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ّ
المقدمة

املقدمة

رب العالمين ,وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء والمر�سلين,
الحمد هلل ِّ
�س ِّيدنا ونب ِّينا �أبي القا�سم مح َّمد بن عبد اهلل ,وعلى �آله الط ّيبين الطاهرين...
وبعد،
ف�إنَّ هذا الكتاب (تزكية النف�س) هو من �ضمن �سل�سلة العلوم والمعارف
الإ�سالم ِّية التي ي�صدرها مركز نون للت�أليف والترجمة ,لتلبية حاجات الدرو�س
والدورات الثقاف َّية المتنوعة ،وهو يتناول بالبحث والتحليل مو�ضوعات ها ّمة
في مادة الأخالق الإ�سالم ِّية ،وال�سير وال�سلوك وتزكية النف�س الإن�سان ّية.
وقد ا�ستم َّد الكتاب معظم م�ضامينه من كتاب العالمة ال�شيخ �إبراهيم الأميني
(تزكية النف�س وتهذيبها) ,حيث ّتم تلخي�ص بع�ض �أبحاث هذا الكتاب وتبويبها
منهجي
وو�ضعها في �إطار
ودرا�سي مفيد مع جملة �أبحاث �إ�ضافية �أخرى ,ر�أينا �أنَّ
ّ
ّ
الم�ستويات التي يخاطبها هذا الكتاب بحاجة �إليها.
وقد عمدنا في هذه الطبعة الجديدة �إلى تنقيح �أكثر للمطالب ال�سابقة،
وتحقيقها ،و�إعادة تبويبها ،وترتيبها مو�ضوع ّي ًا ،و�إدراج بع�ض الفقرات التي
حب الدنيا.
وردت في محا�ضر ٍة لل�شهيد محمد باقر ال�صدر حول ّ
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اهتم المركز ب�إخراج الكتاب في ح ّلة جديدة ،باعثة على �سهولة القراءة
كما ّ
والعود �إلى الكتاب والرغبة فيه.
ونحن �إذ نقدِّ م هذا الكتاب لطالب المعرفة والف�ضيلة ,نن�صح الطالب
والأ�ساتذة الرجوع �إلى الم�صدر الذي ا�ستم َّد منه هذا الكتاب �أبحاثه �إن �أرادوا
التو�سع� ،سائلين المولى �سبحانه �أن ينفع بكتابنا هذا المجاهدين وك ّل من يبتغي
ّ
إلهي ،واهلل من وراء الق�صد.
الكمال وال�سعادة والو�صول �إلى مقامات القرب ال ّ
رب العالمين.
و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل ِّ

املقدمة
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مركز نون للت�أليف والرتجمة

الدرس األوّل

التزكية ومعرفة النفس
تزكية النف�س

أهداف الدرس
�أن يعرف معنى التزكية و�أه ّم ّيتها.
�أن يم ّيز الخ�صائ�ص الإن�سان ّية.
�أن يعرف حقيقة النف�س الإن�سان ّية وقيمتها.
�أن يمتلك الدافع للبدء بعمل ّية تزكية النف�س.
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تمهيد
تزكية النف�س

كما �أنَّ الإن�سان يهتم بج�سده وب�صحته ،فيغذيه بما يوجب ن ّموه و�سالمته،
ويقيه من الآفات والأمرا�ض ،ويبادر �إلى الطبيب عند �شعوره بالمر�ض �أو الألم
القوي على ق�ضاء حوائجه ،فكذلك النف�س
ليعالجه منه ،في�ستعين بالج�سد ال�سليم ّ
الب�شر ّية ،ينبغي الإهتمام بها وتغذيتها بما يوجب رق ّيها و�سالمتها ،وينبغي العمل
على وقايتها من االمرا�ض ،و�إذا �أُ�صيبت ب�آفة �أو مر�ض بادر �إلى عالجها م�ستعين ًا
بتقوية الجانب الإن�ساني فيها .فتنميتها بالف�ضائل والأخالق الح�سنة حتى يقوى
المعنوي هو تزكية النف�س.
فيها جانبها الإن�ساني وبعدها
ّ
أهم َّية تزكية النفس

تظهر �أهم ّية تزكية النف�س بمالحظة الأمور التالية:
 -1الهدف من بعثة الأنبياء:

فقد و�صلت �إلى درجة �أنَّ اهلل تعالى جعلها هدف ًا �أ�سا�س ّي ًا لبعثة الأنبياء،Q
وقدجاء الأنبياء Qمن �أجل م�ساع ّدة النا�س على بناء �أنف�سهم ،وذلك
بتعليمهم مكارم الأخالق وف�ضائلها ،وتربيتهم عليها ،و�إر�شادهم �إلى طرق كبح
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الميول والرغبات النف�س ّية المخالفة للعقل وال�شرع.
ِين ِ�إ ْذ بَ َع َث فِيهِ ْم َر ُ�سو ًال ِّم ْن �أَن ُف�سِ هِ ْم يَ ْت ُلوا َع َل ْيهِ ْم
قال تعالى} :لَ َقدْ َم َّن اهللُ َع َلى ا ْل ُم�ؤمِ ن َ
َاب َوا ْل ِح ْك َم َة َو�إِن َكانُو ْا مِ ن َق ْب ُل لَفِ ي َ�ضاللٍ ُّمب ٍِين{(((.
�آيَاتِهِ َويُ َز ِّكيهِ ْم َويُ َعلِّ ُم ُه ُم ا ْلكِ ت َ
وعن ر�سول اهلل« :Pعليكم بمكارم الأخالق ف�إ َّن اهلل ع َّز وجل بعثني
بها»(((.
وقال�« :Pإ َّنما ُبعثت لأت ِّمم مكارم الأخالق»(((.
التزكية ومعرفة النف�س

 -2النجاة يوم القيامة

�أ َّما عن �أثر التزكية يوم القيامة فيقول« :Pما يو�ضع في ميزان امرئ يوم
القيامة �أف�ضل من ح�سن الخلق»(((.
وقال�« :Pأكثر ما تلج به �أ َّمتي الج ّنة تقوى اهلل وح�سن الخلق»(((.
اهتمام اإلسالم بتزكية النفس
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واهتم اهتمام ًا خا�ص ًا بالأخالق ،ولذلك
لقد �أ ّكد الإ�سالم كثير ًا على التزكية َّ
أخالقي في القر�آن الكريم �أكثر من �آيات الأحكام
نجد �أنَّ الآيات ذات الم�ضمون ال
ّ
والت�شريع ،بل الق�ص�ص القر�آن َّية ذات �أهداف �أخالق َّية ،والأحاديث الواردة عن
المع�صومين ،كثير منها يرتبط بالأخالق.
جاء رجل �إلى ر�سول اهلل Pمن بين يديه فقال :يا ر�سول اهلل ما الدين؟
فقال:P
(((�سورة �آل عمران 164 :
المجل�سي-مح ّمد باقر -بحار الأنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�صححة -ج � ، 69ص 375
(((
ّ
((( النمازي  -علي  -م�ستدرك �سفينة البحار  -م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي -ج � ، 2ص 282
إ�سالمية �,آخوندي-الطبعة الثالثة ج � ، 2ص 99
((( الكليني-الكافي -دار الكتب ال ِّ
(((م .ن� ، .ص100

«ح�سن الخلق»َّ ،ثم �أتاه من قبل يمينه فقال :يا ر�سول اهلل ما الدين؟ فقال
ُ
«ح�سن
«ح�سن الخلق»َّ ،ثم �أتاه من قبل �شماله فقال :ما الدين؟ فقالُ :P
ُ :P
الخلق»َّ ،ثم �أتاه من ورائه فقال :ما الدين؟ فالتفت �إليه فقال�« :Pأما تفقه؟!
هو �أن ال تغ�ضب»(((.
كما �أنَّ الثواب والعقاب اللذان يترتَّبان على الأمور الأخالق ّية لي�سا ب� ِّ
أقل من
الثواب والعقاب اللذين يترتَّبان على بق َّية الأمور.
معرفة النفس ومراتبها

((( المحجة البي�ضاء  ،ج� ، 5ص 89
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النف�س والروح في معنى واحد ،وهي ذات حقيقة واحدة � اّإل �أنَّ لها �أبعاد ًا
وجهات متع ّددة:
 - 1جهة ر�شد ونم ّو مع نم ّو الج�سد.
 - 2جهة حركة و�ش ��هوة وغ�ض ��ب ..كما ف ��ي بق ّية الحيوانات وه ��ذا هو بعدها
الحيواني.
ّ
�اني وهو
 - 3جه ��ة كم ��ال ،لأ َّنها تدرك وتفك ��ر وتعقل ،وهذا هو بعدها الإن�س � ّ
�أ�سمى المراتب الإن�سان ّية و�أرقاها.
وبذلك تكون للنف�س مرتبتان :مرتبة دنيا ،ومرتبة عليا.
فالنف�س بمرتبتها الدنيا هي حيوان ّية الميول ،لها �صفات و�آثار الحيوان ،وتميل
كما يميل � ُّأي حيوان ،وبمرتبتها العليا هي �إن�سان ّية ملكوت َّية طاهرة كاملة � ،اّإل
�أ ّنها تحتاج لكمالها �إلى التربية والتهذيب ،فالإن�سان يحتاج في المرتبة الدنيا
�إلى الماء والطعام والم�سكن والهواء والزواج وغير ذلك ،فهو حيوان بالفعل � ،اّإل
�أنَّ النف�س تقبل النم ّو والتربية ،وتميل �إلى الكمال وال�صفات الكمال ّية من علم
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ومعرفة و�إح�سان و�إيثار وعدالة وعفو وا�ستقامة و�صدق و�أ َّمانة و�شجاعة وكرم
وحب للخير ودفاع عن المظلومين وغير ذلك ،وبهذا يكون كمالها وبذلك ت�صل
�إلى مرتبتها العليا.
كرامة اإلنسان بروحه

التزكية ومعرفة النف�س
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إن�ساني
�إنَّ الذي يجعل الإن�سان �إن�سان ًا ويم ّيزه عن �سائر الحيوانات؛ هو بعده ال ّ
إلهي في قوله
وروحه الملكوت ّية المج َّردة ،وهذا الجانب بالذات هو مورد التكريم ال ّ
تعالىَ } :ولَ َقدْ َك َّر ْمنَا بَنِي �آ َد َم َو َح َم ْلنَا ُه ْم فِي ا ْلبَ ِّر َوا ْلبَ ْح ِر َو َر َز ْقنَا ُهم ِّم َن َّ
الطيِّبَ ِات َو َف َّ�ض ْلنَا ُه ْم
َع َلى َكث ٍِير ِّم َّم ْن خَ َل ْقنَا تَ ْف ِ�ضي ًال{(((.
كما �أنَّ هذا الجانب هو الذي ي�ش ِّكل مو�ضوع ًا للتزكية والتربية ولي�س الجانب
المادي� .صحيح �أنَّ الإن�سان حيوان وله حاجات على هذا الم�ستوى،
الحيواني
ّ
ّ
الحيواني لي�ست هدف ًا بذاتها ،بل هي من �أجل خدمة
لكنَّ تلبية حاجات البعد
ّ
الحيواني هدف ًا،
إن�ساني وتكميل حياته الإن�سان ّية ،فلو جعل الإن�سان بعده
ّ
البعد ال ّ
ولم يكن ه ّمه في الحياة �إال الأكل وال�شرب واللبا�س و�إر�ضاء �شهواته وغرائزه
الحيوان ّيةَ ،ل َف َقد �إن�سان ّيته ول�سقط في َد ْر ِك الحيوان ّية و�إن كان ب�صورة �إن�سان،
وهذا ما ع َّبر عنه القر�آن في قوله تعالى:
وب َّال يَ ْف َق ُهو َن ِب َها َولَ ُه ْم �أَ ْعيُ ٌن َّال يُ ْب ِ�ص ُرو َن
} َولَ َقدْ َذ َر�أْنَا ل َِج َه َّن َم َكثِي ًرا ِّم َن ا ْل ِج ِّن َوالإِ ِن�س لَ ُه ْم ُق ُل ٌ
ِب َها َولَ ُه ْم �آ َذ ٌان َّال يَ ْ�س َم ُعو َن ِب َها �أُ ْولَئ َِك َكالأَ ْن َع ِام بَ ْل ُه ْم �أَ َ�ض ُّل ُ�أ ْولَئ َِك ُه ُم ا ْل َغا ِف ُلو َن{(((.
أقسام النفس:

 -1ق�سم يعتبر النف�س جوهر ًا ثمين ًا و�أمر ًا ملكوت ّي ًا جاء من عالم الكمال ،و�أ ّنها
من�ش� ��أ ك ّل الف�ضائل والقيم الإن�س ��ان ّية ،ولذلك فيجب تربيتها على الأخالق
((( �سورة الإ�سراء70 :
((( �سورة الأعراف 179 :
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والقي ��م ،من قبيل قول �أمير الم�ؤمني ��ن�« :Qإ َّن النف�س لجوهرة ثمينة
من �صانها رفعها ومن ابتذلها و�ضعها»(((.
 -2وق�س ��م ي�ص ��ف النف�س ب�أ َّنها عد ّو وموجود �ش� � ّرير ،و�أ ّنها من�ش� ��أ ال�س ّيئات،
فيجب لذلك محاربتها وتعنيفها ،من قبيل قوله تعالىَ } :ومَا �أُبَ ِّرى ُء نَ ْف ِ�س���ي �إِ َّن
ال�س ِوء �إِ َّال مَا ر َِح َم َرب َِّي{(((.
ال َّن ْف َ�س لأَمَّا َر ٌة ِب ُّ
النبي�« :Pأعدى عد ّوك نف�سك التي بين جنبيك»(((.
وقول ّ
وال تعار�ض بين هاتين الطائفتين من الن�صو�ص ،لأنَّ مورد المدح في الطائفة
إن�ساني ،والمرتبة العليا من النف�س ،بينما مورد الذ ّم في
الأولى هو البعد ال ّ
الحيواني منها ،ف�إذا قيل :احفظ نف�سك ور ِّبها ،فالمراد
الطائفة الثانية هو البعد
ّ
من ذلك المرتبة الإن�سان ّية .و�إذا قيل :اقهرها ،فالمراد بذلك المرتبة الحيوان ّية،
وذلك لأنَّ كال المرتبتين في حالة �صراع وتجاذب دائمين ،فالذات الحيوان ّية
الرقي والتكامل
ت�سعى دائم ًا لإر�ضاء رغباتها وميولها ،وتحاول �أن تقطع طريق
ّ
على النف�س الإن�سان ّية ،وعلى العك�س من ذلك ،ف�إنَّ الذات الإن�سان ّية ت�سعى دائم ًا
طي المراحل الرفيعة
لل�سيطرة على الرغبات والغرائز الحيوان ّية من �أجل ّ
إن�ساني
إلهي .ف�إذا تغ َّلب البعد ال ّ
للكماالت الإن�سان ّية ،حتى تنال مقام القرب ال ّ
الحيواني فيه
في هذا ال�صراع ارتقى الإن�سان في مدارج الكمال ،ولو تغ َّلب البعد
ّ
انحدر الإن�سان في وادي ال�ضالل والإنحراف.
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((( غرر الحكم � ،ص139
((( �سورة يو�سف 53 :
الم�صححة -ج � ، 70ص64
المجل�سي-مح ّمد باقر -بحار الأنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية
(((
ّ
ّ

ضرورة تنمية البعد اإلنساني

التزكية ومعرفة النف�س

إن�ساني وعرف نف�سه حقَّ المعرفة
�إنَّ الإن�سان �إذا التفت �إلى حقيقته وبعده ال ّ
�سيدرك �أ َّنه �أتى من عا َلم الكمال ،عا َلم القدرة والعلم والمعرفة والرحمة
والإح�سان والخير والعدالة ،و�أ َّنه ال ب ّد �أن ي�سعى �إلى الكمال ،و�أن يكون هدفه
إلهي ،حتى يتالئم مع ذلك العا َل ِم الذي �أتى
هو الو�صول �إلى مقام القرب ال ّ
منه ،والقيم الأخالق ّية والإن�سان ّية هي تلك الكماالت التي تحتاجها النف�س لبلوغ
الكمال ،والإن�سان ي�ستطيع �أن يدرك تلك القيم والف�ضائل بفطرته.
َ
َ
قال تعالىَ } :ونَ ْف ٍ�س َو َما َ�س َّوا َها * َف�أ ْل َه َم َها ُف ُجو َر َها َوتَ ْق َوا َها * َقدْ �أ ْف َل َح َمن َز َّكا َها *
اب َمن َد َّ�سا َها{(((.
َو َقدْ خَ َ
ومن هنا ،فقد جاء الأنبياء Rلإيقاظ الفطرة وتعريف النا�س بحقيقتهم،
و�إر�شادهم �إلى طريق المعرفة والف�ضائل والمكارم الأخالق ّية ،من �أجل �إعانتهم
إلهي.
طي مدارج الكمال ونيل مقام القرب ال ّ
على ّ
ولذلك �أ ّكد الإ�سالم على معرفة النف�س كمق ّدمة للتزكية و�أَولى ذلك اهتمام ًا
خا�ص ًا .قال �أمير الم�ؤمنين« :Qمعرفة النف�س �أنفع المعارف»(((.
ّ
وقال �أي�ض ًا« :من عرف نف�سه ج ّل �أمره»(((.
المقصود من معرفة النفس:
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والمق�صود من معرفة النف�س معرفة هويتها الإن�سان ّية ،بمعنى �أن يعرف
الإن�سان مقامه الواقعي في عالم الخلقة ،فيعلم �أ َّنه لي�س حيوان ًا ،ولم يخلق لأجل
�أن يعي�ش حياة حيوان ّية ،بل هو موجود
ملكوتي خلق عاق ًال ومختار ًا وح ّر ًا ،و�إنَّ
ّ
((( �سورة ال�شم�س10-7
((( غرر الحكم � ،ص 139
((( م .ن

الحيواني ،ويالحقه بالتزكية ،وير ِّبي فيه القيم
إن�ساني ال
عليه �أن ِّ
ّ
ينمي ُبعد ُه ال ّ
والف�ضائل الأخالق ّية ،حتى ي�صل �إلى الكمال المن�شود ويكون الئق ًا بحمل الأمانة
وخالفة اهلل على الأر�ض.
خالصة الدرس

تزكية النف�س

 - 1تزكية النف�س ،تنميتها بح�سن الأخالق حتى يقوى جانبها المعنويّ .
َّ � - 2إن تزكية النفو�س هدف مهمّ و�أ�سا�س للأنبياء.R
 - 3لتزكية النف�س �آثار مه ّمة ج ّد ًا وهي مفتاح �سعادة الإن�سان.
إن�ساني من نف�س الإن�سان.
 - 4مورد التزكية هو البعد ال ّ
�اني وحيوان � ّ�ي ،وهما ف ��ي حالة �ص ��راع ح ّتى يغلب
 - 5للإن�س ��ان بع ��دان� :إن�س � ّ
�أحدهما الآخر.
إلهي ،وال
َّ � -6إن هدف الإن�س ��ان هو بلوغ الكمال والو�ص ��ول �إلى مقام القرب ال ّ
يكون ذلك بدون تزكية النف�س.
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العناية اإللهّية

التزكية ومعرفة النف�س
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من عناية اهلل �سبحانه بعباده �أ َّنه وهبهم العقل ،ووهبهم القدرة على تهذيب
نفو�سهم وتزكيتها ،و�أر�سل الأنبياء والأو�صياء ليعملوا على هدايتهم وا�صالحهم
ليتخ َّل�صوا من عذاب جه ّنم..
وعندما ال تنفع ك ّل هذه الو�سائل في تنبيه النا�س و�إلفاتهم ،ف�إنَّ اهلل �سبحانه
ين ّبههم بو�سائل �أخرى وعن طرق �أخرى ،بالإبتالء ...بالم�صائب ..بالفقر..
بالمر�ض ..كالطبيب الحاذق وكالمم ّر�ض الماهر الحنون الذي يحاول تخلي�ص
مري�ضه من داء ع�ضال..
�إذا كان العبد مورد عناية اهلل �سبحانه ،ف�إ َّنه يبتلى ب�صنوف االبتالء حتى
يلتفت �إلى خالقه تعالى �إ�سمه ،ويه ّذب نف�سه ،هذا هو الطريق وال طريق غيره،
ولكن �إذا لم يطو الإن�سان بنف�سه هذا الطريق ولم يح�صل على النتيجة المطلوبة
وكان م�ستح ّق ًا لنعمة الج ّنة ،ف�إنَّ اهلل ي�شدِّ د عليه في حال النزع ،لع َّله يتذكر
ويتن َّبه ،و�إذا لم ينفعه هذا ت�أتي موقظات القبر وعالم البرزخ والعقبات التي
تتبعه ..وكلها ت�ستهدف �إيقاظ هذا الإن�سان حتى الي�صل به الأمر �إلى جه ّنم..
وك ّل هذه المراحل الإيقاظية عناية �إلهية ت�ستهدف المنع من و�صول الإن�سان �إلى
جه ّنم وا�ستحقاقه لها..
فلو �أنَّ �إن�سان ًا لم تنفع معه ك ّل هذه الموقظات والملفتات فماذا تكون عاقبته؟
هنا ال مجال بعد ل ِّأي �شيء ،وي�صبح لزام ًا �أن يوقظ بالنار.
�إنَّ الإن�سان الذي ال تنفع معه ك ّل هذه الو�سائل ال ب ّد من �إ�صالحه بالنار،
كالمعدن الذي ال يمكن تحويله �إلى معدن خال�ص � اَّإل بالنار.

تزكية النف�س

�إحذروا �أن تو�صلكم �أعمالكم �إلى هذه الدرجة فيح َّل عليكم غ�ضب اهلل� .إنَّ
�أحدكم ال ي�ستطيع �أن يقب�ض لم ّدة دقيقة واحدة على ح�صاة محماة ،فاتَّقوا نار
جه ّنم ،و�أبعدوا عن الحوزات العلمية هذه النيران ،هذه الإختالفات ،ط ِّهروا
ح�سنوا �سلوككم مع عباد اهلل ،وانظروا �إليهم بعطف وحنان.
قلوبكم من النفاقِّ ،
ليكن لكم موقف �صارم من الع�صاة لع�صيانهم .مروهم بالمعروف وانهوهم عن
المنكر.
و�أ َّما الم�ؤمنون وال�صالحون فاحترموا العالم منهم لعلمه ،واحترموا من هو في
�سبيل الهداية لأعماله ال�صالحة ،ليكن �سلوككم مثالي ًا� .أح ّبوا النا�س وحادثوهم
و�آخوهمِّ .
أنتم تريدون هداية الأ َّمة و�إر�شادها ...وال�شخ�ص
هذبوا �أنف�سكمّ � ،
الذي ال ي�ستطيع �إ�صالح نف�سه و�إرادته فكيف ي�ستطيع هداية الآخرين و�إ�صالح
(((
�إرادتهم؟!
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((( الإمام الخميني{«الجهاد الأكبر»

التزكية ومعرفة النف�س
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الدرس الثاني

القلب
تزكية النف�س

أهداف الدرس
�أن يعرف حقيقة القلب ودوره.
�أن يب ّين خطورة �أمرا�ض القلب.
�أن يعرف من هم �أط ّباء القلوب.
�أن يعرف مراحل تزكية النف�س.
19
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 -1القلب في القر�آن الكريم
تزكية النف�س

خا�صة في القر�آن الكريم ،والمراد به ذلك ال�شعور والإح�سا�س
للقلب مكانة ّ
الذي ترتبط به �إن�سان ّية الإن�سان ،فهو عبارة �أخرى عن النف�س الإن�سان ّية ،ولذا
تن�سب �إليه الأعمال النف�س ّية ،من قبيل التع ّقل والإيمان والكفر والنفاق والهداية
والرحمة والغفلة وغيرها من الحاالت التي وردت في القر�آن الكريم.
وب يَ ْعقِ ُلو َن ِب َها{(((.
قال تعالى�} :أَ َف َل ْم يَ�سِ ي ُروا فِي ْ أالَ ْر ِ�ض َفتَ ُكو َن لَ ُه ْم ُق ُل ٌ
وح ِّم ْن ُه{(((.
}�أُ ْولَئ َِك َكت ََب فِي ُق ُلوبِهِ ُم ِْ إالي َما َن َو َ�أيَّ َد ُهم ِب ُر ٍ
} َو َمن يُ�ؤْمِ ن بِا ِهلل يَ ْهدِ َق ْلبَ ُه َواهللُ ِب ُك ِّل � َش ْيءٍ َعل ٌِيم{(((.
سالمة القلب ومرضه

ال�ضروري �أن
�إنَّ ك ّل �أعمال الإن�سان تنبع من قلبه ،ولذا هو مفتاح ال�سعادة ،ومن
ّ
ُيعتنىبه؛ لأ َّنهقد ُي�صاببالمر�ض،يقولتعالى}:فِي ُق ُلوبِهِ م َّم َر ٌ�ض َفزَا َد ُه ُماهللُ َم َر�ض ًا{(((.
((( �سورة الحج 46 :
((( �سورة المجادلة 22 :
((( �سورة التغابن 11 :
((( �سورة البقرة 10 :
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والأمرا�ض التي ت�صيب القلب كثيرة كالكفر والنفاق ،والتك ّبر ،والحقد،
والغ�ضب ،والخيانة ،وال ُع ْجب ،والخوف ،و�سوء الظنِّ  ،وقول ال�سوء ،والتهمة،
وحب الجاه ،والرياء ،والق�ساوة ،وغير ذلك من
والغيبة ،والظلم ،والكذبِّ ،
ال�صفات ال�س ّيئة .قال تعالىَ } :و�أَ َّما الَّذِ َين فِي ُق ُلوبِهِ م َّم َر ٌ�ض َفزَا َد ْت ُه ْم رِ ْج ً�سا �إِلَى
رِ ْج�سِ هِ ْم{((( ،وقد يكون القلب �سليم ًا من هذه الأمرا�ض ،يقول تعالى} :يَ ْو َم لاَ يَن َف ُع
َم ٌال َولاَ بَنُو َن * ِ�إلاَّ َم ْن �أَتَى اهللَ ِب َق ْل ٍب � َسل ٍِيم{(((.
وال ب َّّد من الت�أكيد على �أنَّ �أمرا�ض القلب ذات �أثر خطير ،لأ َّنه �إذا كانت
يعم �ضررها
�أمرا�ض البدن يقت�صر �ضررها على الدنيا ،ف�إنَّ �أمرا�ض القلب ّ
أبديَ } :و َمن َكا َن فِي هَذِ ِه َ�أ ْع َمى َف ُه َو
الدنيا والآخرة مع ًا ،وتوقع الإن�سان في ال�شقاء ال ّ
فِي الآخِ َر ِة �أَ ْع َمى َو َ�أ َ�ض ُّل َ�سبِي ًال{(((.
�إنَّ الإيمان والعمل ال�صالح وح�سن الأخالق ،ك ّل ذلك ينير القلب ويدفع عنه
�أمرا�ضه ،في حين �أنَّ الكفر والعمل ال�سي ّء و�سوء الأخالق ،ك ّل ذلك ي�ؤ ّدي �إلى
ا�سوداد القلب و�إ�صابته بالآفات.
-2القلب في الأحاديث

22

ر َّك��زت الأحاديث ال��واردة عن المع�صومين Rعلى م�س�ألة القلب ،فعن
الإم��ام الباقر« :Qالقلوب ثالثة :قلب منكو�س ال يعتبر على �شيء من
الغير وهو قلب الكافر ،وقلب فيه نكتة �سوداء فالخير وال�شر يعتلجان((( ،فما
كان منه �أقوى غلب عليه ،وقلب مفتوح فيه م�صباح يزهر فال ُيطف�أ نوره �إلى
((( �سورة التوبة 125 :
((( �سورة ال�شعراء 89-88 :
((( �سورة الإ�سراء 72 :
((( �أي يت�صارعان

قساوة القلب

يكون القلب في بداية الأمر م�ستع ّد ًا للإ�ستجابة لنداء الفطرة ،ف�إن ل َّبى النداء
�أ�صبح قلب ًا نوران ّي ًا ،ي�ضيء فيه م�صباح الإيمان� ،أ َّما �إذا تجاهل نداء فطرته،
وخالف ميول الخير لديه ،ف�إنَّ هذا القلب �سوف تخ ِّيم عليه الظلمة ،وتعر�ض عليه
الق�سوة �شيئ ًا ف�شيئ ًا.
ويتح ّدث القر�آن الكريم عن هذا الأمر فيقولَ } :ف َل ْوال ِ�إ ْذ َجاء ُه ْم بَ�أْ ُ�سنَا تَ َ�ض َّر ُعو ْا
َولَكِ ن َق َ�س ْت ُق ُلوبُ ُه ْم َو َزيَّ َن لَ ُه ُم َّ
ال�ش ْي َطا ُن َما َكانُو ْا يَ ْع َم ُلو َن{(((.
نعم �إنَّ لق�سوة القلب �آثار ًا خطيرة ج ّد ًا في الدنيا وفي الآخرة ،حيث ي�صبح
قلب ًا مقف ًال ال ي�صدر منه الخير ،ويظهر في الآخرة ب�أب�شع ال�صور.

