقوي اإرادة 

النف���س �س��يئً� ف�سيئً� وي�سل بقدرته� اإلى حّد الكم�ل. لذا كّلم� ك�نت العب�دات اأ�سّق ك�نت مرغوبة 

. ف�لتن�زل عن النوم اللذيذ في ال�س��ت�ء الب�رد، والن�سراف 
(1(

اأكث��ر: »اأف�س��ل الأعم��ال اأحمزها«

اإلى عب�دة الحّق تع�لى، يزيد من قّوة الروح وتغّلبه� على قوى الج�سم، ويقّوي الإرادة.

واإذا ك�ن ه��ذا ف��ي اأول الأمر على �س��يء من الم�س��ّقة والعن�ء، ف�إّن ذلك يق��ّل تدريجيً� كّلم� 

وا�س��ل العب���دة، وازدادت ط�عة الج�س��م للنف���س. ل��ذا ف�إّنن� ُنالح��ظ اأّن اأهل العب���دة يقومون 

ب�لأعم�ل دون م�س��ّقة وتكّلف. اأّم� نحن ف�س��عورن� ب�لك�س��ل والم�سّقة ن��سئ من اأّنن� ل ُنقدم على 

العم��ل. فل��و اأنن��� بداأن� ب�لعم��ل وكّررن�ه لعّدة م��ّرات، لتبّدلت الم�س��ّقة اإلى راحة، ب��ل اإّن اأهله� 

يلتّذون به� اأكثر مّم� نلتّذ نحن بم�س��تهي�ت الدني�. اإذًا بوا�س��طة الإقدام والعمل ُت�سبح الأمور 

ع�دية، ويقع الخير ع�دة.

ولهذه العب�دة ثمرات عديدة منه�:

1. اأّن �س��ورة العم��ل نف�س��ه ُت�سبح على قدر من الجم�ل في ذل��ك الع�َلم بحيث اإّنه ل يكون 

له نظير في هذا الع�َلم، ونكون ع�جزين عن ت�سّور مثله�. 

2. اأّن النف�س ُت�سبح ذات عزم واقتدار، فتكون له� نت�ئج كثيرة، وقد �سمعت واحدة منه�. 

3. اأّنه� تجعل الإن�س���ن ي�أن���س ب�لذك��ر والفكر والعب�دة، فيتوّجه القل��ب اإلى م�لك الملوك، 

وتح�س��ل المحّب��ة لجم�ل المحب��وب الحقيقّي، ويقّل تعّلق القلب وحّب��ه للدني� والآخرة.  

واإذا ح�سل��ت الجذب��ة الإلهي��ة، اأمك��ن عنده��� اإدراك حقيق��ة العب�دة وال�س��ّر الحقيقّي 

للتذّكر والتفّكر، ول�سقط كال الع�لمين .    الدني� والآخرة .    من نظره، ولأذهب تجّلي 

الحبي��ب غب���ر الروؤية الثنينية م��ن القلب، ول يعرف اأحد �س��وى اهلل الكرامة المعط�ة 

لمثل هذا العبد. 

)1) العاّلمة المجل�سي، �حا� الأنوار، ج 67، �س 191.
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وكم��� اأّن ع��زم الإن�س���ن يقوى بوا�س��طة الري��س�ت ال�س��رعية والعب�دات والمن��س��ك وترك 

الم�ستهي�ت، ف�إّنه بوا�سطة المع��سي تتغّلب الطبيعة لديه وت�سعف اإرادته وعزمه.

نصيحة أخيلة
اإذًا ي� عزيزي، بعد اأن عرفت مف��سد هذا التعّلق والحّب، واأدركت اأّن ذلك ُيف�سي ب�لإن�س�ن 

اإلى الهالك، وُيجّرده من الإيم�ن، ويجعل دني�ه واآخرته مت�س���بكتين م�سطربتين، ف�س��ّمر عن 

�س���عد الهّم��ة والج��ّد، وقّلل بح�س��ب قدرتك من تعّلق القل��ب بهذه الدني�، واقتل��ع جذور حّبه�، 

واحتق��ر ه��ذه الأّي�م القليلة التي تق�سيه� في هذه الحي�ة، وازهد في خيراته� الم�س��وبة ب�لألم 

والع��ذاب والنقم��ة، واطل��ب من اهلل اأن ُيعينك عل��ى الخال�س من هذا الع��ذاب وهذه المحنة، 

.
(1(

ويجعل قلبك اآن�سً� بدار كرامته عّز وجّل: چڍ ڌ ڌ ڎ ڎچ 

)1) �سورة ال�سورى، الآية 36.
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سرمهاهيم سرلئيسة:

1. اإّن الرغب��ة ف��ي الدني��� �س��بب لالحتج�ب عن الح��ّق تع�لى، وللحرم�ن من ال�س��لوك اإلى 

اهلل.  والمق�سود من الدني� كّل م� ُي�سغل الإن�س�ن عن الحّق تع�لى. 

ف الإم���م ال�س���دق Q الزهد في قول��ه: »الّزهد مفت��اح باب الآخ��رة والبراءة  2. ع��رَّ

 .
(1(

ٍف على َفْوِتَها« �سُّ
َ
من الّنار وهو ترك كّل �سي ء َي�سَغُلَك  عن  اهلل  تعالى من غير تاأ

3. م��ن المف��س��د الكبي��رة لحّب الدني��� اأّنه اإذا انطبع حّب الدني� في قلب الإن�س���ن وا�س��تّد 

الأن�س به�، قد ُيغ�در الدني� مغت�ظً� �س�خطً� على ولّي نعمته. 

4. اإّن حّب الدني� ينتهي ب�لإن�س�ن اإلى الهالك الأبدّي، وهو اأ�سل البالي� وال�سّيئ�ت الب�طنية 

والظ�هري��ة، وُيع��دُّ التعّل��ق ب�لدني� نف�س��ه مع�سية، وهو مقي����س طول بق�ء الإن�س���ن في 

ع�لم القبر والبرزخ. 

5. من مف��س��د حّب الدني� والتعّلق به� َجعُل الإن�س���ن يخ�ف الموت.  وهذا الخوف يختلف 

عن الخوف من المرجع والآخرة المذكور �سمن �سف�ت الموؤمنين.  

6. اإنَّ حّب الدني� يمنع الإن�س�ن من الري��س�ت ال�سرعية والعب�دات والمن��سك، ويقّوي ج�نب 

الطبيعة في الإن�س�ن، بحيث يجعله يع�سي ويتمّرد، ب�لت�لي يوهن عزم الإن�س�ن واإرادته. 

7. من الف�س�ئل والأ�سرار ال�س�ّقة وال�سعبة للعب�دات تحّقق ت�سخير ملك الج�سم للملكوت، 

حيث ي�سير بذلك الإن�س�ن ذا عزم، ويتغّلب على الطبيعة والملك. 

8. اإّن كّل نظ�م ع�َلم الآخرة ق�ئم على الأ�س��ب�ب والم�س��ّبب�ت.  واإّن نفوذ الإرادة يجب اأن 

يتهّي���أ م��ن ه��ذا الع�َلم، ف���إّن الدني� مزرعة الآخرة، وه��ذا الع�َلم م�ّدة ل��كّل نعم الجّنة 

 الن�ر.  
ِ
وِنَقم

9. اإّن ل��كّل عب���دة م��ن العب���دات اأث��رًا يح�س��ل في النف���س فعزم الإن�س���ن َيقَوى بوا�س��طة 

الري��س���ت ال�س��رعية والعب���دات والمن��س��ك وت��رك الم�س��تهي�ت، كم��� اأّن��ه بوا�س��طة 

المع��سي تتغّلب الطبيعة لدي الإن�س�ن وت�سعف اإرادته وعزمه. 

)1) العاّلمة المجل�سي، �حا� الأنوار، ج 67، �س 315.





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

يمّيز بين درج�ت الن��س في الخوف من الموت.   1

جّنته    2 يبني  الدني�  في  ب�أعم�له  الإن�س�ن  اأنَّ  يذكر 

اأو ن�ره.

ي�سرح كيف ُي�سبح التك�ل على رحمة اهلل م�نعً�    3

عن العمل ال�س�لح.

كراهة الموت والخوف 

من اآلخرة

الدرس الثاني عشر:





حديث اه كلسهة سرموت
عن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل:

ج���ء رج��ل اإلى اأب��ي ذر فق�ل: »يا اأب��ا ذر ما لنا نكره الم��وت؟ فقال: لأّنك��م عمرتم الدنيا 

واأخربت��م الآخ��رة، فتكره��ون اأن ُتنقل��وا م��ن عم��ران اإلى خ��راب، فقال: فكيف ت��رى قدومنا 

على اهلل؟ فقال: اأّما المح�سن منكم فكالغائب يقدم على اأه�له، واأّما الم�سيء منكم فكالآبق 

ي��رّد عل��ى م��وله. ق��ال فكيف ت��رى حالنا عند اهلل؟ ق��ال: اعر�سوا اأعمالكم عل��ى الكتاب، اإّن 

. فق��ال الرج��ل: فاأي��ن رحم��ة 
اهلل يق��ول: چ ژ ژ    ڑ ڑ  ک ک  ک       ک  گ چ)1)

.
(2(

اهلل؟ قال: رحمة اهلل قريب من المح�سنين«

درجات الناس في الخوف من الموت
اإّن الن����س يختلفون كثيرًا في كراهية الموت والخوف منه، كم� اأّنهم يختلفون في من��س��ئ 

ه��ذه الكراهي��ة. وم��� ذك��ره اأب��و ذر ر�س��وان اهلل تع�ل��ى علي��ه ف��ي الرواي��ة المذك��ورة مرتبط 

ب�لمتو�ّسطين من الن��س. ونحن نذكر اإجم�ًل اأي�سً� ح�ل الن�ق�سين والك�ملين.

1. خوف الناقصين من الموت:
ل ب��ّد اأن نع��رف ب���أّن كراهّيتن��� للموت وخوفن� منه نح��ن الن�ق�سين، هو لأجل اأّن الإن�س���ن 

بح�سب فطرته التي فطره اهلل عليه�، وجبّل�ته الأ�سيلة، ُيحّب البق�ء والحي�ة، وينفر من الموت 

والفن�ء. وهذا يرتبط ب�لبق�ء المطلق والحي�ة الدائمة ال�سرمدية، اأي البق�ء الذي ل فن�ء فيه 

والحي�ة التي ل زوال فيه�.

)1)  �سورة النفط�ر، الآيت�ن 14-13.
)2) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س458.
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واإّن بع���س كب���ر العرف���ء قد اأثبتوا المع�د بوا�س��طة ه��ذه الفطرة، ببي�ن يوج��ب ذكره هن� 

الخ��روج ع��ن المق�س��ود. وحي��ث اإّن ف��ي فطرة الإن�س���ن هذا الحّب وذل��ك التنّف��ر، ف�إّنه ُيحّب 

ويع�س��ق م��� يرى فيه البق�ء، وُيحّب ويع�س��ق الع�َلم الذي يرى في��ه الحي�ة الخ�لدة، ويهرب من 

الع�َل��م ال��ذي ُيق�بل��ه. وحيث اإّنن��� ل نوؤمن بع�َل��م الآخرة، ول تطمئ��ّن قلوبن� ب�لحي���ة الأزلية، 

والبق���ء ال�س��رمدّي لذل��ك الع�َل��م، ف�إّنن��� ُنح��ّب ه��ذا الع�َلم، ونه��رب من الموت بح�س��ب تلك 

الفطرة والجبّلة.

الإدراك والإذع���ن العقل��ّي يختل��ف عن الإيم�ن والطمئن���ن القلبّي، فنح��ن ُندرك ب�لعقل 

اأو ُن�س��ّدق اأح�دي��ث الأنبي���ء ب�لتعّب��د ب���أّن الموت -  الذي ه��و ح�لة انتق�ل من الن�س���أة الن�زلة 

المظلم��ة الملكي��ة اإلى ع�ل��م اآخر هو ع�ل��م الحي�ة النورانية الدائمة ون�س���أة البق���ء الملكوتية 

-  ح��ّق، ولك��ن قلوبن��� ل تحظ��ى ب�س��يء م��ن ه��ذه المعرفة، ول عل��م له� بذل��ك. ب��ل اإّن قلوبن� 

ق��د اأخل��دت اإل��ى اأر���س الطبيعة، الن�س���أة الملكي��ة، ونعتبر اأّن الحي���ة هي هذه الحي���ة الن�زلة 

الحيوانية الملكية، ول نرى بق�ء وحي�ة للع�َلم الآخر وهو ع�َلم الآخرة ودار الحيوان.

ول��ذا نرك��ن ونعتمد على هذا الع�َلم الم�ّدي ونخ���ف ونهرب وننفر من ذلك الع�َلم. اإّن كّل 

�س��ق�ئن� هذا �س��ببه النق�س في الإيم�ن بيوم القي�مة وعدم الطمئن�ن بع�َلم الآخرة. فلو اأّنن� 

اآمّن� بع�َلم الآخرة والحي�ة الأبدية، ُع�سر اإيم�نن� واطمئن�نن� ب�لحي�ة الدنيوية وبق�ئه�، لتعّلقت 

قلوبن��� بذل��ك الع�َلم اأكثر ولع�س��قن�ه، ول�س��عين� قلياًل ف��ي اإ�سالح الطري��ق وترميمه. ولكن من 

الموؤ�س��ف اأّن اإيم�نن��� ب�لآخرة ق��د ن�سب من قلوبن�، واأّن يقينن� متزلزل، ف��ال بّد اأن نخ�ف اإذًا 

من الفن�ء والزوال. وعليه ينح�سر العالج الح��س��م في اإدخ�ل الإيم�ن اإلى القلب عبر التفّكر 

والذكر الن�فع والعلم والعمل ال�س�لح.

2. خوف المتوّسطين من الموت:
واأّم��� الخ��وف وكراه��ة المتو�ّس��طين للموت، اأي الذين ل��م يح�سلوا عل��ى الإيم�ن المطلوب 

بع�َلم الآخرة، فالأّن قلوبهم قد ان�س��ّدت نحو تعمير الدني� وغفلت عن تعمير الآخرة، لذا فهم 

ل يرغب��ون ف��ي النتق�ل من مك�ن فيه عمران اإلى مك�ن فيه الخراب، كم� ذكر اأبو ذر الغف�ري 

ر�سي اهلل عنه. وهذا اأي�سً� �سببه نق�س الإيم�ن والطمئن�ن. واأّم� لو ك�ن اإيم�ن الإن�س�ن ك�ماًل، 
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فال ي�س��مح لنف�س��ه ب�أن ي�س��تغل ب�أم��وره الدنيوي��ة المنحّطة ويغف��ل عن بن�ء الآخ��رة. وملّخ�س 

ال��كالم اأّن كّل ه��ذه الوح�س��ة والكراهي��ة والخ��وف تك��ون نتيج��ة لبط��الن اأعم�لن���، واعوج���ج 

�س��لوكن� ومخ�لفتن��� لمولن���، في حين اأّنه لو ك�ن نهجن� �سحيحً� وكّن� نقوم بمح��س��بة اأنف�س��ن� 

لم��� ا�ستوح�س��ن� من الح�س���ب، لأّن المح��س��بة هن�ك ع�دلة، والمح��ِس��ب ع���دل، فخوفن� من 

الح�س�ب لأجل �سوء اأعم�لن� وتزويرن� واحتي�لن� ولي�س من اأجل المح��سبة.

فعن الإم�م مو�سى بن جعفر Qاأّنه ق�ل: »لي�س مّنا من لم ُيحا�سب نف�سه في كّل يوم، 

.
(1(

فاإْن عمل ح�سناً ا�ستزاد واإن عمل �سّيئاً ا�ستغفر اهلل منه وتاب اإليه«

فلو ح��س��بَت نف�س��ك لن تكون مبتئ�س��ً� يوم الح�س���ب ولن ُت�س�ب ب�لخوف منه. وهكذا ف�إّن 

جميع المه�لك والمواقف في ذلك الع�َلم تكون نتيجة اأعم�لن� في هذا الع�َلم. 

مث��اًل: اإذا انتهج��ت في هذا الع�َلم �سراط النبّوة والطريق الم�س��تقيم للولية ولم تنحرف 

ع��ن ج���ّدة ولي��ة عل��ي بن اأب��ي ط�لب Q، ولم تنزل��ق اأقدامك، لم��� ك�ن عليك ب�أ���س عند 

اجتي���زك لل�س��راط ف��ي ي��وم القي�م��ة. لأّن حقيقة ال�س��راط هي ال�س��ورة الب�طني��ة للولية. 