(((المجل�سي-مح ّمد باقر -بحار الأنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�صححة  ،-ج � ، 70ص 51
ّ
(((�سورة الأنعام 43 :

تزكية النف�س

يوم القيامة ،وهو قلب الم�ؤمن»(((.
وما ي�ستفاد من هذا الحديث هو �أ َّن القلب ينق�سم �إلى ثالثة �أق�سام:
 - 1قلب الكافر :قلب انحرف عن فطرته فال خير فيه ،ولم يعد له من هدف
� اَّإل الدنيا ،و�أعر�ض عن ربِّه ف�أ�صيب بالعمى وغ�شيته ُ
الظ ْل َمة.
 - 2قل ��ب الم�ؤم ��ن :قلب ِق ْب َلت ُه اهلل� ،أ�ض ��اء فيه م�ص ��باح الإيم ��ان ،يرغب في
العمل ال�صالح ومكارم الأخالق ،عيناه مب�صرتان بنور �إيمانه.
 - 3القل ��ب المن ّك ��ت :وهو قلب فيه من نور الإيمان ،لكن فيه �أي�ض� � ًا من �س ��واد
المع�ص ��ية ،وخيره و�ش ّره في حال �ص ��راع ،فما غلب منهما �سيطر على هذا
القلب.
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أطباء القلوب

�إذا �أردنا �أن نحافظ على �سالمة قلوبنا ونتج َّنب الأمرا�ض ،فال ب ّد من الطبيب
الحاذق� ،أ َّما �أطباء القلوب فهم الأنبياء ،Rلأ َّنهم العارفون بحقيقة القلوب
خاتم
وما ي�صلح لها وطرق عالجها ،ولذا يتح ّدث �أمير الم�ؤمنين Qعن ّ
الأنبياء Pفيقول« :طبيب د َّوار بط ِّبه قد �أحكم مراهمه و�أحمى موا�سمه(((،
ي�ضع من ذلك حيث الحاجة �إليه»(((.
تهذيب النفس وتكميلها

الـقــلــب
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خا�صة في الإ�سالم ،و�أنَّ لها نتائج
بعد �أن علمنا �أنَّ لتزكية النف�س �أهم َّية ّ
خطيرة في الدنيا والآخرة ،و�أ َّنه ال ب ّد للإن�سان �أن ي�سعى لتزكية نف�سه ما دام �أنَّ
والحيواني ،ن�شير هنا �إلى �أنَّ عمل َّية
إن�ساني
هناك �صراع ًا حقيق ّي ًا بين ُب َ
ّ
عدي ِه ال ّ
تزكية النف�س تت ُّم في مرحلتين :مرحلة التهذيب ،ومرحلة التكميل.
المرحلة الأولى :ويعمل فيها على ت�صفية القلب والنف�س من الأمرا�ض
والأخالق ال�س ّيئة و�آثار الذنوب.
المرحلة الثانية :ويعمل فيها على تكميل النف�س وتربيتها بالمعارف الح ّقة
ومكارم الأخالق والعمل ال�صالح.
وال�سالك �إلى اهلل تعالى يجب �أن يقوم بالأمرين مع ًا ،و� اّإل لن يبلغ درجات
القرب ،لأ َّنهما يكمالن بع�ضهما ،و�سوف نتح َّدث عن هاتين المرحلتين في
الدرو�س القادمة.

مي�سم وهو المكواةُ ،يجمع على موا�سم وميا�سم
((( موا�سمه جمع ِ
((( نهج البالغة  ،خطبة 108

خالصة الدرس

تزكية النف�س

 - 1المراد بالقلب ال�ش ��عور والإح�سا�س الذي ترتبط به �إن�سان ّية الإن�سان ،وهو
تعبير �آخر عن النف�س الإن�سان ّية.
 -2كما � َّأن البدن يتع ّر�ض للمر�ض ف� َّإن القلب �أي�ض ًا يتع ّر�ض للأمرا�ض.
 -3المر�ض الذي ي�صيب القلب ذو �أثر خطير ،ل َّأن نتائجه ال تقف عند حدود
الدنيا.
 - 4ق�س ��مت روايات المع�صومين Rالقلب �إلى ثالثة �أق�سام :قلب الم�ؤمن،
قلب الكافر ،والقلب المن ّكت.
 -5تزكية النف�س تكون ب�أمرين:
�أ ّو ًال :ت�صفية القلب ،وخ�صو�ص ًا من مر�ض الق�سوة.
ثانياً :تكميل النف�س بالمعارف الح َّقة ،والأخالق الح�سنة ،والعمل ال�صالح.
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�إنَّ �أف�ضل عالج لدفع المفا�سد الأخالق ّية ،هو ما ذكره علماء الأخالق و�أهل
ال�سلوك ،وهو �أن ت�أخذ ك ّل واحدة من الملكات القبيحة التي تراها في نف�سك،
وتنه�ض بعزم على مخالفة النف�س �إلى �أمد ،وتعمل على عك�س ما تر ّوجه وتتط َّلبه
منك تلك الملكة الرذيلة.
وعلى � ّأي حال ،اطلب التوفيق من اهلل تعالى لإعانتك في هذا الجهاد ،وال ّ
�شك
في �أنَّ هذا ُ
الخ ُلق القبيح �سيزول بعد فترة وجيزة .ويف ُّر ال�شيطان وجنوده من
هذا الخندق ،وتح ُّل مح ّلهم الجنود الرحمانية.
فمث ًال من الأخالق الذميمة التي ت�سبب هالك الإن�سان وتوجب �ضغطة القبر،
ِّ
وتعذب الإن�سان في كال الدارين� ،سوء الخلق مع �أهل الدار والجيران �أو الزمالء
في العمل �أو �أهل ال�سوق والمح ّلة ،وهو وليد الغ�ضب وال�شهوة ،ف�إذا كان الإن�سان
المجاهد يف ّكر في ال�سمو والتر ّفع ،عليه عندما يعتر�ضه �أمر غير مرغوب فيه،
وال�سيء من
تتوهج فيه نار الغ�ضب لتحرق الباطن ،وتدعوه �إلى الفح�ش
حيث ّ
ّ
القول ،عليه �أن يعمل بخالف النف�س ،و�أن يتذ ّكر �سوء عاقبة هذا ُ
الخ ُلق ونتيجته
القبيحة ،ويبدي بالمقابل مرونة ،ويلعن ال�شيطان في الباطن وي�ستعيذ باهلل
منه.
�إ ِّني �أتعهد لك ب�أ َّنك لو قمت بذلك ال�سلوك ،وك َّررته ع ّدة مرات ،ف�إنَّ ُ
الخ ُلق
ال�سيء �سيتغير كل ِّي ًا ،و�سيح ّل ُ
الخ ُلق الح�سن في عالمك الباطن.
ّ
ولك َّنك �إذا عملت وفق هوى النف�س ،فمن الممكن �أن يبيدك في هذا العالم
نف�سه .و�أعوذ باهلل تعالى من الغ�ضب الذي يهلك الإن�سان في � ٍآن واحد في كال

الدارين ،فقد ي�ؤ ّدي ذلك الغ�ضب ال �سمح اهلل �إلى قتل النف�س .ومن الممكن �أن
يتج َّر�أ الإن�سان في حالة الغ�ضب على النوامي�س الإله ّية .كما ر�أينا �أنَّ بع�ض النا�س
قد �أ�صبحوا من ج َّراء الغ�ضب مرتدِّ ين ،وقد قال الحكماء�« :إ َّن ال�سفينة التي
تتعر�ض لأمواج البحر العاتية وهي بدون قبطان ،لهي �أقرب �إلى النجاة من
الإن�سان وهو في حالة الغ�ضب»(((.
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((( الإمام الخميني { «الأربعون حديثاً»

الـقــلــب
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المرحلة األولى

أمراض القلوب

تزكية النف�س

تهذيب النفس
ِّ
نهذب أنفسنا
كيف
إزالة حبّ الدّنيا
التوبة
التقوى
الوصية
المراقبة والمحاسبة

29

املرحلة الأوىل
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الدرس الثالث

أمراض القلوب
تزكية النف�س

أهداف الدرس
�أن يعرف و�سائل تهذيب النف�س.
�أن يكت�شف �أ�سباب الإعرا�ض عن تهذيب النف�س.
�أن يعرف طريقة معرفة �أمرا�ض القلب.
يح�صل دواعي الت�صميم على معالجة �أمرا�ض النف�س.
�أن ّ
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تمهيد
تزكية النف�س

بعد �أن �أدركنا �أنَّ تهذيب النف�س �أمر �أ�سا�سي في عمل َّية التزكية ،و�أ َّنه يم ِّثل
المرحلة الأولى من مراحل تزكية النف�س ،ن�شير �إلى �أ َّنه في مرحلة التهذيب يجب
علينا القيام بثالثة �أمور:
�أ  -تهذيب النف�س من العقائد الباطلة والأفكار الفا�سدة والخرافات.
ب  -تهذيب النف�س من الرذائل والأخالق ال�س ّيئة.
ج  -ترك المعا�ص ��ي والذنوب التي �أر�ش ��دنا ال�ش ��ارع المقدَّ�س �إلى مفا�س ��دها
ونتائجها الوخيمة.
ّ
وحل
مشكلة

ومع �أ َّننا ندرك بالفطرة م�ساوىء هذه الأمور التي يجب تطهير النف�س منها،
نهتم بهذا
ومع �أنَّ الأنبياء Rع َّرفونا بها وبطرق عالجها � ،اَّإل �أ َّننا غالب ًا ما ال ّ
الجانب ،وال نرى �أنف�سنا �أ�سيرة لل�شيطان وللنف�س الأ َّمارء بال�سوء!
أسباب المشكلة:

يتوقف عالج الم�شكلة  -كما في ك ّل م�شكلة  -على معرفة �أ�سبابها ،وتعود هذه
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الم�شكلة �إلى �سببين رئي�س َّيين.
الأوّل :عدم علمنا ب�أ َّننا مر�ض ��ى ،لجهلنا ب�أمرا�ضنا الأخالق ّية ،كمن يعلم ب� َّأن
هناك مر�ض ًا وال يعلم ب�أ َّنه مري�ض به.
الثاني :ا�ست�صغارنا للأمرا�ض والذنوب والرذائل الأخالق ّية.
هذان الأمران هما ال�س ��بب في غفلتنا عن ن�س ��بة الأمرا�ض هذه �إلى �أنف�س ��نا،
فنح ��ن ندرك ج ّيد ًا الأمرا�ض في الآخري ��ن ،ولك َّننا ال نلتفت �إلى الأمرا�ض
الموجودة فينا ،ولهذا ال نتح ّرك في الغالب لإ�صالح �أنف�سنا وتهذيبها.
�أمرا�ض القلوب

ّ
حل المشكلة:

الأوّل :بالتع ّرف على �أمرا�ضنا الأخالق ّية والنف�س ّية.
الثاني :بالت�صميم على عالجها.
الأ ّول:طرق الكشف عن أمراض القلب
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لمعرفة �أمرا�ض القلب ينبغي اال�ستفادة من بع�ض الطرائق التي ت�ساهم في
الك�شف عن هذه الأمرا�ض ،وهي:
 -1العق ��ل :وهو ما يم ّيز الإن�س ��ان عن الجماد والحيوان ،وهو من�ش� ��أ التفكير
والإدراك ،وله موقع مم َّيز في الن�صو�ص الإ�سالم ّية .
وب يَ ْعقِ ُلو َن ِب َها{((( ،وقال تعالى:
قال تعالى�} :أَ َف َل ْم يَ�سِ ي ُروا فِي ْ أالَ ْر ِ�ض َفتَ ُكو َن لَ ُه ْم ُق ُل ٌ
} َويَ ْج َع ُل ال ِّر ْج َ�س َع َلى الَّذِ َين َال يَ ْعقِ ُلو َن{(((.
وعن الإمام الباقر« :Qل َّما خلق اهلل العقل ا�ستنطقه ث َّم قال له� :أق ِبل.
أحب
ف�أق َبل ،ث َّم قال� :أد ِبر ،ف�أد َبر ،ث َّم قال :وع ّزتي وجاللي ما خلقت خلقاً � َّ
((( �سورة الحج 46 :
((( �سورة يون�س 100 :

((( الكليني  -الكافي  -دار الكتب الإ�سالم ّية� ،آخوندي  -الطبعة الثالثة ج� ،1ص10
المجل�سي-مح ّمد باقر -بحار الأنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�صححة  ،-ج � ، 71ص 339
(((
ّ
((( الحر العاملي-و�سائل ال�شيعة-م�ؤ�س�سة �آل البيت(ع)لإحياء التراث-الطبعة المحققة الأولى-ج�-27ص169
(((�سورة القيامة 15 – 14 :
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أحب� ،أما و�إ ّني �إ ّياك �آمر و�إ ّياك �أنهى ،و�إ ّياك
إلي منك ،وال �أكملتك � اّإل فيمن � ّ
� َّ
�أعاقب ،و�إ ّياك �أثيب»(((.
والعقل �ضروريّ لمهمتين �أ�سا�س ّيتين:
�أ -للتعرّف على اهلل و�ص ��فاته و�أنبيائه :فنطيعهم ،وعلى الميعاد فنتجهّز له،
وبه نتع ّرف على محا�سن الأخالق وم�ساوئها.
وبذلك يتّ�ضح �أنَّ للعقل دور ًا مه ّم ًا في �إي�صال الإن�سان �إلى كماله ،وذلك فيما
لو ا�ستطاع �أن ي�سيطر على الغرائز من خالل كبح جماحها.
ب -للتف ّكر :بعواقب الأمور ونتائجها الح�س ��نة �أو ال�س� � ّيئة دنيو ّي ًا و�أخرو ّي ًا قبل
القيام بها ،وقد جاءت الأحاديث لت�ؤ ّكد ذلك ،فقد روي � َّأن رج ًال �أتى ر�سول
م�ستو�ص �إن
اهلل Pفقال :يا ر�سول اهلل �أو�صني ،فقال له« :Pفهل �أنت
ٍ
�أو�ص ��يتك؟» حتى قال ذلك ثالث ًا في ك ِّلها يقول الرجل نعم يا ر�س ��ول اهلل،
فقال له ر�س ��ول اهلل« :Pف�إ ِّني �أُو�ص ��يك �إذا هممت ب�أم ��ر فتدبَّر عاقبته،
يك ر�شداً فام�ضه ،و�إن ُ
ف�إن ُ
يك غ َّياً فانت ِه عنه»(((.
وقال�« :Pإ َّنما �أهلك النا�س العجلة ،ولو �أ َّن النا�س تث َّبتوا لم يهلك
�أحد»(((.
 -2الت�أمّل بالنف�س :ف� َّإن الإن�سان �إذا ت�أ َّمل في نف�سه �سوف يعرف ما فيها من
�أمرا�ض وعيوب.
قال تعالى} :بَ ِل ْ إالِ َن�سا ُن َع َلى نَ ْف�سِ هِ بَ ِ�صي َر ٌة * َولَ ْو �أَ ْل َقى َم َعاذِ ي َر ُه{(((.
و�إذا حكمنا على �أنف�سنا فغالب ًا ما ننحاز ل�صالحها ،لأ ّننا ننظر �إليها دون
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عيوب ونواق�ص في الأقوال والأفعال� ،إ َّنها النف�س الأ َّمارة بال�سوء التي تز ِّين
القبيح ح�سن ًا وتدعونا لح�سن الظنِّ بها.
قال تعالى�} :أَ َف َمن ُزيِّ َن لَ ُه ُ�سو ُء َع َملِهِ َف َر�آ ُه َح َ�سنًا َف�إِ َّن اهللَ يُ ِ�ض ُّل َمن يَ َ�شا ُء َويَ ْهدِ ي َمن
يَ َ�شا ُء{(((.
الظن ب�أنف�سنا ،بل ينبغي
و�أح�سن طريق
عندئذ لإ�صالح النف�س هو � اَّأل نح�سن َِّّ
ٍ
�أن نتّهمها ون�سيء الظنَّ بها ،لكي َّ
تتك�شف عيوبها ون�سعى في �إ�صالحها.
علي�« :Qإ َّن الم�ؤمن ال ي�صبح وال يم�سي � اَّإل ونف�سه ظنون
يقول الإمام ّ
عنده فال يزال زارياً((( عليها وم�ستزيداً لها»(((.
الروحي :ف� َّإن من �أهمِّ الأمور التي ت�س ��اعد على معرفة
 - 3مراجعة الطبيب
ّ
عيوب النف�س و�أمرا�ض ��ها ،مراجعة العالم بالأخالق الإ�سالم ّية ،في�ستطيع
الإن�س ��ان مراجعة عالم �ص ��الح خلوق ا�س ��تطاع تهذيب نف�س ��ه م ��ن �أجل �أن
ي�ساعده في اكت�شاف عيوب نف�سه.
 - 4م�ص ��احبة ال�ص ��ديق العالم المحبّ للخير :ف� َّإن ال�صديق �إذا كان عالم ًا،
يم ّيز بين ال�ص ��فات الح�سنة وال�صفات ال�س ّيئة ،وكان نا�صح ًا ومح ّب ًا للخير
فيمكن اال�ستعانة به من �أجل معرفة عيوبنا ،ف� َّإن الم�ؤمن ي�ستطيع �أن ي�ساعد
�أخاه الم�ؤمن ليرى نف�س ��ه فيه� ،إذا كان نا�صح ًا م�شفق ًا حري�ص ًا على �سمعة
�أخيه وحرمته.
إلي عيوبي»(((.
قال الإمام ال�صادقُّ �« :Q
إلي َمنْ �أهدى � َّ
أحب �إخواني � َّ
(((�سورة فاطر 8 :
((( زاري ًا �أي عائب ًا لنف�سه
(((نهج البالغة  ،خطبة 176
(((الحراني  -ابن �شعبة  -الوفاة  :ق  -4تحف العقول -الطبعة  :الثانية  -م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المدر�سين بقم الم�شرفة � ،ص 385

الثاني :التصميم على العالج

ال ب ّد من الت�صميم على العالج ،فبعد معرفة العيوب والأمرا�ض ينبغي �أن ال
المجل�سي-مح ّمد باقر -بحار الأنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�صححة  ،-ج � ،71ص 324
(((
ّ
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� - 5أخ ��ذ العب ��رة من عي ��وب الآخرين :وهذه �إحدى الو�س ��ائل لمعرفة العيوب
النف�س� � ّية ،وطالما ر�أى الإن�سان النقطة ال�ص ��غيرة من عيوب الآخرين ،وال
ي ��رى القبائح الكبيرة من نف�س ��ه ،والعاقل �إذا ر�أى عيب ًا في الآخرين يدرك
قبح ��ه ،ويعتب ��ر م ��ن ذلك ،فيرجع �إلى نف�س ��ه ف� ��إن وجد فيه ��ا ذاك العيب
�أ�صلحه.
قال ر�سول اهلل« :Pال�سعيد من و ُعظ بغيره»(((.
 - 6اال�ستفادة من النقد :فيمكن للإن�سان �أن ي�ستمع �إلى نقد الآخرين ،فيرجع
ي�صح ،يكن قد
�إلى نف�س ��ه ،ف�إن �ص� �ح َّ النقد �أ�صلحها و�شكر نقدهم ،و�إن لم ّ
علم خل َّوها من العيب في�شكر ربَّه على ذلك.
 - 7التع� �رُّف عل ��ى عالم ��ات العي ��وب :ف� �� َّإن بع� ��ض الأمرا� ��ض البدن ّية تعرف
بعالم ��ات تظهر في �أع�ض ��اء البدن ،ف� َّإن �ض ��عف �أداء وظيفة الع�ض ��و مث ًال
عالمة على مر�ض ��ه ،وكذلك النف�س وميوالتها الفطريَّة .فالإن�س ��ان مفطور
التوجه �إلى اهلل �س ��بحانه وح ّبه وع�شقه و�شكره وعبادته وطاعته ،ف�إذا
على ّ
ر�أينا �ض ��عف ذلك في �أنف�سنا ف� َّإن هذا عالمة على مر�ض قلوبنا ،واذا ر�أى
والتو�س ��ل �إلى اهلل �سبحانه،
الإن�س ��ان �أ َّنه يتحا�ش ��ى قراءة القر�آن والدعاء
ّ
�أو �أ َّن ��ه يح � ُّ�ب الدني ��ا والمال والج ��اه ،وال يرى ف ��ي خدمة النا� ��س ل ّذة ،وال
يت�أث ��ر بمعاناة المظلومي ��ن ،وال ينفعل لآالمهم وحاجاته ��م ،ف� َّإن هذا يعني
� َّأن �ص ��فاته الحيوان ّية �أقوى من �صفاته الإن�س ��ان ّية ،وهذا من �أكبر عوار�ض
مر�ض النف�س.
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ن�ست�صغرها ،و�أن نبادر بعزم على عالجها ،فنحذر مكر ال�شيطان الذي يحاول
ب�شتّى الو�سائل �أن يثنينا عن القيام بمه َّمتنا ،فقد يوحي لنا ال�شيطان ب�أنَّ هذا
العيب موجود في الآخرين ،حتى يق ِّلل لنا من �أهم َّيته ،في حين �أنَّ مر�ض الآخرين
الفالني
ال يب ّرر �أن �أكون مري�ض ًا مثلهم ،بل قد ي�س ّول لنا ال�شيطان ب�أنَّ ال�سوء
ّ
هو م ّما اعتدنا عليه� ،أو �أنَّ اهلل �سوف يغفره ،في حين �أنَّ العادة قابلة للتغيير
والتبديل ،ففي مثل هذه الحاالت علينا �أن ال ن�أبه ل ّأي و�سو�سة �شيطان ّية ،بل ال ب َّّد
من المبادرة فور ًا لعالج العيوب ،وال�سعي بعزم �أكيد لتهذيب نفو�سنا ،و�إذا ما
�سارع الإن�سان �إلى العالج و�أ�ص َّر على التغ ّلب على النف�س الأ َّمارة بال�سوء ،وذلك
ب�إخ�ضاعها لإرادة العقل وال�شرع مع ًا ،اللذين ي�أخذان بيد الغرائز الحيوان ّية نحو
فعندئذ ت�أمن حياة الإن�سان دنيا و�آخرة ،وتعمر بال�سعادة
االعتدال والتوازن،
ٍ
الكاملة الحقيق ّية.
�أ َّما كيف نه ّذب نفو�سنا ونط ِّهرها من الأخالق ال�س ّيئة والمعا�صي والذنوب؟
الم�ساعدة على ذلك؟ فهذا ما �سنب ِّينه في الدرو�س القادمة �إن
وما هي الو�سائل
ِ
�شاء اهلل.

خالصة الدرس
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 - 1تهذيب النف�س يكون من �أمور ثالثة:
�أ  -من العقائد الباطلة.
ب  -من الأخالق ال�س ّيئة.
ج  -من الذنوب والمعا�صي.
 - 2من الأ�س ��باب التي تحول دون تهذيب نفو�سنا ،جهلنا ب�أمرا�ضنا .ولذلك ال
ب ّد من االلتفات �إلى �أمرا�ضنا كمقدّمة لعالجها.
 -3طرق عالج الأمرا�ض القلب ّية ب�أمرين:
�أ -معرفة الأمرا�ض كمقدّمة للعالج عبر طرق عديدة منها:
العقل ،والتف ّكر بعاقبة الأمور ،و�سوء ِّ
الظن بالنف�س ،مراجعة الأط ّباء الروح ّيين،
وم�ص ��احبة ال�ص ��ديق العا ِل ��م ،و�أخذالعبرة من الآخرين ،واال�س ��تفادة من
النقد ،ومعرفة عوار�ض المر�ض.
ب َّ � -إن ال�ش ��يطان ،والنف� ��س الأ َّم ��ارة بال�س ��وء ،ل ��ن يتركان ��ا وعملن ��ا ،فعلينا
اال�ستعداد لمواجهتهم بالت�صميم على تهذيب نفو�سنا.
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يقول �أبو ب�صير �أحد �أ�صحاب الإمام ال�صادق :Qكان �أحد �أعوان وع ّمال
ال�سالطين جار ًا لي ،كانت ك ّل �أمواله من الحرام ،ومنزله مركز ف�ساد ولهو ولعب
ورق�ص وغناء ،كنت �أت�أ ّذى من جيرته ،ن�صحته مرار ًا دون فائدة ،ذات يوم �أ�ص َّريت
عليه كثير ًا فقال :لقد �أ�صبحت �أ�سير ًا لل�شيطان ،اعتدت على اللهو والمع�صية وال
�أ�ستطيع تركها ،مري�ض ولك ّني ال �أ�ستطيع معالجة نف�سي� .أنت جار ج ّيد ولك ّني
�سيء ،ماذا �أفعل� ،أنا �أ�سير الهوى وال �أ�ستطيع �أن �أجد طريق ًا للنجاة� ،إذا
لك جار ّ
زرت الإمام ال�صادق� Qأخبره بحالي لع َّله ير�شدني �إلى طريق النجاة ،يقول
�أبو ب�صير :ت�أ َّثرت لكالمه� ،صبرت برهة حتّى ق�صدت الإمام ال�صادق Qفي
الق�صة ،فقال له الإمام� :Qإذا ما
المدينة ،عندما ت�شرفت بلقائه ذكرت له ّ
رجعت �إلى الكوفة قل له :يقول لك جعفر بن مح ّمد�« :أخرج م ّما �أنت فيه و�أنا
�أ�ضمن لك الج ّنة» .يقول �أبو ب�صير :بعد �أن انتهيت من ك ّل �أعمالي رجعت �إلى
الكوفة .كان النا�س ي�أتون لزيارتي �إلى �أن جاءني الرجل زائر ًا ،بعد �س�ؤاله عن
�أحوالي اعتذر ها ّم ًا بالإن�صراف� ،أ�شرت له بالبقاء لوجود �أمر �أريد التح ّدث
ق�صتك للإمام ال�صادق
ب�ش�أنه ،عندما فرغ المنزل من الزائرين قلت له :ذكرت َّ
 ،Qفطلب م ّني �إي�صال �سالمه �إليك و�أن �أب ِّلغك بعبارته« :اخرج م ّما �أنت فيه
و�أنا �أ�ضمن لك الج ّنة».
�صحة
علي للت�أ ّكد من ّ
دخل كالم الإمام� Qإلى قلبه فبد�أ بالبكاءَّ ،ثم �أق�سم َّ
كاف َّثم خرج ولم �أ�سمع عنه �شيئ ًا لأ ّيام خلت.
الحديث ف�أق�سمت .قال :هذا ٍ
((( منتهى الآمال ،ج�،2ص86
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بعدها �أر�سل خلفي ،فذهبت �إليه وطرقت الباب ف�أجابني من خلف الباب :يا
�أبا ب�صير �أعدت ك ّل الأموال الحرام لأ�صحابها ،وحتى الألب�سة التي كانت لدي
و�أنا الآن عارٍ ،يا �أبا ب�صير لقد عملت بح�سب �أمر الإمام ال�صادق وتركت ك ّل
وتعجبت لمدى ت�أثير كالم
المعا�صي ،يقول �أبو ب�صير :ت�أ ّثرت لكالمه وتوبته ّ
الإمام فيه ،عدت �إلى منزلي وج ّهزت له �شيئ ًا من الطعام وبع�ض اللبا�س و�أخذتها
له .بعد م ّدة �أر�سل خلفي فذهبت ،لأجده مري�ض ًا علي ًال ،بقيت �أعوده م ّدة من
الزمن ،لم ينفع العالج معه في �شيء ،حتى ا�شت ّد المر�ض عليه وبد�أت عالمات
االحت�ضار وا�ضحة عليه .جل�ست ِب ُق ْر ِب ِه وكان غائب ًا عن الوعي ،وفج�أ ًة فتح عينيه
وقال :يا �أبا ب�صير لقد وفى الإمام ال�صادق Qبوعده .قال هذا وفارق الدنيا.
للحج وزرت الإمام ال�صادق ،Qمج َّرد �أن وط�أت عتبة داره
بعد م ّدة و ّفقت ّ
ناداني �سالم اهلل عليه وقال« :يا �أبا ب�صير لقد وفيت وعدي لجارك و�أعطيته
الج ّنة التي وعدت».
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الدرس الرابع

ِّ
نهذب أنفسنا ؟
كيف
تزكية النف�س

أهداف الدرس
�أن يعرف �أف�ضل طرق تهذيب النف�س.
�أن يعرف الو�سائل الم�ساعدة على تهذيب النف�س.
�أن يتب ّين مانعين � :أ�صدقاء ال�سوء  ،و�ضعف الإرادة.
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تمهيد
تزكية النف�س

و�صلنا في الدر�س ال�سابق �إلى معرفة الطرق التي ُتع ّرفنا على �أمرا�ض نفو�سنا,
و�أ َّكدنا على �ض ��رورة عالجها ,وب َّينا � َّأن هذا العمل �س ��يقودنا �إلى تهذيب نفو�سنا،
وتطهيرها من الأمرا�ض التي ت�صيبها.
�أ َّم ��ا في هذا الدر�س ف�س ��وف نتع� � ّرف على طرق تهذيب النف� ��س ،والأمور التي
ت�ساعدنا على القيام بذلك.
 -1طرق تهذيب النف�س

�إذا �أراد الإن�سان �أن يه ّذب نف�سه ،فال ب َّّد من �أن يلتفت �إلى الطرق التي يمكن
ا�ستخدامها للقيام بهذا الأمر ،وهذه الطرق هي:
�أ  -الوقاي ��ة :وه ��ي بمعنى التو ِّقي من �أوّل الأم ��ر بالحيطة والحذر ،وتج ّنب ما
ي�ؤدّي �إلى الوقوع في المعا�صي والأخالق ال�س ّيئة ،وهي �أف�ضل و�أ�سهل و�سيلة
لتهذيب النف�س ،ل َّأن النف�س قبل �إ�صابتها وتلوّثها تكون �أكثر ا�ستعداد ًا للتخ ّلق
ب�أخالق اهلل وعمل الخير ،وتكون �أقدر على مواجهة �إغراء الدنيا وو�سو�س ��ة
ال�شيطان ،ولذا ف� َّإن ترك المعا�صي �أي�سر من الح�صول على التوبة.
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علي« :Qترك الخطيئة �أي�سر من طلب التوبة ،وكم من
يقول الإمام ّ
�شهوة �ساعة �أورثت حزناً طوي ً
ال»(((.
ولذلك ف�إنَّ عمر ال�شباب هو عمر منا�سب ج ّد ًا لهذا الأمر ،حيث ينبغي � اّأل
بحب الدنيا في هذا العمر.
يكون قد ح�صل التل ّوث ِّ
ب  -الت ��رك المبا�ش ��ر :لو فر�ض ��نا � َّأن الوقاي ��ة لم تنجح ب�ش ��كل كامل ،وابتلى
الإن�سان بالمعا�صي و�س ��وء الخلق ،ف� َّإن �أف�ضل و�سيلة لعالج ذلك هو الترك
والدفعي للمعا�صي ،والتوبة مبا�شرة بت�صميم قاطع ،و�إرادة قويّة،
المبا�شر
ّ
والتغ ّلب على ال�شيطان والنف�س الأ َّمارة بال�سوء دفعة واحدة ،وربما يح�صل
هذا الأمر نتيجة �سماع �آية �أو ح�صول حادثة �أو غير ذلك ،ويمكن �أن نلحظ
هنا ذلك التحوّل الكبير وال�س� � ّريع الذي ح�صل في حياة ب�شر الحافي ،ولم
يك ��ن هذا التح� �وّل � اّإل نتيجة كلمة قالها الإم ��ام الكاظم Qوهي ..« :لو
كان (ب�شر) عبداً لخاف من مواله».
والدفعي لل�س ّيئات ،نقطع الطريق على �إبلي�س و�أعوانه،
وبالترك المبا�شر
ّ
ونتخ ّل�ص من هذه الأمرا�ض كما تخ َّل�ص منها ب�شر الحافي.
التدريجي� :إذا لم ن�س ��تطع تهذيب �أنف�س ��نا دفع ��ة واحدة ،فيمكن
ج -الت ��رك
ّ
�أن نقوم بذلك ب�ش ��كل تدريج � ّ�ي ،ب�أن نقوم بترك ذن ��ب �أو مجموعة ذنوب،
وبذلك نكون قد بدَّلنا نقطة �س ��وداء في قلوبنا �إلى نقطة بي�ض ��اء ،ومن ثمَّ
نق ��وم بترك ذنب �آخ ��ر ،وهكذا �إلى �أن نكون بعد فترة قد ابتعدنا تمام ًا عن
الذنوب ،و�أخرجنا ال�ص ��فات ال�س� � ّيئة من �أنف�سنا ،و�س� �دّدنا �ضربة موجعة
لل�شيطان ،ت�ضعفه عن محاولة �إ�ضاللنا و�إ�سقاطنا في وادي الهالك.
((( الكليني-الكافي -دار الكتب الإ�سالم ِّية �,آخوندي-الطبعة الثالثة  ،ج � ،2ص 451

 -2الأمور الم�ساعدة على تهذيب النف�س

(((غرر الحكم� ،ص  ،353حكمة 1050
((( م .ن� .صفحة  ،178حكمة 129
((( غرر الحكم� ،ص 773
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و�أ َّما الأمور التي يمكن لها �أن ت�ساعدنا على تهذيبنا لأنف�سنا ،فهي:
�أ -التف ّكرَّ � :إن الإن�س ��ان �إذا ان�ش ��غل ب�أموره الدنيو ّي ��ة ،وغفل عن الآخرة و�آثار
�أعماله فيها ،ف�إ َّنه لن يندفع لتهذيب نف�سه ،وهنا ما الح ّل؟
الح ّل في التف ّكر ،التف ّكر في العاقبة ،وفي نتائج �أعماله في الآخرة ،وفيما
�سيح�صل له في عالم القبر ويوم القيامة� .إنَّ هذا التف ّكر �سيلجم الإن�سان عن
ارتكاب ما ي�ؤ ّدي �إلى �سوء العاقبة.
علي« :Qمن عمر قلبه بدوام الفكر ح�سنت �أفعاله في ال�س ّر
يقول الإمام ّ
والجهر»(((.
ب  -الت�أديب والمجازاة :يمكن للمرء �أن يتوعّ د نف�سه بالعقاب فيما لو ارتكبت
المع�ص ��ية ،ف�إن فعلت عاقبها ب�أحد هذه الأمور� :إ َّما بال�صوم يوم ًا� ،أو بدفع
مالي� ،أو بحرمان النف� ��س من وجبة طعام� ،أو م ّما ت�ش ��تهيه وهكذا..
مبل ��غ ّ
و�إن �أقلعت يكون قد كبح جماحها ،فال يتهاون معها وال ين�س ��اق مع العادات
ال�س ّيئة التي تح ّكمت بها.
علي« :Qتو َّل ْوا من �أنف�سكم ت�أديبها واعدلوا بها عن �ضراوة
يقول الإمام ّ
عاداتها»(((.
ويقول« :Qنعم العون على �أ�سر النف�س وك�سر عادتها الجوع»(((.
ج  -الإلتفات �إلى قيم الذات وتقوية القيم الإن�سان ّيّةَّ � :إن نف�س الإن�سان جوهرة
ث َّمين ��ة ،جاءت �إلى الوجود من عالم الكمال والجمال ،ف�إذا �أدرك الإن�س ��ان
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ذلك ف�إ َّنه �س ��وف ين�أى بنف�س ��ه عن ارتكاب ما ال ين�سجم مع مقامه كخليفة
هلل ومح � ٍّ�ل لتكريمه ،ل َّأن تلك النف�س خلقت لتتر ّفع ع ��ن الدن�س والخطايا،
ولترتقي في عالم القرب �إلى اهلل ،وهذا ما يدفع نحو تهذيب النف�س ،فعلى
ال�سالك عندها �أن يقوم ب�أمرين:
الأول� :أن ال ي�ستجيب لتلك ال�صفة ال�س ّيئة في نف�سه.
الثان ��ي�:أن يعمل على تقوية تلك ال�ص ��فة الح�س ��نة المقابلة لها ،ويفر�ض على
نف�س ��ه العم ��ل به ��ا ح ّتى يعت ��اد عليه ��ا تدريج ّي ًا ،لتتح� �وّل �إلى ملكة و�ص ��فة
علي« Qعوّد نف�س ��ك فعل
را�س ��خة في نف�س ��ه ،وفي ذلك يقول الإم ��ام ّ
الم ��كارم ،وتحمَّل �أعباء المغارم ،ت�ش ��رف نف�س ��ك ،وتعم ��ر �آخرتك ،ويكثر
حامدوك»(((.
 -3موانع تهذيب النف�س

يهتم بطرق التهذيب ،عليه �أي�ض ًا �أن يزيل الموانع
كما ينبغي على الإن�سان �أن ّ
التي تحول دون تهذيب نف�سه ،وذلك ّ
بالكف عن �أمرين:
�أ -معا�ش ��رة �أهل ال�س ��وءَّ � :إن الإن�س ��ان يت�أ ّثر ب�أقرانه� ،سوا ًء من حيث ي�شعر �أم
ال ي�ش ��عر ،ف�إن كان ال ب ّد من �صحبة فيجب �أن يكون الأ�صحاب من الأخيار،
الذين يُق ِّربُون من الج َّنة ويُبعِّدون عن النار ،من هنا �أ َّكدت الروايات كثير ًا
عل ��ى ا ّتخاذ الأ�ص ��حاب من الم�ؤمنين ال�ص ��الحين ،و�ض ��رورة االبتعاد عن
ُقر َناء ال�س ��وء ،لما لذلك من �أثر ط ّيب عل ��ى المرء في �أخالقه و�أعماله ،بل
علي« :Qاحذر مجال�س ��ة قرين ال�س ��وء ف�إ ّنه
وف ��ي دينه ،يقول الإم ��ام ّ
يهلك مقارنه ويردي م�صاحبه»(((.
((( م .ن� .صفحة  ،261حكمة 261
((( م .ن� .صفحة  ،91حكمة 19
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ب  -الموارد التي يحتمل �أن ي�ضعف فيها :بما � َّأن الإن�سان يت�أ َّثر بالأمور التي
تحي ��ط به ،ف�إ َّنه م ��ن الممكن �أن ي�ض ��عف في بع�ض المواط ��ن� ،أو الحاالت
التي تته ّي�أ فيها �أجواء المع�صية ،كمجال�س الف�سق والفجور ومراكز ال�سوء،
والخلوة بالم ��ر�أة الأجنب ّية والم ��زاح معها ،والنظر �إلى الم�ش ��اهد المثيرة
للغرائز وال�شهوات ،من هنا كان عليه �أن يبتعد عن تلك الموارد التي يقوى
علي:Q
فيها ال�ش ��يطان عليه ،ح ّتى ال يقع في المع�ص ��ية ،يق ��ول الإمام ّ
أب�صرت ُ
العين ال�شهوة ،عمي القلب عن العاقبة»(((.
«�إذا �
ِ
يهتم بتهذيب نف�سه ال ب ّد �أن يقدم على ك ّل ما من �ش�أنه �أن
�إنَّ الإن�سان الذي ّ
يو�صله �إلى هدفه ال�سامي ،لكي يحثّ ال�سير وي�سرع في الو�صول قبل فوات الأوان.
حب الدنيا المذمومة بالنظرة الإ�س�ل�ام ّية وي�أتي
ج -حبّ الدنيا :والمراد بها ّ
الحديث عن هذا الأمر لأهم ّيته في در�س م�ستق ّل.
خالصة الدرس

َّ � - 1إن الوقاية من الذنوب والأخالق ال�س ّيئة هي من �أهمّ طرق تهذيب النف�س.
 -2الإقالع عن المعا�صي دفعة واحدة يع ّد من �أ�ساليب تهذيب النف�س ،ويكون
بعد التلوّث بالذنوب ويحتاج �إلى ه ّمة عالية.
 -3الإق�ل�اع عن المعا�ص ��ي تدريج ّي ًا يك ��ون مطلوب ًا �إذا لم ننج ��ح في االبتعاد
عنها دفعة واحدة.
 -4م ّما ي�س ��اعد على تهذيب النف�س :التف ّكر ،ت�أديب النف�س� ،إدراك الإن�س ��ان
لكرامته ومكانته عند اهلل.
 -5على الإن�سان �أن يجتنب موانع تهذيب النف�س وهي عبارة عن معا�شرة قرين
ال�سوء ،والموارد التي يحتمل �أن ت�ضعف فيها النف�س امام المع�صية
((( م .ن� .صفحة  ،155حكمة 4
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في ع�صر الإمام الكاظم Qكان يعي�ش في بغداد رجل معروف يقال
له ب�شر .وكان م ّمن ي�شار �إليه بالبنان ،وحدث يوم ًا �أن كان الإمام الكاظم
والطرب تملأ المكان،
 Qما ّر ًا من �أمام بيت ب�شر ،وكانت �أ�صوات اللهو
ّ
ف�صادف �أن فتحت جارية باب الدار لإلقاء بع�ض الف�ضالت ،وحين رمت بها
في الطريق �س�ألها الإمام Qقائ ًال« :يا جارية! هل �صاحب هذه الدار ح ّر
�أم عبد»؟!
ف�أجابته الجارية وهي م�ستغربة �س�ؤاله هذا ،وب�شر رجل معروف بين النا�س،
وقالت :بل هو ح ّر!! فقال الإمام�« :Qصدقت ،لو كان عبداً لخاف من
مواله».
الإمام Qقال هذه الكلمة وان�صرف .فعادت الجارية �إلى الدار وكان ب�شر
جال�س ًا �إلى مائدة الخمر ،ف�س�ألها :ما الذي �أبط�أك؟ فنقلت له ما دار بينها وبين
الإمام ،Qوعندما �سمع ما نقلته من قول الإمام�« :Qصدقت ،لو كان
عبداً لخاف من مواله» اهت َّز ه َّز ًا عنيف ًا �أيقظه من غفلته ،و�أيقظه من نومته،
توجه �إليها الإمام،
نومة الغفلة عن اهللَّ .ثم �س�أل ب�شر الجارية عن الوجهة التي ّ
ف�أخبرته ،فانطلق يعدو خلفه ،حتّى �أ َّنه ن�سي �أن ينتعل حذاءه .وكان في الطريق
يح ّدث نف�سه ب�أنّ هذا الرجل هو الإمام مو�سى بن جعفر ،Qوفع ًال ذهب �إلى
منزل الإمام فتاب على يده ،واعتذر وبكىَّ ،ثم هوى على يدي الإمام يقبلها وهو
يقول� :س ّيدي �أريد من هذه ال�ساعة �أن �أ�صبح عبد ًا ولكن عبد ًا هلل ،ال �أريد هذه
((( العالمة الحلي-محتاج الكرامة�-ص(59بت�صرف)

الحر ّية المذ ّلة التي ت�أ�سر الإن�سان ّية ِف َّي ،وتطلق العنان لل�شهوة الحيوان ّية .ال �أريد
حر ّية ال�سعي وراء الجاه والمن�صب ،ال �أريد حر ّية الخو�ض في م�ستنقع الذنوب
و�أغدو �أ�سير ًا لها ،ال �أريد �أن ت�ؤ�سر ِف َّي الفطرة ال�سليمة والعقل ال�سليم .من هذه
ال�ساعة �أريد �أن �أ�صبح عبد ًا هلل وهلل وحدهُ ،ح َّر ًا تجاه غيره.
وتاب ب�شر على يد الإمام الكاظم ،Qومنذ تلك اللحظة هجر الذنوب ون�أى
عنها و�أتلف ك ّل و�سائل الحرام ،و�أقبل على الطاعة والعبادة .ب�شر هذا هو مهاجر
�أي�ض ًا لأنّ «المهاجر من هجر ال�س ّيئات».
تزكية النف�س
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كيف نهذب �أنف�سنا؟
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الدرس الخامس

إزالة حبّ الدنيا
تزكية النف�س

أهداف الدرس
الحب الذي ي�ستقطب القلب.
�أن يم ّيز درجات ّ
�أن يعرف � ّأن الدين لم ينه عن الدنيا الحالل.
�أن يعرف حقيقة الدنيا و�أن يم ّيز المذموم منها.
�أن يعرف دور الإن�سان في هذه الدنيا.
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حب الدنيا
�إزالة
ّ
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تمهيد(((:
تزكية النف�س

واحد والءين ،وال يجمع ح ّبين
قلب ٍ
�إنّ اهلل �سبحانه وتعالى ال يجمع في ٍ
وحب الدنيا مع ًا فال
ِ
حب اهلل ّ
حب الدنيا� .أ ّما ُّ
حب اهلل ،و�إما ّ
م�ستقطبين؛ ف�إ ّما ُّ
حب اهلل �سبحانه
يجتمعان في قلب واحد ،فلنمتحن قلوبنا ،لنرى ،هل تعي�ش َّ
حب اهلل؛ زدنا ذلك تعميق ًا
حب الدنيا ،ف�إن كانت تعي�ش َّ
وتعالى� ،أو تعي�ش َّ
حب الدنيا ،فلنحاول �أن نتخ ّل�ص من
وتر�سيخ ًا ،و�إن كانت – نعوذ باهلل – تعي�ش َّ
هذا الداء الوبيل ،ومن هذا المر�ض المهلك.
 – 1درجات و�صيغ الحب

ي�ستقطب قلب الإن�سان يتّخذ �إحدى درجتين:
حب
ِ
�إنّ ك ّل ّ
الدرجة األولى:

الحب محور ًا وقاعد ًة؛ لم�شاعر وعواطف و�آمال وطموحات هذا
�أن ي�ش ّكل هذا ّ
خا�صة ،ولكن �سرعان ما
الإن�سان ،قد ين�صرف عنه في ق�ضاء حاجة ،في ٍ
حدود ّ
بحديث ،وقد
يعود �إلى القاعدة ،لأ ّنها هي المركز ،وهي المحور ،فقد ين�شغل
ٍ
((( قمنا باقتطاع بع�ض فقرات هذا الدر�س من كلمات لل�ش ��هيد ال�س ��عيد ال�س� �يّد محمد باقر ال�ص ��در (ر�ض ��وان اهلل
عليه)من محا�ضرته المعروفة بحبّ ادنيا.
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بعالقات ثانو ّية� ،أو
�شراب� ،أو
طعام� ،أو
ين�شغل
ٍ
ٍ
بكالم ،وقد ين�شغل ٍ
بعمل� ،أو ٍ
ٍ
الحب هو المحور.
ٍ
ب�صداقات ،لكن يبقى ذاك ّ
الدرجة الثانية:

الحب ك ّل وجدان الإن�سان ،بحيث ال ي�شغله �شيء عنه على
�أن ي�ستقطب هذا ّ
توجه �سوف يرى
توجه ،ف�أينما ّ
الإطالق ،فيرى محبوبه ،و ِقبلته ،وكعبته� ،أينما ّ
ذلك المحبوب.
حب اهلل
 – 2درجات ّ
حب الدنيا
�إزالة
ّ

حب الدنيا �أي�ض ًا،
هذا التق�سيم
حب اهلل ،وينطبق على ّ
الثنائي ينطبق على ّ
ّ
فالحب المحور ال�شريف هلل يتّخذ هاتين الدرجتين.
حب اهلل �سبحانه وتعالى،
ّ
ّ
أ– ّ
حب المؤمنين

الدرجة الأولى :ي ّتخذها في نفو�س الم�ؤمنين ال�ص ��الحين الطاهرين ،الذين
ّ
حب اهلل
نظفوا نفو�س ��هم من �أو�س ��اخ هذه الدنيا الدن ّية ،ه�ؤالء يجعلون من ّ
محور ًا لك ّل عواطفهم وم�شاعرهم وطموحاتهم و�آمالهم ،قد ين�شغلون بوجبة
بلقاء مع �ص ��ديق ،بتن ّزه في �ش ��ارع ،ولكن
طعام ،بمتع ٍة من المتع المُباحةٍ ،
يبقى ه ��ذا هو المحور الذي يرجعون �إليه بمج ّرد �أن ينتهي هذا االن�ش ��غال
الطارئ.
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ب– ّ
حب األولياء

الدرجة الثانية :هي الدرجة التي ي�ص ��ل �إليها �أولياء اهلل من الأنبياء والأئ ّمة
علي بن �أبي طالب ،Lالذي قال« :ما ر�أيت �شيئاً � اّإل ور�أيت اهلل
ّ ،R
حب اهلل في هذا القلب العظيم ،ا�س ��تقطب
مع ��ه وقبل ��ه وبعده وفيه» ،ل ّأن ّ
وجدانه �إلى الدرجة التي منعه من �أن يرى �شيئ ًا �آخر غير اهلل ،ح ّتى حينما

كان ي ��رى النا� ��س ،كان يرى فيهم عبيد اهلل ،ح ّت ��ى حينما كان يرى النعمة
يتج�سد هذا الربط
الموفورة ،كان يرى فيها نعمة اهلل �سبحانه وتعالى ،كان ّ
باهلل دائم ًا و�أبد ًا �أمام عينه؛ ل ّأن محبوبه الأوحد ،ومع�ش ��وقة الأكمل ،وقبلة
�ريك في النظر ،فل ��م يكن يرى � اّإل اهلل
�آماله وطموحاته ،لم ي�س ��مح له ب�ش � ٍ
�سبحانه وتعالى.
حب الدنيا
 – 3درجات ّ

حب الدنيا �أي�ض ًا ،الذي هو ر�أ�س ك ّل خطيئة،
نف�س التق�سيم
الثنائي ي�أتي في ّ
ّ
فحب الدنيا يتّخذ درجتين:
ُّ
حب الدنيا محور ًا للإن�سان ،وقاعد ًة له في ت�ص ّرفاته و�سلوكه يتح ّرك
�أن يكون ُّ
حينما تكون الم�صلحة ال�شخ�ص ّية في �أن يتح ّرك ،وي�سكن حينما تكون الم�صلحة
ال�شخ�ص ّية في �أن ي�سكن ،يتع ّبد حينما تكون الم�صلحة ال�شخ�ص ّية في �أن يتع ّبد،
وهكذا ،الدنيا تكون هي القاعدة ،لكن �أحيان ًا �أي�ض ًا يمكن �أن يفلت من الدنيا،
في�شتغل �أ�شغا ًال �أخرى نظيف ًة وطاهرة ،فقد ي�ص ّلي هلل �سبحانه ،وتعالى ،وقد ي�صوم
هلل �سبحانه وتعالى ،لكن �سرعان ما يرجع م ّرة �أخرى �إلى ذلك المحور ،وين�ش ّد
�إليه ،فهي فلتات ،يخرج بها من �إطار ذلك ال�شيطانّ ،ثم يرجع �إليه م ّرة �أخرى.
الدرجة الثانية

حب الدنيا هذا الإن�سان ،ي�س ّد عليه ك ّل
وهي الدرجة المهلكة ،حيث يعمي ُّ
الموحدين ،و�أمير الم�ؤمنين
منافذ الر�ؤية ،يكون بالن�سبة �إلى الدنيا كما كان �س ّيد ّ
بالن�سبة �إلى اهلل �سبحانه وتعالى� ،إ ّنه لم يكن يرى �شيئ ًا � اّإل وكان يرى اهلل معه
حب الدنيا في الدرجة الثانية ي�صل �إلى م�ستوى بحيث �إنّ الإن�سان
وقبله وبعدهّ ،
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الدرجة األولى
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ال يرى �شيئ ًا � اّإل ويرى الدنيا فيها وقبلها وبعدها ومعها ،حتّى الأعمال ال�صالحة
تتح ّول عنده وبمنظاره �إلى دنيا ،وتتح ّول عنده �إلى متعة ،و�إلى م�صلحة �شخ�ص ّية،
حتّى ال�صالة ،وحتّى ال�صيام ،والبحث والدر�س ،ك ّلها تتح ّول �إلى دنيا ،وال يرى
�شيئ ًا � اّإل من خالل الدنيا � ،اّإل من خالل مقدار ما يمكن لهذا العمل �أن يعطيه ،من
حفن ِة مال� ،أو من كومة جاه ،ال ي�ستم ّر معه � اّإل ب�ضعة �أ ّيام معدودة.
الدرجة الثانية ّ
أشد هلكة

حب الدنيا
�إزالة
ّ
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وك ٌّل من الدرجتين مه ِلكة ،والدرجة الثانية �أ�ش ّد هلك ًة من الدرجة الأولى؛
«حب الدنيا ر� ُأ�س ك ّل خطيئة» ،قال الإمام ال�صادق
ولهذا قال ر�سول اهللُّ :P
« :Qمثل الدنيا كمثل ماء البحر كلما �شرب منه العط�شان ازداد عط�شاً
حتى يقتله»(((( ،)...ال تقل :لآخذ هذه الحفنة من الدنياّ ،ثم ان�صرف عنها،
لأح�صل على هذه المرتبة من جاه الدنيا ّثم ان�صرف �إلى اهلل ،لي�س الأمر كذلك،
ف�إنّ � ّأي مقدا ٍر تح�صل عليه من مال الدنيا� ،أو من جاه الدنيا� ،أو من مقامات هذه
الدنيا الزائلة� ،سوف يزداد بك العط�ش والنهم �إلى المرتبة الأخرى.
عن �أبي عبد اهلل ال�صادق «:Qمن �أ�صبح و�أم�سى والدنيا �أكبر ه ّمه جعل
اهلل تعالى الفقر بين عينيه و�ش ّتت �أمره  .(((»..هذا الكالم يعني قطع ال�صلة
واحد ،ومن كان وال�ؤه للدنيا
قلب ٍ
مع اهلل ،ف�إنّ والءين وح ّبين ال يجتمعان في ٍ
حب الدنيا ُيفرغ ال�صالة
فلي�س له من اهلل �شيء و�سيتركه اهلل وي�شتت �أمره ،لأنّ ّ
من معناها ،و ُيفرغ ال�صيام من معناه ،و ُيفرغ ك ّل عباد ٍة من معناها ،وال يبقى
حب الدنيا على قلب الإن�سان .فحب
� ّأي معنى لهذه العبادات ،وذلك �إذا ا�ستولى ّ
الدنيا ر�أ�س ك ّل خطيئة و ُمنطلق البعد عن اهلل �سبحانه.
((( الكافي :ج� ،2ص136
((( م .ن .ج� ،2ص319

ما هي الدنيا المذمومة؟
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هنا يجب �أن نعرف �أ ّية دنيا هي الدنيا التي ذ َّمتها الروايات ،لأنَّ الإن�سان
هو ابن هذه الدنيا ،وهو يحيا فيها وي�أكل ويتنا�سل فيها ..وقد ورد عن ر�سول
اهلل« :Pالعبادة �سبعون جزءاً �أف�ضلها طلب الحالل»(((.
فهل المذموم هو ما نراه �أ َّمامنا من الم�أكل والملب�س والم�سكن� ...أم هو �شيء
�آخر؟
الذي ي�ستفاد من القر�آن الكريم وروايات المع�صومين�Rأنَّ المذموم من
الدنيا ،هو اال�ستغراق فيها والتع ّلق بها ،بحيث ت�صبح عائق ًا �أمام حركة الإن�سان
«حب الدنيا» ،الذي ال يعني مج َّرد
نحو اهلل ،وهو ما ع َّبرت عنه الروايات بـ ّ
اال�ستفادة من الأمور الدنيو ّية ،بل �أن يرتبط القلب بهذه الأمور وت�صبح له ُع ْل َقة
وحب الدنيا ف�إ َّنها �أ�صل ك ّل
علي�« :Qإ ّياك ّ
�شديدة بها ،وقد ورد عن الإمام ّ
خطيئة ومعدن ك ّل بلية»(((.
الدنيا مم ّر لآلخرة

من المنا�سب هنا �أن نبحث في حقيقة الدنيا ،وهو ما ي�ساعد على تو�ضيح
المطلب ال�سابق.
يعتقد الإ�سالم بوجود عا َل َمين :عا َلم الدنيا ،وهو الذي نحيا فيه ،وعا َل ُم
الآخرة ،وهو الذي ن�صير �إليه ،وعا َلم الدنيا لي�س � اَّإل مج َّرد مم ّر للآخرة؛ �إ َّنها
المكان الذي نبني فيه �آخرتنا ،ونح ّدد فيه م�صيرنا في الآخرة ،ولهذا من يدرك
حقيقة الدنيا هذه ف�إ َّنه لن يركن �إليها ،بل �سيعمل للتز ّود منها �إلى دار البقاء،
((( الكليني-الكافي -دار الكتب الإ�سالم ِّية �,آخوندي-الطبعة الثالثة ،ج � ،5ص 78
((( غرر الحكم� ،ص  ،95ح 47

59

علي« :Qف�إ َّن الدنيا لم ُت ْخلَق َل ُك ْم دا َر ُم َقا ٍمَ ،ب ْل ُخ ِل َقتْ َل ُك ْم
يقول الإمام ّ
َم َجازاً ِل ُت َز َّودُوا منها الأع َما َل �إلى دا ِر ال َقرارِ.(((»..
نتيجة الرؤية اإلسالم ّية للدنيا