، وفي حديث 
(2(

كم��� ورد ف��ي الأح�ديث ال�س��ريفة »اأّن اأمير الموؤمني��ن Q هو ال�س��راط«

. وفي الزي�رة المب�ركة الج�معة الكبيرة: »اأنتم ال�س��بيل 
(3(

اأخر: »نحن ال�سراط الم�س��تقيم«

.
(4(

الأعظم وال�سراط الأقوم«

فمن ك�ن م�ستقيمً� في حركته على هذا ال�سراط، ولم ي�سطرب قلبه، ك�نت قدم�ه ث�بتتين 

على ال�سراط في الحي�ة الآخرة ولم ت�سطرب�، بل يجت�زه ك�لبرق الخ�طف. وهكذا اإذا ك�نت 

اأخالقه طّيبة، وملك�ته ع�دلة ونورانية، ف�إّنه �سيكون في م�أمن من ظلمة القبر ووح�سته، وع�لم 

البرزخ ومخ�وفه، وع�لم القي�مة واأهواله، فال يكون عليه خوف في تلك الن�س���آت. وعليه يكون 

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س453.
)2) عن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل: »ال�سراط الم�ستقيم اأمير الموؤمين علي Q«. ال�سيخ ال�سدوق، مع�ني الأخب�ر، 

ج2، �س32.

ته �ِس��ْتٌر نحن اأبواب اهلِل  )3) ع��ن الإم���م زي��ن ال�ا���ــ� Q ق�ل:«لي���س بين اهلل وبين حجته حج���ب، فال هلل د�� ُحجَّ
ه«. ال�س��يخ  ُع �ِس��رِّ ��راُط اْلم�س��تقيم ونح��ن َعْيَبُة علمه ونح��ن َتَراِجَمُة َوْحِيِه ونحن اأرك�ن َتوِحيده وَنحن مْو�سِ ونح��ن ال�سّ

ال�سدوق، مع�ني الأخب�ر، �س35.

)4) الزي�رة الج�معة الكبيرة، ال�سيخ ال�سدوق، �� � يح�سره الفقيه، ج2، �س372.
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الداء مّن� والدواء اأي�سً�، كم� ق�ل اأمير الموؤمنين علي Q في الأبي�ت المن�سوبة اإليه:

.
(1(

»دواوؤك فيك وما ت�سعر وداوؤك منك وما ُتب�سر«

وع��ن الإم���م ال�س�دق Q اأّنه ق���ل لرجل: »اإّن��ك قد ُجعلَت طبيب نف�س��ك، وُبّي���ن لك 

.
(2(

ْفت اآية ال�سّحة، وُدِللت على الدواء، فانظر كيف قيامك على نف�سك« الداء، وُع�رِّ

اأّيه� الإن�س���ن فيك اأعم�ل واأخالق وعق�ئد ف��س��دة، وعالم�ت ال�سحة هي و�سف�ت الأنبي�ء 

واأن��وار الفط��رة والعقل، ودواء اإ�سالح النفو���س ه��و الإقدام على ت�سفيته��� وتهذيبه�، هذا هو 

ح�ل المتو�ّسطين.

3. خوف المؤمنين الكّمل من الموت:
واأّم��� الكّم���ل والموؤمن��ون المطمئّن��ون، ف�إّنه��م ل يكره��ون الم��وت، ولكّنه��م ي�ستوح�س��ونه 

ويخ�فونه، لأّنهم يخ�سون الحّق تع�لى، وجالل ذاته المقّد�سة، كم� ق�ل ر�سول اهلل P: »فاأين 

. وك�ن اأمير الموؤمنين Q في ليلة الت��س��ع ع�س��ر من �س��هر رم�س�ن في 
(3(

هول المطلع؟«

ح�ل��ة عجيب��ة م��ن الذه��ول والخوف م��ع اأّنه يق��ول: »واهلل لب��ن اأبي طال��ب اآن���س بالموت من 

.
(4(

الطفل بثدي اأّمه«

وملّخ���س الحدي��ث اأّن خ��وف ه��وؤلء يكون م��ن اأمور اأخ��رى، ول يكون من ن��وع خوفن� نحن 

الم�سف�ّ��دين ب�لآم���ل والأم�ن��ي، والمحّبي��ن للدني��� الف�ني��ة. واإّن قل��وب اأولي���ء اهلل في منتهى 

الختالف فيم� بينه�، حّتى اأّنه ل ُيمكن عّد هذه المراتب واإح�س�وؤه�. ونحن ُن�سير اإلى بع�سه� 

ب�سورة مجملة فنقول: 

اإّن قلوب الأولي�ء مختلفة فيم� بينه� في قبول تجّلي�ت الأ�سم�ء:

بع�س القلوب ع�س��قّي و�س��وقّي، حيث اإّن الحّق تع�لى يتجّلى في تلك القلوب من  اأ.  

خ��الل اأ�س��م�ئه الجم�لية.  وه��ذا التجّلي يبعث على الخ��وف والهيبة الممزوجة 

ب�ل�س��وق، ف�لخ��وف عن��د ه��ذه الفئ��ة يك��ون م��ن م�س�عف���ت تجّل��ي عظم��ة اهلل 

)1) د��ا� اأمير الموؤمنين Q، �س 43.
)2) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س454.

)3) د��ا� �سعر »فيه �ا فيه« لل�س�عر الإيراني مولوي، �س 48.
)4) تف�سير البره�ن، ج4، �س517.
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�س��بح�نه. ف�لقلب الواله الع��س��ق في نف�س الوقت الذي يكون فيه م�سطربً� حين 

اللق�ء مع الحبيب، يكون م�ستوح�س��ً� وخ�ئفً� اأي�سً�.  لكن هذا الخوف والوح�س��ة 

يختلف�ن عن المخ�وف الع�دية. 

وبع���س القل��وب خوف��ّي وحزنّي، والح��ّق تع�لى يتجّل��ى في تلك القلوب بوا�س��طة  ب. 

الأ�س��م�ء الجاللية والعظمة، فيح�سل بهذا التجّلي الهيم�ن والحب���س الم�س��وب 

ب�لخوف، والحيرة الم�سوبة ب�لحزن.

وفي الحديث اأّن النبّي يحيى Q راأى يومً� النبّي عي�سى Q ي�سحك، فع�تبه ق�ئاًل: 

»اأتاأمن مكر اهلل وعذابه؟ فاأجاب عي�سى Q: اأاأنت اآي�س من رحمة اهلل وف�سله؟ فاأوحى 

اهلل �س��بحانه اإليهم��ا يق��ول: م��ن كان منكم��ا ُيح�س��ن الظ��ّن ب��ي اأكث��ر، فه��و عن��دي محب��وب 

 .
(1(

اأكثر«

لأّن الح��ق تع�ل��ى تجّل��ى في قل��ب يحيى Q من خالل الأ�س��م�ء الجاللي��ة، ك�ن خ�ئفً�، 

فع�ت��ب النبّي عي�س��ى Q على هذا النحو. اأّم� النبّي عي�س��ى Q فق��د تجّلى اهلل تع�لى 

على قلبه ب�لأ�سم�ء الجم�لية فك�ن جوابه Q على ح�سب تلك التجّلي�ت.

ته أو ناره!
ّ
اإلنسان بأعماله يبني جن

اإّن ظ�هر الحديث الذي ذكرن�ه عندم� يقول: »عّمرتم الدنيا واأخربتم الآخرة« ه� ا�ّ� دا� 

الآخرة والجّنة م�سيدة وق�ئمة واإّنم� تتهّدم ب�أعم�لن�.

وم��ن الوا�س��ح اأّن المق�س��ود -من قوله عم�ّ��رتم الدني� واأخربتم الآخرة-  هو الت�س���به في 

التعبير، ف�إّنه لم� ع�ّبر عن الدني� ب�لتعمير ع�ّبر عن دار الآخرة ب�لتخريب.

واإّن ع�ل��م الجّن��ة والن�ر واإن ك�ن� مخلوقين، ولكن اإعم�ر دار الجّنة ومواّد بن�ء جهّنم ت�بعة 

لأعم�ل اأهله�، ففي رواية اأّن اأر�س الجّنة جرداء ومواّد بن�ئه� هي اأعم�ل بني الإن�س�ن نف�سه�. 

وهذا يتط�بق مع البره�ن وك�سف اأهل المك��سفة. 

)1) نهج البالغة، خطب الإم�م علي Q، الخطبة 5، �سبحي ال�س�لح.
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كم��� يق��ول بع���س العرف�ء المحّققين: »اعل��م -  ع�سمنا اهلل واإّي��اك -  اأّن جهّنم من اأعظم 

المخلوق��ات، وه��ي �س��جن اهلل ف��ي الآخ��رة. واإّنم��ا �ُس��ّميت بجهّن��م لبع��د قعره��ا حي��ث ُيق��ال 

للبئ��ر البعي��د الغ��ور والعميق بئر جهّن��م. وهي تحتوي على حرارة وزمهري��ر )اأي البرودة( 

وتك��ون برودته��ا م��ن اأق�س��ى درجات البرودة وحرارته��ا من اأق�سى درجات الح��رارة، وُتعتبر 

الم�س��افة بي��ن اأعاله��ا واأ�س��فلها م�س��يرة �س��بعمائة وخم�س��ين عاماً. والنا���س اختلف��وا في اأّن 

جهّن��م مخلوق��ة اأم غي��ر مخلوقة. اأّما عندن��ا وعند اأ�سحابنا من اأهل المكا�س��فة والمعرفة، 

ف��اإّن الجّن��ة وجهّن��م مخلوقت��ان وغي��ر مخلوقتي��ن. اأّم��ا اأّنهما مخلوقت��ان ف��اإّن مثلهما مثل 

رج��ل بن��ى بيت��اً واأق��ام الجدار الخارجي ف�سار ُيقال له بيت. ولكن اإذا دخلنا المنزل لم نجد 

�س��يئاً �س��وى �س��وره وحائط��ه ال��ذي ي�س��ون البيت م��ن الخارج، ولك��ن بعد ذلك ي�س��يد البيت 

ح�س��ب طلب ال�س��اكنين من بناء الغرف والمرافق والمالجئ وح�سب هدف �ساحب المنزل 

.
(1(

وما ينبغي اأن يكون فيه«

�س��ري بي اإلى ال�س��ماء دخل��ت الجّنة فراأيت 
ُ
وف��ي الحديث ق�ل ر�س��ول اهلل P: »لّما اأ

فيه��ا قيع��ان وراأي��ت فيه��ا مالئك��ة يبنون لبن��ة من ذهب ولبنة م��ن ف�سة وربما اأم�س��كوا 

فقلُت لهم: ما بالكم قد اأم�س��كتم؟ فقالوا: تجيئنا النفقة. فقلت: وما نفقتكم؟ قالوا: 

قول الموؤمن �سبحان اهلل والحمد هلل ول اإله اإل اهلل واهلل اأكبر فاإذا قال بنينا واإذا �سكت 

.
(2(

اأم�سكنا«

وخال�س��ة الحدي��ث: اأّن �س��ورة الجّن��ة وجهّنم الج�س��م�نيتين ه��ي �سور الأعم���ل والأفع�ل 

الح�س��نة وال�س��يئة لبن��ي اآدم، حي��ث ترجع اإليه��م في ذلك الع�َلم. كم� اأ�س���رت اإل��ى ذلك الآية 

، وقوله Q: »اإّنما هي اأعمالكم 
ال�س��ريفة في قوله تع�لى: چ گ گ گ گ ڳچ)3)

.
(4(

ترّد اإليكم«

)1) محيي ال��� �� عربي، الفت��ات المكية، ج1، الف�سل الأول، الب�ب 61.
)2) العاّلمة المجل�سي، �حا� الأنوار، ج18، �س292.

)3) �سورة الكهف، الآية 49.
)4) الفي�س الك��س�ني، علم اليقين، ج2، �س884.
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ومن الممكن اأن يكون ع�َلم الجّنة وع�َلم جهّنم ن�س���أتين ودارين م�س��تقّلين، يتحّرك اإليهم� 

بن��و اآدم ب�لحرك��ة الجوهري��ة، والدوافع الملكوتي��ة والحرك�ت الإدارية العملي��ة والخلقية، واإن 

ك�ن��ت حظ��وظ كّل واح��د منه��م ن�بعة من �س��ور اأعم�ل��ه. وعلى اأّي ح���ل ف�إّن الجّن��ة هي ع�لم 

الملكوت الأعلى وهو ع�َلم م�ستقل ُت�س�ق اإليه النفو�س ال�سعيدة، وجهّنم ع�لم الملكوت ال�سفلي 

الذي ُت�س���ق اإليه النفو���س ال�سقّية، وم� يعود اإلى الإن�س�ن في كلتي الن�س�أتين من ال�سور البهّية 

الح�سنة اأو ال�سور الموؤلمة المده�سة مرّده اإلى اأعم�ل الإن�س�ن نف�سه.

 عن العمل الصالح؟
ً
كيف ُيصبح االتكال على رحمة الله مانعا

ل يخف��ى اأّن حدي��ث اأب��ي ذر ر�س��وان اهلل تع�لى علي��ه حديث ج�مع وكالم متي��ن، ل بّد من 

 المح�فظ��ة علي��ه، ف���إّن اأب��� ذر لّم� ق���ل: اعر�س��وا اأعم�لكم عل��ى الكت�ب الكري��م حيث يقول: 

 تم�ّسك الرجل ب�لرحمة ق�ئاًل ف�أين رحمة 
(1(

چ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ چ 
اهلل؟ فق�ل اأبو ذر: ل تكون رحمة الحّق من دون قيد ول �سرط بل هي قريبة من المح�سنين. 

اإّن ال�سيط�ن الملعون، والنف�س الأّم�رة ب�ل�سوء، ُيغّرران الإن�س�ن عبر طرق كثيرة ويقودانه 

اإل��ى اله��الك الأب��دي الدائ��م. واآخر و�س��يلة يلتج���آن اإليه���، هي تغرير الإن�س���ن برحم��ة الحّق 

�س��بح�نه، ومنع��ه بذلك عن الم�سّي في العمل ال�س�لح. وه��ذا التك�ل على الرحمة من مك�ئد 

ال�سيط�ن واأ�س�ليب ت�سليله.

والدلي��ل عل��ى ذلك اأّنن� في ق�س�ي�ن� الدنيوية، ل نعتمد على رحمة الحّق �س��بح�نه، بل نرى 

العوامل الطبيعية والظ�هرية، م�ستقّلة وفع�ّ�لة وك�أّنه ل موؤّثر في الوجود اإّل الأ�سب�ب الظ�هرية. 

ولكّنن� في الأمور الأخروية غ�لبً� م� نّتكل وبح�سب زعمن� على رحمة الحّق �سبح�نه، ونغفل عن 

اأوام��ر اهلل تع�ل��ى ور�س��وله P، مّدعي��ن اأّن اهلل تع�ل��ى لم يزّودن��� ب�لقدرة عل��ى العمل، ولم 

ُيع�ّلمن� طريق ال�سواب والخط�أ.

وخال�س��ة ال��كالم اإّنن� في �س��وؤونن� الدنيوية نكون من اأتب�ع م�س��لك التفوي�س، وفي �س��وؤونن� 

الأخروية من الجبرّيين، غ�فلين عن اأّن هذين الم�سلكين ب�طالن وف��سدان ومخ�لف�ن لأوامر 

واإر�س�دات الأنبي�ء �سلوات اهلل عليهم، ومنهج اأئمة الهدى والأولي�ء المقّربين.

)1) �سورة الإنفط�ر، الآيت�ن 13 -  14.
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وه��م م��ع اأّنهم ك�نوا جميع��ً� يوؤمنون برحمة الحّق، وك�ن اإيم�نهم اأ�س��ّد واأقوى من الجميع، اإّل 

اأّنهم لم يغفلوا لحظة واحدة عن اأداء واجبهم ولم يتوّقفوا عن ال�سعي وبذل الجهد دقيقة واحدة.

وزي��ن  ال�س���جدين  �س��ّيد  ومن�ج���ة  اأدعي��ة  لح��ظ  اأعم�له��م:  �سح�ئ��ف  ادر���س  اأخ��ي 

ال�ا���ــ� Q، وتدّب��ر فيم� ك�ن يفعله في مق�م العبودية، وكي��ف ك�ن ينه�س بوظيفة ودور 

العبودي��ة اأم���م اهلل تع�لى، ومع ذلك عندم� ُيلقي �س��ّيد ال�س���جدين نظرة عل��ى �سحيفة مولى 

(1(
المّتقين واأمير الموؤمنين علّي Q، ُيبدي اأ�سفه، وُيظهر عجزه!

فنح��ن اإّم��� ُنكّذبهم -نعوذ ب�هلل-  فنق��ول ب�أّنهم لم يطمئنوا برحمة الحّق �س��بح�نه مثلن�، 

اأو ُنك��ّذب اأنف�س��ن�، ونفهم ب�أّن ه��ذه الأقوال التي نتفّوه به� هي من مك�ئد ال�س��يط�ن واإغراءات 

النف�س حيث ُيريدان ت�سليلن� عن ال�سراط الم�ستقيم. نعوذ ب�هلل من �سّرهم�.