حب الدنيا
�إزالة
ّ
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العملي ،وعلى م�ستوى تزكية
�إنَّ لهذه الر�ؤية نتائج عديدة على الم�ستوى
ّ
النف�س ،نجملها ب�أنَّ من يحمل هذه الر�ؤية ،ف�إ َّنه �سي�سعى جاهد ًا لإقامة عالقة
متوازنة بين �أمرين:
�أ -من خالل اال�س ��تفادة من الدنيا للآخرة :وذلك عبر اال�ستفادة من جميع
الفر�ص المتاحة له فيها ،لزيادة �أجره وثوابه في الآخرة ،لأ َّنها الهدف ودار
القرار.
لنحب الدنيا ،فقال
فعن ابن �أبي يعفور قال :قلت لأبي عبد اهلل�« :Qإ َّنا
ّ
لي :ت�صنع بها ماذا؟ قلت� :أتزوج منها و�أح ّج و�أنفق على عيالي و�أنيل �إخواني
و�أت�صدق ،قال« :Qلي�س هذا من الدنيا ،هذا من الآخرة»(((.
ب -التمت ��ع بنع ��م الدنيا:يق ��ول تعالىُ } :ق ْل مَنْ حَ ��� َّر َم ِزينَ َة ا ِهلل الَّ ِت َي �أَ ْخ���رَجَ ِل ِعبَ ِاد ِه
���ات ِمنَ ال ِّر ْز ِق ُق ْل ِهي ِل َّل ِذينَ �آ َمنُو ْا ِفي ا ْلحَ يَا ِة ُّالد ْنيَا َخا ِل�صَ ��� ًة ي َْو َم ا ْل ِقيَام َِة َك َذ ِل َك
وَا ْل َّطيِّبَ ِ
نُ َف�صِّ ُل الآي َِات ِل َق ْو ٍم يَ ْع َل ُمو َن{(((.
تب�صر الم�ؤمن ب�أنّ الدنيا طريق للعبور �إلى الآخرة،
�إنّ الر�ؤية القر�آن ّية للدنيا ّ
فال ب�أ�س بالتمتع ببع�ض رزق اهلل في الدنيا �شرط �أن ال ُتن�س الآخرة ،و�أن يكون
المرج ّو في كل عمل ر�ضوان اهلل تعالى.
((( نهج البالغة  ،خطبة 132
(((المجل�سي-مح ّمد باقر -بحار الأنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�صححة  -ج � ،73ص 63
ّ
((( �سورة الأعراف32 :

أهل الدنيا وأهل اآلخرة
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�إ َّن الر�ؤية ال�سابقة ت�سهم في التمييز بين فئتين:
�أهل الدنيا ،وهم الذين جعلوا الدنيا هدف ًا ،ور�ضوا بها ،و�أ�صبحوا عبيد ًا لها،
يقول تعالى في و�صفهم وبيان م�آلهم�} :إَ َّن الَّذِ َين َال يَ ْر ُجو َن ِل َقاءنَا َو َر ُ�ضو ْا بِا ْل َحيا ِة الدُّ ْنيَا
َو ْاط َم�أَ ُّنو ْا ِب َها َوالَّذِ َين ُه ْم َع ْن �آيَا ِتنَا َغا ِف ُلو َن * �أُ ْولَـئ َِك َم ْ�أ َوا ُه ُم النُّا ُر ِب َما َكانُو ْا يَ ْك�سِ بُو َن{(((.
�إنَّ �أهل الدنيا قلوبهم متع ّلقة بالدنيا منجذبة �إليها ،وهذه القلوب لن تكون
علي« Qحرام على ك ّل قلب متو َّله بالدنيا
محلاّ ً لنور اهلل تعالى ،يقول الإمام ّ
�أن ي�سكنه التقوى»(((.
�أهل الآخرة ،وهم الذين جعلوا الآخرة هدف ًا ،وعملوا لها ،ولم ينظروا للدنيا
علي« :Qالنا�س في الدنيا
� اّإل كج�سر يعبر بهم �إلى دار الآخرة .يقول الإمام ّ
عامالن :عامل عمل في الدنيا للدنيا ،قد �شغلته دنياه عن �آخرته ،يخ�شى على
من َي ْخ ُل ُف ُه الفقر وي�أمنه على نف�سه ،فيفني ُع ُم َر ُه في منفعة غيره ،وعامل عمل
في الدنيا لما بعدها ،فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل ،ف�أحرز ّ
الحظين
معاً وملك ال َّزا َد ْي ِن جميعاً ،ف�أ�صبح وجيهاً عند اهلل»(((.
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((( غرر الحكم� ،ص  ،192ح 32
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-1الحب الذي ي�ستقطب قلب الإن�سان على درجتين:
ّ
الحب المحور ،الذي ي�شكل القاعدة والأ�سا�س.
�أّ -
الحب الذي ي�س ��تقطب ك ّل وجدان الإن�سان .وهاتان الدرجتان توجدان في
بّ -
حب الدنيا.
حب اهلل وفي ّ
ّ
حب الدنيا من قلبه.
 - 2من عَ َزمَ على تهذيب نف�سه عليه �أن يزيل ّ
َّ � - 3إن المذم ��وم م ��ن الدني ��ا ه ��و ح ّبه ��ا بمعن ��ى التع ّل ��ق به ��ا واالنج ��ذاب
لمظاهرها.
 - 4حقيق ��ة الدني ��ا �أ َّنه ��ا دار مم� � ّر و�أ َّنها ال ��دار الذي نحدّد فيه م�ص ��يرنا في
الآخرة.
� -5أه ��ل الآخرة هم الذي ��ن عملوا في الدنيا للآخرة و�أه ��ل الدنيا هم الذين
عملوا في الدنيا للدنيا.

للمطالعة

قصة عيسى والحواريين
ّ

(((

((( الكليني-الكافي  -ج�-2ص318

تزكية النف�س

ورد في �أ�صول الكافي ب�سند �صحيح عن الإمام ال�صادق� Qأ َّنه قال« :م َّر
عي�سى بن مريم Qعلى قرية قد مات �أهلها وطيرها ودوا ُّبها ،فقال� :أ َّما
الرب) ،ولو ماتوا متف ّرقين لتدافنوا.
�إ َّنهم لم يموتوا � اّإل ب�سخطة (من ِّ
فقال الحوار ِّيون :يا روح اهلل وكلمته ،ادع اهلل �أن يحييهم لنا ،فيخبرونا ما
كانت �أعمالهم (حتّى كان هذا جزاءهم) فنتج ّنبها.
فدعا عي�سى Qر َّبه ،فنودي من الج ّو� :أن نادهم.
فقام عي�سى Qبالليل على َ�ش َر ٍف من الأر�ض فقال :يا �أهل هذه القرية.
ف�أجابه منهم مجيب :ل ّبيك يا روح اهلل وكلمته.
فقال :ويحكم ،ما كانت �أعمالكم؟
وحب الدنيا ،مع خوف قليل (من اهلل) و�أمل بعيد،
قال :عبادة الطاغوتّ ،
وغفلة في لهو ولعب.
فقال :كيف كان ح ّبكم للدنيا؟
ال�صبي لأ ّمه� ،إذا �أقبلت علينا فرحنا و�سررنا ،و�إذا �أدبرت ع َّنا
كحب
قالّ :
ّ
بكينا وحز َّنا.
قال :كيف كانت عبادتكم للطاغوت؟ قال :الطاعة لأهل المعا�صي .قال :كيف
كان عاقبة �أمركم؟
قال :بتنا ليلة في عافية ،و�أ�صبحنا في الهاوية .فقال :وما الهاوية؟ فقال:
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�سجين؟
�سجين .قال :وما ّ
ّ
قال :جبال من جمر توقد علينا �إلى يوم القيامة .قال :فما قلتم ،وما قيل
لكم؟ قال :قلنا :ر ّدنا �إلى الدنيا فنزهد فيها ،قيل لنا :كذبتم .قال :ويحك! كيف
لم يك ّلمني غيرك من بينهم؟ قال :يا روح اهلل� ،إ َّنهم ملجمون بلجام من نار على
�أيدي مالئكة غالظ �شداد ،و�إ ّني كنت فيهم ولم �أكن منهم ،فلما نزل العذاب
أكب فيها �أم �أنجو
ع َّمني معهم ،ف�أنا مع ّلق ب�شعرة على �شفير جه َّنم ،ال �أدري �أ� ّ
منها.
فالتفت عي�سى� Qإلى الحوار ّيين فقال« :يا �أولياء اهلل� ،أكل الخبز الياب�س
بالملح الجري�ش ،والنوم على المزابل ،خير كثير مع عافية الدنيا والآخرة».
حب الدنيا� ،أ َّنه في هذه الرواية �سبب التعجيل
ويكفي لمعرفة عظم ذنب ّ
أبدي.
بالعقوبة والهالك ال ّ

الدرس السادس

التوبة
تزكية النف�س

أهداف الدرس
�أن يتع ّرف على فل�سفة التوبة.
�أن يتع ّرف على حقيقة التوبة و�ضرورتها.
�أن يعرف �أركان و�شرائط التوبة.
�أن يتع ّرف على ثمار التوبة.
65
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تمهيد

 -1فل�سفة التوبة

�إنَّ الذي ع�صى في هذه الدنيا وتح َّدى �إرادة اهلل �سبحانه ،يكون قد ابتعد
وعندئذ يحرم هذا الإن�سان من
عن مقام الإن�سان ّية واقترب من مقام الحيوان ّية،
ٍ
المجل�سي-مح ّمد باقر -بحار الأنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�صححة  -ج � ،73ص 364
(((
ّ
(((�سورة الزمر53 :

تزكية النف�س

�إنَّ �أف�ضل طريق للتزكية هو عدم التل ّوث بالمع�صية من �أ�سا�س ،يقول الإمام
علي« :Qترك الذنب �أهون من طلب التوبة»(((.
ّ
لكن لو فر�ضنا �أنَّ الإن�سان ابتلي بالمع�صية ،فيجب � اّأل يي�أ�س من رحمة اهلل
تعالى ،لأ َّنه قد فتح لعباده باب التوبة ،فالتوبة :هي من ِّ
المهذبات للنف�س ،وهي
الو�سيلة لغ�سل النف�س من قذارات الذنوب ،وهي عبارة عن الت�صميم على اجتناب
الذنوب والمعا�صي ،والندم عليها مع الحذر ال�شديد من ال�شيطان واغراءاته،
الذي يدعونا با�ستمرار للإ�ستهانة بالمح َّرمات والمعا�صي والعودة �إليها ،وقد
�شجع الإ�سالم على التوبةَّ ،
وحذر من الي�أ�س بقوله تعالىُ } :ق ْل يَا عِ بَادِ يَ الَّذِ َين �أَ ْ�س َر ُفوا
َّ
وب َجمِ ي ًعا �إِنَّ ُه ُه َو ا ْل َغ ُفو ُر ال َّرحِ ُيم{(((.
َع َلى �أَن ُف�سِ هِ ْم لاَ تَ ْقنَ ُطوا مِ ن َّر ْح َمةِ ا ِهلل �إِ َّن اهللَ يَ ْغفِ ُر ُّالذنُ َ
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بركات القرب من اهلل في الج ّنة ،وال يبقى �أمامه �سوى التوبة واال�ستغفار ،والذي
�أمر بالتوبة هو الذي يقبل التوبة ،يقول تعالىَ } :و ُه َو الَّذِ ي يَ ْقبَ ُل الت َّْوبَ َة َع ْن عِ بَادِ ِه
ال�سيِّئ َِات َويَ ْع َل ُم َما تَ ْف َع ُلو َن{(((.
َويَ ْع ُفوا َع ِن َّ
 -2حقيقة التوبة و�شروطها

الــتــوبــة
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الحقيقي ،الذي يكون له
�إنَّ الندم على الذنب هو توبة ،لكن المق�صود هو الندم
ّ
العملي ،قد يت�ص ّور البع�ض �أنَّ مج َّرد قوله «تبت �إلى اهلل»
�آثاره ونتائجه على الم�ستوى
ّ
يكفي لتح ّقق التوبة ،وهو غير �صحيح لأنَّ التوبة لها �شروط ال تتح َّقق � اّإل بها وهي:
� - 1أن ي�شعر بالنفور من ذنبه وتغ ُلبه الح�سرة عليه.
� - 2أن ي�صمِّم على عدم العودة �إلى الذنب مجدَّد ًا.
� -3أن ي�سعى لجبران ما �أمكن جبرانه ،ك�أن ي�ؤدّي َّ
حق �أحد من النا�س كان قد
غ�صبه ح َّقه� ،أو �أن يطلب الم�سامحة م ّمن ا�ستغابه� ،أو �أن يُر�ضي من ظلمه،
�أو �أن يق�ضي ما فاته من فرائ�ض وواجبات ،كال�صالة وال�صوم ،وهكذا..
علي Qبعد �أن �سمع رج ًال يقول ا�ستغفر اهلل« :ثكلتك � ُّأمك،
يقول الإمام ّ
�أتدري ما اال�ستغفار؟ اال�ستغفار درجة العليين ،وهو ا�سم واقع على �ستة معان،
�أ ّولها :الندم على ما م�ضى؛ والثاني :العزم على ترك العود �إليه �أبداً؛ والثالث:
�أن ت�ؤ ّدي �إلى المخلوقين ح ّقهم ح ّتى تلقى اهلل �أمل�س لي�س عليك تبعة؛
والرابع� :أن تعمد �إلى ك ّل فري�ضة عليك �ض َّيعتها فت�ؤ ّدي ح ّقها؛ والخام�س� :أن
تعمد �إلى اللحم الذي نبت على ال�سحت فتذيبه بالأحزان ،ح ّتى يل�صق الجلد
بالعظم وين�ش�أ بينهما لحم جديد؛ وال�ساد�س� :أن تذيق الج�سم �ألم الطاعة كما
�أذقته حالوة المع�صية ،فعند ذلك تقول :ا�ستغفر اهلل»(((.
(((�سورة ال�شورى25 :
المجل�سي-مح ّمد باقر -بحار الأنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�صححة  -ج � ،73ص 332
(((
ّ

� -3ضرورة التوبة

 -4الأمور التي يجب التوبة منها

يجب على الإن�سان �أن يتوب من ك ّل ما يحول بينه وبين ال�سير وال�سلوك �إلى اهلل
تعالى ،يجعله متع ّلق ًا بالدنيا ،ويمكن تق�سيم الذنوب التي يجب �أن نتوب منها �إلى
ق�سمين� :أخالق َّية وعمل َّية:
�أ  -الذن ��وب الأخالق ّي ��ة :والم ��راد بها الأخالق ال�س� � ّيئة وال�ص ��فات القبيحة،
التي تلوّث النف�س وتجعل الحجب بينها وبين اهلل تعالى ،كالرياء ،والنفاق،
والغ�ضب ،والتك ّبر ،والعجب ،والمكر ،والخداع ،والغيبة ،والبهتان ،والكذب،
وخل ��ف الوعد ،وعق ��وق الوالدي ��ن ،وقطع الرح ��م ،والتبذير ،والإ�س ��راف،
والح�س ��د ،والفح�ش ،وال�سباب ،و�س ��وء ِّ
الظن ،وتت ّبع عيوب النا�س ،واحتقار
الم�ؤمن و�إذالله ،وغير ذلك من ال�صفات ال�س ّيئة.
ب  -الذن ��وب العمل َّّي ��ة :وه ��ي ك ّل الذن ��وب الت ��ي ترتبط بالأعمال كال�س ��رقة،
((( الحر العاملي  -مح ّمد بن الح�سن  -و�سائل ال�شيعة  -م�ؤ�س�سة �أهل البيت  -الطبعة الثانية  1414ه.ق -.ج 15
�صفحة 361
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�إذا ك َّنا ندرك تلك الآثار الخطيرة للذنوب في الدنيا والآخرة ،ك�أن تنزل النقم
وتحب�س النعم وتمنع الرزق وتج ّرنا �إلى العذاب الأليم ،ف�إنَّ العاقل الم�ؤمن بالمعاد
وبرب العباد ،ال ب ّد �أن يبادر �إلى �إعالن توبته ،وتطهير نف�سه حتّى ال يكون محروم ًا
ِّ
في الدنيا و�شق ّي ًا في الآخرة ،و�إنَّ التوبة من الذنوب ت�ؤ ّدي �إلى تطهير القلوب.
عن �أبي جعفر« :Qما من عبدٍ � اّإل وفي قلبه نكتة بي�ضاء ،ف�إذا �أذنب خرج
في النكتة نكتة �سوداء ،ف�إن تاب ذهب ذلك ال�سواد ،و�إن تمادى في الذنوب زاد
ذلك ال�سواد ح ّتى ّ
غطى البيا�ض لم يرجع �صاحبه �إلى
يغطي البيا�ض ،ف�إذا ّ
خير �أبداً وهو قول اهلل} :كَلاَّ بَ ْل َرا َن َع َلى ُق ُلوبِهِ م َّما َكانُوا يَ ْك�سِ بُو َن{(((.
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وقت ��ل النف� ��س ،والزنا ،ودفع الربا و�أخذه ،وغ�ص ��ب �أم ��وال النا�سّ ،
والغ�ش
ف ��ي المعاملة ،والفرار من الجهاد ،وخيانة الأمانة ،و�ش ��رب الخمر ،وترك
والحج والخم�س ،وترك الأمر بالمع ��روف والنهي عن
ال�ص�ل�اة وال�ص ��يام
ّ
المنكر ،و�أكل الطعام النج�س وغير ذلك من المح ّرمات.
 -5ثمار التوبة
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للتوبة ثمار جليلة في الدنيا وفي الآخرة �أه ّمها:
�أ  -تكفير ال�سيّئات ودخول الج ّنةَّ � :إن التوبة ت�ؤدّي �إلى �إزالة �س ّيئات الإن�سان من
�صحيفة �أعماله ،يقول تعالى} :يَا �أَ ُّيهَا الَّ ِذينَ �آ َمنُوا تُوبُوا ِ�إلَى ا ِهلل تَ ْوبَ ًة نَّ�صُ وحً ا ع ََ�سى
َر ُّب ُك ْم �أَن يُ َك ِّف َر عَن ُك ْم َ�سيِّئَا ِت ُك ْم َوي ُْد ِخ َل ُك ْم جَ ن ٍَّات تَجْ ِري ِمن تَحْ ِتهَا ْالأَ ْنهَا ُر{(((.
الحقيقي �س ��وف يح�ص ��ل عل ��ى مح ّبة اهلل تعالى
ب  -مح ّب ��ة اهللَّ � :إن التائ ��ب
ّ
وينال ر�ضاه ،يقول تعالى�} :إِ َّن اهللُ ي ُِح ُّب الت َّوا ِبينَ َوي ُِح ُّب ا ْل ُمتَ َطه ِِّرينَ {(((.
ج  -ال�س ��ترَّ � :إن توبة العبد ت�ؤدّي �إلى ال�س ��تر عليه ،في�أتي يوم القيامة ال يُدرى
بذنب ��ه ،يقول الإمام ال�ص ��ادق�« :Qإذا ت ��اب العبد توب ًة ن�ص ��وحاً �أحبَّه
اهلل ف�س ��ت َر علي ��ه ،فقلت :وكيف ي�س ��تر عليه؟ قال :ين�س ��ي ملكي ��ه ما كانا
يكتب ��ان علي ��ه ،ويوحي اهلل �إلى جوارحه و�إلى بقاع الأر�ض �أن اكتمي عليه
ذنوبه ،فيلقى اهلل ع َّز وج َّل حين يلقاه ولي�س �شيء ي�شهد عليه ب�شيء من
الذنوب»(((.
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تزكية النف�س

� -1أف�ضل �سبيل للتزكية عدم المع�صية.
 -2فل�سفة التوبة �أ ّنها تفتح باب ًا للرحمة والقرب من اهلل.
 - 3حقيقة التوبة الندم الذي ي�ستلزم ترك الذنب وت�أدية الحقوق.
 - 4من يدرك خطورة الذنب ال ب ّد �أن يقدم على التوبة.
 - 5م ��ا يج ��ب التوبة منه لي� ��س فقط الذن ��وب العمل َّّية كال�س ��رقة وقتل النف�س
والزنا .بل �أي�ض ًا الذنوب الأخالق ّية والرياء والنفاق والغ�ضب.
 -6للتوبة ثمار كثيرة ،منها تكفير ال�س� � ّيئات وتبديلها �إلى ح�سنات ومح ّبة اهلل
وال�ستر و..
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جاء في (تف�سير روح البيان) عن مالك بن دينار� ،أ َّنه ُ�سئل عن �سبب توبته
وتوجهه �إلى اهلل ع َّز وج ّل ،ف�أجاب:
ّ
«كنت في مطلع العمر قا�سياً� ،شارباً للخمرة ،وكانت لديَّ جارية قد تع َّلقت
بها ،ورزقني اهلل منها ابنة ،وكانت مح َّبتها تزداد في قلبي يوماً بعد يوم ،ول ّما
�أ�صبحت قادرة على الم�شي كانت مح َّبتها قد بلغت عندي مبلغاً كبيراً ،وكانت
ت�ألفني وت�أن�س بي كثيراً ،كما كنت �أبادلها الألفة والأن�س.
تناولت ك�أ�س ال�شراب �أخذتها من يدي و�سكبت ما فيها على ثيابي؛
كانت ك ّلما
ُ
ول ّما بلغت عامين من عمرها ماتت ،فملأت قلبي الغ�ص�ص الم َّرة على فقدها،
ولم �أ�ستق ّر من يومها على حال.
وفي ليلة جمعة من ليالي �شعبان ،تناولت ال�شراب ونمت دون �أن �أ�ص ّلي الع�شاء،
فر�أيت فيما يراه النائم �أنَّ �أهل القبور خرجوا من قبورهم ،وح�شروا جميع ًا و�أنا
معهم .وفج�أ ًة �سمعت من ورائي �صوت ًا ،وحين ا�ستدرت ر�أيت �أفعى �سوداء كبيرة،
ال يمكن ت�ص ّور ما هو �أكبر منها ،وكانت تتّجه نحوي ب�سرعة وفمها مفتوح� ،أ�صابني
الهلع والخوف ،فانطلقت هارب ًا ،لك ّنها اندفعت خلفي ب�سرعة كبيرة.
لقيت في طريقي �شيخ ًا م�س ّن ًا ح�سن الوجه والرائحة ،ح ّييته فر َّد تح ّيتي،
رجوته �أن يغيثني ويحميني ،ف�أجاب :ي�ؤ�سفني �أ ّني ال �أقدر على �شيء �أمام هذه
الأفعى ،فاذهب من هنا ب�سرعة ،لع ّل اهلل يه ّيىء لك �أ�سباب النجاة.
فعدت �إلى الهرب ب�سرعة ،حتّى بلغت منز ًال من منازل القيامة ،ور�أيت من
((( القلب ال�سليم،ج�،2ص18-21
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هناك طبقات جه َّنم و�أهلها ،وكدت من �ش ّدة خوفي من الأفعى �أن �ألقي بنف�سي
فيها.
ارتفع �صوت حا ّد يقول :هيا ارجع ،فل�ست من �أهل هذا المكان.
�سكن قلبي بعد �سماعي لهذا ال�صوت ،وعدت �أدراجي ،ور�أيت �أن الأفعى ما
زالت تالحقني ،حتّى و�صلت �إلى ذلك ال�شيخ ،فقلت له� :أ ّيها ال�شيخ الطيب ،لقد
رجوتك �أن تغيثني فلم ت�أبه لي؛ بكى ال�شيخ وقال :لم �أ�ستطع .ولكن اذهب نحو
هذا الجبل ،ففيه �أمانات للم�سلمين ،ف�إن كانت لك فيه �أمانة ف�إ َّنها �ستم ّد لك يد
العون.
تط ّلعت �إلى الجبل فر�أيت فيه غرف ًا وحجرات قد �أ�سدلت عليها ال�ستائر،
و�أبوابها من الذهب الأحمر المح َّلى بالد ّر والياقوت ،ف�أ�سرعت نحو ذلك الجبل،
والأفعى في �أثري ،وما �إن اقتربت منه حتّى ارتفع �صوت مالئكي يقول:
ارفعوا ال�ستائر وافتحوا الأبواب واخرجواَ ،
فلعل لهذا الم�سكين �أمانة بينكم،
تغيثه من �ش ّر الأعداء.
نظرت فر�أيت �أطفا ًال وجوههم ت�ش ّع كالبدور ،يخرجون � َّإلي ،والأفعى �أ�ضحت
عجل،
قريبة م ّني كذلك ،و�أنقذني من حيرتي �صراخ الأطفال وهم يقولونّ :
فالعد ّو قريب منك!
وبد�أوا يتوافدون نحوي فوج ًا �إثر الآخر ،وفج�أ ًة ر�أيت ابنتي التي تو ّفيت بينهم،
فما �أن ر�أتني حتّى �صاحت وهي تبكي:
�إ َّنه �أبي واهلل!
َّثم �سارعت ف�أخذت يمناي بي�سراها ،بينما �أ�شارت بيمناها �إلى الأفعى،
فا�ستدارت الأفعى وانطلقت هاربة.
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َّثم �أجل�ستني وجل�ست �إلى جانبي ،وراحت تداعب لحيتي ،وقالت:
�أي �أبه�} ،ألم ي�أن للذين �آمنوا �أن تخ�شع قلوبهم لذكر اهلل{(((؟ فبكيت .وقلت�:أي
بن ّية ،وهل تح�سنين تالوة القر�آن المجيد؟!
قالت :نحن بالقر�آن �أكثر معرفة منكم يا �أبي.
ق�صتها؟
قلت� :أخبريني عن هذه الأفعى ،ما َّ
ال�سيء يا �أبي ،فقد كنت تعطيها الق ّوة ،وكانت تريد �أن
قالت� :إ َّنها عملك ّ
تبعث بك �إلى جه ّنم.
قلت :وهذا ال�شيخ الم�سنّ ،من هو؟
ال�سيء
قالت� :إ ّنه عملك الح�سن ،وقد كنت تعمل على �إ�ضعافه (�أي فاق عملك ّ
عملك الح�سن) فلم ي�ستطع م ّد يد العون �إليك �أمام عملك ال�س ّيىء.
قلت :وماذا تعملين يا ابنتي في هذا الجبل؟
قالت :نحن �أطفال الم�سلمين ،الذين قدمنا من الدنيا في طور الطفولة �إلى
هذا المكان ،وقد �أق َّرنا اهلل ع َّز وج ّل فيه �إلى يوم القيامة ،و�أعيننا على الطريق
الذي ي�سلكه �آبا�ؤنا و�أمهاتنا �إلينا ،فن�شفع لهم.
وهنا ا�ستيقظت من نومي فزع ًا ،وتركت �شرب الخمرة وغيرها من الذنوب
وتوجهت �إلى اهلل نادم ًا تائب ًا .وهذا هو �سبب توبتي».
ك ِّلي ًاّ ،
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((( �سورة الحديد16 :

الدرس السابع

التقوى
تزكية النف�س

أهداف الدرس
�أن يعرف حقيقة التقوى.
�أن يكت�شف �آثار التقوى  :الأخرو ّية والدنيو ّية.
�أن يعرف �أهم ّية التقوى.
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تمهيد
تزكية النف�س

�إنَّ تقوى اهلل تعالى عامل مه ٌّم لتزكية النف�س وتهذيبها ،ويترتب عليها �آثار
مه ّمة في الدنيا والآخرة ،يقول تعالى�} :إِ َّن �أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ن َد ا ِهلل �أَ ْت َقا ُك ْم{(((.
نتو�سع في الحديث عن التقوى ،ال ب َّّد �أن نو�ضح مفهوم التقوى
وقبل �أن َّ
ومعناها.
 -1تعريف التقوى

النف�س
يمكن تعريف التقوى ب�أ َّنها :ق ّوة داخل ّية وقدرة نف�س ّية تمتلك من خاللها ُ
القدر َة على �إطاعة الأوامر الإله ّية ،وعلى مقاومة ميولها و�أهوائها ،ومن�ش�ؤها:
الخوف من اهلل ،و�أثرها :تج ّنب مع�صيته و�سخطه ،وهي ت�ساعد الإن�سان على
تج ُّنب حبائل ال�شيطان و�إغراء الدنيا.
علي« :Qاعلموا عباد اهلل �أ َّن التقوى دار ح�صن عزيز،
يقول الإمام ّ
ح�صن ذليل ،ال يمنع �أهله ،وال ُي ْح ِر ُز من لج�أ �إليه� ،أال وبالتقوى
والفجو ُر دا ُر
ٍ
تقطع ُح َم ُة الخطايا»(((.
((( �سورة الحجرات .13 :
((( نهج البالغة ،خطبة 157
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� -2أهم ّية التقوى

أ -هدف تشريع األحكام

ي�ستفاد من القر�آن الكريم �أنَّ لتقوى اهلل ع َّز وج ّل قيمة �أخالق َّية �أ�صيلة ،و�أ َّنها
َّا�س ْاعبُدُو ْا َربَّ ُك ُم الَّذِ ي خَ َل َق ُك ْم َوالَّذِ َين
الهدف لت�شريع الأحكام ،يقول تعالى} :يَا �أَ ُّي َها الن ُ
مِ ن َق ْب ِل ُك ْم لَ َع َّل ُك ْم تَ َّت ُقو َن{(((.
فالهدف من عبادة اهلل تعالى الو�صول �إلى التقوى ،كما �أنَّ العبادة يمكن �أن
ا�ص َحيَا ٌة يَ ْا �أُول ِْي
تكون تعبير ًا عن هذه التقوى ،وفي �آية �أخرىَ } :ولَ ُك ْم فِي ا ْلقِ َ�ص ِ
الأَ ْلبَ ِاب لَ َع َّل ُك ْم تَ َّت ُقو َن{((( ،حيث ب ّينت �أنَّ الهدف من الق�صا�ص هو التقوى.
الـتــقــوى
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ب  -تورث البصيرة

ي�ستفاد من ع ّدة �آيات وروايات �أنَّ تقوى اهلل تمنح الإن�سان ب�صيرة تم ّكنه
من معرفة الحقّ التّباعه ،يقول تعالى} :يِا �أَ ُّي َها الَّذِ َين �آ َمنُو ْا �إَن تَ َّت ُقو ْا اهللُ يَ ْج َعل لَّ ُك ْم
ُف ْر َقان ًا{(((.
�إنَّ التقوى تداوي القلب وتهبه الب�صيرة ،في�ستطيع عندها �أن ّ
ي�شخ�ص �سبيل
�سعادته ،و�أن يتج ّنب �سبل المهالك ،يقول �أمير الم�ؤمنين« :Qف�إ َّن تقوى اهلل
دواء داء قلوبكم ،وب�صر عمى �أفئدتكم»(((.
�إنَّ �أهواء النف�س يمكن �أن ت�ش ّو�ش على العقل ر�ؤيته ،ومن هنا ي�أتي دور التقوى
في عالج ذلك الخلل ،فالتقوى هي من يكبح جماح ال�شهوات في�ستعيد العقل
قدرته على الر�ؤية.
((( �سورة البقرة21 :
((( �سورة البقرة 179 :
((( �سورة الأنفال 29 :
((( نهج البالغة  ،خطبة 198

ج -طريق التقوى والحريَّة

�إنَّ الإ�سالم ال يرى في التقوى تقييد ًا للحر ّية ،بل على العك�س من ذلك ،يرى
�أ َّنها هي التي تمنح الإن�سان حر َّيته من �شهواته وغرائزه ،يقول �أمير الم�ؤمنين
« :Qف�إ َّن تقوى اهلل مفتاح �سداد ،وذخيرة معاد ،وعتق من ك ّل ملكة ،ونجاة
من ك ّل هلكة»(((.
 -3جزاء التقوى في الآخرة

جدا ً
للتقوى نتائج أخرويّة جليلة َّ

� -4آثار التقوى في الدنيا

�إنَّ لتقوى اهلل تعالى نتائج عديدة في الدنيا ،من المفيد �أن ن�شير �إلى بع�ضها:
((( نهج البالغة ،خطبة 23
((( �سورة �آل عمران172 :
((( �سورة الأعراف35 :
(((�سورة الطور17 :
المجل�سي-مح ّمد باقر -بحار الأنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�صححة  -ج� ،78ص 110
(((
ّ
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منها :الأجر العظيم ،قال تعالىِ } :ل َّلذِ َين �أَ ْح َ�سنُو ْا مِ ْن ُه ْم َواتَّ َقو ْا �أَ ْج ٌر عَظِ ٌيم{(((.
ومنها� :إنَّ من يتَّقي اهلل ال يت�س َّرب الحزن �إلى قلبه في الآخرة وال يخاف عليه،
قال تعالى:
} َف َم ِن اتَّ َقى َو�أَ ْ�ص َل َح َف َال خَ ْو ٌف َع َل ْيهِ ْم َو َال ُه ْم يَ ْح َزنُو َن{(((.
ومنها� :أنَّ التقوى جزا�ؤها الج ّنة وهي دليل الفوز ،يقول تعالى�} :إِ َّن ا ْل ُمتَّقِ َين فِي
َجن ٍَّات َونَعِ ٍيم{(((.
وعن الإمام زين العابدين�« :Qشرف ك ّل عمل بالتقوى ،وفاز من فاز من
الم ّتقين ،قال اهلل تبارك وتعالى�ِ } :إ َّن ِل ْل ُمتَّقِ َين َم َفا ًزا{(((.
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منها� :أ َّنها تح ّفز الإن�سان على الأخالق الح�سنة ،وال ّ
�شك �أنَّ الأخالق لها �أثرها
علي« :Qالتقوى رئي�س الأخالق»(((.
في الدنيا كما في الآخرة .عن الإمام ّ
ومنها� :أنَّ التقوى تبعث الرزق ،وتم ّكن الإن�سان من تجاوز العقبات والأزمات،
والتغ ّلب على م�شاكل الحياة ،يقول تعالىَ } :و َمن يَتَّقِ اهللَ يَ ْج َعل لَّ ُه َم ْخ َر ًجا َويَ ْر ُز ْق ُه مِ ْن
َح ْي ُث لاَ يَ ْحتَ�سِ ُب {((( ،ويقول تعالى} :ومن يَتَّقِ اهللُ يَ ْج َعل لَّ ُه من �أَ ِمر ِه يُ ْ�سراً{(((.

الـتــقــوى

وورد عن �أمير الم�ؤمنين Qما ّ
يو�ضح ذلك« :فمن �أخذ بالتقوى َع َز َبتْ
عنه ال�شدائ ُد بعد دن ِّوهاَ ،واحلَ ْو َلت له الأمور بعد مرارتها ،وانفرجت عنه
الأمواج بعد تراكمها ،و�أَ ْ�س َهلَتْ له ال�صعاب بعد �إ ْن َ�صا ِبهَا»(((.
�صحة البدن :فقد ثبت وجود عالقة بين نف�س الإن�سان وبدنه ،و�أنَّ ك ًال
ومنها ّ
منهما ي�ؤ ّثر بنحو ما على الآخر ،ولهذا ف�إنَّ بع�ض الأمرا�ض البدن ّية والنف�س ّية
قد تن�ش�أ من الأخالق ال�س ّيئة ،كالح�سد ،والحقد ،والغ�ضب ،والطمع ،والتك ّبر،
مهم و�أ�سا�س
وحب الذات ،والغرور ..فالتقوى واجتناب الأمور ال�س ّيئة لها ت�أثير ّ
ّ
في عالج الأمرا�ض الج�سد ّية والنف�س ّية ،وهي ت�ساعد على ت�أمين �سالمة الإن�سان
من هذه الأمرا�ض.
يقول �أمير الم�ؤمنين« :Qف�إ َّن تقوى اهلل� ...شفاء مر�ض �أج�سادكم و�صالح
ف�ساد �صدوركم ،وطهور دن�س �أنف�سكم»(((.
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((( �سورة الطالق 2 :
((( �سورة الطالق 4 :
((( نهج البالغة ،خطبة 198
((( م.ن-خطبة198

خالصة الدرس
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 -1التقوى حالة روح ّية وقدرة داخل ّية نف�س ��ان ّية ،ي�ستطيع الإن�سان من خاللها
�إطاعة اهلل واجتناب معا�صيه.
 -2تبرز �أهم ّية التقوى بمالحظة الأمور التالية:
�أ  -الهدف من ت�شريع الأحكام.
ب  -تورث الب�صيرة.
ج  -طريق للحريّة.
 -3للتقوى ثمار �أخرويّة كثيرة منها :الأجر العظيم وعدم الحزن والنعيم.
 -4للتقوى ثمار دنيويّة عديدة ،كالرزق وقدرة الإن�س ��ان على تجاوز م�ش ��اكله،
و�صحة البدن.
ّ
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النبي� Pإلى الم�سجد لي�ؤ ّدي �صالة الفجر ،ف ّلما � ّأتم ال�صالة بالنا�س،
ذهب ّ
كان الظالم قد �سحب �أثوابه خوف ًا من �أن يحرقها وهج ال�صباح ،ول َّما �أو�شك
ب�شاب م�صف ِّر اللون قد �ضعف ج�سمه
الر�سول Pعلى مغادرة الم�سجد� ،إذا ّ
ونحف ،وغارت عيناه في ر�أ�سه.
ف�س�أله ر�سول اهلل :Pكيف �أ�صبحت يا فالن؟
ف�أجاب ال�شاب� :أ�صبحت موقن ًا يا ر�سول اهلل.
فتعجب الر�سول Pمن قوله وقال� :Pإنَّ لك ّل يقين حقيقة فما حقيقة
ّ
يقينك؟
فقال ال�شاب النحيل� :إنَّ يقيني يا ر�سول اهلل هو الذي �أحزنني ،و�أ�سهر ليلي،
و�أظم�أ نهاري ،فزهدت نف�سي في الدنيا وما فيها ،فك�أ ّني �أنظر �إلى عر�ش ر ّبي وقد
ن�صب للح�ساب ،وح�شر الخالئق لذلك ،و�أنا فيهم وك�أ ّني �أنظر �إلى �أهل الج ّنة
يتمتّعون في الج ّنة ،ويتعافون على الآرائك متّكئون ،وك�أ ِّني �أنظر �إلى �أهل ال َّنار
وهم فيها مع ّذبون م�ستغيثون ،وك�أ ّني الآن �أ�سمع زفير ال َّنار يدور في م�سامعي.
النبي� Pإلى �أ�صحابه وقال :هذا عبد ن ّور اهلل قلبه بالإيمانَّ .ثم
فالتفت ّ
�أو�صى ال�شاب قائ ًال :التزم ما �أنت عليه.
فقال ال�شابُ :ادع اهلل لي يا ر�سول اهلل �أن �أرزق ال�شهادة معك ،فدعا له ر�سول
النبي  Pفا�ست�شهد بعد ت�سعة
اهلل Pفلم يلبث �أن خرج في �إحدى غزوات ّ
�أ�شخا�ص فكان هو العا�شر.
((( ق�ص�ص الأبرار لل�شهيد مطهري{

الدرس الثامن

العصبيـة
َّ
تزكية النف�س

أهداف الدرس
�أن يعرف حقيقة الع�صب َّية و�أخطارها.
العائلي والع�شائريّ ...
التع�صب
�أن يزداد انتباهاً لخطورة
ّ
ّ
�أن يعرف حقيقة العالقة التي تم ّثلها الأخ َّوة بين الم�ؤمنين.
83

الـعـ�صـبـ ّية

84
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�إنّ من �أهم الأمور التي ينبغي االلتفات لها في عملية تهذيب النف�س،
هي الع�صبية ،حيث قد يتح ّلى الإن�سان الم�ؤمن بكثير من ال�صفات الح�سنة
والممدوحة ،وتبقى هذه ال�صفة وهي الع�صبية كامنة في باطنه قبل �أن تثيرها
الأحداث والمنا�سبات ،فعلى الإن�سان الم�ؤمن �أن ي�ستثير هذه ال�صفة ،ويلتفت �إلى
الموقف الذي ينبغي �أن يتّخذه فيما لو ابتلى بمورد تتح ّرك فيه الم�شاعر التي قد
ت�ؤدي �إلى الع�صب ّية ،فما هي الع�صب ّية ،وما هي �آثارها ،وما هو موقف الإ�سالم
منها؟
 -1تعريف الع�صب ّية

إلهي ،وتحجبه عن ر�ؤية
�إنَّ الع�صب ّية �صفة �س ّيئة ،تمنع �صاحبها من القرب ال ّ
الحقّ  ،وقد تلقي به في نار جه ّنم ،وهي الدفاع عن جهة �أو �شخ�ص ،بحيث يرى
باطلها ح ّق ًا ،و�إن كانوا على باطل ،ويرى من يقف في مقابلهم على باطل و�إن
كانوا مح ّقين.
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�أ  -ح � َّ�ذر القر�آن الكريم من الع�ص ��ب ّية ،وجعلها من �أو�ص ��اف الكافرين ،يقول
تعالى�} :إِ ْذ جَ ع ََل الَّ ِذينَ َك َف ُروا ِفي ُق ُلو ِب ِه ُم ا ْلحَ ِم َّي َة حَ ِم َّي َة ا ْلجَ ِاه ِل َّي ِة{((( ،ولذا كان من
ي ّت�صف بها ك�أ َّنه ي ّت�صف ب�صفة الكفر ،وتتر ّتب عليه �آثار الكفر يوم القيامة.
ب  -عن الإمام الباقر« :Qمن كان في قلبه حبّة من خردل من ع�صبيّة
بعثه اهلل يوم القيامة مع �أعراب الجاهليّة»(((.
وتف�سير هذه ال�سيرة الواردة في الرواية؛ من ح�شره مع �أعراب الجاهلية؛ لأنَّ
هذا المقدار من الع�صب ّية حتّى لو كان قلي ًال �إلى هذا الح ّد(،ح ّبة من خردل)،
لك َّنه من الممكن �أن يو ِد َي ب�صاحبه �إلى جه ّنم ،و�أن يخرجه عن ال�صراط
الم�ستقيم ،وهو لي�س كالم ًا على ورق ،بل قد ح�صل ويح�صل ،وم ّمن ح�صل
تع�صب ،وهو �إمام
معهم �إبلي�س لعنه اهلل �إمام
ّ
المتع�صبين� :إنَّ �إبلي�س هو �أ ّول من َّ
المتع�صبين ،ي�ستفزّهم في الدنيا ويقودهم في الآخرة �إلى نار جه ّنم.
ّ
� -3إبلي�س ر�أ�س الع�صب ّية
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يتع�صب فليعلم �أنَّ �إبلي�س قد نفخ في �أوداجه ،لأنّ الع�صب ّية هي ريح
�إنَّ من َّ
�إبلي�سِّ ،
يتع�صب لعائلته،
يتع�صب له� ،إذ �أنَّ
ِّ
بغ�ض النظر ع َّمن ّ
المتع�صب قد َّ
�أو منطقته� ،أو ع�شيرته� ،أو غير ذلك ،وك ّله من الع�صب ّية التي م�صيرها النار
تع�صب لأ�صله كما يقول �أمير الم�ؤمنين:Q
وغ�ضب الج َّبار ،ف�إنَّ �إبلي�س قد َّ
المتع�صبين
وتع�صب عليه لأ�صله ،فعد ّو اهلل �إمام
« ...فافتخر على �آدم بخلقه َّ
ّ
و�سلف الم�ستكبرين الذي و�ضع �أ�سا�س الع�صب ّية.((( »..
((( �سورة الفتح 26
((( الكافي -ج� 2ص 308
((( نهج البالغة-ج� 2ص 138

 -4الع�صب ّية المذمومة

التع�صب الذي ُيخرج
التع�صب المذموم في الر�ؤية الإ�سالم ّية؛ هو
�إنَّ هذا
ُّ
ُّ
ويتم�سك بع�صب ّية حتّى لو كان في ذلك ن�صرة للباطل
المرء عن جا ّدة ال�صوابّ ،
وانتهاك ًا للحرام وتجاوز ًا لل�شرع ،و� اَّإل ف�إنَّ مو َّدة الرجل لأهله و�أبناء قومه لي�ست
ع�صب ّية.
فعن الإمام زين العابدين Qبعد �أن �سئل عن الع�صب ّية قال« :الع�صب ّية
التي ي�أثم عليها �صاحبها� ،أن يرى الرجل �شرار قومه خيراً من خيار قوم
يحب الرجل قومه ،ولكن من الع�صب ّية �أن
�آخرين ،ولي�س من الع�صب ّية �أن ّ
يعين قومه على الظلم» (((.
(((م .ن.خطبة 1
((( م.ن .خ 1
((( ن.خ192 .

تزكية النف�س

ويقول« :Qاع َت َر ْت ُه (�إبلي�س) الحم َّية وغلبت عليه ِّ
ال�ش ْق َوة ،وتع ّزز بخلقة
ل�صالِ » (((.
ال�ص َ
النار ،وا�ستوهن خلق َّ
تع�صب �إبلي�س لخلقته النار ّية ،في مقابل خلقة �آدم الطين ّية،
وهنا ي�شير �إلى ُّ
حيث نظر �إليها بعين التوهين والإحتقار .ويو�ضح Qذلك فيقول في مورد
يتع�صب
�آخر من نهج البالغة« :ولقد نظرت فما وجدت �أحداً من العالمين َّ
حجة تليط بعقول
ل�شي ٍء من الأ�شياء � ،اَّإل عن ع َّلة تحتمل تمويه الجهالء� ،أو َّ
تتع�صبون لأمر ما يعرف له �سبب وال ع َّلة� ،أ َّما �إبلي�س
ال�سفهاء غيركم ،ف�إ َّنكم َّ
طيني،
َّ
فتع�صب على �آدم لأ�صله ،وطعن عليه في خلقته ،فقال� :أنا ناريّ و�أنت ّ
فتع�صبوا لآثار مواقع ال ّنعم ،فقالوا« :نحن
و�أ َّما الأغنياء من مترفة الأمم ّ
�أكثر �أموا ًال و�أوالداً وما نحن بمع ّذبين» (((.
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تع�صب غير مذموم ،لك َّنه في
نلحظ في كالم المع�صومين� Rإ�شارة �إلى ُّ
تم�سك بالدين ،وب�أخالق �س ّيد المر�سلين ،Pوهو
الواقع لي�س ُّ
تع�صب ًا ،بل هو ّ
ما نراه وا�ضح ًا في حديث �أمير الم�ؤمنين« :Qف�إن كان ال ب َّّد من الع�صب َّية
تع�صبكم لمكارم الخ�صال ،ومحامد الأفعال ،ومحا�سن الأمور ،التي
فليكن ّ
تفا�ضلت فيها ال ُمجداء وال ُّنجداء من بيوتات العرب ،ويعا�سيب القبائل،
بالأخالق الرغيبة والأحالم العظيمة ،والأخطار الجليلة ،والآثار المحمودة.
فتع�صبوا لخالل الحمد من الحفظ للجوار ،والوفاء بالذمام ،والطاعة
َّ
ّ
والكف عن البغي ،والإعظام للقتل،
للبر ،والمع�صية للكبر ،والأخذ بالف�ضل،
والإن�صاف للخلق ،والكظم للغيظ ،واجتناب الف�ساد في الأر�ض»(((.
النتيجة:

ل ��ذا يج ��ب �أن نلتفت �إلى هذا المر� ��ض الخطير والداء الكبير ،ف� ��إذا �أردنا �أن
ن�س ��عى لمقام القرب ،و�أن نز ّكي �أنف�س ��نا ،فال ب َّّد من ا�ستئ�ص ��اله ح ّتى ال نقع في
�شرك �إبلي�س ونكون من جنوده و�أعوانه.
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(((
ّ

خال�صة الدر�س

تزكية النف�س

 - 1الع�صب ّية هي �أن ينت�صر المرء ل�شخ�ص �أو جماعة و�إن كانوا على باطل.
 - 2للع�صب ّية �أكثر من من�ش�أ كالعرق والع�شيرة والأهل والمنطقة والبلد.
تع�ص ��ب حين َّ
ف�ض ��ل نف�سه على
َّ � - 3إن �إبلي�س �إمام
ّ
المتع�ص ��بين ،فهو �أوّل من َّ
�آدم.Q
َّ � - 4إن مودّة الرجل لبني قومه لي�ست من الع�صب ّية.
تع�ص ��ب للدي ��ن ولي�س من
التع�ص ��ب لم ��كارم الأخ�ل�اق ه ��و في الواقع ّ
َّ � - 5إن ّ
الع�صب ّية ب�شيء.
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النبي Pي�ستن�صحه فقال له
�أتى المدينة رجل من البادية وذهب �إلى ّ
النبي« :Pال تغ�ضب».
ّ
وعندما رجع �إلى قبيلته �أُخبر ب�أنَّ بع�ض �صبيانها �سرقوا ما ًال من قبيلة �أخرى
فعوملوا بالمثل ،ف�أ�سفرت النتيجة با�صطفاف القبيلتين للقتال و�إ�شعال نار
أعرابي بهذا الخبر ا�ضطرمت نار الغ�ضب في داخله ،فقام
الحرب ،فل ّما �سمع ال ُّ
وطلب �سرجه والتحق ب�صف قومه .وبينما هو كذلك �إذا ب�شريط الذكريات يتوالى
النبي �أن ين�صحه ،وكانت
في ذهنه ،فتذ َّكر �أ َّنه ذهب �إلى المدينة وطلب من ّ
النبي Pله« :ال تغ�ضب».
ن�صيحة ّ
أعرابي �إلى ر�شده ورجع �إليه عقله ،فف ّكر في نف�سه« :فيم
ٍ
�ساعتئذ ثاب ال ُّ
االنفعال؟ ما هذا اال�ستعداد للحرب والقتال؟ وفي َم الغ�ضب من غير �سبب»؟
و�إذا بن�صيحة الر�سول Pتدعوه �إلى ن�صح زعماء �أعدائه فناداهم قائ ًال :يا
قوم عالم هذا النزاع؟ �إن كان لكم من جراحة �أو قتل �أو �ضرب لي�س فيه �أثر،
فعلي في مالي �أنا �أوفيكموه ،فلي�س هنالك من �سبب للقتال و�سفك الدماء.
ّ
فل ّما �سمع زعماء القوم كالمه تح ّركت في نفو�سهم الغيرة وال�شهامة وقالوا:
«فما كان فهو لكم ،ونحن �أولى بذلك منكم» فت�صالح الطرفان ورجع ال�ص ّفان
ك ّل �إلى قبيلته.

الدين-الق�صة � 13ص23
((( مرت�ضى مطهري-ق�ص�ص االبرار -دار التعارف-بيروت لبنان-ترجمة جعفر بهاء
ّ

الدرس التاسع

المراقبة والمحاسبة
تزكية النف�س

أهداف الدرس
�أن يعرف �أهم َّية محا�سبة النف�س.
�أن يمتلك وين ّفذ برنامجاً للمحا�سبة.
�أن يف ّعل حوافز محا�سبة النف�س.
الديني.
�أن يمتلك الجد َّية الالزمة في االلتزام
ّ
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تمهيد
تزكية النف�س

بعد �أن تع ّرفنا على �أمرا�ض القلوب ،وعرفنا بع�ض العقبات الك�ؤود التي تحول
كحب الدنيا والع�صب ّية ،وعرفنا �أهم ّية التقوى ومدى حثّ
دون تهذيب النف�س؛ ّ
الإ�سالم عليها وربط الأحكام بها ،ال ب ّد لنا بعد ذلك من �أن نق ّدم مرحلة عمل ّية
مه ّمة في بناء النف�س ،وهي المراقبة والمحا�سبة .وتبرز �أهميتها ب�أ َّنها العامل
الأ�سا�س للو�صول �إلى التقوى وتهذيب النف�س.
-1تعريف المراقبة والمحا�سبة

المراقبة هي �أن يراقب الإن�سان نف�سه عند الخو�ض في الأعمال في ك ّل حركة
و�سكون .لذلك تكون المراقبة عامل وقاية من الذنوب والأمرا�ض .والمحا�سبة
هي �أن يع ّين الإن�سان وقت ًا في ك ّل يوم يحا�سب نف�سه بموازنة طاعاته ومعا�صيه
العمل ّية منها والنف�س ّية ،لذلك تكون المحا�سبة عامل عالج من الذنوب والأمرا�ض
بعد الأعمال.
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لكي ندرك �أهم ّية المراقبة والمحا�سبة علينا �أن نالحظ الأمور التالية:
�أ  -ت�س ��جيل الأعمال :حيث ي�س ��تفاد من القر�آن الكريم � َّأن َّ
كل �أعمالنا ،ح ّتى
الأنفا� ��س والأف ��كار والنواي ��ا محفوظة في �ص ��حيفة �أعمالن ��ا ،وتبقى ليوم
القيام ��ة لتكون ماثلة �أمامن ��ا .و�إذا كان الأمر كذلك فكي ��ف يمكننا الغفلة
عن عواقب هذه الأعمال ،وعدم المبادرة �إلى مراقبة �أنف�س ��نا واالنتباه �إلى
�أقوالنا و�أعمالنا ونوايانا؟!
َّا�س �أَ ْ�شتَاتًا لِّيُ َر ْوا �أَ ْع َمالَ ُه ْم * َف َمن يَ ْع َم ْل مِ ْث َقا َل َذ َّر ٍة خَ ْي ًرا
يقول تعالى} :يَ ْو َمئِذٍ يَ ْ�ص ُد ُر الن ُ
يَ َر ُه * َو َمن يَ ْع َم ْل مِ ْث َقا َل َذ َّر ٍة � َش ًّرا يَ َر ُه{(((.
وفي �آية �أخرى} :يَ ْو َم تَ ِج ُد ُك ُّل نَ ْف ٍ�س َّما َعمِ َل ْت مِ ْن خَ ْي ٍر ُّم ْح َ�ض ًرا َو َما َعمِ َل ْت مِ ن ُ�س َوءٍ
تَ َو ُّد لَ ْو �أَ َّن بَ ْينَ َها َوبَ ْينَ ُه �أَ َمدًا بَعِ يدًا{(((.
ِيب َعتِيدٌ {(((.
وفي �آية ثالثة } َما يَ ْلفِ ُظ مِ ن َق ْولٍ �إِلاَّ لَ َد ْيهِ َرق ٌ
ب  -الح�س ��اب على الأعمال يوم القيامةَّ � :إن الح�س ��اب يوم القيامة ح�س ��اب
دقيق ،حيث ال تترك �صغيرة �أو كبيرة � اّإل ويحا�سب عليها المرء يوم القيامة،
يقول تعالىَ } :ونَ َ�ض��� ُع ا ْل َم َو ِازينَ ا ْل ِق ْ�س َ
���ط ِليَ ْو ِم ا ْل ِقيَام َِة َفلاَ تُ ْظ َل ُم نَ ْف ٌ�س � َش��� ْيئًا َوِ�إن َكا َن
ِم ْث َقا َل حَ َّب ٍة مِّنْ َخ ْرد ٍَل �أَتَ ْينَا ِبهَا َو َك َفى ِبنَا حَ ِا�س ِبينَ {(((.
وفي �آية �أخرىَ } :و ِ�إن تُ ْبدُو ْا َما فِي َ�أن ُف�سِ ُك ْم �أَ ْو ت ُْخ ُفو ُه يُ َحا�سِ ْب ُكم بِهِ اهللُ{(((.
(((�سورة الزلزلة8 :
(((�سورة �آل عمران30 :
(((�سورة ق18 :
(((�سورة الأنبياء47 :
(((�سورة البقرة284 :