نصيحة أخيلة
في��� اأّيه��� العزي��ز كم� ق�ل اأب��و ذر للرجل: اإّن العل��م كثير ولكن العلم الن�ف��ع لأمث�لن� هو اأن 

ل ُن�س��يء اإلى اأنف�س��ن�، واأن نعرف ب�أّن اأوامر الأنبي�ء والأولي�ء R تك�س��ف عن حق�ئق نحن 

محجوب��ون عنه���. اإّنهم يعلمون ب���أّن لالأخالق الذميمة والأعم�ل ال�س��ّيئة، �سورًا ب�س��عة وثم�رًا 

ف��سدة، واأن لالأعم�ل الح�سنة والأخالق الكريمة �سورًا جميلة ملكوتية.

اإّنهم حّدثون� عن كّل �س��يء عن الدواء والعالج وعن الداء وال�س��قم. ف�إذا كنت عطوفً� على 

نف�سك، فال بّد واأن ل تتج�وز هذه الإر�س�دات بل ت�ستفيد منه� لُتداوي األمك، وُتع�لج مر�سك. 

يعل��م اهلل اأن��ه اإذا انتقلن��� مع م� نحن عليه الآن اإلى ذلك الع�َل��م، فب�أّي م�س�ئب واآلم ومع�ن�ة 

�سوف ُنبتلى؟! والحمد هلل اأوًل واأخرًا. 

)1) ال�سيخ به�ء ال��� الأربلي، ك�سف الغمة في معرفة الأئمة، ج 2، �س 85.
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سرمهاهيم سرلئيسة: 

1. يختل��ف الن����س كثي��رًا في كراهية الم��وت والخوف منه، كم� اأّنهم يختلفون في من��س��ئ 

هذه الكراهية. 

2. اإّن كراهّية الن�ق�سين للموت وخوفهم منه، هي لأجل اأّن الإن�س���ن بح�س��ب فطرته التي 

فط��ره اهلل عليه���، وجبّل���ته الأ�سيلة، ُيحّب البق���ء والحي�ة، وينفر م��ن الموت والفن�ء.  

والعالج الح��سم يكمن في اإدخ�ل الإيم�ن اإلى القلب عبر التفّكر والذكر الن�فع والعلم 

والعمل ال�س�لح. 

3. اإنَّ خ��وف وكراه��ة المتو�ّس��طين للموت، من�س��وؤه ع��دم الح�سول على الإيم���ن المطلوب 

بع�َل��م الآخ��رة، ولأّن قلوبهم قد ان�س��ّدت نح��و تعمير الدني� وغفلت ع��ن تعمير الآخرة، 

وه��ذا �س��ببه نق���س الإيم���ن والطمئن���ن.  ودواء اإ�س��الح النفو���س ه��و الإق��دام عل��ى 

ت�سفيته� وتهذيبه�. 

4. اإّن الوح�س��ة والكراهي��ة والخ��وف م��ن الم��وت تكون نتيج��ة لبطالن اأعم�لن���، واعوج�ج 

�س��لوكن� ومخ�لفتن��� لمولن�، ف��ي حين اأّنه ل��و ك�ن نهجن� �سحيحً� وكّن� نقوم بمح��س��بة 

اأنف�سن� لم� ا�ستوح�سن� من الح�س�ب.  

5. اإنَّ الُكّم���ل والموؤمني��ن المطمئّني��ن،ل يكرهون الموت، ولكّنهم ي�ستوح�س��ونه ويخ�فونه، 

لأّنهم يخ�سون الحّق تع�لى، وجالل ذاته المقّد�سة. 

6. اإّن قل��وب الأولي���ء مختلف��ة فيم��� بينه��� ف��ي قبول تجّلي���ت الأ�س��م�ء: فبع�س القلوب ع�س��قّي 

و�سوقّي، وبع�س القلوب خوفّي وحزنّي، والحّق تع�لى يتجّلى في تلك القلوب بوا�سطة الأ�سم�ء 

الجاللية والعظمة، فيح�سل بهذا التجّلي الهيم�ن والحب، والحيرة الم�سوبة ب�لحزن. 

7. اإّن الجّن��ة ه��ي ع�لم الملكوت الأعلى وهو ع�َلم م�س��تقل ُت�س���ق اإليه النفو���س ال�س��عيدة، 

وجهّنم ع�لم الملكوت ال�سفلي الذي ُت�س�ق اإليه النفو�س ال�سقّية.  وم� يعود اإلى الإن�س�ن 

ف��ي كلت��ي الن�س���أتين م��ن ال�سور البهّي��ة الح�س��نة اأو ال�س��ور الموؤلمة مرّده اإل��ى اأعم�ل 

الإن�س�ن نف�سه. 
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8. اإّن ال�س��يط�ن الملع��ون، والنف���س الأّم���رة ب�ل�س��وء، ُيغ��ّرران الإن�س���ن عب��ر ط��رق كثيرة 

ويقودان��ه اإل��ى اله��الك، واآخر و�س��يلة يلتج���آن اإليه�، ه��ي تغرير الإن�س���ن برحمة الحّق 

�س��بح�نه، ومنعه بذلك عن الم�سّي في العمل ال�س�لح.  وهذا الّتك�ل على الرحمة من 

مك�ئد ال�سيط�ن واأ�س�ليب ت�سليله. 



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

الدرس الثالث عشر:

R والية أهل البيت

ي�ستدّل على اأنَّ ولية اأهل البيت �سرط في �سّحة    1

الإيم�ن، وقبول الأعم�ل.

ي����ع����ّدد ����س���ف����ت ال�����س��ي��ع��ة ع���ل���ى ����س���وء ك���الم    2

.R المع�سومين

الركيزت�ن    3 هم�  ال�س�لح  والعمل  ال��ورع  اأّن  يبّين 

لنج�ة الإن�س�ن.





R حديث اه والية أهل سربيت
 
(1(

عن محمد بن م�رد: »ُقلُت لأبي عبد اهلل Q: حديث روي لنا اأّنك ُقلَت: اإذا عرفَت

فاعمل ما �س��ئت، فقال: قد ُقلُت ذلك. ُقلُت: واإن زنوا واإن �س��رقوا واإن �س��ربوا الخمر؟ فقال 

. اإّنما 
(2(

خذنا بالعمل وُو�سع عنهم
ُ
لي: اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون، واهلل ما اأن�سفونا اأن نكون اأ

.
(3(

ُقلُت: اإذا عرفت فاعمل ما �سئت من قليل الخير وكثيره فاإّنه ُيقبل منك«

والية أهل سربيت شلل اه صّحة سةيمان
اإن م� مرَّ في ذيل الحديث ال�س��ريف من اأن ولية اأهل البيت R ومعرفتهم �س��رط في 

قبول الأعم�ل، ُيعتبر من الأمور الم�سّلمة، بل تكون من �سروري�ت مذهب الت�سّيع المقّد�س.

الأخب���ر ف��ي هذا المو�س��وع اأكبر من ط�ق��ة مثل هذه الكت��ب المخت�سرة على ا�س��تيع�به�، 

واأكثر من حجم التواتر، ويتبّرك هذا الكت�ب بذكر بع�س تلك الأخب�ر.

عن اأبي جعفر Q ق�ل: »ذروة الأمر و�سنامه ومفتاحه وباب الأ�سياء ور�سى الرحمن 

الطاعة لالإمام بعد معرفته.. اأما لو اأّن الرجل قام ليله و�سام نهاره وت�سّدق بجميع ماله 

وحّج جميع دهره ولم يعرف ولية ولّي اهلل فيواليه وتكون جميع اأعماله بدللته اإليه، ما 

.
(4(

كان له على اهلل حّق في ثوابه ول كان من اأهل الإيمان«

.Q1) مق�سود الإم�م �� »اإذا عرفت« اأي عرفت الإم�م(
)2) مق�س��ود الإم���م Q: اأنه��م لــم ين�سفون� في ا�� نكون مكّلفين وم�أخوذين على التكلي��ف، �هم لأجل عقيدتهم فين� 

لم يكلفوا �لم يوؤخذوا على اأعم�لهم.

)3) ال�سيخ الكليني، الك�في: ج2، �س 464.
)4) م.ن، �س 19.
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وع��ن الإم���م ال�س�دق Q ق�ل: »من لم ياأِت اهلل عّز وجّل يوم القيامة بما اأنتم عليه، 

.
(1(

لم يتقّبل منه ح�سنة ولم يتجاوز له �سّيئة«

وعن اأبي عبد اهلل Q في حديث ق�ل: »واهلل لو اأّن اإبلي���س -لعنه اهلل-  �س��جد هلل بعد 

المع�سي��ة والتكّب��ر ُعم��ر الدني��ا ما نفعه ذل��ك ول قبله اهلل ما لم ي�س��جد لآدم كما اأمَره اهلل 

عّز وجّل اأن ي�سجد له، وكذلك هذه الأّمة العا�سية المفتونة بعد تركهم الإمام الذي ن�سبه 

نبّيهم لهم، فلن يقبل اهلل لهم عماًل ولن يرفع لهم ح�سنة حتى ياأتوا اهلل من حيث اأمَرهم 

ويتوّل��وا الإم��ام ال��ذي اأمره��م اهلل بوليت��ه، ويدخل��وا م��ن الب��اب ال��ذي فتح��ه اهلل ور�س��وله 

.
(2(

لهم«

والأخب���ر في هذا المو�سوع وبهذا الم�سمون كثيرة، وُي�س��تف�د م��ن مجموعه� اأّن ولية اأهل 

البي��ت R �س��رط ف��ي قب��ول الأعم�ل عن��د اهلل �س��بح�نه، بل هي �س��رط في قب��ول الإيم�ن 

ب���هلل والنبي P، اأّم� كونه� �س��رطً� في �سّح��ة الأعم�ل فهو غير معلوم كم� يقول بذلك بع�س 

الأع��الم، ب��ل الظ�هر اأّنه� لي�س��ت ب�س��رط في �سّحة الأعم�ل. كم� ُي�س��تف�د ذل��ك من الرواي�ت 

الكثيرة مثل الرواي�ت المذكورة في ب�ب عدم وجوب ق�س�ء المخ�لف عب�دته اإذا ا�ستب�سر.

فعن الإم�م ال�س�دق Q في حديث ق�ل:

 و�ساللته، ثم مّن اهلل عليه وعّرفه الولية، فاإّنه 
(3(

به »كّل عمل عمله وهو في حال ُن�سِ

يوؤجر عليه اإّل الزكاة فاإّنه ُيعيدها، لأّنه و�سعها في غير مو�سعها، لأّنها لأهل الولية، واأّما 

.
(4(

ال�سالة والحّج وال�سيام فلي�س عليه ق�ساٌء«

وف��ي رواي��ة اأخرى عن محمد بن حكيم ق�ل: »ُكنُت عند اأبي عبد اهلل Q اإذ دخل عليه 

كوفّيان كانا زيديين فقال: اإّنا كّنا نقول بقول واإّن اهلل منَّ علينا بوليتك فهل ُيقبل �س��يء 

من اأعمالنا فقال: »اأّما ال�سالة وال�سوم وال�سدقة فاإن اهلل يتبُعُكما ذلك ويلَحُق بكما، واأّما 

.
(5(

الزكاة فال لأّنكما اأبعدتما حّق امرٍئ م�سلم واأعطيتماه غيره«

)1) الحّر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج 2، �س 91.
)2) م. �.

.Rبه: عداوته لأهل البيت )3) ُن�سِ
)4) الحّر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج 2، �س 91.

)5) م. ن، ج 1، �س 97.



139 R والية أهل سربيت

وفي بع�س الرواي�ت: ُتعر�س اأعم�ل الن��س في كّل يوم خمي�س على ر�سول اهلل P فيوؤّجل 

النظ��ر فيه��� حت��ى ي��وم عرفة، وف��ي ذلك الي��وم يلقي �سل��وات اهلل و�س��المه عليه نظ��رة عليه 

ويجعل اأعم�له هب�ًء منثورًا. قيل اأعم�ل اأي �سخ�س تتحّول كذلك؟ ق�ل P: اأعم�ل مبغ�سين� 

. وهذه الرواية تدّل على اأن الولية �سرط في قبول الأعم�ل كم� هو وا�سح.
(1(

ومبغ�سي �سيعتن�

سرتقوى وسرااعة من صهات سرشيعة سألناا
 ،R واأئمة الهدى P اإّن من ُيراجع الأخب�ر الم�أثورة في ترجمة حي�ة الر�سول الأكرم

وكيفي��ة عب�دته��م وبذلهم الجهد فيه�، وفي ت�سّرعهم وبك�ئهم وذّلهم وم�س��كنتهم وخ�س��يتهم 

وحزنه��م اأم���م �س���حة قد���س رّب الع��ّزة، وف��ي كيفي��ة من�ج�ته��م بين ي��دي ق��س��ي الح�ج�ت 

لوجده� اأو�سع من التواتر واأكثر من المئ�ت.

وهكذا اإذا راجع و�س�ي� الر�سول الأكرم P لالإم�م اأمير الموؤمنين Q، وو�س�ي� الأئمة 

بع�سه��م لبع���س، وو�س�ي�ه��م للخوا�س من �س��يعتهم، والخّل�س من مواليه��م وو�س�ي�هم البليغة 

ج��ّدًا الت��ي ك�نوا يو�سون به��� محّبيهم، وُيحّذرونهم م��ن مع�سية اهلل تع�ل��ى والت�أكيد عليهم في 

البتع���د عن مخ�لفة اهلل �س��بح�نه في اأ�سول الأح��ك�م وفروعه�، والمدّونة في كتب الأخب�ر، اإذا 

راج��ع تل��ك الأح�دي��ث وهذه الو�س�ي���، لح�سل له عل��م قطعي ب���أّن بع�س الرواي���ت التي يتن�فى 

ظ�هره� مع تلك الأح�ديث لم يكن هذا الظ�هر مق�سودًا، ف�إن اأمكن ت�أويل هذه الأخب�ر ب�سورة 

ي��ن، لأخذن�  ل تت�س���رب م��ع تل��ك الأح�دي��ث ال�سريحة القطعي��ة التي ُتعتبر م��ن �سروري�ت الدِّ

ب�لت�أوي��ل، واإذا اأمك��ن الجم��ع بي��ن ه�تين الط�ئفتين على اأ�س����س الجمع العرف��ي بين الرواي�ت، 

لقمن� بهذا الجمع، واإن لم ُيمكن الت�أويل ول الجمع العرفي، اأرجعن� علمه� اإلى ق�ئله�. 

R صفات الشيعة في كالم المعصومين
ونحن ل ن�س��تطيع في هذا الكت�ب اأن ن�س��تعر�س جميع تلك الأخب�ر اأو ُع�سرًا من اأع�س�ره�، 

وُنبّي��ن كيفي��ة التوفيق والجمع بينه�، ولكّنن� ن�سطّر لذك��ر بع�س الرواي�ت من الط�ئفتين حتى 

تّت�سح حقيقة الح�ل.

)1) حديث م�أخوذ ب�لمعنى، م�سدره العاّلمة المجل�سي، �حا� الأنوار، ج23، �س 345.
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والرواي���ت الت��ي تتحّدث عن هذا الم�سمون والتي ت�س��تعر�س عالم�ت ال�س��يعة كثيرة منه� 

اأي�سً�:

 م��� ورد ع��ن اأبي عبد اهلل Q اأّنه ق�ل: »اإّياك وال�ّس��فلة فاإّنما �س��يعة علي Q، من 

عّف بطنه وفرجه، وا�ستّد جهاُده وعمل لخالقه، ورجا ثوابه وخاف عقابه، فاإذا راأيت اأولئك 

.
(1(

فاأولئك �سيعة جعفر«

ع��ن اأب��ي عبد اهلل Q ق���ل: »�س��يعتنا ه��م ال�س��احبون الذابل��ون الناحل��ون الذي��ن اإذا 

.
(2(

جّنهم الليل ا�ستقبلوه بحزن«

وع��ن اأب��ي جعفر Q اأّن��ه ق�ل لخيثمة: »اأبلغ �س��يعتنا، اإّن��ا ل ُنغني من اهلل �س��يئاً، واأبلغ 

�سيعتنا اأّنه ل ُينال ما عند اهلل اإل بالعمل، واأبلغ �سيعتنا اأّن اأعظم النا�س ح�سرة يوم القيامة 

م��روا، اإّنهم هم 
ُ
م��ن و�س��ف ع��دًل ث��م خالف��ه اإل��ى غي��ره، واأبل��غ �س��يعتنا اأّنه��م اإذا قام��وا بم��ا اأ

.
(3(

الفائزون يوم القيامة«

وع��ن اأب��ي جعف��ر Q اأي�سً� ق���ل: »ل تذهب بك��م المذاهب، ف��واهلل ما �س��يعتنا اإّل من 

.
(4(

اأطاع اهلل«

وعن اأبي جعفر Q ق�ل: ق�ل لي: »يا جابر اأيكتفي من ينتحل الت�سّيع اأن يقول بحّبنا 

اأه��ل البي��ت؟ ف��واهلل م��ا �س��يعتنا اإّل من اتقى اهلل واأطاعه.. اإلى اأن ق��ال: فاّتقوا اهلل واعملوا 

لم��ا عن��د اهلل، لي���س بي��ن اهلل ول بين اأحٍد قرابة، اأح��ّب العباد اإلى اهلل تعالى واأكرمهم عليه 

ب اإل��ى اهلل تعال��ى اإّل بالطاع��ة، م��ا معنا  اأتقاه��م واأعمله��م بطاعت��ه. ي��ا جاب��ر واهلل م��ا نتق��رَّ

براءة من النار ول على اهلل لأحٍد من حّجة، من كان هلل مطيعاً فهو لنا ولّي، ومن كان هلل 

.
(5(

عا�سياً فهو لنا عدّو، وما ُتنال وليتنا اإّل بالعمل والورع«

وعن الإم�م الب�قر Q ق�ل: »يا مع�س��ر ال�س��يعة -  �س��يعة اآل محمد -  كونوا النمرقة 

الو�سطى، يرجع اإليكم الغالي ويلحق بكم الّتالي. فقال له رجل من الأن�سار ُيقال له �سعد: 

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س 233.
)2) م.ن.