-3ثمرة المحا�سبة

� ّإن لمحا�سبة النف�س ومراقبتها نتائج وثمار متعدّدة ن�شير �إلى بع�ض منها:
�أ -ال�شعور بالندم والبدء بالإ�ستغفار :مع مالحظة �شروط اال�ستغفار.
ب  -التعوي� ��ض :وذل ��ك من خالل تدارك ما فاته ب�أمور خ ّيرة كثيرة ليمحو ما
ال�سـيِّئَ ِات{.
م�ضى من ذنوبه قال تعالى�ِ }:إ َّن ا ْلحَ َ�سن َِات ي ُْذ ِه ْبنَ َّ
ج-الت ��زوّد :وهو الدخول في كثير من الم�س ��تح ّبات والأعمال الفا�ض ��لة لتثقيل
الميزان يوم القيامة.
النبي� Pأ َّنه قال« :يا �أبا ذر! حا�سب نف�سك قبل �أن ُتحا�سب،
ففي و�ص ّية ّ
ف�إ َّنه �أهون لح�سابك غداً ،وزن نف�سك قبل �أن توزن ،وتج َّهز للعر�ض الأكبر يوم
ال تخفى على اهلل خافية» (((.
(((�سورة الكهف49 :
((( مجمع الزوائد ج� 1ص337
((( الحر العاملي  -مح ّمد بن الح�سن  -و�سائل ال�شيعة  -م�ؤ�س�سة �أهل البيت  -الطبعة الثانية  1414ه.ق -.ج� 11ص 379
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َاب َفتَ َرى ا ْل ُم ْج ِرمِ َين ُم ْ�شفِ قِ َين مِ َّما فِيهِ َويَ ُقولُو َن يَا َو ْي َلتَنَا َمالِ
ويقول تعالىَ } :و ُو ِ�ض َع ا ْلكِ ت ُ
َه َذا ا ْلكِ ت َِاب لاَ يُ َغادِ ُر َ�صغِ ي َر ًة َولاَ َكبِي َر ًة �إِلاَّ �أَ ْح َ�صا َها َو َو َجدُوا َما َعمِ ُلوا َح ِا�ض ًرا َولاَ يَ ْظل ُِم َر ُّب َك
�أَ َحدًا{(((.
�إنَّ جميع �أعمال الإن�سان و�أقواله و�أفكاره وعقائده ت�أتي معه يوم القيامة ،ليح ّدد
م�صيره يوم القيامة على �ضوء هذا الح�ساب ،الذي تختلف م ّدته و�ش ّدته بين
�شخ�ص و�آخر ،حيث �إنَّ البع�ض يكون ح�سابه �شديد ًا وطوي ًال ،والبع�ض الآخر يكون
ح�سابه �سه ًال ي�سير ًا .فعن ر�سول اهلل« :Pوالذي نف�سي بيده �إ َّنه ليخفف على
الم�ؤمن ح ّتى يكون �أهون عليه من ال�صالة المكتوبة ي�ص ّليها في الدنيا» (((.
ولذلك ك ِّله ف�إنَّ على الإن�سان �أن يكثر من مراقبة نف�سه ،لتبقى تحت �سيطرته.
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تتم هذه العمل َّّية في ثالث
�إنَّ محا�سبة النف�س لي�ست بالأمر ال�سهل ،وال ب َّّد �أن ّ
مراحل حتّى يعتاد الإن�سان عليها:
 - 1الم�ش ��ارطة والعهد :فيخلو الإن�س ��ان �إلى نف�س ��ه ،فيعظه ��ا ويطلب منها �أن
تغتن ��م عمرها ،وبالتال ��ي ي�أخذ منها العهد ب� اَّأل ترتكب المع�ص ��ية وال تترك
يتوجه �إلى ل�سانه ويح ّذره الغيبة ،والكذب ،وبق ّية
الطاعة ،وكذلك ي�ستطيع �أن ّ
المعا�صي التي ت�ؤدّي �إلى �إف�ساد حياته في الآخرة ،وي�أخذ منه العهد على � اَّأل
يقع في هذه المح َّرمات ،وال�شيء نف�سه يمكن �أن يفعله مع بق ّية الجوارح.
 - 2المراقبة :بعد االنتهاء من المعاهدة ،تبد�أ مرحلة مراقبة النف�س ،من �أجل
�أن نردعها عن محاولة التخ ّلي عن االلتزام بالعهد ،فمن كان دائم ًا في حال
ذكر اهلل تعالى ،ويرى �أ َّنه في مح�ضره ع َّز وج ّل ،ف�إ َّنه �سيلتفت دائم ًا �إلى نف�سه
علي:Q
و�إلى عهده ،ويداوم على مجاهدتها وال يغفل عنها ،يقول الإمام ّ
«�إ َّن الحازم من �شغل نف�سه ف�أ�صلحها وحب�سها عن �أهوائها ول ّذاتها فملكها،
و�إ َّن للعاقل بنف�سه عن الدنيا وما فيها و�أهلها �شغ ً
ال» (((.
ّ -3
حث النف�س وعتابها :بعد انتهاء المراقبة ،يجب �أن يحدّد الإن�سان �ساعة ك ّل
يوم من �أجل �أن يحا�سب نف�سه ،ولع َّل الوقت الأف�ضل هو وقت الم�ساء ،فيجل�س
ليرى ما فعله في نهاره �س ��اع ًة ب�س ��اعة ،ف�إن فعل خير ًا حمد اهلل تعالى على
توفيقه لفعل الطاعة ،و�إن فعل المع�صية وبَّخ نف�سه وانتهرها ،و�أعلن توبته هلل
تعالى وخاطبها� :أ َّي ُتها النف�س المحرومة ،لقد �أعطاك اهلل ،ما �أعطاك ح ّتى
لقدكفرت بنعمة اهلل ،وتجعلين نف�سك
ت�صبحي من المق ّربين ،فماذا تفعلين؟
ِ
علي:Q
وقود ًا ل�س � ّ�جيل؛ فال يزال ي�شدّد عليها ح ّتى تنزجر ،يقول الإمام ّ
((( غرر الحكم �ص  126حكمة 100

«من وبَّخ نف�سه على العيوب ارتدعت عن كثرة الذنوب» (((.
�إنَّ ح�ساب النف�س من الأهم َّية بمكان ،ف�إنّ الإمام الكاظم Qجعله مقيا�س ًا
لمن ينتمي �إلى �أهل البيت ،Qيقول« :Qلي�س م َّنا من لم يحا�سب نف�سه في
ك ّل يوم ،ف�إن عمل ح�سناً ا�ستزاد اهلل ،و�إن عمل �سيئاً ا�ستغفر اهلل وتاب �إليه»(((.
وبالتالي �إنَّ من يدرك �ش ّدة الح�ساب يوم القيامة ،فال ب ّد �أن ي�سعى لتخفيف
ح�سابه وجعله ي�سير ًا ،وهو ما يتط ّلب �أن يحا�سب نف�سه في الدنيا ،م�ستفيد ًا من
الم�شارطة والمراقبة ،وهو ما يعني تزكية نف�سه وتهذيبها لتبتعد عن المع�صية
وتقترب من الطاعة وتقدم على فعل الخيرات.

 -1المراقبة هي �أن يراقب الإن�سان نف�سه عند الخو�ض في الأعمال .والمحا�سبة
هي تعيين وقت لموازنة طاعاته ومعا�صيه.
َّ � - 2إن من العوامل المه ّمة لتزكية النف�س ،مراقبتها ليمنعها من المع�صية.
م�سج َل ًة يوم القيامة.
َّ � -3إن ك ّل �أعمال الإن�سان �صغيرها وكبيرها تكون َّ
 - 4يحا�س ��ب الإن�س ��ان يوم القيامة ح�س ��اب ًا دقيق ًا عل ��ى ك ّل معتقداته و�أفكاره
و�أعماله و�أخالقه.
 -5ي�س ��تطيع الإن�س ��ان �أن يحا�س ��ب نف�س ��ه ف ��ي الدني ��ا ،فيخ ّفف ح�س ��ابه في
الآخرة.
 - 6ال ب َّّد للمرء �أن ي�أخذ العهد من نف�سه على عدم ارتكاب مع�صية ما �أو فعل
قبيح .ثمَّ يراقبها ف�إن وفت بعهدها �شكر ،و� اَّإل �أغلظ عليها وا�ستغفر.
((( م .ن� .ص  368ح 1556
إ�سالمية �,آخوندي-الطبعة الثالثة ،ج� 1ص 453
((( الكليني-الكافي -دار الكتب ال ِّ
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من الأمور ال�ضرور ّية للمجاهد الم�شارطة والمراقبة والمحا�سبة ،فالم�شارط
هو الذي ي�شارط نف�سه في �أ ّول يومه على �أن ال يرتكب اليوم � ّأي عمل يخالف �أوامر
اهلل ،ويتّخذ قرار ًا بذلك ويعزم عليه .ووا�ضح �أنّ ترك ما يخالف �أوامر اهلل ،ليوم
واحد� ،أمر ي�سير للغاية ،ويمكن للإن�سان بك ّل �سهولة �أن يلتزم به.
فاعزم و�شارط وج ّرب ،وانظر كيف �أنّ الأمر �سهل ي�سير.
ومن الممكن �أن ي�ص ّور لك �إبلي�س اللعين وجنده �أنّ الأمر �صعب وع�سير .ف�أدرك
�أنَّ هذه هي من تلبي�سات هذا اللعين ،فالعنه قلب ًا وواقع ًا ،و�أخرج الأوهام الباطلة
من قلبك ،وج ّرب ليوم واحد ،فعند ذلك �ست�ص ّدق هذا الأمر.
وبعد هذه الم�شارطة عليك �أن تنتقل �إلى «المراقبة» ،وكيف ّيتها هي �أن تنتبه
طوال م ّدة الم�شارطة �إلى عملك ْوف َقها ،فتعتبر نف�سك ملزم ًا بالعمل وفق ما
�شارطت ،و�إذا ح�صل  -ال �سمح اهلل  -حديث لنف�سك ب�أن ترتكب عم ًال مخالف ًا
لأمر اهلل ،فاعلم �أنَّ ذلك من عمل ال�شيطان وجنده ،فهم يريدونك �أن تتراجع ع ّما
ا�شترطته على نف�سك ،فالعنهم وا�ستعذ باهلل من �ش ّرهم ،و�أخرج تلك الو�ساو�س
الباطلة من قلبك ،وقل لل�شيطان�« :إ ِّني ا�شترطت على نف�سي �أن ال �أقوم في هذا
ولي نعمتي طول
اليوم -وهو يوم واحد-ب�أيّ عمل يخالف �أمر اهلل تعالى ،وهو ّ
عمري ،فقد �أنعم ّ
بال�صحة وال�سالمة والأمن و�ألطاف �أخرى،
علي
ّ
وتلطف ّ
أني بقيت في خدمته �إلى الأبد لما �أ ّديت ّ
حق واحدة منها ،وعليه فلي�س
ولو � ّ
من الالئق �أن ال �أفي ب�شرط ب�سيط كهذا» ،و�آمل � -إن �شاء اهلل � -أن ين�صرف
((( الأربعون حديث ًا الإمام الخميني{
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ال�شيطان ،ويبتعد عنك ،وينت�صر جنود الرحمن.
والمراقبة ال تتعار�ض مع � ّأي من �أعمالك ،كالك�سب وال�سفر والدرا�سة ،فكن
على هذه الحال �إلى الليل ريثما يحين وقت المحا�سبة.
و�أ َّما «المحا�سبة» فهي �أن تحا�سب نف�سك لترى هل �أ ّديت ما ا�شترطت على
ولي نعمتك في هذه المعاملة الجزئية؟ �إذا كنت قد
نف�سك مع اهلل ،ولم تخن ّ
يي�سر لك �سبحانه التق ّدم
وفيت ح ّق ًا ،فا�شكر اهلل على هذا التوفيق ،و�إن �شاء اهلل ّ
في �أمور دنياك و�آخرتك ،و�سيكون عمل الغد �أي�سر عليك من �سابقه ،فواظب على
هذا العمل فترة ،والم�أمول �أن يتح ّول �إلى ملكة فيك بحيث ي�صبح هذا العمل
و�ستح�س عندها باللذة والأن�س في طاعة اهلل
بالن�سبة �إليك �سه ًال وي�سير ًا للغاية،
ُّ
تعالى وترك معا�صيه ،وفي هذا العالم بالذات ،في حين �أنَّ هذا العالم لي�س هو
إلهي ي�ؤ ّثر ويجعلك م�ستمتع ًا وملت ّذ ًا بطاعتك هلل
عالم الجزاء ،لكن الجزاء ال ّ
وابتعادك عن المع�صية.
واعلم �أنّ اهلل لم يك ّلفك ما ي�شقّ عليك به ،ولم يفر�ض عليك ما ال طاقة لك به
وال قدرة لك عليه ،لكنَّ ال�شيطان وجنده ي�ص ّورون ذلك الأمر وك�أ ّنه ٌّ
�شاق �صعب.
و�إذا حدث  -ال �سمح اهلل  -في �أثناء المحا�سبة تهاون وفتور تجاه ما ا�شترطت
على نف�سك ،فا�ستغفر اهلل واطلب العفو منه ،واعزم على الوفاء بك ّل �شجاعة
بالم�شارطة غد ًا ،وكن على هذا الحال كي يفتح اهلل تعالى �أمامك �أبواب التوفيق
وال�سعادة ،ويو�صلك �إلى ال�صراط الم�ستقيم للإن�سان ّية.
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القرب من اهلل
ذكر اهلل
مكارم األخالق
العمل الصالح وخير األعمال
النوافل وصالة الليل
الجهاد والشهادة
كتمان السرّ
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الدرس العاشر

القرب من اهلل
تزكية النف�س

أهداف الدرس
�أن يعرف �أنواع القرب.
�أن يعرف حقيقة حركة النف�س وهدفها.
�أن يم ّيز �شروط القرب.
�أن يعدّد �أق�سام النا�س يوم القيامة.
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تمهيد
تزكية النف�س

ينبغي للمرء بعد �أن يزيل �أمرا�ض نف�سه� ،أن ي�سعى لتكميلها وتربيتها ،حتّى
تغدو قادرة على حثّ الخطى في طريق ال�سير وال�سلوك �إلى اهلل .ول ّما كانت طبيعة
النف�س الب�شر ّية في حركة دائمة ،وهي �إ َّما �أن تتح ّرك في ال�صراط الم�ستقيم� ،أو
�أن تنحرف في طريق ال�ضالل.
ولما كان القرب من اهلل تعالى هو غاية المنى ،ال ب َّّد لمن جعل القرب هدف ًا �أن
ي�سعى لتزكية نف�سه ،لأ َّنه ال قرب بال تزكية؛ ومن هنا ف�إنَّ العبد ك ّلما ز َّكى نف�سه،
ك ّلما حاز على درجة من درجات القرب ،و�إذا ارتقى في �سبيل القرب ،فلي�س � اَّإل
لأ َّنه �أفلح في تزكية نف�سه وتهذيبها.
� -1أنواع القرب

توجد �أنواع عديدة للقرب ،منها:
المكاني :وهو تقارب �شيئين من حيث المكان.
 -1القرب
ّ
الزماني :وهو تقارب �شيئين من حيث الزمان ،وهذه المعاني لي�ست
 -2القرب
ّ
هي المق�صودة في تعبيرنا «القرب من اهلل».
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 -3القرب المجازي :ك�أن نقول � َّإن فالن ًا قريب من فالن بمعنى �أنه يح ّبه.
 -4القرب الحقيقي :وهو نحو رابع مختلف ع ّما �سبق ،يظهر معناه من خالل
النف�س الب�ش ��ريّة ،ب�أ ّنها في حركة م�ستم ّرة حقيقية وواقع ّية .من هنا كان ال
ب ّد لها في حركتها هذه على ال�ص ��راط الم�س ��تقيم من �أن ت�ص ��ل �إلى مقام
والروحي،
القرب� ،إذ ًا ،القرب هو بمعنى :تكامل النف�س وارتقائها المعنويّ
ّ
وبلوغه ��ا تلك الدرجات العالية في �س ��يرها و�س ��لوكها �إلى اهلل تعالى .يقول
َْ
َ َ
تعال ��ى�} :إِ َّن ِكتَ���ابَ أال ْب َر ِار لَ ِفي ِعلِّيِّينَ * َومَا �أ ْدرَاك مَ���ا ِعلِّ ُّيون َ* ِكت ٌَاب َّم ْر ُقو ٌم *
ي َْ�ش َه ُد ُه ا ْل ُم َق َّربُو َن {(((.
القرب من اهلل

المقربون
 -2ال�سابقون هم
ّ

بعد� :أن عرفنا معنى القرب ،نرجع �إلى القر�آن الكريم لتحديد من هم
يق�سم الب�شر يوم القيامة �إلى فئات:
المق ّربون ،فنجده ّ
�أ� -أ�ص ��حاب الميمن ��ة :وه ��م ال�س ��عداء ،وه ��م الذي ��ن كتبت له ��م النجاة من
العذاب.
ب � -أ�صحاب الم�ش�أمة :وهم الأ�شقياء؛ وهم المع ّذبون بالنار.
إلهي.
ج  -ال�سابقون :وهم الذين نالوا درجة القرب ال ّ
اب
اب ا ْل َم ْي َمنَةِ * َو�أَ ْ�ص َح ُ
اب ا ْل َم ْي َمنَةِ َما �أَ ْ�ص َح ُ
يقول تعالىَ } :و ُكنتُ ْم �أَ ْز َو ًاجا ثَلاَ ثَ ًة * َف�أَ ْ�ص َح ُ
ال�سا ِب ُقو َن * �أُ ْولَئ َِك ا ْل ُم َق َّربُو َن * فِي َجن َِّات
ا ْل َم ْ�ش َ�أ َمةِ َما �أَ ْ�ص َح ُ
ال�سا ِب ُقو َن َّ
اب ا ْل َم ْ�ش�أَ َمةِ * َو َّ
 106النَّعِ ِيم{(((.
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� -3شروط القرب

تزكية النف�س

إلهي عليه �أن يح ِّقق �شروطه :وهي
لكي ي�صل الإن�سان �إلى درجة القرب ال ّ
عبارة عن :المعرفة والإيمان.
إلهي� ،إنَّ من
ف�إنَّ المعرفة والإيمان باهلل تعالى هما �أ�سا�س التكامل والقرب ال ّ
ال يعرف هدفه ،والم�صير الذي ي�ؤول �إليه ،وال ي�ؤمن بهما ،ف�إ َّنه لن ي�سعى للتزكية
والقرب من اهلل تعالى ،وبالتالي ف�إ َّنه لن يقطع م�سافة على ال�صراط الم�ستقيم؛
وبما �أ َّنه في الدنيا لم يط ِو الطريق ف�إ َّنه في الآخرة لن يجوز ال�صراط.
يقول تعالى}:يَ ْر َف ِع اهللُ الَّذِ َين �آ َمنُوا مِ ن ُك ْم َوالَّذِ َين �أُوتُوا ا ْلعِ ْل َم َد َر َج ٍات َواهللُ ِب َما تَ ْع َم ُلو َن
خَ بِي ٌر {(((.
�إنَّ من ال يعرف الآخرة وال ي�ؤمن بها ،ف�إ َّنه لن ي�سعى لقطع الم�سافة على
ال�صراط الم�ستقيم ،بل �سي�ض ّل عنه ،ومن ي�ض ّل عنه في الدنيا ف�إ َّنه لن يتجاوزه
في الآخرة .ولذا على ال�سالك �أن ي�سعى لتقوية �إيمانه وزيادة علمه حتّى يرتقي
�أكثر في مقام القرب.
َ (((
ال�ص َر ِاط لَنَاكِ بُون{.
يقول تعالىَ }:و�إِ َّن الَّذِ َين لاَ يُ�ؤْمِ نُو َن ب ِْالآخِ َر ِة َع ِن ِّ
 -4العمل والإيمان

وث ّمة �شرط ثالث للقرب؛ وهو العمل المقرون بالإيمان ،ف�إنَّ عمل الإن�سان
حتّى لو كان عم ًال �صالح ًا ف�إ َّنه لن يثمر تلك الحياة الط ّيبة �إذا لم يكن مقرون ًا
بالإيمان ،فالإيمان �شرط �أ�سا�س لو�صول الإن�سان �إلى الحياة الط ّيبةَ } :م ْن َعمِ َل 107
َ�صال ًِحا ِّمن َذ َك ٍر �أَ ْو �أُنثَى َو ُه َو ُم�ؤْمِ ٌن َف َلن ُْح ِييَ َّن ُه َحيَا ًة َطيِّبَ ًة{(((.
((( �سورة المجادلة 11
((( �سورة الم�ؤمنون 74
((( �سورة النحل 97

والط ِّيب ال يبقى في الأ�سفل بل ي�صعد �إلى اهلل تعالى ،حيث مقام القرب ،يقول
تعالى�} :إِلَ ْيهِ يَ ْ�ص َع ُد ا ْل َكل ُِم َّ
ال�صال ُِح يَ ْر َف ُع ُه{(((.
الطيِّ ُب َوا ْل َع َم ُل َّ
وعليه :ف�إنَّ الإيمان باهلل تعالى وبالمعاد ،والمعرفة بهما ،ي�ساعدان الإن�سان
إلهي ،وال يمكن �أن ي�صل �إلى درجات القرب من
على الو�صول �إلى مقام القرب ال ّ
لم يط ّهر نف�سه من دن�س المعا�صي وم�ساوىء الأخالق ،فالتزكية �أ�سا�س لمن عزم
على �أن يكون من المق َّربين.
أسباب التكامل والقرب
القرب من اهلل

يمكن اال�ستفادة من مجموعة و�سائل لتكميل النف�س وتربيتها ،والو�صول بها
إلهي ،و�سن�شير في الدرو�س الآتية �إلى �أه ّمها وهي:
�إلى مقام القرب ال ّ
الأ ّول :التع ّرف على طرق الو�صول وموانعه ،الثاني :ذكر اهلل ،الثالث:
مكارم الأخالق ،الرابع :العمل ال�صالح وال�صالة الواجبة والنوافل و�صالة الليل،
الخام�س :الجهاد وال�شهادة ،ال�ساد�س :الإح�سان وخدمة النا�س ،وغير ذلك م ّما
�سي�أتي �إن �شاء اهلل.
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خال�صة الدر�س

تزكية النف�س

إلهي هو تكامل النف�س في حركتها على
 -1هن ��اك �أنواع من القرب ،والقرب ال ّ
ال�صراط الم�ستقيم.
َّ � - 2إن الغاية لحركة الإن�سان في الحياة هي القرب من اهلل �سبحانه.
َّ � -3إن تزكية النف�س وتربيتها �شرط للقرب من اهلل تعالى.
 - 4المق�صود بالقرب تكامل النف�س معنو ّي ًا وارتقا�ؤها روح ّي ًا.
يق�س ��م الب�ش ��ر ي ��وم القيام ��ة �إلى �أ�ص ��حاب الميمنة و�أ�ص ��حاب الم�ش ��ئمة
َّ -5
والمق ّربين.
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للمطالعة

إرشادات اإلمام الصادق

Q

للبصري
ّ

القرب من اهلل

الب�صري �شيخ ًا كبير ًا ،قد �أتى عليه �أربع وت�سعون �سنة ،قال:
كان عنوان
ّ
كنت �أختلف �إلى مالك بن �أن�س �سنين ،فل َّما قدم جعفر ال�صادق Qالمدينة
اختلفت �إليه ،و�أحببت �أن �آخذ عنه كما �أخذت عن مالك ،فقال لي يوم ًا� :إ ّني رجل
مطلوب ،ومع ذلك لي �أوراد في ك ّل �ساعة من �آناء الليل والنهار ،فال ت�شغلني عن
وردي ،وخذ عن مالك ،واختلف �إليه كما كنت تختلف �إليه ،فاغتممت من ذلك،
في خير ًا لما زجرني عن االختالف
وخرجت من عنده وقلت في نف�سي :لو تف َّر�س َّ
�إليه والأخذ عنه ،فدخلت م�سجد الر�سول Pو�س َّلمت عليهَّ ،ثم رجعت من الغد
علي قلب
�إلى الرو�ضة و�ص َّليت فيها ركعتين وقلت� :أ�س�ألك يا اهلل يا اهلل �أن تعطف َّ
جعفر Qوترزقني من علمه ما �أهتدي به �إلى �صراطك الم�ستقيم ،ورجعت
حب جعفر
�إلى داري مغت ّم ًا ولم �أختلف �إلى مالك بن �أن�س لما �أ�شرب قلبي من ّ
 ،Qفما خرجت من داري � اَّإل �إلى ال�صالة المكتوبة حتّى عيل �صبري ،فلما
�ضاق �صدري تن َّعلت وتر َّديت ،وق�صدت جعفرا ،Qوكان بعدما �ص َّليت الع�صر،
ف ّلما ح�ضرت باب داره ا�ست�أذنت عليه فخرج خادم له فقال :ما حاجتك؟ فقلت:
ال�سالم على ال�شريف ،فقال :هو قائم في م�صلاّ ه ،فجل�ست بحذاء بابه فما لبثت
� اّإل ي�سير ًا �إذ خرج خادم فقال� :أدخل على بركة اهلل ،فدخلت و�س َّلمت عليه ،فر َّد
فجل�ست ف�أطرق مل ّي ًاَّ ،ثم رفع ر�أ�سه ،وقال:
 110ال�سالم وقال :اجل�س غفر اهلل لك،
ُ
�أبو َمن؟ قلت� :أبو عبد اهلل ،قال :ث َّبت اهلل كنيتك وو ّفقك .يا �أبا عبد اهلل ما
م�س�ألتك؟ فقلت في نف�سي :لو لم يكن لي من زيارته والت�سليم غير هذا الدعاء
لكان كثير ًاَّ ،ثم رفع ر�أ�سهَّ ،ثم قال :ما م�س�ألتك؟ فقلت� :س�ألت اهلل �أن يعطف قلبك

تزكية النف�س

علي ويرزقني من علمك ،و�أرجو �أنّ اهلل تعالى �أجابني في ال�شريف ما �س�ألته،
َّ
فقال :يا �أبا عبد اهلل ،لي�س العلم بالتع ّلم� ،إ َّنما هو نور يقع في قلب َمن يريد اهلل
تبارك وتعالى �أن يهديه ،ف�إن �أردت العلم فاطلب �أ ّو ًال في نف�سك حقيقة العبود ّية،
واطلب العلم با�ستعماله ،وا�ستفهم اهلل يفهمك .قلت :يا �شريف ،فقال :قل يا �أبا
عبد اهلل ،قلت :يا �أبا عبد اهلل ما حقيقة العبود ّية؟ قال :ثالثة �أ�شياء� :أن ال يرى
العبد لنف�سه فيما خ َّوله اهلل ملك ًا ،لأنَّ العبيد ال يكون لهم ملك ،يرون المال مال
اهلل ي�ضعونه حيث �أمرهم اهلل به ،وال يد ّبر العبد لنف�سه تدبير ًا ،وجملة ا�شتغاله
فيما �أمره تعالى به ونهاه عنه ،ف�إذا لم ي َر العبد لنف�سه فيما خ َّوله اهلل تعالى ملك ًا،
هان عليه الإنفاق فيما �أمره تعالى �أن ينفق فيه ،و�إذا ف َّو�ض العبد تدبير نف�سه على
مدبره هانت عليه م�صائب الدنيا ،و�إذا ا�شتغل العبد بما �أمره اهلل تعالى ونهاه ،ال
يتفرغ منهما �إلى المراء والمباهاة مع النا�س .ف�إذا �أكرم اهلل العبد بهذه الثالث
هان عليه الدنيا ،و�إبلي�س ،والخلق ،وال يطلب الدنيا تكاثر ًا� ،أو تفاخر ًا ،وال يطلب
ما عند النا�س ع ّز ًا وعل ّو ًا ،وال يدع �أ َّيامه باط ًال ،فهذا �أ ّول درجة ال ُت َقى ،قال اهلل
تبارك وتعالىِ } :ت ْل َك الدَّا ُر ْالآخِ َر ُة نَ ْج َع ُل َها ِل َّلذِ َين لاَ يُ ِريدُو َن ُع ُل ًّوا فِي ْ أالَ ْر ِ�ض َولاَ َف َ�سا ًدا
َوا ْل َعا ِقبَ ُة ِل ْل ُمتَّقِ َين{((( .قلت :يا �أبا عبد اهلل �أو�صني ،قال� :أو�صيك بت�سعة �أ�شياء،
ف�إ َّنها و�ص ّيتي لمريدي الطريق �إلى اهلل تعالىُ ،
واهلل �أ�س�أل �أن يو ّفقك ال�ستعماله،
ثالثة منها في ريا�ضة النف�س ،وثالثة منها في الحلم ،وثالثة منها في العلم،
فاحفظها و�إ ّياك التهاون بها ،قال عنوان :ففرغت قلبي له.
فقال� :أ َّما اللواتي في الريا�ضة (تهذيب الأخالق النف�س ّية) :ف�إ ّياك �أن ت�أكل 111
ما ال ت�شتهيه ف�إ ّنه يورث الحماقة والبله .وال ت�أكل � اَّإل عند الجوع ،و�إذا �أكلت ف ُكل
آدمي وعا ًء �ش ّراً من بطنه،
حال ًال ِّ
و�سم اهلل ،واذكر حديث الر�سول« :Pما ملأ � ّ
(((�سورة الق�ص�ص83 :

القرب من اهلل

ف�إن كان وال ب ّد فثلث لطعامه ،وثلث ل�شرابه ،وثلث لنف�سه».
و�أ َّما اللواتي في الحلم :ف َمن قال لك� :إن قلت واحد ًة �سمعت ع�شر ًا فقل:
�إن قلت ع�شر ًا لم ت�سمع واحد ًةَ ،ومن �شتمك فقل له� :إن كنت �صادق ًا فيما تقول
فا�س�أل اهلل �أن يغفر لي ،و�إن كنت كاذب ًا فيما تقول ُ
فاهلل �أ�س�أل �أن يغفر لكَ ،ومن
وعدك بالخنى (الفح�ش في الكالم) فعده بالن�صيحة والرعاء.
و�أ َّما اللواتي في العلم :فا�س�أل العلماء ما جهلت ،و�إ ّياك �أن ت�س�ألهم تعنت ًا
وتجربة ،و�إ َّياك �أن تعمل بر�أيك �شيئ ًا ،وخذ بالإحتياط في جميع ما تجد �إليه
�سبي ًال ،واهرب من الفتيا هربك من الأ�سد ،وال تجعل رقبتك للنا�س ج�سر ًا .قم
علي وردي ،ف�إ ّني امرئ �ضنين
ع ّني يا �أبا عبد اهلل فقد ن�صحت لك وال تف�سد ّ
بنف�سي ،وال�سالم على من اتبع الهدى» (((.
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الدرس
الحادي عشر

طرق وموانع الوصول
إلى مقام القرب اإللهيّ
تزكية النف�س

أهداف الدرس
�أن يعرف طرق الو�صول �إلى اهلل.
�أن يعرف الأمور الم�ساعدة على الو�صول.
�أن يعرف الموانع من الو�صول.
113
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114

تمهيد
تزكية النف�س

بعد �أن عرفنا �أهم ّية القرب من اهلل �سبحانه وتعالى ،و�ضرورة ال�سعي للو�صول
طرق ي�أمن با ِّتباعها من
�إلى هذه الدرجة ،ف�إنّ الو�صول �إليها ال يمكن � اَّإل عبر ٍ
الإنحراف وي�ضمن النجاة يوم القيامة.
 -1طرق الوصول