)3) اأم�لي الطو�سي، ج1، �س380.
)4) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س 74.

)5) م.ن.
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ُجعل��ت ف��داك م��ا الغال��ي؟ ق��ال Q: ق��وم يقول��ون فين��ا م��ا ل نقوله في اأنف�س��نا، فلي���س 

اأولئك مّنا ول�س��نا منهم. قال: فما الّتالي؟ قال Q: المرتاد يريد الخير يُبلغُه الخير 

ُيوَجُر عليه. ثم اأقبل Q علينا فقال: واهلل ما معنا براءة ول بيننا وبين اهلل قرابة ول 

لنا على اهلل حّجة، ول نتقّرب اإلى اهلل اإّل بالطاعة فمن كان منكم مطيعاً هلل تنفعه وليتنا، 

.
(1(

ومن كان منكم عا�سياً هلل لم تنفعه وليتنا، ويحكم ل تغّتروا، ويحكم ل تغّتروا«

وع��ن اأب��ي جعف��ر Q اأي�س��ً� اأنه ق�ل: »ق��ام ر�س��ول اهلل P اإل��ى ال�سفا؛ فق��ال يا بني 

ها�س��م، يا بني عبد المّطلب، اإّني ر�س��ول اهلل اإليكم، واإّني �س��فيق عليكم، واإّن لي عملي ولكّل 

رجٍل منكم عمله. ل تقولوا اإّن محّمداً مّنا و�سندخل مدخله، فال واهلل ما اأوليائي منكم ول 

من غيركم يا بني عبد المّطلب اإّل المّتقون. األ فال اأعرفكم يوم القيامة، تاأتون تحملون 

.
(2(

الدنيا على ظهوركم، وياأتون النا�س يحملون الآخرة«

حّب 
ُ
وعنه Q اأي�سً� اأّنه ق�ل: »يا جابر ل تذهب بك المذاهب، ح�سب الرجل اأن يقول اأ

 P حّب ر�س��ول اهلل، فر�س��ول اهلل
ُ
��اًل؟ فلو قال اإّني اأ علي��اً واأت��وّله ث��م ل يك��ون م��ع ذلك فعَّ

.
(3(

خير من علي Q ثم ل يّتبع �سيرته ول يعمل ب�سّنته ما نفعه حّبه اإّياه �سيئاً«

عبا ة أهل سربيت R وتقوسهم
ق���ل ط�وو���س الفقيه: راأي��ت الإم�م زين الع�بدين Q يطوف من الع�س���ء اإلى ال�س��حر 

ويتعّبد، فلّم� لم ير اأحدًا رمق ال�سم�ء بطرفه وق�ل:

»اإلهي غارت نجوم �سماواتك وهجعت عيون اأنامك، واأبوابك مفّتحات لل�سائلين، جئتك 

لتغفر لي وترحمني وتريني وجه جّدي محمد P في عر�سات القيامة، ثم بكى وقال:

وعّزت��ك وجالل��ك م��ا اأردت بمع�سيت��ي مخالفت��ك، وم��ا ع�سيت��ك اإذ ع�سيت��ك واأن��ا ب��ك 

�ساّك، ول بنكالك جاهل، ول لعقوبتك متعّر�س، ولكن �سّولت لي نف�سي واأعانني على ذلك 

�س��ترك المرخ��ى ب��ه علّي، فالآن من عذابك من ي�س��تنقذني؟ وبحب��ل من اأعت�سم اإن قطعت 

حبلك عّني؟

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س 75.
)2) م.ن، ج8، �س 182، ح205.

)3) م.ن، ج2، �س 74.
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فوا�سواأتاه غداً من الوقوف بين يديك، اإذا قيل للمخّفين جوزوا وللمقّلين حّطوا، اأمع 

المخّفي��ن اأج��وز؟ اأم م��ع المثقلي��ن اأح��ّط؟ ويلي كّلما طال عمري كث��رت خطاياي ولم اأتب، 

اأما اآن لي اأن اأ�ستحي من رّبي؟!

ثم بكى واأن�ساأ يقول:

اأتحرقني بالنار يا غاية المنى فاأين رجائي ثم اأين محّبتي

اأتيت باأعمال قباح زرّية وما في الورى خلق جنى كجنايتي

ثم بكى وقال:

نيع  �سبحانك ُتع�سى كاأّنك ل ترى، وتحلم كاأّنك لم تع�س، تتوّدد اإلى خلقك بح�سن ال�سَّ

كاأّن بك الحاجة اإليهم، واأنت يا �سّيدي الغنّي عنهم، ثم خرَّ اإلى الأر�س �ساجداً.

ق��ال: فدن��وت من��ه ورفع��ت راأ�س��ه وو�سعت��ه على ركبت��ي وبكيت حتى ج��رت دموعي على 

ه، فا�ستوى جال�ساً وقال: من الذي �سغلني عن ذكر رّبي؟. خدِّ

فقل��ت: اأن��ا طاوو���س يا ابن ر�س��ول اهلل، ما ه��ذا الجزع والفزع؟ ونح��ن يلزمنا اأن نفعل 

مث��ل ه��ذا ونح��ن عا�س��ون جان��ون، اأبوك الح�س��ين ب��ن علي واأّم��ك فاطمة الزه��راء، وجّدك 

 !P ر�سول اهلل

ق��ال: فالتف��ت اإل��ّي وق��ال: هيه��ات هيهات يا طاوو���س دع عّني حديث اأب��ي واأمي وجّدي، 

خل��ق اهلل الجّن��ة لم��ن اأطاع��ه واأح�س��ن، ول��و كان عب��داً حب�س��ياً، وخل��ق النار لم��ن ع�ساه ولو 

كان ولداً قر�سياً، اأما �سمعت قوله تعالى: چې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

.
(1(

مها من عمل �سالح« وئچ . واهلل ل ينفع غداً اإّل تقدمة ُتقدِّ
ه��ذه بع���س الأح�دي��ث ال�س��ريفة ال�سريحة ف��ي اأّن هذه الرغب���ت الك�ذب��ة الموجودة فين� 

نحن اأهل الدني� واأهل المع�سية، هي رغب�ت ف��س��دة وب�طلة، وُتعتبر من الأهواء ال�س��يط�نية، 

ومخ�لفة للعقل والنقل.

)1) العاّلمة المجل�سي، �حا� الأنوار، ج46، �س82.
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وتن�سّم اإلى تلك الأح�ديث )التي مّر ذكره� في الف�سل ال�س�بق( الآي�ت القراآنية الكريمة 

.
(1(

مثل قوله تع�لى: چجب حب خب مب ىبچ 

وقوله تع�لى: چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

.
(2(

ک گ گچ 
.
(3(

وقول تع�لى: چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ 

وغيره� من الآي�ت ال�سريفة الموجودة في كّل �سفحة من الكت�ب المجيد التي تدّل على اأّن 

الورع والعمل ال�س�لح هم� الركيزت�ن لنج�ة الإن�س�ن. ول مج�ل لت�أويل هذه الأخب�ر والت�سّرف 

فيه� لأّن ذلك على خالف ال�سرورة.

)1) �سورة المّدثر، الآية 38.
)2) �سورة الزلزلة، الآيت�ن 7 -  8.

)3) �سورة البقرة، الآية 286.
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سرمهاهيم سرلئيسة: 

��ت الرواي���ت المتوات��رة والكثيرة عل��ى اأنَّ ولية اأهل البيت R ومعرفتهم �س��رط  1. دلَّ

في قبول الأعم�ل، بل هي �سرط في قبول الإيم�ن ب�هلل والنبي P، وتعتبر من الأمور 

الم�سّلمة، ومن �سروري�ت مذهب الت�سّيع المقّد�س. 

2. ك�ن اأه��ل البي��تR يو�سون محّبيه��م بط�عة اهلل، وُيحّذرونهم م��ن مع�سيته تع�لى 

ويوؤكدون عليهم البتع�د عن مخ�لفة اهلل �سبح�نه في اأ�سول الأحك�م وفروعه�. 

3. ذك��رت �سف���ت ال�س��يعة في عدة رواي���ت ف��ي كالم المع�سومين R فع��ن اأبي عبد 

اهللQ ق���ل: »�س��يعتنا هم ال�س��احبون الذابل��ون الناحلون الذي��ن اإذا جّنهم الليل 

.  وع��ن اأب��ي جعفرQ اأّنه ق���ل لخيثمة: »اأبل��غ �س��يعتنا، اإّنا ل 
(1(

ا�س��تقبلوه بح��زن«

ُنغن��ي م��ن اهلل �س��يئاً، واأبل��غ �س��يعتنا اأّنه ل ُين��ال ما عند اهلل اإل بالعمل، واأبلغ �س��يعتنا 

اأّن اأعظ��م النا���س ح�س��رة ي��وم القيام��ة م��ن و�س��ف ع��دًل ث��م خالف��ه اإلى غي��ره، واأبلغ 

.  وع��ن اأبي 
(2(

م��روا، اإّنه��م ه��م الفائ��زون ي��وم القيام��ة«
ُ
�س��يعتنا اأّنه��م اإذا قام��وا بم��ا اأ

ج�فــر Q اأي�س��ً� ق���ل: »ل تذهب بك��م المذاهب، ف��واهلل ما �س��يعتنا اإّل م��ن اأطاع 

 .
(3(

اهلل«

4. دّلت الآي�ت القراآنية، والرواي�ت ال�سريفة على اأنَّ الورع والعمل ال�س�لح هم� الركيزت�ن 

لنج���ة الإن�س���ن، مث���ل: الرواي���ت الت��ي تبّي��ن عب���دة اه��ل البي��ت R ��ناجاتهم 

، وقول��ه 
(4(

واأدعيته��م، والآي���ت القراآني��ة كقول��ه تع�ل��ى: چجب حب خب مب ىب چ 

تع�ل��ى: چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

.
(6(

، وقول تع�لى: چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ 
(5(

گ گ چ 

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س 233.
)2) اأم�لي الطو�سي، ج1، �س380.

)3) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س 74.
)4) �سورة المّدثر، الآية 38.

)5) �سورة الزلزلة، الآيت�ن 7 -  8.
)6) �سورة البقرة، الآية 286.



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

الدرس الرابع عشر:

شبهات حول والية أهل 

R البيت

1   .R يذكر ثالث �سبه�ت حول ولية اأهل البيت

يبّين الرّد على ال�سبه�ت الثالث.   2

3   .R يحّدد المعي�ر الحقيقّي لمحبة اأهل البيت





مقّدمة
ُتق�ب��ل ه��ذه الرواي�ت الت��ي ذكرن�ه� في الف�سل ال�س���بق، اأح�ديث اأخ��رى م�أثورة عن اأهل 

البي��ت R ومذك��ورة ف��ي الكتب المعتب��رة اأي�سً� -  كم� ت�أتي بعد قليل -  ولكن ن�س��تطيع اأن 

 .
(1(

نجمع بين معظم هذه الرواي�ت وتلك الأح�ديث ب�لجمع العرفّي

واإذا ل��م يك��ن الجمع مقب��وًل اأي�سً� ولم يقع الت�أويل، فال ت�س��تطيع ه��ذه الأح�ديث الم�أثورة 

مق�وم��ة تل��ك الرواي���ت )المذكورة في الف�س��ل ال�س���بق( ال�سحيحة، ال�سريح��ة، المتواترة 

الموؤّيدة بظ�هر القراآن ون�سو�س الفرق�ن، والعقل ال�سليم وال�سرورة البديهية لدى الم�سلمين، 

. ومن تلك الأح�ديث.
(2(

على اأّن الأ�س��س هو العمل ال�س�لح والورع

الشبهة األولى:
 اأّن الإم���م ال�س���دق Q ق�ل: »الإيمان ل ي�سّر معه عمٌل وكذلك الكفر ل ينفع معه 

، وهن�ك رواي�ت اأخرى بهذا الم�سمون.
(3(

عمل«

يظ��ّن الك�ت��ب اأّن��ه ُيمكن تف�س��ير هذه الأخب���ر، ب���أّن الإيم�ن ين��ّور القلب قلي��اًل وفي درجة 

محدودة، فلو اقترف الإن�س�ن خطيئة اأو ذنبً� عولج ببركة ذلك النور وملكة الإيم�ن هذا الإثم 

وتل��ك الجري��رة، ب�لتوبة والرجوع اإل��ى اهلل. ف�إّن �س�حب الإيم�ن ب�هلل واليوم الآخر، ل ي�س��مح 

لنف�سه اأن يترك اأعم�له اإلى يوم القي�مة.

)1) الجمع العرفي: ه� الجمع بين الر�ا�ات المتع�ر�سة ب�سرط ا�� � يكون التع�ر�س م�ستقرًا في نظر العرف.
)2) الورع: �سّدة التقوى.

)3) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س 464.
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فه��ذه الأخب�ر في الحقيقة ُتحّفز الإن�س���ن على التم�ّس��ك ب�لإيم���ن، والمح�فظة عليه. كم� 

ورد عن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل:

»ق��ال مو�س��ى للخ�س��ر Q ق��د تحّرم��ت ب�سحبت��ك فاأو�سن��ي. فق��ال ل��ه: ال��زم م��ا ل 

.
(1(

ي�سّرك معه �سيء، كما ل ينفعك مع غيره �سيء«

وق��د ف�ّس��ر المحّدث الجليل المجل�س��ي عليه الرحمة، ال�سرر المنف��ي في هذه الأخب�ر: بم� 

.
(2(

ي�سير �سببً� لدخول الن�ر اأو الخلود فيه�

واإذا ك�ن المق�س��ود ب�ل�س��رر المنفّي، دخول الن���ر، فال من�ف�ة بين عدم الدخول في الن�ر 

ح�س��ب ه��ذه الرواي�ت، وتحّقق اأنواع اأخ��رى من العذاب في ع�لم الب��رزخ والمواقف المختلفة 

في يوم القي�مة.

الشبهة الثانية:
ورواية اأخرى عن اأبي عبد اهلل Q ق�ل: »كان اأمير الموؤمنين Q كثيراً ما يقول 

ف��ي خطبت��ه: ي��ا اأّيه��ا النا���س دينك��م دينك��م، ف��اإّن ال�س��يئة في��ه خي��ر من الح�س��نة ف��ي غيره، 

.
(3(

وال�سّيئة فيه ُتغفر والح�سنة في غيره ل ُتقبل«

وي��دّل هذا الحديث ال�س��ريف واأمث�له من الأخب���ر التي ُترّغب على مالزمة الدي�نة الحّقة، 

ين الح��ّق، توؤول اإل��ى المغفرة كم� ق�ل اهلل �س��بح�نه  عل��ى اأّن خط�ي��� الموؤمني��ن واأ�سح���ب الدِّ

.
(4(

وتع�لى: چ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ چ 

وله��ذا ن�س��تطيع اأن نق��ول ب�أّن �س��ّيئ�ت الموؤمنين اأف�سل من ح�س��ن�ت الآخري��ن التي ل ُتقبل 

اأبدًا، بل لعّل الح�س��ن�ت التي ل تحتوي على �س��رائط القبول مثل الإيم�ن والولية، تنطوي على 

ظلم���ت اأكث��ر م��ن الظلم�ت الموجودة في �س��ّيئ�ت الموؤمنين الذين يعي�س��ون ف��ي ح�ل الخوف 

والرج�ء نتيجة نور الإيم�ن الم�سّع في قلوبهم.