�إنَّ من �أراد �أن يرتقي في درجات القرب من اهلل تعالى ،و�أن يز ّكي نف�سه وينال
المقامات العالية ،يمكن له �أن ي�ستفيد من الطرق التالية:
 - 1التف ّك ��ر والبره ��انَّ � :إن التف ّك ��ر في البراهين الت ��ي �أقيمت على وجود اهلل
تعالى ،يمكن �أن تكون عام ًال م�ساعد ًا للقرب من اهلل تعالى ،ف� َّإن البراهين
الت ��ي حفلت به ��ا كتب الحكم ��ة والعرف ��ان وال ��كالم ،تثب ��ت � َّأن ك ّل ظواهر
الكون ممكنة وفقي ��رة في وجودها لواجب الوجود ،الذي هو منتهى الكمال 115
َّا����س َ�أنت ُُم ا ْل ُف َق َراء ِ�إلَ���ى ا ِهلل وَاهللُ ُه َو ا ْل َغ ِن ُّي
والغن � ّ�ي بال ��ذات ،قال تعالى }:يَا �أَ ُّيهَا الن ُ
ُ (((
ا ْلحَ ِميد{.
((( �سورة فاطر 15:

طرق وموانع الو�صول �إىل مقام القرب الإلهي

 - 2التف ّكر في الآيات الإلهيّة :يرى القر�آن الكريم � َّأن ك ّل ظاهرة من ظواهر
الك ��ون ،تنط ��وي على �آيات ّ
تدل عل ��ى اهلل تعالى وتع ّرفنا ب ��ه ،ولذلك دعانا
القر�آن الكريم للتف ّكر في الآيات الكون ّية ،من باب � َّأن التف ّكر فيها ي�ساعدنا
على االندفاع وال�س ��ير في طريق التكامل.قال تعالى}:الَّ ِذينَ ي َْذ ُك ُرو َن اهللَ ِقيَامًا
ال�س��� َماو َِات وَالأَر ِْ�ض َربَّنَا مَا َخ َل ْقتَ هَذا
َو ُقعُ���ودًا َو َع َل َى جُ نُو ِب ِه ْم َويَتَ َف َّك ُرو َن ِفي َخ ْل ِق َّ
(((
ب َِاط ًال ُ�س ْبحَ انَ َك َف ِقنَا َع َذابَ الن َِّار{
 - 3العب ��ادة والعم ��ل ال�ص ��الحَّ �:إن العبادة ت ��و�أم الإيمان والمعرف ��ة ،والعبادة
والأعمال ال�صالحة تجعل الإيمان �أكثر كما ًال ،وك ّلما �أ�صبح �أكثر كما ًال ك ّلما
دنا من مقام القرب �أكثر ،فالعمل ال�صالح يرتقي بالإيمان عالي ًا ح ّتى ينال
إلهي.
مقام القرب ال ّ
يقول تعالى�} :إِلَ ْيهِ يَ ْ�ص َع ُد ا ْل َكل ُِم َّ
ال�صال ُِح يَ ْر َف ُع ُه{(((.
الطيِّ ُب َوا ْل َع َم ُل َّ
 -4الأذكار والأدعي ��ةَّ � :إن الذك ��ر والأدعية من العبادة ،وقد ورد الت�أكيد عليها
كثي ��ر ًا ف ��ي الآيات والرواي ��ات ،فعن ر�س ��ول اهلل« :Pلمّا �أُ�س ��ري ب ��ي �إلى
ال�س ��ماء دخل ��ت الج ّن ��ة ،فر�أيت مالئكة يبن ��ون لبنة من ذه ��ب ولبنة من
ف�ضة ،وربما �أم�سكوا ،فقلت لهم :ما لكم ربما بنيتم وربما �أم�سكتم؟
فقالوا :متى تجيئنا النفقة؟
فقلت لهم :وما نفقتكم؟
 116فقالوا :قول الم�ؤمن في الدنيا � :سبحان اهلل ،والحمد هلل وال �إله � اّإل اهلل
واهلل �أكبر ،ف�إذا قال بنينا و�إذا �أم�سك �أم�سكنا» (((.
((( �سورة �آل عمران191:
(((�سورة فاطر10 :
المجل�سي-مح ّمد باقر -بحار الأنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�صححة -ج� 93ص169
(((
ّ

-2من الأمور الم�ساعدة على الو�صول

تزكية النف�س

وعنه� Pأ َّنه قال« :من قال �سبحان اهلل غر�س اهلل بها �شجرة في الج ّنة.
فقال رجل من قري�ش :يا ر�سول اهلل� ،إ َّن �شجرنا في الج ّنة لكثير ،قال :نعم،
ولكن �إ َّياكم �أن تر�سلوا عليها نيراناً فتحرقوها ،وذلك �أ َّن اهلل ع َّز وج ّل يقول:
}يَا �أَ ُّي َها الَّذِ َين �آ َمنُوا �أَطِ ي ُعوا اهللَ َو�أَطِ ي ُعوا ال َّر ُ�سو َل َولاَ تُ ْبطِ ُلوا �أَ ْع َمالَ ُك ْم{(((.
�إنَّ ك ّل كالم يكون مفهومه تمجيد ًا وتحميد ًا وت�سبيح ًا هلل تعالى يكون ذكر ًا،
خا�صة ،كما �أ َّنه يوجد ت�أكيد على �أذكار
و�إن كانت الأحاديث قد �ص َّرحت ب�أذكار ّ
بعينها ،فعن ر�سول اهلل�« :Pس ّيد القول ال �إله � اّإل اهلل» ((( ،لكن يمكن القول
توجه الإن�سان نحو اهلل تعالى ،وال ّ
�شك في �أنّ من يرث
بما �أنَّ الهدف من الذكر ّ
الج ّنة يكون قد فاز بمرتبة القرب من اهلل �سبحانه.وك ّل ذكر يو�صل �إلى الهدف
�أكثر يكون �أف�ضل بالن�سبة لذاكره.

ويو�صي بع�ض �أهل المعرفة ب�أمو ٍر ت�ساعد �أي�ض ًا على اجتياز الطريق وهي
ق�سمين �أفعال وتروك:
(((
�أ ّو ًال :غ�سل التوبة :قال تعالى�ِ }:إ َّن اهللَ ي ُِح ُّب ال َّت َّوا ِبينَ َوي ُِح ُّب ا ْل ُمتَ َطه ِِّرينَ {
ثانياً� :أن ي�سعى ليرى نف�سه في مح�ضر اهلل تعالى ،و�أن يذكر اهلل في ك ّل حال
َ (((
فال يغفل عنه �أبد ًا� }.أَو ََال يَ ْع َل ُمو َن �أَ َّن اهللَ يَ ْع َل ُم مَا ي ُِ�س ُّرو َن َومَا يُ ْع ِلنُون{
حي يا قيّوم
ثالثاً� :أن يبقى دائم الو�ضوء وي�ص ّلي �صالة الليل ،ويك ّرر ذكر« :يا ّ
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يا من ال �إله � اَّإل �أنت».
(� )3سورة محمد33
المجل�سي-بحار االنوار  -م�ؤ�س�سة الوفاء -الطبعة الثانية الم�صححة -ج�-90ص204
(((
ّ
((( �سورة البقرة222:
((( �سورة البقرة 77 :

طرق وموانع الو�صول �إىل مقام القرب الإلهي

رابع� �اً� :أن يقر�أ يوم ّي ًا مقدار ًا من القر�آن مع ح�ض ��ور القلب ويتف ّكر ويتدبّر في
معاني الآيات.
خام�س� �اً� :أن ي�س ��جد ك ّل يوم �سجدة طويلة يك ّرر فيها« :ال �إله � اَّإل �أنت �سبحانك
�إ ّني كنت من الظالمين».
�ساد�ساً :ترك الكالم الذي ال فائدة منه.
�سابعاً :ترك ما زاد عن ح ّده الطبيعي المعتدل من الم�أكل والم�شرب ونحوه.
ثامناً :ترك معا�شرة �أهل ال�سوء وك ّل من ال يق ّرب من اهلل �سبحانه.
تا�س ��عاً :ت ��رك كث ��رة النوم ،ومحاولة الإ�س ��تفادة م ��ن الوقت بما ير�ض ��ي اهلل
�سبحانه.
ويمكنه �أن يك ّرر هذه الأمور لم ّدة �أربعين يوم ًا ،لع َّله ت�ساعده على اجتياز
الطريق ب�شكل �أ�سرع و�أف�ضل لي�صل �إلى درجة القرب من اهلل.
 -3موانع الو�صول �إلى اهلل

ث َّمة موانع في الطريق ،وعلى ال�سالك �أن يجاهد نف�سه لإزالتها ،و� اَّإل فلن ي�صل
�إلى هدفه ،نذكر منها:
�أ -المان ��ع الأوّل :ع ��دم قابليّة القلب :فالقلب المل َّوث بالمعا�ص ��ي والذنوب ال
يمكن �أن تدخله مالئكة الرحمة ،وبالمع�صية ت�سير النف�س وتتح ّرك بعك�س
ال�س ��ير المطلوب ،فال ب� � ّد من تطهير النف� ��س من الذنوب والآث ��ام بالتوبة
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منها ،ح ّتى ت�صبح هذه النف�س قابلة لل�سير �إلى اهلل تعالى بتل ّقي الفيو�ضات
والإ�شراقات الإله ّية.
قال الإمام ال�صادق�« :Qإذا �أذنب الرجل خرج من قلبه نكتة �سوداء ف�إن

تاب انمحت ،و�إن زاد زادت حتى تغلب على قلبه فال يفلح بعدها �أبداً».
ب  -المان ��ع الثان ��ي :التع ّلق ��ات الدنيو ّي ��ة الماد ّي ��ة :كالم ��ال والثروة والبيت
والجاه و�سائر و�سائل الحياة.
حب الدنيا تكون ر�أ�س ك ّل خطيئة� ،إن
وهذه التع ّلقات بالمعنى المتق ّدم في ّ
�أن�ستنا� ،أن�ستنا ذكر اهلل ويوم الوقفة بين يدي اهلل تعالى للح�ساب.
وحب
حب الدنياُّ ،
قال�«:Pأ ّول ما ُع�صي اهلل تبارك وتعالى ب�ستّ خ�صالُّ :
(((
وحب الراحة».
وحب النومُّ ،
وحب الطعامُّ ،
وحب الن�ساءُّ ،
الريا�سةُّ ،
وقال« :Pال يجد الم�ؤمن حالوة الإيمان في قلبه حتى ال يبالي من �أكل
(((
الدنيا».
ج  -المان ��ع الثال ��ث� :إتب ��اع هوى النف�س وميولها و�ش ��هواتهاَّ � :إن من ي�س ��عى
لي ًال نهار ًا لإر�ض ��اء غرائزه و�شهواته ال ي�ستطيع �أن يح ّلق نحو مقام القد�س
إلهي.
ال ّ
قال تعالى} :ولاَ تَ َّتب ِِع ا ْل َه َوى َفيُ ِ�ض َّل َك َعن َ�سب ِِيل اهللِ{(.)2
وقال �أمير الم�ؤمنين�« :Qأ�شجع النا�س من غلب هواه»(((.
د  -المان ��ع الراب ��ع :االمت�ل�اء ب ��الأكل :ل َّأن ه ��ذا يمن ��ع من العب ��ادة والدعاء
والتو�سل والت�ض ُّرع.
ّ
قال �أمير الم�ؤمنين�« :Qإذا �أراد اهلل �صالح عبده� ،أله َمه ق ّلة الكالم وق ّلة
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الطعام وق ّلة المنام»(((.
(((
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((( الكليني -الكافي -دار الكتب الإ�سالم ّية-الطبعة الثانية -ج� -2ص 272
المجل�سي-بحار االنوار-م�ؤ�س�سة الوفاء -الطبعة الثانية الم�صححة -ج�-7ص94
(((
ّ
(((�سورة �ص26:
المجل�سي-مح ّمد باقر -بحار الأنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�صححة  -ج � 7ص 76
(((
ّ
((( الميرزا النوري -م�ستدرك الو�سائل -م�ؤ�س�سة �آل البيت  Rلإحياء التراث-الطبعة المحققة االولى  -ج�-16ص213

وعن ابي عبد اهلل�« :Qإ َّن اهلل يبغ�ض كثرة الأكل».
هـ  -المانع الخام�س :الكالم غير ال�ضروريّ  ،وغير المفيد.
قال« :Pال تكثروا الكالم بغير ذكر اهلل ،ف�إ َّن كثرة الكالم بغير ذكر اهلل
(((
تق�سي القلب� ،إ َّن �أبعد النا�س من اهلل القلب القا�سي».
ّ
قال الإمام الر�ضا« :Qمن عالمات الفقه :الحلم والعلم وال�صمت� ،إ َّن
ال�صمت باب من �أبواب الحكمة� .إ َّن ال�صمت يك�سب المح ّبة� ،إ َّنه دليل على ك ّل
(((
خير».
حب ذاته
و -المان ��ع ال�س ��اد�س :ح ��بُّ الذات :على ال�س ��الك �إل ��ى اهلل �أن يبدِّ ل َّ
إلهي ،في�أكل ل َّأن اهلل �سمح
ّ
بحب اهلل ،و�أن ي�ؤدّي ك ّل �أعماله بداعي الر�ضا ال ّ
له بدوام الحياة كما ي�ص ّلي ل َّأن اهلل �أمر بذلك ...وهكذا.
ز -المانع ال�س ��ابع� :ض ��عف الإرادة :وعدم القدرة على الت�ص ��ميم ،وهذا يمنع
من البدء بالعمل ،وال�ش ��يطان يعمل جا َّد ًا لإ�ض ��عاف �إرادتنا ،في�ص� �وّر عبر
الوهم � َّأن العبادة �ص ��عبة� ،أو � َّأن ال�سلوك �إلى اهلل غير مطلوب� ،أو � َّأن المهمّ
هو العبادة ال�صوريَّة الخالية من الم�ضمون.
والح ّل هو بتقوية الإرادة التي تحتاج �إلى جهاد وت�ضحية كما قال تعالى:
} َوالَّذِ َين َجا َهدُوا فِينَا لَنَ ْهدِ يَ َّن ُه ْم ُ�سبُ َلنَا{(((.
(((
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((( الحر العاملي -و�سائل ال�شيعة -م�ؤ�س�سة �آل البيت(ع) لإحياء التراث-الطبعة الثانية -ج� -24ص24
((( م.ن -ج � - 8ص 536
((( الكليني الكافي -دار الكتب الإ�سالم ّية -الطبعة الثانية -ج� - 2ص113
(((�سورة العنكبوت69 :

خال�صة الدر�س

تزكية النف�س

 - 1توجد عدّة طرق �أ�س ��ا�س يمكن لل�سالك �أن ي�ستفيد منها لنيل مقام القرب
إلهي.
ال ّ
 - 2التف ّكر في البراهين ي�ؤ ّكد حقيقة � َّأن ك ّل الوجود مفتقر هلل تعالى.
 - 3التف ّكر في الآيات الكون ّية يقود الإن�سان �إلى اهلل َّ
جل �ش�أنه.
َّ � 4إن الذكر من �أهمّ العوامل التي تدفع بالإن�سان في طريق التكامل.
 - 5العبادة ت�ؤ ّثر في زيادة الإيمان و�أثمار المعرفة.
من موانع الو�صول �إلى مقام القرب:
 -1عدم قابل ّية القلب المل َّوث بالمعا�صي.
 -2التع ّلق بالماديّات من مال وغيره.
� - 3إ ّتباع الهوى وال�شهوات.
 -4الأكل ح ّتى التخمة.
 - 5الثرثرة من غير فائدة.
حب الذات واالقت�صار على َّ
الملذات الحيوان ّية.
ُّ - 6
� - 7ضعف الإرادة.
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المجلسي
تقي
وصّية المال ّ
ّ
محمد ّ

يمكن اال�ستفادة من و�صايا بع�ض العلماء في هذا المو�ضوع ،ومنها و�ص ّية المال
المجل�سي(ر�ضوان اهلل تعالى عليه) ،التي هي من �أروع تلك الو�صايا
مح ّمد تقي
ّ
في هذا المجال ،حيث ينقل عن �أحد ال�سالكين قوله :ما �أخذته من مرحلة
الريا�ضة وبناء النف�س يعود �إلى الوقت الذي كنت م�شغو ًال فيه بمطالعة التف�سير.
النبي مح ّم ًد Pوكنت بين النوم واليقظة .فقلت لنف�سي :من
ذات ليلة ر�أيت ّ
النبي ب�شكل ج ّيد .كنت ك ّلما �أد ّقق �أكثر �أرى
المفيد �أن �أد ّقق في كماالت و�أخالق ّ
نوران ّيته وعظمته تزداد ،بحيث �سطع نوره في ك ّل مكان ،عندها ا�ستيقظت (عدت
�إلى نف�سي ووعيي) وجاءني �إلهام يقولُ :خ ُلق ر�سول اهلل القر�آن ويجب �أن �أُك ِث َر
الغو�ص فيه .كنت ك ّلما د ّققت في الآية �أكثر انك�شفت لي حقائق �أكثر ،حتّى دخلت
على قلبي حقائق ومعارف ج ّمة ،وكان ذلك دفعة واحدة .ك ّلما د ّققت في �آية �أنال
تلك الموهبة .طبع ًا ي�صعب ت�صديق هذا الأمر لمن لم يو ّفق �إليه ،بل عادة يكون
غير ممكن ،لكن هدفي من هذا الكالم �إر�شاد الأخوة في اهلل.

الدرس
الثاني عشر

ذِكرُ اهلل
تزكية النف�س

أهداف الدرس
�أن يعرف حقيقة الذكر و�أن يم ّيز �أنواعه ومراتبه.
�أن يكت�شف طرق ارتقاء الإن�سان في مراتب الذكر.
�أن يزداد تع ّلقاً بذكر اهلل من خالل معرفة �آثاره.
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تمهيد
تزكية النف�س

ِذك ُر اهلل هو �أحد الو�سائل لتكميل النف�س ،ول�سيرها نحو القرب من اهلل
�سبحانه ،ف�إنَّ ال�سير وال�سلوك �إلى اهلل ينطلق من ِذكره تعالى ،و�إنَّ �أكثر ما
طي الم�سافات ،هو المداومة على ذكره تعالى ،ولذلك �أ َّكد
ي�ساعد ال�سالك على ّ
القر�آن الكريم على حقيقة الذكر ،يقول تعالى} :يَا �أَ ُّي َها الَّذِ َين �آ َمنُوا ا ْذ ُك ُروا اهللَ ذِ ْك ًرا
َكثِي ًرا{(((.
وعن الإمام ال�صادق Qفي ر�سالة لأ�صحابه« :و�أكثروا ذكر اهلل ما
ا�ستطعتم في ك ِّل �ساعة من �ساعات الليل والنهار ،ف�إ َّن اهلل �أمر بكثرة الذكر،
واهلل ذاكر لمن ذكره من الم�ؤمنين ،واعلموا �أ َّن اهلل لم يذكره �أحد من عباده
الم�ؤمنين � اَّإل ذكره بخير» (((.
أهم العوامل
ولهذه الأهم ّية قمنا بجعل ٍ
در�س م�ستق ّل للذكر ،بعد �أن كان �أحد � ّ
125
الم�ساعدة على الو�صول.
((( �سورة الأحزاب41 :
((( الح ّر العاملي  -مح ّمد بن الح�سن  -و�سائل ال�شيعة  -م�ؤ�س�سة �أهل البيت  -الطبعة الثانية  1414ه.ق -.ج4
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الذكر؟
 -1ما المق�صود من ِ

ذكر الـلـه

اللفظي
ال ب ّد �أن نعرف ما هو الذكر ،وما هي حقيقته؟ فهل هو مج َّرد الذكر
ّ
�أم ماذا؟
علي« :Qيا علي ،ثالث ال
كان فيما �أو�صى به ر�سول اهلل Pالإمام ّ
تطيقها هذه الأ ّمة :الموا�ساة للأخ في ماله ،و�إن�صاف النا�س من نف�سه ،وذكر
اهلل على ك ّل حال ،ولي�س هو �سبحان اهلل والحمد هلل وال �إله � اّإل اهلل واهلل �أكبر،
ولكن �إذا ورد على ما يحرم عليه خاف اهلل ع َّز وج ّل عنده وتركه» (((.
لم ُي ِرد ر�سول اهلل Pنفي كون هذه العبارات من ذكر اهلل تعالى ،بل المراد
في هذا الحديث الإ�شارة �إلى تلك المرتبة الكاملة من الذكر ،التي تعني �أن يرى
العبد ر َّبه حا�ضر ًا وناظر ًا �إليه ،و�أن يرى نف�سه في مح�ضره ،فيمتنع عن مع�صيته،
القلبي
التوجه
ويقدم على طاعته ،ومن هنا �أ َّكدت الروايات على الذكر بمعنى ّ
ّ
الباطني ،باعتبار كونه الفرد الأكمل من الذكر ،وهذا يقود �إلى الحديث
والح�ضور
ّ
عن مراتب ذكر اهلل تعالى.
 -2مراتب الذكر

الل�ساني حتّى ت�صل �إلى الإنقطاع �إلى اهلل
للذكر مراتب كثيرة ،تبد�أ من الذكر
ّ
بع�ض منها:
تعالى ،و�سن�شير �إلى ٍ
خا�ص ��ة بق�صد القربة؛ دون الإلتفات
المرتبة الأولى� :أن ي�ؤدّي الذاكر �أوراد ًا ّ
�إلى معانيها.
126
المرتب ��ة الثانية� :أن يردّد الإن�س ��ان الأذكار بق�ص ��د القربة؛ مع االلتفات �إلى
المعاني.
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متوجه ًا �إلى اهلل تعال ��ى؛ وهو يدرك معاني
المرتب ��ة الثالث ��ة� :أن يك ��ون القلب ّ
الأذكار ،ثمَّ ي�أمر الل�سان بالقيام بالذكر.
توجه ًا كام ًال �إلى اهلل تعالى ،فيرى
متوجه ًا ّ
المرتبة الرابعة� :أن يكون ال�سالك ّ
اهلل حا�ض ��ر ًا وناظر ًا ،وي�ش ��اهد نف�سه �أ َّنه في مح�ضره تعالى ،وال يلتفت �إلى
�شيء من ظواهر هذه الدنيا ،لأ َّنه و�صل �إلى م�صدر الكمال فال يرى غيره.
هب لي كمال
يقول �أمير الم�ؤمنين Qفي مناجاته ال�شعبانية�« :إلهي ْ
الإنقطاع �إليك ،و�أن ْر �أب�صار قلوبنا ب�ضياء نظرها �إليك ،ح ّتى تخرق �أب�صار
القلوب حجب النور ،فت�صل �إلى معدن العظمة ،وت�صير �أرواحنا مع َّلقة بع ِّز
قد�سك» (((.

تختلف �أحوال ال�سالكين في هذا المقام ،فمنهم الكامل ومنهم الأكمل ،ويكون
الواحد منهم م�أنو�س ًا ومتع ّلق ًا باهلل ،بنف�س المقدار الذي قطع عالقته بغيره
تعالى.
يتوجه ال�سالك �إلى عظمة اهلل وجماله وكماله ،تحدث لديه مقامات
فعندما ّ
و�أحوال روح ّية راقية:
�أ  -الذكر الدائم هلل تعالى.
ب  -الإح�سا�س بح�ضوره ع ّز وج ّل.
127
ج  -الأن�س باهلل.
د -الإنقطاع �إلى اهلل وترك ما �سواه في �سبيله.
هـ  -مح ّبة اهلل والإ�شتياق �إليه.
(((مفاتيح الجنان

ذكر الـلـه

وحدَ ه.
و  -الخوف من اهلل ْ
ز -الر�ضا بق�ضاء اهلل وقدره.
ج  -المرحلة التي ال يرى فيها �س ��وى اهلل ع ّز وج ّل ،ويغفل عن ك ّل �ش� �يء �سواه،
وهو ما ي�س ّميه العرفاء بالفناء في اهلل ،وهذا ما نجد التعبير عنه في الآيات
والروايات ،ونجدها �أي�ض ًا في �أدعية المع�صومينRالغن ّية بتلك المعاني
الثمينة ،والجواهر النادرة ،التي ال يلتفت لعظمتها � اَّإل القليل من النا�س :قال
علي« :Qما ر�أيت �شيئاً � اَّإل ور�أيت اهلل قبله وبعده ومعه»(((.
الإمام ّ
و�سئل :Qهل ر�أيت ر ّبك يا �أمير الم�ؤمنين؟ فقال�« :Qأف�أعبد ما ال
ُ
�أرى؟!»،
فقال وكيف تراه؟ قال« :Qال تراه العيون بم�شاهدة العيان ولكن تراه
القلوب بحقائق الإيمان»(((.
وتلك المراتب والمقامات والدرجات هي �أمور حقيق ّية تع ّبر عن م�ستوى من
م�ستويات الوجود ،ولها �آثار ن�شير �إلى بع�ضها:
� -4آثار الذكر

 -1الإلتزام بطاعة اهلل :ف� َّإن من و�ص ��ل �إلى مرحلة ي�ش ��عر فيها ب�ش ��كل دائم
بوجود اهلل وح�ض ��وره ع ّز وج ّل ،ووجد نف�سه في مح�ضر اهلل ،ف�سوف يدفعه
ذلك �إلى االلتزام بطاعة اهلل تعالى والعمل ب�أوامره.
 128فعن الإمام ال�صادق« :Qمن كان ذاكراً هلل على الحقيقة فهو مطيع،
ومن كان غاف ً
ال عنه فهو عا�ص» (((.
((( التبريزي االن�صاري -اللمعة البي�ضاء� -ص169
(((نهج البالغة  -ج � 2ص 99
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 -2الخ�ض ��وع والخ�ش ��وعَّ � :إن من �ش ��اهد عظمة اهلل تعالى �سيكون خا�ضع ًا له
منك�سر ًا �أمامه ،خا�شع ًا لديه ،يقول الإمام ال�صادق :Qومعرفتك بذكره
لك ،يورثك الخ�ضوع واال�ستحياء والإنك�سار» (((.
 - 3ع�ش ��ق العبادةَّ � :إن من �آثار الذكر الدائم هلل والإح�س ��ا�س بح�ضوره ،التع ّلق
ال�ش ��ديد بالعبادة وااللتذاذ بها ،ل َّأن مَ ن �أدرك عظمة اهلل ور�أى نف�س ��ه في
والتو�سل على �أيّة ل ّذة �أخرى.
رجح ل ّذة المناجاة والت�ض ّرع
مح�ضرهَّ ،
ّ
 - 4ال�سكينة والطم�أنينةَّ � :إن الدنيا مليئة بالبالء والآالم والأمرا�ض،
وهذه الأمور والخوف منها ي�سلبان الإن�سان راحته وطم�أنينته� ،إذا كان
بعيد ًا عن ذكر اهلل ،يقول تعالىَ } :ومَنْ �أَعْ َر َ�ض عَن ِذ ْك ِري َف ِ�إ َّن لَ ُه م َِع َي�ش ًة
َ�ضن ًكا{(((.
�أ ّما عباد اهلل المخل�صون ،الذاكرون هلل ،الذين تع ّلقت قلوبهم بم�صدر الكمال
والخير ،ف�إ َّنهم ال يجزعون وال ي�ضطربون لفقد �شيء من حطام هذه الدنيا ،وهم
في �سكينة وطم�أنينة عند نزول البالءات الإله ّية} :الَّذِ َين �آ َمنُو ْا َوتَ ْط َمئ ُِّن ُق ُلوبُ ُهم بِذِ ْك ِر
اهللِ{(((.
 -5ذك ��ر اهلل لعب ��ده� :إذا ذكر العب ��د ربَّه ف� َّإن اهلل تعالى �س ��يذكره } َفا ْذ ُك ُرو ِني
���م{((( ،ومعنى ذكره تعالى لعبده �أ َّنه ي�ص ��بح مح�ّللاّ ً لعنايته ورعايته
�أَ ْذ ُك ْر ُك ْ
ولطف ��ه ،عن ر�س ��ول اهلل« :Pق ��ال اهلل تعالى� :إذا علم ��ت �أ َّن الغالب على
عب ��دي اال�ش ��تغال ب ��ي ،نقل ��ت �ش ��هوته ف ��ي م�س� ��ألتي ومناجاتي ،ف� ��إذا كان
129
عب ��دي كذلك ف�أراد �أن ي�س ��هو حل � ُ�ت بينه وبين �أن ي�س ��هو� ،أولئك �أوليائي
((( م .ن.
(((�سورة طه124 :
(((�سورة الرعد28 :
((( �سورة البقرة152 :