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س 464.
)2) العاّلمة المجل�سي، مراآة العقول، ج11، �س396.

)3) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س 464.
)4) �سورة الزمر، الآية 53.
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وعلى اأّي ح�ل ل يدّل هذا الحديث على اأّن اأهل الإيم�ن ل ُيح��س��بون على �س��ّيئ�تهم كم� هو 

ظاهر.

الشبهة الثالثة:
ومن الأح�ديث الم�سهورة الحديث الق�ئل: »حبُّ علّي ح�سنة ل ي�سرُّ معها �سّيئة، وبغ�سه 

. وهذا الحديث ال�س��ريف من قبيل الأح�دي��ث المذكورة التي 
(1(

�س��ّيئة ل ينف��ع معه��ا ح�س��نة«

وردت في الإيم�ن ومعن�ه:

1.  اإّم��� م� ذكره المرحوم المجل�س��ي، من اأّن المق�س��ود من ال�سرر المنفّي هو الخلود في 

الن���ر اأو الدخ��ول فيه���، فيك��ون المعن��ى اأّن حّب عل��ّي Q الذي هو اأ�س����س الإيم�ن 

وكم�له وتم�مه يوجب بوا�س��طة �س��ف�عة ال�س�فعين، التخّل�س من الن�ر.  وعليه كم� ُقلن� 

ل يتن�فى هذا الحتم�ل مع األوان العذاب في ع�لم البرزخ. 

وق��د ورد ف��ي ذلك عن الإم�م ال�س�دق Q اأّنه ق�ل: »واهلل م��ا اأخاف عليكم اإّل البرزخ 

.
(2(

فاأّما اإذا �سار الأمر اإلينا فنحن اأولى بكم«

2.  اأو م��� ذكرن���ه م��ن اأّن ح��ّب الإم���م علّي Q يبعث ف��ي القلب الن��ور والإيم�ن، وهم� 

ُيجّنب���ن �س�حبهم��� الوق��وع ف��ي الآث���م، ويدفع�ن��ه اإل��ى التوب��ة والإن�ب��ة، اإذا م��� ابُتل��ي 

ب�لمع�سية.  دون اأن يف�سح المج�ل اأم�مه للتم�دي في الغّي والع�سي�ن. 

ومن تلك الأح�ديث الأخب�ر الواردة في تف�سير الآي�ت ال�سريفة المذكورة في �سورة الفرق�ن 

حيث ق�ل اهلل تع�لى:

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 
ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

.
(3(

چڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ 

)1) �ناقب ا�� �سهر اآ�سوب، ج 3، �س 197.
)2) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 3، �س 242.

)3) �سورة الفرق�ن، الآي�ت 70-68.
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ونح��ن نقت�س��ر عل��ى ذك��ر واحدة م��ن تل��ك الأخب�ر، لأّنه��� جميع��ً� متق�ربة ف��ي الم�سمون 

والمعن��ى: ع��ن محمد بن م�س��لم الثقفي ق�ل: �س���ألت اأب� جعفر محمد ب��ن علي Lعن قول 

اهلل عّز وجّل: چ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ. 

فق�ل Q: »يوؤتى بالموؤمن المذنب يوم القيامة حّتى ُيقام بموقف الح�ساب، فيكون 

اهلل تعالى هو الذي يتوّلى ح�سابه ل يطّلع على ح�سابه اأحد من النا�س، فُيعّرفه ذنوبه حتى 

اإذا اأقّر ب�سّيئاته قال اهلل عّز وجّل للكتبة: بّدلوها ح�سنات واأظهروها للنا�س. فيقول النا�س 

حينئٍذ: ما كان لهذا العبد �سيئة واحدة! ثم ياأمر به اإلى الجّنة، فهذا تاأويل الآية، وهي في 

.
(1(

المذنبين من �سيعتنا خا�سة«

والب�عث على ذكر الآي�ت الكريمة ب�أ�سره�، هو اأّن البحث مهم، واأّن كثيرًا من الخطب�ء قد 

�س��ّوهوا معن��ى هذه الأخب�ر للن����س، واأّن ربط الخبر ب�لآية ل يكون مفهوم��ً� اإّل اإذا ذكرن� الآية 

نف�سه�.

م��ن يق��راأ الآي�ت الث��الث المذكورة من اأّوله� اإلى اآخره�، يفهم اأّن الن����س جميعً� مطّوقون 

ب�أعم�له��م وُيح��س��بون عل��ى قب�ئحه���، اإل الذي��ن اآمن��وا، وت�بوا م��ن جرائره��م، وعملوا عماًل 

�س�لح��ً�، ف��كّل م��ن توّفرت فيه ه��ذه الأمور الثالثة، ف�ز و�س��ملته األط�ف اهلل �س��بح�نه واأ�سبح 

مكّرمً� اأم�م �س�حة قد�سه، فتتحّول �سّيئ�ته واآث�مه اإلى ح�سن�ت.

وقد ف�ّس��ر الإم�م الب�قر Q الآية المب�ركة بهذا التف�س��ير اأي�سً�، وجعل كيفية ح�س���ب 

هوؤلء الأ�سخ��س وموقفهم يوم القي�مة على ال�سكل الذي ذكرن�ه.

ومن المعلوم اأّن هذا الأمر يخت�ّس ب�سيعة اأهل البيت R ويحرم منه الن��س الآخرون. 

 ،R لأّن الإيم���ن ل يح�س��ل اإّل بوا�س��طة ولية علّي واأو�سي�ئه م��ن المع�سومين الط�هرين

بل ل ُيقبل الإيم�ن ب�هلل ور�سوله من دون الولية.

اإذن ل بّد من اعتب�ر هذه الآية المب�ركة، والأخب�ر التي وردت في تف�س��يره�. من الط�ئفة 

الأولى من الرواي�ت، لأّنه� تدّل على اأّن ال�سخ�س اإذا ك�ن موؤمنً� ولكن لم يح�ول الق�س�ء على 

�سّيئ�ته ب�لتوبة والعمل ال�س�لح لم� �سملته الآية الكريمة.

)1) ال�سيخ الطو�سي، الأم�لي، ج1، �س70.
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R المعيار الحقيقّي لمحّبة أهل البيت
ي� اأّيه� العزيز ل يغّرنك ال�سيط�ن، ول تخدعّنك الأهواء النف�سية، فمن المعلوم اأّن الإن�س�ن 

الخ�م��ل المبتلى ب�ل�س��هوات وحّب الدني� والج�ه والم�ل، يبحث ع��ن مبّرر لخموله، وُيقبل على 

كّل م��� يوافق �س��هواته، ويدعم رغب�ته النف�س��ية واأوه�مه ال�س��يط�نية، وينفت��ح بكّل وجوده على 

مث��ل ه��ذه الأخب���ر -  الت��ي دّل��ت على اأّن ح��ّب علّي يوج��ب غفران الذن��وب، وتبديل ال�س��ّيئ�ت 

ب�لح�س��ن�ت وغيره���.. -  م��ن دون اأن يفح���س عن مغزاه���، اأو يت�أّمل في الأخب���ر الأخر التي 

ُتع�ر�سه� وُتق�بله�.

هذا الم�سكين يظّن اأن مجّرد ادع�ء الت�سّيع وحّب الت�سّيع وحّب اأهل بيت الطه�رة والع�سمة، 

ي�سّوغ له اقتراف كّل محّرم من المحظورات ال�سرعية، ويرفع عنه قلم التكليف.

اإّن ه��ذا ال�س��ّيئ الح��ظ لم ينتبه اإلى اأّن ال�س��يط�ن قد األب���س الأمر عليه، وُيخ�س��ى عليه في 

نه�ي��ة عمره اأن ُت�س��لب منه ه��ذه المحّبة الجوف�ء التي ل ُتجدي ول تنفع، وُيح�س��ر يوم القي�مة 

.R سفر اليدين وفي �سفوف نوا�سب اأهل البيت�

�سمر 
ُ
اإّن اّدع�ء المحّبة من دون دليل وبّينة ل يكون مقبوًل. اإّنه ل ُيمكن اأن اأكون �سديقك واأ

لك الحّب والإخال�س، ثم اأقوم بكّل م� هو من�ق�س لرغب�تك واأهدافك.

اإّن �سجرة المحّبة ُتنتج وُتثمر، في الإن�س�ن المحّب، العمل ح�سب درجة المحّبة وم�ستواه�، 

واإن لم تحمل تلك ال�سجرة هذه الثمرة فال بّد من معرفة اأّنه� لم تكن محّبة حقيقية واإّنم� هي 

محّبة وهمية.

اإّن النب��ّي الأك��رم واأهل بيته العظ�م R، قد بذلوا حي�تهم في ن�س��ر الأحك�م ال�س��رعية 

والعق�ئ��د والأخ��الق، واأرادوا ف��ي ذل��ك البل��وغ اإلى من�س��ودهم الوحيد؛ وهو اإب��الغ اأحك�م اهلل 

واإ�سالح الإن�س���ن وتهذيبه. وا�ست�س�غوا في هذا ال�سبيل ال�سريف اأنواع ال�سلب والقتل والإذلل 

والإه�نة، التي لحقت بهم ولم يتوانوا في ذلك.

فمحّب اأهل البيت و�سيعتهم، هو الذي ُي�س�ركهم في اأهدافهم، ويعمل على �سوء اأخب�رهم 

واآث�رهم.
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اإّن م� ُذكر في الأخب�ر ال�سريفة من اأّن الإقرار ب�لل�س�ن والعمل ب�لأرك�ن من دع�ئم الإيم�ن، 

هو بي�ن ل�سّر طبيعّي، ول�سّنة اهلل الج�رية، لأّن حقيقة الإيم�ن تالزم العمل والتنفيذ.

اإّن الع��سق في جوهر طبيعته، ُيظهر الع�سق تج�ه المع�سوق ويتغّزل به، واإّن الموؤمن اإذا لم 

يعمل بمتطّلب�ت الإيم�ن، وم� ت�ستدعيه محّبة اهلل واأولي�ئه، لم� ك�ن موؤمنً� ومحّبً�.

واإّن هذا الإيم�ن ال�سكلّي والمحّبة الجوف�ء من دون جوهر وم�سمون، �سينتفي ويزول اأم�م 

حوادث ب�سيطة و�سغوط ي�سيرة، فينتقل هذا المحّب اإلى دار جزاء الأعم�ل، �سفر اليدين.
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سرمهاهيم سرلئيسة:

1. ال�س��بهة الأول��ى حول الولية: تف�س��ير ق��ول الإم�م ال�س���دق Q: »الإيم��ان ل ي�سّر 

، ب���أّن الإيم�ن ينّور القل��ب في درجة 
(1(

مع��ه عم��ٌل وكذل��ك الكف��ر ل ينف��ع مع��ه عم��ل«

محدودة، فلو اقترف الإن�س�ن خطيئة اأو ذنبً� عولج ببركة ذلك النور وملكة الإيم�ن هذا 

الإثم وتلك الجريرة، ب�لتوبة والرجوع اإلى اهلل.  والرّد: هذه الأخب�ر في الحقيقة ُتحّفز 

 Q الإن�س�ن على التم�ّسك ب�لإيم�ن، والمح�فظة عليه.  كم� ورد عن الإم�م ال�س�دق

ق�ل:«ق���ل مو�س��ى للخ�سر Q ق��د تحّرمت ب�سحبتك ف�أو�سني.  فق���ل له: الزم م� 

.  وقد ف�ّس��ر المح��ّدث الجليل 
(2(

ل ي�س��ّرك مع��ه �س��يء، كم��� ل ينفعك مع غيره �س��يء«

المجل�سي عليه الرحمة، ال�سرر المنفّي في هذه الأخب�ر: بم� ي�سير �سببً� لدخول الن�ر 

.  واإذا ك�ن المق�س��ود ب�ل�سرر المنفّي دخ��ول الن�ر، فال من�ف�ة بين 
(3(

اأو الخل��ود فيه���

عدم الدخول في الن�ر ح�س��ب هذه الرواي�ت، وتحّقق اأنواع اأخرى من العذاب في ع�لم 

البرزخ والمواقف المختلفة في يوم القي�مة. 

2. ال�س��بهة الث�نية: عن اأبي عبد اهلل Q ق�ل: »كان اأمير الموؤمنين Q كثيراً ما 

يق��ول ف��ي خطبت��ه: ي��ا اأّيها النا���س دينك��م دينكم، فاإّن ال�س��يئة فيه خير من الح�س��نة 

.  ي��دّل هذا الحديث 
(4(

ف��ي غي��ره، وال�س��ّيئة في��ه ُتغف��ر والح�س��نة ف��ي غي��ره ل ُتقبل«

ال�س��ريف واأمث�له من الأخب�ر التي ُترّغب على مالزمة الدي�نة الحّقة، على اأّن �س��ّيئ�ت 

الموؤمني��ن اأف�س��ل من ح�س��ن�ت الآخرين الت��ي ل ُتقبل اأبدًا لفقدانه� �س��رط القبول، ول 

يدّل هذا الحديث على اأّن اأهل الإيم�ن ل ُيح��سبون على �سّيئ�تهم كم� هو ظ�هر. 

3. ال�سبهة الث�لثة: من الأح�ديث الم�سهورة الحديث: »حبُّ علّي ح�سنة ل ي�سرُّ معها �سّيئة، 

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س 464.
)2) م.ن.

)3) العاّلمة المجل�سي، مراآة العقول، ج11، �س396.
)4) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س 464.
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.  والرد: اإّم� م� ذكره المرحوم المجل�س��ي، من 
(1(

وبغ�سه �س��ّيئة ل ينفع معها ح�س��نة«

اأّن المق�س��ود م��ن ال�س��رر المنفّي هو الخلود في الن�ر اأو الدخ��ول فيه�، فيكون المعنى 

اأّن ح��ّب عل��ي Q الذي هو اأ�س����س الإيم�ن وكم�له وتم�مه يوجب بوا�س��طة �س��ف�عة 

ال�س���فعين، التخّل���س م��ن الن���ر.  وعلي��ه كم��� ُقلن��� ل يتن�فى ه��ذا الحتم�ل م��ع األوان 

الع��ذاب ف��ي ع�ل��م البرزخ؛ اأو م� ُذك��ر من اأّن حّب الإم�م عل��ّي Q يبعث في القلب 

النور والإيم�ن، وهم� ُيجّنب�ن �س�حبهم� الوقوع في الآث�م، ويدفع�نه اإلى التوبة والإن�بة، 

اإذا م� ابُتلي ب�لمع�سية.  دون اأن يف�سح المج�ل اأم�مه للتم�دي في الغّي والع�سي�ن. 

4.اإّن اّدع���ء المحّب��ة من دون دليل وبّينة ل يكون مقبوًل، فمحّب اأهل البيت و�س��يعتهم، هو 

الذي ُي�س�ركهم في اأهدافهم، ويعمل على �سوء اأخب�رهم واآث�رهم.

)1) �ناقب ا�� �سهر اآ�سوب، ج 3، �س 197.



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

التوبة

ف اإلى حقيقة التوبة ومعنى التوبة الن�سوح.   1 يتعرَّ

وي�ستر    2 التوابين  يحب  وج��ل  ع��ز  اهلل  اأنَّ  يبّين 

ذنوبهم.

ي�سرح لم�ذا ينبغي الإ�سراع اإلى التوبة في مرحلة    3

ال�سب�ب. 

الدرس الخامس عشر:





حديث عن سرتوبة
عن مع�وية بن وهب ق�ل: �سمعت اأب� عبد اهلل Q يقول:

»اإذا ت��اب العب��د توب��ة ن�سوح��اً اأحب��ه اهلل ف�س��تر علي��ه في الدني��ا والآخرة. فقل��ت: وكيف 

ي�ستر عليه؟

ق���ل Q: »ُين�س��ي ملكي��ه م��ا كتبا عليه م��ن الذنوب، ثم يوح��ي اإلى جوارح��ه: اكتمي 

عليه ذنوبه، ويوحي اإلى بقاع الأر�س: اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب. فيلقى 

.
(1(

اهلل حين يلقاه ولي�س �سيء ي�سهد عليه ب�سيء من الذنوب«

 ما هه حقيقة سرتوبة؟
التوبة من المن�زل المهمة وال�سعبة. وهي عب�رة عن الرجوع من ع�لم الم�دة اإلى روح�نية 

النف���س، بع��د اأن حجب��ت ه��ذه الروح�نية ونور الفط��رة بغ�س���وات ظلم�نية من ج��راء الذنوب 

والمع��سي.

وتف�سي��ل هذا الإجم�ل ب�إيج�ز هو: اأّن النف���س في ب��دء فطرته� خ�لية من كّل اأنواع الكم�ل 

والجم���ل والن��ور والبهج��ة، كم� اأّنه��� تكون خ�لية من اأ�س��داد هذه ال�سف�ت المذك��ورة اأي�سً�. 

فك�أن النف���س �سفحة نقية من كل ر�س��م ونق���س، فال توجد فيه� الكم�لت الروحية ول تّت�سف 

ب�لنعوت الم�س�دة له�.

ولك��ن ق��د اأودع ف��ي ه��ذه النف���س ن��ور ال�س��تعداد والأهلي��ة لني��ل اأّي مق���م، وفط��رت على 

ال�ستق�مة، وعجنت طينته� ب�لأنوار الذاتية.

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س 430.
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ف�إذا اجترحت النف���س �س��يئة م�، ح�سل في القلب ظلمة و�س��واد، وكلم� ازدادت المع��سي 

ت�س�عف��ت الظلمة وال�س��واد، اإلى اأن يغ�س��ى الظالم وال�س��واد القلب كل��ه، فينطفئ نور الفطرة 

ويبلغ الإن�س�ن مرتبة ال�سق�ء الأبدّي.

اأم� اإذا انتبه الإن�س�ن قبل اأن ي�ستوعب الظالم قلبه كله، ثم اجت�ز منزل اليقظة ودخل في 

منزل التوبة وا�س��توفى حظوظ هذا المنزل ح�س��ب ال�س��رائط التي �س��ن�أتي على ذكره� اإجم�ًل 

في هذه ال�سفح�ت، زالت عنده� الح�لت الظلم�نية، والكدورات الطبيعية، وع�د اإلى الح�لة 

الفطرية النورية الأ�سيلة والروح�نية الذاتية، وك�أن النف�س تنقلب من جديد اإلى �سفحة خ�لية 

من جميع الكم�لت واأ�سداده�.

.
(1(

كم� ورد في الحديث ال�سريف الم�سهور: »التائب من الذنب كمن ل ذنب له«

فتبي��ن اأّن حقيق��ة التوب��ة، ه��ي الرجوع من ع�لم الطبيع��ة واآث�ره� وم�س�عف�ته��� اإلى ع�لم 

الروح�ني��ة والفط��رة. كم��� اأّن حقيقة الإن�بة رجوع م��ن الفطرة والروح�نية اإلى اهلل، وال�س��فر 

والهجرة من بيت النف�س نحو المق�سد النه�ئّي، والغ�ية الحقيقية؛ فمنزل التوبة �س�بق ومقّدم 

على منزل الإن�بة، ول ين��سب تف�سيل ذلك في هذا المق�ل.

معلى سرتوبة سرلصوح
هن�ك تف�سيرات مختلفة في بي�ن المق�سود من التوبة الن�سوح. ومن المن��سب اأن نذكره� 

 قد���س اهلل 
(2(

ب�س��ورة مجمل��ة. ونح��ن نكتفي هن� بنق��ل كالم المحقق الجليل ال�س��يخ البه�ئي

نف�سه حيث ق�ل: »... اإن المف�سرين اختلفوا في تف�سير التوبة الن�سوح على اأقوال:

منه�: اإّن المراد توبة تن�سح الن��س، اأي تدعوهم اإلى اأن ي�أتوا بمثله� لظهور اآث�ره� الجميلة 

في �س�حبه�، اأو تن�سح �س�حبه� فيقلع عن الذنوب ول يعود اإليه� اأبدًا.

ومنه�: اأّن الن�سوح، م� ك�نت خ�ل�سة لوجه اهلل �سبح�نه، ف�إّن قولهم: ع�سل ن�سوح، اأي م� 

ك�ن خ�ل�سً� من ال�سمع. فيكون معنى التوبة الن�سوح الندم يندم على الذنوب لقبحه�، وكونه� 

 المحقق الطو�سي في التجريد ب�أّن 
(3(

خالف ر�سى اهلل تع�لى، ل لخوف الن�ر مثاًل. وقد حكم

)1) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �س 435.
)2) ال�سيخ البه�ئي، الأربعون، �س 332.

)3) المحّقق الطو�سي، ك�سف المراد في �سرح تجريد العتق�د، �س 264.
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الندم على الذنوب خوفً� من الن�ر، لي�س بتوبة.

ومنه�: اأن الن�سوح من الن�س�حة وهي الخي�طة، لأنه� تن�سح من الدين م� مّزقته الذنوب، 

اأو تجمع بين الت�ئب وبين اأولي�ئه واأحب�ئه كم� تجمع الخي�طة بين قطع الثوب.

ومنه�: اأن الن�سوح و�سف للت�ئب، واإ�سن�ده اإلى التوبة من قبيل الإ�سن�د المج�زّي، اأي توبة 

تن�سحون به� اأنف�س��كم ب�أن ت�أتوا به� على اأكمل م� ينبغي اأن تكون عليه، حتى تكون ق�لعة لآث�ر 

الذنوب من القلوب ب�لك�مل. ويكون ذلك ب�إذابة النفو���س بوا�س��طة الح�س��رات، ومحو ظلم�ت 

القب�ئح بنور الأعم�ل الح�سنة.

سرله يحّا سرتوسبين
اأيه��� الإن�س���ن ك��م اأنت ظلوم جه��ول، ول تقّدر نعم ول��ّي النعم. اإنك تع�سي وتع�دي �س��نين 

و�سنين ولّي نعمك الذي وفر لك كل الرف�ه والراحة من دون اأن تعود عليه والعي�ذ ب�هلل بجدوى 

وف�ئدة. واأنت طيلة هذه الفترة قد هتكت حرمته وطغيت عليه ولم تخجل منه اأبدًا. ولكن رغم 

 كل ذل��ك، اإن��ك اإذا ندم��ت على م��� فعلت ورجعت اإليه، اأحبك جّل ا�س��مه، وجعل��ك محبوبً� له: 

، فم� هي هذه الرحمة الوا�سعة والنعم الوافرة؟!
(1(

چ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ 
اإلهي! نحن ع�جزون عن �س��كر اآلئك، واأل�س��نة الب�س��ر وجميع الموجودات م�س�بة ب�للكنة 

تج�ه الحمد والثن�ء عليك، ول ي�س��عن� اإل اأن ننّك���س روؤو�س��ن� ونعتذر من عدم حي�ئن� منك. من 

نحن حتى ن�س��تحق رحمتك؟ ولكن �س��عة رحمتك و�س��مول نعمتك اأو�س��ع من تقديرن� له�: »اأنت 

.
(2(

كما اأثنيت على نف�سك«

ويج��ب عل��ى الإن�س���ن اأن يق��وّي ف��ي قلبه �س��ورة الندامة حتى يحت��رق اإن �س���ء اهلل تع�لى، 

وذلك من خالل التفّكر في الآث�ر الموح�سة للمع��سي وعواقبه� فيعمل على تقوية الندامة في 

، فيحرق قلبه بن�ر الندامة حتى 
(3(

قلب��ه وي�سرم الن���ر فيه على غرار چچ چ ڇچ 

تحترق جميع المع��سي وتزول الكدورة عن القلب.

)1) �سورة البقرة، الآية 222.
)2) ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 3، �س 324.

)3) �سورة الهمزة، الآية 6.
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وليعلم اأنه اإذا لم ي�سرم بنف�سه هذه الن�ر في هذا الع�لم -اأي ن�ر الندامة-  واإذا لم يو�سد 

ب�ب جهنم اأم�مه، ف�إنه اإذا انتقل من هذا الع�لم، ف�سوف يكون قد هي�أ لنف�سه في ذلك الع�لم 

ن�رًا محرقة، فتفتح عليه اأبواب جهنم وتن�سّد بوجهه اأبواب الجنة والرحمة.

اإله��ي األهمن��� �سدرًا محترقً�، واقذف في قلوبن� جذوة من ن���ر الندامة واأحرقه بهذه الن�ر 

الدنيوي��ة، واأزل ع��ن قلوبن��� الك��در والغب��رة، واأخرجن��� م��ن هذا الع�ل��م م��ن دون م�س�عف�ت 

المع��سي، اإنك ولّي النعم وعلى كّل �سيء قدير.

الله تعالى يستر ذنوب التائبين
اأهم واأ�س��رف عطية اإلهية تمنح لالإن�س���ن الت�ئب، هي اأن اهلل �س��بح�نه وتع�لى ي�س��تر عليه 

ف��ال يف�سح��ه، ويحجب ذنوب تلك الأي���م الخ�لية عن ك�فة الموجودات حت��ى ملكيه الموكلين 

به. ف�إذا بهم� يكت�سف�ن اأن �سفحة هذا الإن�س�ن بي�س�ء خ�لية من الذنب. وهذا مرده اإلى �سعة 

رحم��ة اهلل المطلق��ة ف��ال يبقى لالإن�س���ن عذر اأو حجة، وه��ي دافع قوّي لينهي الإن�س���ن حي�ته 

الم��سي��ة المليئ��ة ب�لمع��س��ي فيط��وي �سفحته� ال�س��وداء وكّله ثقة ورج�ء برحم��ة اهلل العزيز 

الغف��ور، ويفت��ح �سفحة اأخرى جدي��دة ليبداأ حي�ته الحقيقية، حي�ة الق��رب والط�عة والو�س�ل 

مع الحّق.

م��ن الأم��ور اله�م��ة التي ل بد للت�ئ��ب اأن يقدم عليه�، اللجوء اإلى مق���م غف�رية اهلل تع�لى 

وتح�سي��ل ح���ل ال�س��تغف�ر، والطلب م��ن الحّق جّل جالل��ه، ومن مق�م غف�رية ذاته المقد���س 

-  بل�س�ن مق�له وح�له وفي ال�سّر والعلن وفي الخلوات وبكل مذلة وم�سكنة وت�سّرع وبك�ء -  اأن 

ي�ستر عليه ذنوبه.

نعم اإّن مق�م الغف�رية وال�س��ت�رية للذات المقد�س��ة ي�س��تدعي �س��تر العيوب وغفران تبع�ت 

الذن��وب، لأن ال�س��ور الملكوتي��ة لالأعم���ل بمث�بة وليد الإن�س���ن، بل هي األ�سق م��ن ذلك. واإّن 

حقيقة التوبة وكلم�ت ال�ستغف�ر بمث�بة التبروؤ.

اإّن الحّق تب�رك وتع�لى ب�س��بب غف�ريته و�س��ت�ريته يقطع ال�سلة بين وليد الإن�س�ن )ال�سور 

الملكوتية لالأعم�ل المحرمة( والإن�س�ن، بوا�سطة لع�ن الم�ستغفر. ويحجب تلك المع�سية عن 

كل الك�ئن���ت التي اّطلعت على اأحوال الإن�س���ن، من قبي��ل المالئكة، وكت�ب �سح�ئف الذنوب، 
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والزم���ن والم��ك�ن، واأع�س�ء نف���س الإن�س���ن وجوارحه، وين�س��يهم جميعً� تل��ك المع�سية. كم� 

اأ�سير اإليه في الحديث ال�سريف حيث يقول: »ين�سي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب«.

ومن المحتمل اأن يكون المق�سود من وحيه تع�لى لالأع�س�ء والجوارح وبق�ع الأر�س بكتم�ن 

المع��س��ي -ال��وارد في الحديث المذكور في الف�سل الأول-  هو اإن�س���ء المع��سي، كم� يحتمل 

اأن يك��ون المق�س��ود م��ن وحيه، الأمر بعدم الإدلء ب�ل�س��ه�دة. ويمكن اأن يك��ون المق�سود رفع 

الآث�ر التي تركته� المع��سي على الأع�س�ء والتي به� تتّم ال�سه�دة التكوينية. كم� اأنه لو لم يتب 

ل�سهد كل ع�سو بل�س�ن مق�له اأو ح�له على اأفع�له الأثيمة.

وعل��ى اأّي ح���ل فكم��� اأّن مق���م الغف�رية وال�س��ت�رية اقت�س��ى الآن ونحن في ه��ذا الع�لم اأن 

ل ت�س��هد اأع�س�وؤن��� وجوارحن��� �سّدن�، واأن ي�س��تر الزم�ن والمك�ن اأفع�لن� الم�س��ينة، كذلك في 

العوالم الأخرى ف�إم� اأن يقت�سي )مق�م الغف�رية( �س��تر اأعم�لن� عندم� نرحل عن هذا الع�لم 

بتوبة �سحيحة وا�ستغف�ر خ�ل�س، اأو اأن تحجب اأعم�لن� ب�لكلية. ولعل مقت�سى كرامة الحق جل 

وعال هو الث�ني، ب�أن ل يط�أطئ الإن�س�ن الت�ئب راأ�سه لأحد ول ي�سعر ب�لع�ر.

اإلسراع في التوبة قبل فوات األوان
يج��ب النتب���ه اإل��ى نقط��ة ه�مة، وه��ي اأّن ال�س��خ�س الت�ئب بع��د توبته ل ي�س��تعيد ال�سف�ء 

الداخلي الروح�نّي والنور الخ�ل�س للفطرة، كم� لو �سّودت �سفحة بي�س�ء ثم ح�ولت اأن تع�لج 

ال�س��واد وتزيل��ه عنه���، ف�إنه��� لن تعود اإل��ى ح�لته� الأولى م��ن البي��س الن��س��ع. وكذلك الإن�ء 

المك�س��ور اإذا اأ�سلحن���ه فم��ن ال�سعب اأن يعود اإلى ح�لته ال�س���بقة. اإّنه لبون �س��س��ع بين خليل 

يكون مخل�سً� مع الإن�س�ن طوال العمر، و�سديق يخونك ثم يعتذر عن تق�سيره. ف�ساًل عن اأنه 

من الن�در م� تجد �سخ�سً� ي�ستطيع القي�م بوظ�ئف التوبة ب�سكل �سحيح.

اإذًا يجب على الإن�س�ن اأن يتجنب م� اأمكن ارتك�ب المع��سي والذنوب، لأّن اإ�سالح النف�س 

بعد اإف�س���ده� من الأعم�ل ال�س���قة. واإذا تورط ل �س��مح اهلل في مع�سية م� وجب عليه ب�س��كل 

ع�جل التفكير في العالج، لأن اإ�سالح الف�س�د القليل يتم ب�سورة اأ�سرع وبكيفية اأح�سن.

اأيه��� العزي��ز! ل تم��ّر على ه��ذا المق�م من دون مب���لة ول اهتم�م. فّكر ف��ي ح�لك وع�قبة 

اأم��رك، وراج��ع كت���ب اهلل واأح�ديث خ�ت��م الأنبي�ء واأئمة الهدى �س��الم اهلل عليه��م اأجمعين، 
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وكلم�ت علم�ء الأمة واأحك�م العقل الوجدانية.

افت��ح عل��ى نف�س��ك هذا الب���ب الذي يعّد مفت���ح الأبواب الأخ��رى، وادخل في ه��ذا المق�م 

ال��ذي يعتب��ر من اأهم المن�زل الإن�س���نية ب�لن�س��بة اإلين���. وكن مهتمً� فيه وواظ��ب عليه واطلب 

من اهلل عّز وجّل التوفيق في الو�سول اإلى المطلوب، وا�س��تعن بروح�نية الر�س��ول الأكرم واأئمة 

الهدى �سالم اهلل عليهم، والتجئ اإلى ولّي الأمر ون�مو�س الدهر اإم�م الع�سر عجّل اهلل فرجه، 

وب�لطبع اإّنه ينجي ال�سعف�ء والعجزة ويعين المحت�جين.

التوبة في فترة الشباب أسهل
من اأخطر مك�ئد اإبلي�س والنف�س الأّم�رة ب�ل�سوء اإيه�م الإن�س�ن ودفعه نحو الت�سويف وت�أجيل 

التوب��ة اإل��ى مرحل��ة اأخرى متقّدمة م��ن العمر، بحّجة اأّن ف��ي الوقت مّت�س��عً� وفر�سة الحي�ة م� 

زالت �س���نحة وطويلة بحيث يمكنن� العودة والرجوع فنتوب اإلى اهلل تع�لى. وهذه في الحقيقة 

من اأ�س��واأ اأ�س���ليب النف�س وال�سيط�ن الم�كرة بل واأخطره� على الإطالق. اأّم� الإن�س�ن الواعي 

والفطن ف�إّنه ي�س�أل نف�سه:

1. كيف اأ�سمن لنف�س��ي القدرة على التوبة والرجوع بعد اأن تقوى جذور الذنوب في نف�س��ي 

وت�ستّد؟

2. م� ال�س�من على عدم حلول الموت واإدراكي لالأجل المحتوم على حين غّرة، قبل حلول 

ذلك الموعد الذي حّددته لنف�سي للتوبة والإن�بة؟

3. اإّن اأي�م ال�سب�ب هي اأف�سل اأي�م التوبة حيث تكون الذنوب اأقّل وال�سوائب اأخّف، فلم�ذا 

ل اأ�ستغّل هذه الفر�سة قبل اأن يحل مك�نه� الندم؟

عل��ى �س���لك طري��ق الهداي��ة والنج���ة، النتب�ه اإل��ى نقطة ه�م��ة، وه��ي اأّن التوفي��ق للتوبة 

ال�سحيح��ة والك�مل��ة مع توفير �س��رائطه� من الأمور ال�سعبة، وقلياًل م� ي�س��تطيع الإن�س���ن اأن 

ي�سل اإلى هذا المق�سد.

ب��ل اإّن اقت��راف الذنوب وخ��سة المع��سي الكبيرة يجعالن الإن�س���ن غ�فاًل عن ذكر التوبة 

نه�ئيً�. واإذا م� اأثمرت وقويت �س��جرة المع��سي في قلب الإن�س���ن وتحكمت جذوره�، ف�ستكون 

له� نت�ئج وخيمة: منه� حّث الإن�س�ن على الن�سراف كليً� عن التفكير في التوبة، واإذا تذّكره� 
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اأحي�نً� تك��سل في اإجرائه� واأجّله� وق�ل: اليوم اأو غدًا، وهذا ال�سهر اأو ال�سهر المقبل، ويخ�طب 

نف�س��ه ق�ئاًل اإنني اأتوب اآخر العمر واأي�م ال�س��يخوخة توبة �سحيحة. ولكّن هذا ال�سخ�س غ�فل 

.
(1(

عن اأّن هذا مكر مع اهلل: چٺ ٺ ٺچ 

ل يتوّقع الإن�س�ن اأّنه ي�ستطيع بعد اأن تقوى جذور الذنوب في نف�سه اأن يتوب اأو يقوم بتوفير 

�س��روط التوبة. اإّن اأف�سل اأي�م التوبة هي فترة اأي�م ال�س��ب�ب. لأّن الذنوب اأقل و�س��وائب القلب 

وظلم���ت الب�ط��ل اأخّف، و�س��روط التوبة اأ�س��هل واأي�س��ر. وقد يكثر في �س��ن ال�س��يخوخة حر�س 

الإن�س���ن وطمع��ه وحبه للم���ل ويزداد طول اأمله. وق��د اأثبتت التجربة ذل��ك. واإذا افتر�سن� اأّن 

الإن�س���ن ا�س��تط�ع القي�م بهذا العمل )التوبة( في �س��ّن ال�س��يخوخة، فم� هو ال�سم�ن للو�سول 

اإلى �س��ّن ال�س��يخوخة وعدم اإدراكه الأجل المحتوم اأي�م ال�س��ب�ب على حين غرة، وهو م�س��غول 

ب�لذنوب والع�سي�ن؟!

اإّن انخف��س عدد الم�س��نين دليل على اأّن الموت اأقرب اإلى ال�س��ب�ب منه اإلى ال�س��يوخ. اإّنن� 

في المدينة التي تحتوي على خم�سين األف ن�سمة لم نجد خم�سين �سيخً� ين�هز عمر كّل منهم 

ثم�نين ع�مً�.

في��� اأيه��� العزيز ك��ن على حذر من مك�ئد ال�س��يط�ن ول تمكر عل��ى اهلل ول تحتْل عليه ب�أن 

تقول اأعي�س خم�سين ع�مً� اأو اأكثر مع الأهواء، ثم اأ�ستغفر رّبي لدى الموت واأ�ستدرك الم��سي، 

لأن هذه اأفك�ر واهية.

ل علي هذه الأم��ة بتقّبل توبتهم قبل  اإذا �س��معت اأو علم��ت اأّن اهلل �س��بح�نه وتع�لى قد تف�سّ

م�س�هدة اآث�ر الموت اأو عند الموت فذلك �سحيح، ولكن هيه�ت اأن تتحقق التوبة من الإن�س�ن 

في ذلك الوقت.

ه��ل تظ��ن اأّن التوب��ة مجرد كالم يق�ل؟ اإّن القي���م ب�لتوبة لعمل �س���ّق. اإّن الرجوع اإلى اهلل 

والع��زم عل��ى عدم الع��ودة اإلى الذنب يحت�ج اإلى ري��سة علمية وعملي��ة، اإذ ن�درًا م� يحدث اأن 

يفّكر الإن�س���ن لوحده ب�لتوبة اأو يوفق اإليه� اأو يوفق اإلى توفير �س��رائط �سحة التوبة وقبوله� اأو 

اإلى توفير �سرائط كم�له�.

)1) �سورة اآل عمران، الآية 54.
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اإذ من الممكن اأن يدركه الموت قبل التفكير في التوبة اأو اإنج�زه�، فينتقل من هذه الن�س�أة 

مع المع��سي التي تنوء ب�لإن�س�ن ومع ظلم�ت الذنوب الالمتن�هية. وفي ذلك الوقت اهلل وحده 

هو الع�لم ب�لم�س�ئب والمحن التي �سوف يواجهه�!

اإّن جب��ران المع��س��ي في ذلك الع�لم -على فر�س اأنن� من اأهل النج�ة وَمن ع�قبة اأمرهم 

ال�س��ع�دة-  لي���س عماًل �س��هاًل. ل بّد من مت�عب و�سغوط�ت ونيران حّتى ي�سبح الإن�س���ن اأهاًل 

لرحمة اأرحم الراحمين.

اإذًا اأيه� العزيز! عّجل في �سد حي�زيمك، واإحك�م عزيمتك وقوتك الح��سمة واأنت في اأي�م 

ال�س��ب�ب، اأو على قيد الحي�ة في هذه الدني�، وتب اإلى اهلل، ول ت�س��مح لهذه الفر�سة التي اأنعم 

اهلل به� عليك اأن تخرج من يدك، ول تعب�أ بت�سويف ال�سيط�ن ومك�ئد النف�س الأم�رة.
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سرمهاهيم سرلئيسة: 

1. التوب��ة م��ن المن���زل المهمة وال�سعب��ة.  وهي عب�رة ع��ن الرجوع من ع�ل��م الم�دة اإلى 

روح�ني��ة النف���س، بع��د اأن حجبت هذه الروح�ني��ة ونور الفطرة بغ�س���وات ظلم�نية من 

� حقيقة الإن�بة فهي رجوع م��ن الفطرة والروح�نية اإلى  ج��راء الذن��وب والمع��س��ي.  اأمَّ

اهلل، وال�سفر والهجرة من بيت النف�س نحو المق�سد النه�ئّي، والغ�ية الحقيقية. 

2. اختلف المف�س��رون في تف�س��ير التوبة الن�سوح على اأقوال: منه�: اإّن المراد توبة تن�سح 

الن��س، ومنه�: م� ك�نت خ�ل�سة لوجه اهلل �سبح�نه، ومنه�: اأّن الن�سوح من الن�س�حة 

وه��ي الخي�ط��ة، لأنه� تن�سح من الدين م��� مّزقته الذنوب، ومنه���: اأّن الن�سوح و�سف 

للت�ئب، اأي توبة تن�سحون به� اأنف�سكم. 

ر نعم ولّي النعم، يع�سي �سنين و�سنين ولّي نعمه، ولكن  3. اإنَّ الإن�س�ن ظلوم جهول، ول يقدِّ

 رغ��م كل ذل��ك، اإذا ن��دم على م� فع��ل ورجع اإليه، اأحبه جّل ا�س��مه، وجعل��ه محبوبً� له: 

 .
(1(

چ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ 
4. يج��ب عل��ى الإن�س���ن اأن يق��ّوي ف��ي قلب��ه �س��ورة الندام��ة، من خ��الل التفّكر ف��ي الآث�ر 

الموح�س��ة للمع��س��ي وعواقبه� ويحرق قلبه بن�ر الندامة حت��ى تحترق جميع المع��سي 

وتزول الكدورة عن القلب. 

5. اإنَّ اأهم واأ�س��رف عطية اإلهية تمنح لالإن�س���ن الت�ئب، هي اأن اهلل �س��بح�نه وتع�لى ي�ستر 

علي��ه ف��ال يف�سح��ه، ويحج��ب ذنوبه ع��ن ك�فة الموج��ودات حت��ى ملكي��ه الموكلين به، 

وجوارح��ه واأع�س�ئ��ه التي به� تتم ال�س��ه�دة التكوينية، وذلك من خ��الل مق�م الغف�رية 

وال�ست�رية للذات المقد�سة الذي ي�ستدعي �ستر العيوب وغفران تبع�ت الذنوب. 

6. اإنَّ ال�س��خ�س الت�ئب بعد توبته ل ي�س��تعيد ال�سف�ء الداخلي الروح�ني والنور الخ�ل�س 

للفطرة، كم� لو �س��ّودت �سفحة بي�س�ء ثم ح�ولت اأن تع�لج ال�س��واد وتزيله عنه�، ف�إّنه� 

ل��ن تع��ود اإلى ح�لته��� الأولى م��ن البي��س الن��س��ع.  اإذًا يجب على الإن�س���ن اأن يتجّنب 

)1) �سورة البقرة، الآية 222.
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م��� اأمك��ن ارت��ك�ب المع��سي والذن��وب، لأّن اإ�سالح النف���س بعد اإف�س���ده� من الأعم�ل 

ال�س���قة.  واإذا ت��ورط ل �س��مح اهلل ف��ي مع�سية م� وجب عليه ب�س��كل ع�جل التفكير في 

العالج، لأّن اإ�سالح الف�س�د القليل يتّم ب�سورة اأ�سرع وبكيفية اأح�سن. 

7. اإّن اأف�سل اأي�م التوبة هي فترة اأي�م ال�س��ب�ب.  لأّن الذنوب اأقل و�س��وائب القلب وظلم�ت 

الب�ط��ل اأخ��ّف، و�س��روط التوب��ة اأ�س��هل واأي�س��ر.  وقد يكثر في �س��ن ال�س��يخوخة حر�س 

الإن�س���ن وطمعه وحّبه للم�ل ويزداد طول اأمله.  واإذا افتر�سن� اأّن الإن�س���ن ا�س��تط�ع اأن 

يتوب في �س��ّن ال�س��يخوخة، فم� هو ال�سم�ن للو�سول اإلى �س��ّن ال�سيخوخة وعدم اإدراكه 

الأجل المحتوم اأي�م ال�سب�ب على حين غرة، وهو م�سغول ب�لذنوب والع�سي�ن؟!



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

حقيقة    1 عن   Q الموؤمنين اأمير  حديث  يذكر 

ال�ستغف�ر ومع�نيه.

يبّين المقّوم�ت الذاتية للتوبة.   2

ي�سرح �سروط قبول التوبة و�سروط كم�له�.   3

أركان التوبة وشروطها

الدرس السادس عشر:





أركان سرتوبة سألنانية
للتوب��ة الك�ملة اأرك�ن و�س��روط، ول��ول تحّققه� لم� تحّققت التوب��ة ال�سحيحة. ونحن نذكر 

الأرك�ن و�سرائطه� اله�مة والركن�ن هم�:

1.  الندام��ة: اإّن م��ن اأهم ال�س��روط التي تعتبر ركنً� ركين��ً� للتوبة هو الندامة على الذنوب، 

والتق�سير في اأداء التك�ليف ال�سرعية. 

2.  العزم: ومن الأرك�ن، العزم على عدم العودة اإلى الذنوب نه�ئيً�. 

وف��ي الحقيق��ة اأّن هذي��ن الركنين يمّث��الن حقيقة التوب��ة ويعتبران من مقّوم�ته��� الذاتية. 

والعم��دة ف��ي هذا الب���ب تح�سيل هذا المق�م واإنج���ز هذه الحقيقة على نحو يتذّكر الإن�س���ن 

ت�أثير مع��سيه على روحه، وعواقبه� في ع�لم البرزخ ويوم القي�مة، كم� هو مقّرر في المعقول 

 ،R والمنقول، ومبرهن عليه لدى اأهل العلم والمعرفة، وم�أثور في اأخب�ر اأهل بيت الع�سمة

من اأّن للمع��سي في ع�لم البرزخ والقي�مة �سورًا تتن��سب معه� في ذلك الع�لم تكون له� حي�ة 

واإرادة، حيث تعّذب الإن�س�ن المذنب عن �سعور واإرادة. واإّن ن�ر جهّنم اأي�سً� تحرق الإن�س�ن عن 

اإرادة ووعي لأّن تلك الن�س�أة ن�س�أة الحي�ة.

فف��ي ذلك الع�لم تح�س��ر معن� �سوٌر هي نتيجة اأعم�لن� الح�س��نة والقبيح��ة التي ارتكبن�ه� 

ف��ي ع�ل��م الدني�. وقد ورد في القراآن الكريم والأح�ديث ال�س��ريفة �سراحة وتلويحً� ذكر لهذا 

المو�سوع. وهو يتط�بق وم�سلك الحكم�ء الإ�سراقيين، وذوق اأهل ال�سلوك وم�س�هدات اأ�سح�ب 

العرف�ن.

وكذلك تترك كّل مع�سية في الروح اأثرًا عّبر عنه في الأح�ديث ال�سريفة ب�لنقطة ال�سوداء 

وه��ي ظ��الم يظه��ر في القلب وال��روح، وتبداأ ه��ذه النقطة ب�لزدي�د حّتى ت�س��وق الإن�س���ن اإلى 
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الكف��ر والزندقة، وال�س��ق�وة الأبدي��ة. واإذا انتبه الإن�س���ن الع�قل لهذه المع�ن��ي واعتنى بكالم 

الأنبي���ء والأولي���ء R، والعرف���ء والحكم�ء والعلم���ء )ر�س(، بقدر اعتن�ئ��ه بقول طبيب 

مع�ل��ج، لبتع��د ل مح�ل��ة عن المع��سي، ولم� اقترب منه� اأبدًا. واإذا ابتلي ب�لمع�سية ل �س��مح 

اهلل اأبدى �سرعة تبرمه و�سجره منه� وندم عليه� فتظهر �سورة الندامة في قلبه، وتكون نتيجة 

هذه الندامة عظيمة جدًا، واآث�ره� ح�سنة وكثيرة. ومن ثّم يح�سل من جراء ندمه العزم على 

ترك المع�سية وترك مخ�لفة رب الع�لمين.

وعندم��� يتوف��ر ه��ذان الركن���ن )الندم عل��ى اقتراف المع�سي��ة والعزم على ع��دم العودة 

اإليه�( ف�سيغدو �سلوك طريق الآخرة �سهاًل وي�سيرًا، فتغ�س�ه التوفيق�ت الإلهية لي�سبح بح�سب 

. والت�ئب ي�سبح محبوبً� 
(1(

الن���س القراآن��ي: چ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋچ 

هلل تع�لى، ب�سرط اأن يكون مخل�سً� في توبته.

ويجب على الإن�س�ن ب�لري��سة العلمية والعملية وب�لتفكر والتدبر الالئق، اأن ي�سعى ليجعل 

توبت��ه خ�ل�س��ة، ويج��ب عليه اأن يفه��م اأن المحبوبية عند اهلل ل تقّدر بميزان الح�س���ب. واهلل 

وح��ده يعل��م ب�أن �سورة حّب الحّق ف��ي تلك العوالم من اأي نوع من الأن��وار المعنوية والتجلي�ت 

الك�ملة تكون.

شروط التوبة
ذكرن� اأرك�ن التوبة، و�سوف نذكر الآن �سروط قبوله� و�سروط كم�له� ب�سكل مرّتب. وعمدة 

�سروط القبول اأمران كم� اإّن عمدة �سروط الكم�ل اأمران اأي�سً�.

ونحن نذكر في هذا الف�سل الكالم ال�سريف لمولى الموالي الذي هو في الواقع من جوامع 

الكالم، ومن كالم الملوك وملوك الكالم. حيث اإّنه روي في نهج البالغة اأّن ق�ئاًل ق�ل بح�سرة 

:Q اأ�ستغفر اهلل. فق�ل له علّي :Q الإم�م علّي

»ثكلتك اأمك اأتدري ما ال�ستغفار؟ اإّن ال�ستغفار درجة العليين وهو ا�سم واقع على �ستة 

معان:

)1) �سورة البقرة، الآية 222.
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اأولها: الندم على م� م�سى.

الثاني: العزم على ترك العود اإليه اأبدًا.

الثالث: اأن توؤّدي اإلى المخلوقين حقوقهم حّتى تلقى اهلل �سبح�نه اأمل�س لي�س عليك تبعة.

الرابع: اأن تعمد اإلى كّل فري�سة عليك �سيعته� فتوؤّدي حقه�.

الخام�س: اأن تعمد اإلى اللحم الذي نبت على ال�سحت فتذيبه ب�لأحزان حّتى تل�سق الجلد 

ب�لعظم وين�س�أ بينهم� لحم جديد.

وال�ساد�س: اأن تذيق الج�سم األم الط�عة كم� اأذقته حالوة المع�سية.

.
(1(

فعند ذلك تقول اأ�ستغفر اهلل«

ي�ستمل هذا الحديث ال�سريف على ركنين من اأرك�ن التوبة هم�: الندامة والعزم على عدم 

العودة وعلى �سرطين مهمين للقبول:

1. أداء حقوق الناس:
ف��ال تقب��ل التوبة من الإن�س���ن بمجرد اأن يقول »اأ�س��تغفر اهلل«. اإّن على الإن�س���ن الت�ئب اأن 

يرد كل م� اأخذه من الن��س بغير حّق، واإذا وجد اأّن في ذمته حقوقً� اأخرى للن��س وا�ستط�ع اأن 

يوؤديه� اإلى اأ�سح�به� اأو اأن يطلب ال�سم�ح منهم، وجب عليه ذلك.

2. أن يقضي كّل الفرائض اإللهية أو يؤّديها:
واإذا تع��ّذر علي��ه اإنج���ز ذل��ك، اأّدى المق��دار المي�س��ور من��ه. وليعل��م اأّن لكل ه��ذه الحقوق 

اأ�سح�بً� �س��يط�لبونه به� في الآخرة ب�أ�س��ّق الأحوال، ولي�س له في ذلك الع�لم و�سيلة لأداء هذه 

الحق��وق، اإل اأن يتحم��ل ذنوب الآخرين ويدفع اإليهم اأعم�له الح�س��نة في�سير حينذاك ع�جزًا 

و�سقيً� ول يملك طريقً� للخال�س وملج�أ لال�ستخال�س.

اأيه� العزيز اإي�ك اأن ت�سمح لل�سيط�ن والنف�س الأّم�رة ب�لهيمنة عليك والو�سو�سة في قلبك، 

في�س��وران ل��ك اأّن العملي��ة ج�س��يمة و�س���قة في�سرف�نك عن التوب��ة. واعلم ب�أّن اإنج�ز ال�س��يء 

القلي��ل م��ن هذه الأمور �س��يكون اأف�سل. ول تي�أ���س م��ن رحمة اهلل ولطفه، حّت��ى واإن ك�ن عليك 

)1) نهج البالغة، خطب الإم�م علي Q، ق�س�ر الحكم، �قم 417، �سبحي ال�س�لح.
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الكثي��ر م��ن ال�سل��وات وال�سي���م والكّف���رات وحق��وق اإلهية كثي��رة، وذنوب متراكم��ة، وحقوق 

الن��س عليك ل تعّد، والخط�ي� ل تح�سى.

لأّن الح��ّق تع�ل��ى �سي�س��ّهل علي��ك الطريق بمق��دار م� تقدم علي��ه، ويهديك �س��بيل النج�ة. 

واعلم ب�أّن الي�أ�س من رحمة الحّق من اأعظم الذنوب، ول اأظّن اأن هن�ك ذنبً� اأ�سواأ واأ�سّد ت�أثيرًا 

في النفو�س من القنوط من رحمة اهلل.

ف�إّن الظالم الدام�س اإذا غ�سي قلب الإن�س�ن الي�ئ�س من الرحمة الإلهية، لم� اأمكن اإ�سالحه، 

ولتحّول اإلى ط�غية ل �سبيل لل�سيطرة عليه. اإّي�ك اأن ت�سمح لل�سيط�ن والنف�س الأّم�رة ب�لهيمنة 

عليك والو�سو�س��ة في قلبك، في�سوران لك اأّن العملية ج�س��يمة و�س�ّقة في�سرف�نك عن التوبة. 

واعلم ب�أّن اإنج�ز ال�سيء القليل من هذه الأمور �سيكون اأف�سل.

ف�إي�ك اأن تغفل عن رحمة الحّق عّز وجّل، واإي�ك اأن ت�ستعظم الذنوب وتبع�ته�. ف�إّن رحمة 

الحّق �سبح�نه اأعظم واأو�سع من كّل �سيء.

.
(1(

ن�سف بيت �سعر: »اإن عطاء الحّق غير م�سروط بقابلية المعطى اإليه«

م�ذا كنت في بدء الأمر؟ كنت في غي�هب العدم ول توجد فيك الق�بلية والأهلية، ولكّن الحّق 

جّل وعال وهبك نعمة الوجود وكم�لته وب�س��ط م�ئدة النعم الالمحدودة، والرحمة الالمتن�هية، 

و�سّخر لك ك�فة الموجودات، من دون اأّي ا�ستحق�ق وا�ستعداد، ومن دون �سوؤال ودع�ء م�سبق.

اإّن اهلل تع�ل��ى ق��د وع��د ب�لرحمة والمغفرة، فتق��ّدم اإلى الأم�م خطوة واح��دة ب�ّتج�ه عتبة 

قد�سه، ف�إنه �سي�أخذ بيدك مهم� كلف الأمر. اإنك اإن لم ت�ستطع اأن توؤّدي حقوقه فهو �سيتن�زل 

عنه�. واإن لم ت�س��تطع اأن تدفع حقوق الن����س، ف�إنه �س��يجبره�. هل �سمعت ق�سة ال�س�ّب الذي 

ك�ن ينب�س القبور في عهد الر�سول الأكرم P؟

اأّيه� العزيز اإن طريق الحق �سهل وب�سيط، ولكنه يحت�ج اإلى انتب�ه ي�سير، فيجب العمل، لأن 

التب�طوؤ والت�س��ويف، وم�س�عفة المع��سي في كّل يوم �س��يبعث على �سعوبة الأمر، واأّم� الإقب�ل 

على العمل، والعزم على اإ�سالح النف�س، ف�سيقّرب الطريق وي�سّهل العمل.

جّرب��ه، واب��داأ ب�لعم��ل، ف�إذا ح�سلت على النتيجة تبّين لك �سح��ة الأمر، واإن لم ت�سل اإلى 

النتيجة المتوخ�ة ف�إّن طريق الف�س�د مفتوح ويد المذنب طويلة.

)1) مثنوي، الدفتر الخ�م�س، البيت 1537.
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شلول كمال سرتوبة
:Q واأّم� الأمران الآخران اللذان ذكرهم� اأمير الموؤمنين

5. اإذابة اللحم الذي نبت على ال�سحت. 
6. اإذاقة الج�سم األم الط�عة كم� اأذاقه حالوة المع�سية. 

فهم� من �س��روط كم�ل التوبة، والتوبة الك�ملة. ل اأّن التوبة ل تتحّقق ول تقبل من دونهم�، 

بل اإّن التوبة من دونهم� لي�ست بك�ملة.

اعلم اأّن لكل منزل من من�زل ال�س�لكين مراتب ودرج�ت تختلف ب�ختالف ح�لت قلوبهم. 

واأن الت�ئب اإذا اأراد بلوغ مرتبة الكم�ل، فال بد من تدارك م� تركه، وتدارك الحظوظ اأي�سً�.

اأي ل ب��ّد للت�ئ��ب م��ن ت��دارك الحظوظ النف�س���نية التي لحقت ب��ه اأي�م الآث���م والمع��سي، 

وذلك ب�ل�س��عي لمحو كّل الآث�ر الج�س��مية والروحية التي ح�سلت في مملكة ج�س��مه ونف�سه من 

ج��ّراء الذن��وب، وحّت��ى ت�سقل النف���س من جديد كم� ك�ن��ت في بدء الأمر، وتع��ود الفطرة اإلى 

روح�نيته� الأ�سيلة، فتح�سل له الطه�رة الك�ملة.

 واأثرًا في ال��روح، كم� يح�سل اأثر م��ن بع�س الذنوب 
ً
ق��د علم��ت ب���أّن ل��كل مع�سية ولذة انعك��س���

واللذائ��ذ ف��ي الج�س��م؛ ف��ال بد اأن ينه���س الت�ئب، وي�س��ت�أ�سل تلك الآث���ر، ويقوم ب�لري��س��ة البدنية 

والروحية حتى تزول منهم� تبع�ت وم�س�عف�ت الخط�ي� والآث�م، كم� اأمرن� الإم�م علّي Q. فعن 

طريق مم�ر�سة الري��سة الج�سمية، من الإم�س�ك عن اأكل المب�هج، وال�سي�م الم�ستحّب اأو الواجب، 

اإن ك�ن في ذمته �سي�م واجب، يذيب اللحوم التي ن�س�أت على ج�سمه من الحرام والمع�سية.

وع��ن طري��ق الري��سة الروحية من العب�دات والمن��س��ك يتدارك الحظ��وظ الطبيعية، لأّن 

�سورة اللذات الطبيعية ل تزال م�ثلة في ذائقة النف�س والروح، وم� دامت هذه ال�سور متحققة 

وموجودة ف�إن النف�س �ستميل اإليه� والقلب �سيع�سقه�، والخوف يكمن في اأن تطغى هذه النف�س 

وتخرج عن الزم�م ل �سمح اهلل.

ة  فعلى �س�لك �سبيل الآخرة والت�ئب عن المع��سي اأن يذيق الروح األم الري��سة الروحية وم�سقَّ

العب�دة. ف�إذا �سهر ليلة في المع�سية تداركه� بليلة من العب�دة. واإذا ع��س يومً� واحدًا مع اللذائذ 

الطبيعي��ة تدارك��ه ب�ل�س��وم والم�س��تحب�ت المن��س��بة، حّتى تطهر النف���س م��ن كّل اآث���ر المع��سي 

وتبع�ته� التي هي عب�رة عن تعّلق حّب الدني� ب�لنف�س ور�سوخه فيه�، وتتطّهر من كّل ذلك.
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ل �س��ّك اأّن التوب��ة ف��ي هذه ال�س��ورة تكون اأكمل، حيث يعود النور اإلى فطرة النف���س. وعند 

ره في نت�ئج المع��سي و�سدة ب�أ�س  ا�ستغ�ل الإن�س�ن بهذه الأمور ينبغي اأن ي�ستمّر في تفكره وتدبِّ

الحّق تع�لى، ودقة ميزان الأعم�ل، و�سدة عذاب ع�لم البرزخ والقي�مة.

ن النف�س والقلب اأّن كّل هذا العذاب هو نت�ج و�سور تلك الأعم�ل القبيحة، والمخ�لف�ت  وليلقِّ

التي نرتكبه� تج�ه م�لك الملوك. ون�أمل بعد هذا التلقين والتمعن اأن تنفر النف�س من المع��سي، 

وترتدع ب�سكل ك�مل ونه�ئّي عنه�، فينتهي ب�لتوبة اإلى النتيجة المطلوبة، وتتّم توبته وتكمل.

فه��ذا المق�م���ن م��ن المتمم�ت والمكمالت لمنزل التوبة. والإن�س���ن في ب��دء الأمر عندم� 

يري��د اأن يدخ��ل في مق�م التوبة ويت��وب اإلى اهلل ل يظن ب�أّن المطلوب منه هو المرتبة الأخيرة 

من التوبة حتى يجد الطريق �سعبً� وعملية التوبة �س�قة، فين�سرف عنه� ويتركه�.

بل اإّن كّل م� يعين ال�س���لك في �س��لوكه لطريق الآخرة يكون مطلوبً� ومرغوبً� فيه. وعندم� 

��ر اهلل تع�لى ل��ه الطريق. فينبغي اأن ل تمنع �سعوبة الطريق الإن�س���ن  تط���أ قدم�ه الطريق يي�سِّ

عن الو�سول اإلى الهدف الأ�سيل، لأنه مهم جدًا وعظيم.

واإذا انتبهن��� اإل��ى عظم��ة اله��دف وجالل��ه، تذلل��ت جمي��ع ال�سع���ب م��ن اأجله. واأي �س��يء 

اأعظ��م م��ن النج�ة الأبدية، والروح والريح�ن الدائمين؟ واأي بالء اأعظم من الهالك الدائمّي 

وال�س��ق�ء ال�س��رمدّي؟ وم��ع ت��رك التوبة والت�س��ويف والت�أجيل قد يبلغ الإن�س���ن ال�س��ق�ء الأبدّي 

والعذاب الخ�لد والهالك الدائم.

وعن��د الدخ��ول ف��ي من��زل التوبة م��ن الممك��ن اأن ي�سل الإن�س���ن اإل��ى ال�س��ع�دة المطلقة، 

وي�سب��ح محب��وب الحّق �س��بح�نه. ف���إذا ك�ن الهدف جلياًل على هذا الم�س��توى، فال ب�أ���س من 

المع�ن�ة والآلم لأي�م ي�سيرة.

واعل��م اأّن الدخ��ول ف��ي مق���م التوبة ب�لقدر المي�س��ور، مهم��� ك�ن قلياًل فه��و مفيد ون�جح. 

ق���رن اأم��ور الآخرة ب�لأمور الدنيوية، ف�إّن العقالء اإذا ل��م يتمكنوا من تحقيق مبتغ�هم الأعلى 

والأرف��ع، ل��م يترك��وا الهدف الأق��ّل، واإذا لم ي�س��تطيعوا تح�سيل الهدف الك�مل المن�س��ود، لم 

يغ�سوا الطرف عن المطلوب الن�ق�س.

واأنت اأي�سً� اإذا لم ت�ستطع اأن تحّقق التوبة الك�ملة، فال تعر�س عن اأ�سل المق�سد و�سرف 

حقيقته، وا�سع بكل قدر ممكن في تح�سيله.
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سرمهاهيم سرلئيسة:

1. م��ن اأه��ّم ال�س��روط التي تعتب��ر ركنً� للتوب��ة الندامة عل��ى الذنوب، وعل��ى التق�سير في 

اأداء التك�ليف ال�س��رعية، والعزم على عدم العودة اإلى الذنوب نه�ئيً�.  فهذان الركن�ن 

يمثالن حقيقة التوبة ويعتبران من مقوم�ته� الذاتية. 

2. اإنَّ لقبول التوبة �سروطً� اأهّمه�: 

-  اأداء حقوق الن��س: ينبغي لالإن�س�ن الت�ئب اأن يرّد كل م� اأخذه من الن��س بغير حّق، واإذا 

وج��د اأن في ذمته حقوقً� اأخرى للن����س وا�س��تط�ع اأن يوؤديه� اإل��ى اأ�سح�به� اأو اأن يطلب 

ال�سم�ح منهم، وجب عليه ذلك. 

-  اأن يق�س��ي كل الفرائ���س الإلهي��ة اأو يوؤديه���: واإذا تع��ذر عليه اإنج�ز ذل��ك، اأدى المقدار 

المي�سور منه. 

3. اإنَّ طريق الحق �سهل وب�سيط، ولكنه يحت�ج اإلى انتب�ه ي�سير، فيجب العمل، لأن التب�طوؤ 

والت�س��ويف، وم�س�عف��ة المع��سي في كل يوم �س��تبعث على �سعوبة الأم��ر، واأم� الإقب�ل 

على العمل، والعزم على اإ�سالح النف�س، ف�سيقّرب الطريق وي�سّهل العمل. 

4. لكّل منزل من من�زل ال�س�لكين مراتب ودرج�ت تختلف ب�ختالف ح�لت قلوبهم.  واإّن 

الت�ئ��ب اإذا اأراد بل��وغ مرتب��ة الكم���ل ينبغي اأن يحّقق �س��روط كم�ل التوب��ة وهي: اإذابة 

اللحم الذي نبت على ال�سحت، واإذاقة الج�سم األم الط�عة كم� اأذاقه حالوة المع�سية.  

5. عندم��� يري��د الإن�س���ن اأن يدخ��ل في مق���م التوبة ويت��وب اإلى اهلل ل ينبغ��ي اأن يظن اأّن 

المطل��وب من��ه هو المرتبة الأخيرة م��ن التوبة حتى يجد الطريق �سعب��ً� وعملية التوبة 

�س�قة، فين�سرف عنه� ويتركه�. 

6. عن��د الدخ��ول ف��ي من��زل التوبة من الممك��ن اأن ي�سل الإن�س���ن اإلى ال�س��ع�دة المطلقة، 

وي�سبح محبوب الحق �سبح�نه.  ف�إذا ك�ن الهدف جلياًل على هذا الم�ستوى، فال ب�أ�س 

من المع�ن�ة والآلم لأي�م ي�سيرة. 
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7. اإنَّ الدخول في مق�م التوبة ب�لقدر المي�س��ور، مهم� ك�ن قلياًل، فهو مفيد ون�جح.  ق�رن 

اأمور الآخرة ب�لأمور الدنيوية، ف�إّن العقالء اإذا لم يتمكنوا من تحقيق مبتغ�هم الأعلى 

والأرفع، لم يتركوا الهدف الأقّل، واإذا لم ي�ستطيعوا تح�سيل الهدف الك�مل المن�سود، 

وا الطرف عن المطلوب الن�ق�س.  لم يغ�سّ
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