ح ّقاً� ،أولئك الأبطال ح ّقاً� ،أولئك الذين �إذا �أردت �أن �أُهلك الأر�ض عقوب ًة،
زويتها عنهم من �أجل �أولئك الأبطال»(((.
 - 6محبّة اهلل لعبده :من نتائج الذكر مح ّبة اهلل لعبده ،عن الإمام ال�ص ��ادق
« :Qمن �أكث َر ذكر اهلل �أحبّه اهلل» (((.
 - 7المعرفة :قد ي�صل ال�سالك الذاكر هلل �إلى حيث يرى الحقائق والمعارف
من خالل قلبه وعين ب�صيرته.
خال�صة الدر�س
ذكر الـلـه
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القلبي والح�ضور
التوجه
 - 1حقيقة الذكر لي�ست مج َّرد حركة الل�سان ،بل هي ّ
ّ
الباطني الذي ي�ؤدّي �إلى تحريك الل�سان.
ّ
 -2للذكر مراتب عديدة ،تبد�أ من الأذكار الل�س ��ان ّية لت�صل �إلى الإنقطاع �إلى
اهلل والفناء فيه.
 - 3توج ��د �أح ��وال عديدة لل�س ��الك ،ولك ّل ح ��ال من تلك الأحوال �س ��بب يبعث
عليه.
َّ � - 4إن تلك المراتب والأحوال والمقامات هي �أمور حقيق ّية وواقع ّية.
 - 5للذك ��ر �آثار عديدة ،كطاعة اهلل ،والخ�ض ��وع ل ��ه ،ومح ّبة اهلل لعبده وذكره
له ،والطم�أنينة.
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نقل من ّ
المجل�سي { هذه العبارة :يقول العبد
خط الملاّ مح ّمد باقر
ّ
الخاطي مح ّمد باقر بن مح ّمد تقي� :إ ّنني مررت في ليلة من ليالي الجمعة على
�أدعيتي ،فوقع نظري على دعاء قليل اللفظ كثير المعنى ،فق ّررت �أن �أقر�أه في
تلك الليلة وقر�أته .وفي ليلة الجمعة المقبلة �أردت �أن �أقر�أ ذلك الدعاء و�إذ بي
�أ�سمع �صوت ًا من �سقف البيت�« :أ ُّيها الفا�ضل الكامل ،لم يفرغ حتى الآن الكرام
الكاتبون من كتابة ثواب هذا الدعاء في ليلة الجمعة ال�سابقة ح ّتى تقر�أه م ّرة
ثانية» .ول ُيعلم �أنَّ قراءة هذا الدعاء ذات ثواب عظيم في ليالي الجمعة وغيرها
من الليالي وفي ك ّل وقت ،وهذا الدعاء هو« :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم الحمد
هلل من �أ ّول الدنيا �إلى فنائها ،ومن الآخرة �إلى بقائها ،الحمد هلل على ك ّل
نعمة ،وا�ستغفر اهلل من ك ّل ذنب و�أتوب �إليه ،يا �أرحم الراحمين».
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الدرس
الثالث عشر

مكارم األخالق
تزكية النف�س

أهداف الدرس
�أن يعرف ارتباط مكارم الأخالق ب�سرعة ال�سير وال�سلوك.
�أن يكت�شف �أهم َّية �أن يكون الإن�سان نافعاً للنا�س.
�أن يمتلك روح ّية خدمة الخلق.
133
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تمهيد

من األخالق اإلجتماع ّية

يهتم بها ك ّلها ،لأنَّ
�إنَّ الأخالق الح�سنة كثيرة وعديدة ،وينبغي لل�سالك �أن ّ
()1الحر العاملي  -و�سائل ال�شيعة  -م�ؤ�س�سة �آل البيت(ع) لإحياء التراث -الطبعة الثانية  -ج � - 8ص 506
()2المجل�سي  -بحار االنوار  -م�ؤ�س�سة الوفاد  -بيروت لبنان  -الطبعة الثانية الم�صححة  -ج � - 68ص 385
((( م.ن.ج � - 68ص 389
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أهم الطرق لتربية النف�س وال�سير وال�سلوك ونيل مقام القرب ،تربية
�إنَّ من � ّ
الف�ضائل ومكارم الأخالق في نفو�سنا ،وللف�ضائل الأخالق ّية �آثار جليلة في الدنيا
والآخرة ،ولذا �أ َّكدت عليها الآيات والروايات ،وقد ورد عن ر�سول اهلل« :Pما
يو�ضع في ميزان امرى ٍء يوم القيامة �أف�ضل من ح�سن الخلق»(((.
إلي و�أقربكم م ّني يوم القيامة مجل�ساً� ،أح�س ُنكم
وقد ورد عنه�« :Pإ َّن �أح َّبكم � ّ
ُخ ُلقاً و�أ�شدُّ كم توا�ضعاً»(((.
ف�صل المع�صومونRالحديث عن ح�سن الخلق ،فقد ُ�سئل ال�صادق
وقد َّ
 :Qما هو ح ّد ح�سن الخلق؟ قال« :Qتلين جانبك ،وتط ّيب كالمك،
وتلقى �أخاك ب ِب ْ�ش ٍر َح َ�س ٍن» (((.
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لك ّل منها �أثره وثماره ،وعدم االهتمام بها �سي�ؤ ّدي �إلى الحرمان من فوائدها،
و�سنب ّين بع�ض تلك الأمور الأخالق ّية التي تع ّد �ضرور ّية في حياتنا االجتماع ّية،
والحج ،والزيارة،
لأنَّ العبادة ال تقت�صر في الإ�سالم على ال�صالة ،وال�صيام،
ّ
والذكر ،والدعاء ،وال تنح�صر بالم�ساجد والمعابد والمزارات ،بل يعتبر القيام
بالم�س�ؤول ّيات االجتماع ّية والإح�سان وخدمة عباد اهلل� ،إذا كان مع ق�صد القربة
من �أف�ضل العبادات ،حيث يمكن �أن يكون و�سيلة لبناء و�إكمال النف�س والتق ّرب
من اهلل .فال�سير وال�سلوك في الإ�سالم ال ي�ستلزم الإنزواء ،بل يمكن �أن يكون
من خالل قبول الم�س�ؤول ّيات االجتماع ّية في و�سط المجتمع ،والتعاون في الخير
وال�سعي في حوائج الم�ؤمنين ،و�إدخال ال�س ّرور �إلى قلوبهم ،والدفاع
والإح�سان،
ّ
عن المحرومين والم�ست�ضعفين ،واالهتمام ب�أمور الم�سلمين ،وق�ضاء حاجاتهم،
وح ّل م�شاكلهم ،وم�ساع ّدة عباد اهلل؛ وك ّل هذه الأمور تعتبر في الإ�سالم من
العبادات الكبيرة ،وثوابها �أكبر من ع�شرات الحجج المقبولة المبرورة.
 - 1لين الجانب:

�إنَّ هذه ال�صفة عظيمة ،وهي تع ّبر عن و�صول الرحمة �إلى قلب الإن�سان ،وقد
و�صف اهلل تعالى بها ر�سوله الكريمَ } :ف ِب َما َر ْح َمةٍ ِّم َن ا ِهلل لِنتَ لَ ُه ْم َولَ ْو ُكنتَ َف ًّظا َغل َ
ِيظ
ا ْل َق ْل ِب َالن َف ُّ�ضو ْا مِ ْن َح ْول َِك{(((.
 -2الكالم الط ِّيب:

� 136إنَّ الكالم اللطيف مع الآخرين هو من مكارم الأخالق ،حتّى �أنَّ الروايات قد
ف�سرت ح�سن الخلق به ،كما م َّر معنا في حديث ال�صادق.Q
ّ

((( �آل عمران �ص 159

ال�سرور على الم�ؤمن:
� - 3إدخال ّ
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وهو من الأهم َّية بحيث �أنَّ �أهل البيت Rقرنوا بين �إدخال ال�س ّرور �إلى
قلب الم�ؤمن وبين �سرورهم ،فعن الإمام ال�صادق« :Qال يرى �أحدكم �إذا
�أدخل على م�ؤمن �سروراً �أ َّنه �أدخله عليه فقط بل واهلل علينا ،بل واهلل على
ر�سول اهلل.(((»P
للنجا�شي
ومن �أروع ما نجده في هذا المجال ،و�ص ّية الإمام ال�صادقQ
ّ
حيث يقول فيها« :يا عبد اهلل �إ ّياك �أن تخيف م�ؤمناً ،ف�إ َّن �أبي حدَّثني عن
�أبيه عن جدّه ،من نظر �إلى م�ؤمن نظرة ليخيفه بها �أخافه اهلل ،يا عبد اهلل
النبي Pقال«:نزل جبرئيل،Q
علي Qعن ّ
وحدّثني �أبي عن �آبائه عن ّ
فقال :من �أدخل على �أخيه الم�ؤمن �سروراً فقد �أدخل على �أهل بيت نب ّيهR
�سروراً ،ومن �أدخل على �أهل بيته �سروراً فقد �أدخل على ر�سول اهلل� Pسروراً،
ومن �أدخل على ر�سول اهلل� Pسروراً فقد �س ّر اهلل ،ومن �س َّر اهلل فحقيق على
اهلل �أن يدخله مدخله.((( »...

 - 4الرفق والمداراة:
وقد وردت الروايات في الحثّ عليها ،فعن ر�سول اهلل« :Pمداراة النا�س
ن�صف الإيمان ،والرفق بهم ن�صف العي�ش»(((.
وعنه« :Pر�أ�س العقل بعد الإيمان باهلل ع ّز وج ّل التح ّبب �إلى النا�س».
النبي Pفقال :يا مح ّمد 137
وعن ال�صادق« :Qجاء جبرئيل� Qإلى ّ
ر ُّبك يقرئك ال�سالم ويقول لك :دا ِر خلقي» (((.
((( الم�شكيني  ,م�سلكنا � ,ص 372
((( ال�شيخ الأن�صاري  ,المكا�سب المحرمة  ,ج � , 1ص 183 -181
((( الكليني  -الكافي  -ج� 2ص 117
((( م  .ن.

وعن �أمير الم�ؤمنين�« :Qإ َّنكم لن ت�سعوا النا�س ب�أموالكم ،ف�سعوهم
بطالقة الوجه وح�سن اللقاء»(((.
وعنه« :Qدار ال �ن��ا���س ت���س�ت�م�ت��ع ب ��إخ��ائ �ه��م ،و�أل �ق �ه��م ب��ال�ب���ش��ر تمت
�أ�ضغانهم»(((.
 - 5ال�صفح عن الآخرين:
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وهو من �أعظم المكارم ،فقد خاطب الإمام ال�صادق� Qأحد �أ�صحابه
بقوله�« :أال �أحدّثك بمكارم الأخالق؟ :ال�صفح عن النا�س ،وموا�ساة الرجل �أخاه
ً ((( (((
في ماله ،وذكر اهلل كثيرا» .
 - 6ق�ضاء حاجة الم�ؤمن:

وتي�سر الحوائج
وقد و�صفتها الروايات بالرحمة ،و�أ َّنها تف ّرج ّ
الهم يوم القيامةّ ،
في الدنيا ،وعن ال�صادق�« :Qإ َّن العبد ليم�شي في حاجة �أخيه الم�ؤمن
فيو ِّكل اهلل ع َّز وجل به ملكين ،واحداً عن يمينه و�آخر عن �شماله ،ي�ستغفران
له ر َّبه ويدعوان بق�ضاء حاجته.(((»..
وعنه�« :Qأ ُّيما م�ؤمن ق�صده �أخوه في حاجة� ،أو م�ستجيراً به في بع�ض
�أحواله ،فلم يعنه ولم يجره ،وهو يقدر على ذلك ،فقد قطع والية اهلل ،و�أ ُّيما
م�ؤمن منع م�ؤمناً �شيئاً م ّما يحتاج �إليه ،وهو يقدر عليه من عنده �أو من عند
غيره� ،أقامه اهلل يوم القيامة م�سو ّداً وجهه ،مزر ّقة عيناه ،مغلولة يداه �إلى عنقه،
((( المجل�سي -بحار االنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء -بيروت لبنان -الطبعة الثانية الم�صححة -ج �- 68ص 383
((( الري�شهري ـ محمد -ميزان الحكمة -دار الحديث الطبعة االولى  -ج � -2ص 865
((( الحر العاملي -و�سائل ال�شيعة -م�ؤ�س�سة �آل البيت(ع) لإحياء التراث -الطبعة الثانية  -ج � -15ص 200
((( الري�شهري -مح ّمد -ميزان الحكمة -دار الحديث  ,الطبعة الأولى -ج� 3ص 148
((( الكليني  -الكافي-دار الكتب الإ�سالم ّية -الطبعة الثانية -ج �-2ص 194

ويقال له :هذا الخائن الذي خان اهلل ور�سوله ،ث َّم ي�ؤمر به �إلى النار».
وقد وردت في هذا الخ�صو�ص مئات الأحاديث عن الر�سول Pوالأئ َّمة
الأطهار:R
إلي
قال الإمام ال�صادق« :Qقال اهلل ع ّز وج ّل :الخلق عيالي ف�أح ّبهم � ّ
�ألطفهم بهم و�أ�سعاهم في حوائجهم» (((.
أحب الخلق �إلى اهلل َمن نفع عيال
وقال ر�سول اهلل« :Pالخلق عيال اهلل ،ف� ّ
اهلل ،و�أدخل على �أهل بيت �سروراً» (((.
«تب�سم الرجل في وجه �أخيه ح�سنة،
عن الإمام �أبي جعفر الباقر Qقالُّ :
أحب �إلى اهلل من �إدخال ال�س ّرور
و�صرف الأذى عنه ح�سنة ،وما عبد اهلل ب�شيء � ّ
على الم�ؤمن» (((.
وقال ال�صادقَ « :Qمن �س ّر م�ؤمناً فقد �س َّرني ،و َمن �س َّرني فقد �س َّر ر�سول
اهلل ،و َمن �س َّر ر�سول اهلل فقد �س َّر اهلل ،و َمن �س َّر اهلل �أدخله ج ّنته»(((.
حجة،
أحب �إلى اهلل من ع�شرين ّ
وعنهَ « :Qل َق�ضاء حاجة امرىء م�ؤمن � ّ
حجة ينفق فيها �صاحبها مائة �ألف» (((.
ك ّل ّ
وعنه« :Qم�شي الم�سلم في حاجة الم�سلم خير من �سبعين طوافاً
بالبيت الحرام» (((.
(((
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(((م .ن .ج �-2ص 367

((( الكليني-الكافي -دار الكتب الإ�سالم ِّية �,آخوندي-الطبعة الثالثة  /ابن بابويه -علي -فقه الر�ضا  -م�ؤ�س�سة �أهل 139
البيت ج� 2ص 199
(((م .ن  .ج� 2ص 164
إ�سالمية �,آخوندي-الطبعة الثالثة ،ج� 2ص 188
((( الكليني-الكافي -دار الكتب ال ِّ
المجل�سي-مح ّمد باقر -بحار الأنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�صححة -ج� 74ص 413
(((
ّ
إ�سالمية �,آخوندي-الطبعة الثالثة ،ج� 2ص 193
((( الكليني-الكافي -دار الكتب ال ِّ
المجل�سي-مح ّمد باقر -بحار الأنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�صححة -ج� 74ص 311
(((
ّ

وعنه�« :Qإ َّن هلل عباداً من خلقه يفزع العباد �إليهم من حوائجهم� ،أ ّولئك
هم الآمنون يوم القيامة» (((.
وعن معاوية بن وهب قال :قلت لأبي عبد اهلل ال�صادق Qكيف ينبغي �أن
ن�صنع فيما بيننا وبين قومنا ،وفيما بيننا وبين خلطائنا من النا�س م ّمن لي�سوا
على �أمرنا؟ قال« :Qتنظرون �إلى �أئ ّمتكم الذين تقتدون بهم فت�صنعون
ما ي�صنعون ،فواهلل �إ َّنهم ليعودون مر�ضاهم ،وي�شهدون جنائزهم ،ويقيمون
ال�شهادة لهم وعليهم ،وي�ؤ ّدون الأمانة �إليهم» (((.
مكارم الأخالق

ّ
الخميني{ وخدمة الناس
اإلمام

الخميني {�« :أ َّن خدمة النا�س وال�سعي في ق�ضاء حاجاتهم،
يعتبر الإمام
ّ
والعمل على رفع الحرمان عنهم� ،أحد �أه ّم الوظائف التي ينبغي للم�ؤمنين �أن
يقوموا بها ،بل �إ َّنه يعتبر خدمتهم خدمة ّ
للحق المطلق �سبحانه وتعالى».
وحيث �إنَّ النف�س الإن�سان ّية تنزع �إلى ال�شعور بالف�ضل واالمتياز حينما تقوم
بالإح�سان وخدمة النا�س� ،أو قد تنطلق في هذا العمل بهدف الح�صول على
مكا�سب ذات َّية ،كال�شهرة ،وال�سمعة ،وك�سب و ّد النا�س ،ف�إ َّنه  Mيح ّذر ب�ش ّدة من
هذا وذاك ،ويعتبر �أنَّ النا�س هم الذين ينبغي �أن يكونوا في موقع الم َّنة ،لأ َّنهم
و َّفروا للآخرين و�سيلة للتق ُّرب �إلى اهلل ونيل ر�ضاه �سبحانه.
يقول{ في ر�سالته البنه:
« 140ما دمنا عاجزين عن �شكره تعالى ونعمائه التي ال نهاية لها ،فح ّبذا �أن ال
نغفل عن خدمة عباده ،فخدمتهم خدمة للح ِّق تعالى ،ولو �أ َّن الجميع منه.
ال ترى لنف�سك �أبداً ف�ض ً
ال على خلق اهلل حين تخدمهم ،فهم الذين يم ُّنون
((( ن.م .ج� 74ص 318
((( الكليني-الكافي -دار الكتب الإ�سالم ِّية �,آخوندي-الطبعة الثالثة ،ج� 2ص 464

علينا ح َّقاً بف�ضل كونهم و�سيلة �إلى اهلل ج ّل وعال ،وال ت�سعى لك�سب ال�شهرة
والمحبوب َّية عن طريق الخدمة ،فهذا بح ِّد ذاته حيلة من حبائل ال�شيطان
الذي يوقعنا في �شباكه.
واختر في خدمة عباد اهلل ما هو �أكثر نفعاً لهم ال لك ،وال لأ�صدقائك،
فهذا االختيار عالمة ال�صدق في الح�ضرة المقدَّ�سة هلل ج َل وعال».
ويقول{ في مو�ضع �آخر�« :أ ُّيها الم�ست�ضعفون ،نحن مرتهنون لإح�سانكم
و�إذا ك ّنا نليق فنحن خدَّامكم».
تزكية النف�س

خال�صة الدر�س

 - 1م ��ن �أه ��مّ ما ي�س ��اعد على ني ��ل مقام الق ��رب ،تربية النف� ��س على مكارم
الأخالق.
 -2لح�سن الخلق ثمار كثيرة ،منها �أ َّنها تثقل الميزان يوم القيامة.
 - 3على ال�س ��الك �أن يهتمّ بك ّل الأمور الأخالق ّية ،وخ�صو�ص� � ًا ما يرتبط منها
بمعاملة الآخرين.
 - 4ر َّك ��زت الآيات والروايات على مفاهيم �أخالق َّية عديدة ،مثل لين الجانب،
والمداراة وق�ضاء حاجات النا�س والعفو عنهم.
الخميني { في و�ص ��اياه على ق�ض ��اء حوائج النا�س ،و�أ ّنها
 - 5رك ��ز الإمام
ّ
تعتبر خدمة ّ
141
للحق �سبحانه ،وتكون الم ّنة لهم ال لنا.

للمطالعة

مكارم الأخالق

الخرا�ساني � ،Mإلى جانب نبوغه الباهر
كان الآخوند ال�شيخ مح ّمد كاظم
ّ
ومواهبه العظيمة ،يتح َّلى ب�سجايا �أخالق َّية و�صفات نبيلة متم ّيزة ،كان مخالف ًا
يحب الحقيقة ويع�شقها ،وكان يقول� :إنَّ تد ّين
لهواه ،يتج ّنب الترويج لنف�سه ،وكان ّ
لدي �إذا ق َّلدوا غيري ،لأ َّنهم ما داموا يق ّلدونني ال يمكنني �أن
�أبنائي �إ َّنما يثبت ّ
�أم ّيز هل دفعهم �إلى تقليدي ت�شخي�صهم غير المتح ّيز للواجب والوظيفة الدين ّية،
�أم �أنَّ �أهواءهم هي التي دفعتهم �إلى ترويج �أمر والدهم.
كان هناك �شخ�ص يهاجمه في المحا�ضرات وعلى المنابر ،فاحتاج ذات
م َّرة �إلى مال لتر ّدي �أحواله االقت�صاد ّية ،فح�ضر عند الآخوند مع جماعة من
مق ّلديه{ ومعهم مبلغ كبير من الحقوق ال�شرع ّية ،فطلبوا منه ب�أن ي�سمح لهم
ب�إعطاء المبلغ المذكور لذلك ال�شخ�ص ،فالتفت �إليهم وقال�« :إ ِّني لأعجب منكم
إلي ولديكم مثل هذا ال�شيخ الفا�ضل� ،أال تعلمون �أن يده بمنزلة
كيف �أتيتم � َّ
يدي ،و�أ َّن ما تعطونه من �سهم الإمام Qمهما كان مقداره مو�ضع قبول من
قبلي ...قوموا وقدّموا له هذا المبلغ ،و�أنا �أعطيكم �إي� ً
صاال به»َّ .ثم كتب ال�شيخ
الآخوند �أعلى اهلل مقامه الإي�صال المتعارف ّ
وو�شحه بتوقيعه و�س َّلمه �إليهم.
وحاول �أح ُد الح�ضور من �أ�صحاب الآخوند �أن ين ّبهه على ماه َّية ذلك ال�شخ�ص،
ظ ّن ًا منه ب�أن الآخوند ال يعرفه ،ف�أتى با�سم �شخ�ص ّية علمية كان يعار�ض الآخوند
 142في بع�ض تفا�صيل حركته ال�سيا�س ّية ،و�س�أل ذلك الرجل عن حاله ،وقد كان من
�أتباع تلك ال�شخ�ص ّية ،فبادر الآخوند وقال« :ال حاجة �إلى هذا ال�س�ؤال ف�أنا
�صحته،
التقيت بتلك ال�شخ�ص ّية العلم َّية اليوم في �أثناء الطريق وتع َّرفت على َّ
فهي وهلل الحمد على ما يرام».
َّثم ل َّما قام الرجل المذكور مع مرافقيه ليخرج من منزل الآخوند ،نه�ض

الآخوند رحمه اهلل وو َّدعه �إلى الباب احترام ًا وت�أد ّب ًا.
وفي اليوم الآخر ح�ض َر الرجل المذكور �إلى منزل الآخوند وقال :موالي �أنا
أنتم مع ذلك
م َّمن �أعار�ضكم ،وبقيت �أهاجمكم في محا�ضراتي وعلى المنابر ،و� ّ
تح�سنون � َّإلي!! فقال الآخوند{�« :أنا لم �أجد في الكتب الفقهية �أ َّن ا�ستحقاق
الخرا�ساني ومو ّد
�شخ�ص لأخذ الحقوق ال�شرع ّية م�شروط بممالأة الآخوند
ّ
ته».
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الدرس
الرابع عشر

العمل الصالح
وخير األعمال
تزكية النف�س

أهداف الدرس
�أن يم ّيز بين مكارم الأخالق والعمل ال�صالح.
�أن يعرف �أهم َّية الإخال�ص ومراتبه.
�أن يعرف مراتب ح�ضور القلب.
�أن يعرف العوامل الم�ؤ ِّثرة في ح�ضور القلب.
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تمهيد
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إلهي ،العمل ال�صالح ،وهو يدفع
م ّما ي�ساعد الإن�سان على نيل مقام ال ُقرب ال ّ
بالنف�س الإن�سان ّية في طريق التكامل ،يقول تعالى:
} َم ْن َعمِ َل َ�صال ًِحا ِّمن َذ َك ٍر �أَ ْو �أُنثَى َو ُه َو ُم�ؤْمِ ٌن َف َلن ُْح ِييَ َّن ُه َحيَا ًة َطيِّبَ ًة َولَن َْج ِزيَ َّن ُه ْم �أَ ْج َر ُهم
ِب�أَ ْح َ�س ِن َما َكانُو ْا يَ ْع َم ُلو َن{(((.
وقد �أ َّكد القر�آن الكريم كثير ًا على العمل ال�صالح ،و�أ َّنه الو�سيلة الوحيدة
ل�سعادة الإن�سان وتكامله ،وهذا العمل �إ َّما واجب �أو م�ستحب ،وقد حددت الواجبات
أهم هو القيام
كما ح ّددت الم�ستح ّبات في ال�شرع الحنيف ،ومن الوا�ضح �أنَّ ال َّّ
بالواجبات ،ف�إذا فرغ من الواجبات ينتقل �إلى الم�ستحبات ،فال يمكن ل�شخ�ص
ق�صر في الواجبات حتى لو بذل جهود ًا م�ضاعفة في
�أن ينال مقام القرب �إذا َّ
بع�ض
الم�ستحبات ،ومن هنا �سوف نبد�أ بالحديث عن الواجبات ،ون�شير �إلى ٍ
147
منهاَّ ،ثم نتح َّدث بعد ذلك عن بع�ض الم�ستح ّبات ،لكن بما �أنَّ الإخال�ص في
العمل م�شترك بينهما ،ويعد �شرط ًا �أ�سا�سي ًا للقرب ،ف�سنتع ّر�ض له ولمراتب
العبادة �أ ّو ًال.
(((�سورة النحل97 :

 -1الإخال�ص

العمل ال�صالح وخري الأعمال

�إنَّ مقام الإخال�ص من �أرفع المقامات ،وله �آثار جليلة ج ّد ًا ذكرتها الروايات
بالتف�صيل ،يقول ر�سول اهلل« :Pما �أخل�ص عبد �أربعين �صباحاً � اّإل جرت ينابيع
الحكمة من قلبه على ل�سانه»(((.
علي
وتلك القلوب المخل�صة ت�صبح موا�ضع لنظر اهلل تعالى ،يقول الإمام ّ
�« :Qأين الذين �أخل�صوا �أعمالهم هلل ،وط َّهروا قلوبهم لموا�ضع نظر
اهلل»(((.
وللإخال�ص مراتب عديدة� ،أدناها �أن يخل�ص المرء عباداته من ال�شرك والرياء
ل�صحة العبادة،
والعجب ،و�أن ي�ؤ ّد َيها هلل تعالى فقط ،وهذا الم�ستوى هو �شرط ّ
فال تكون العبادة �صحيحة من دونه ،وال ّ
�شك �أنَّ ن ّية المرء ت�ؤ ّثر في م�صيره يوم
القيامة ،يقول ر�سول اهلل�« :Pإذا عملت عم ً
ال فاعمل هلل خال�صاً ،ف�إ َّنه ال يقبل
ال�صادق�« :Qإ َّن اهلل
َ
من عباده الأعمال �إال ما كان خال�صاً»((( ،ويقول الإمام
يح�شر النا�س على ن َّياتهم يوم القيامة»(((.
 -2مراتب العبادة

لي�ست العبادة مرتبة واحدة ،بل هي تختلف باختالف ن َّية الذين ي�ؤ ّدونها،
وهم على فئات:
الفئة الأولى :الذين يعبدون اهلل تعالى خوف ًا من عذابه.
 148الفئة الثانية :الذين يعبدون اهلل طمع ًا في ج َّنته.
المجل�سي-مح ّمد باقر -بحار الأنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�صححة -ج� 70ص 242
(((
ّ
((( غرر الحكم �ص  102ح 17
((( المجل�سي -بحار االنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء -بيروت ـ لبنان  -الطبة الثانية الم�صححة
((( م .ن  .ج � 7ص 219

تزكية النف�س

إلهي ،و�إن كان الذين
هذه الأهداف ال ت�ض ّر بالعمل ،وهي توجب القرب ال ّ
لديهم هذه الأهداف ال تكون عبادتهم بم�ستوى الذين يقومون بها لأهداف
�أ�سمى.
الفئة الثالثة :وهم الذين يعبدون اهلل �ش ��كر ًا لنعمه ،وهذا الق�صد هو �أف�ضل
علي �« :Qإ َّن قوماً عبدوا اهلل رغب ًة فتلك عبادة
من غيره ،يقول الإمام ّ
التجَّ ��ار ،و�إ َّن قوماً عبدوا اهلل رهب� � ًة فتلك عبادة العبيد ،و�إ َّن قوماً عبدوا
اهلل �شكراً فتلك عبادة الأحرار» (((.
الفئ ��ة الرابع ��ة :الذين يعب ��دون اهلل تعالى لتربي ��ة �أنف�س ��هم وتزكيتها ،وهذا
الق�صد ال ي�ض ّر ب�إخال�ص العمل.
الفئة الخام�سة :الذين يعبدون اهلل تعالى لأ َّنهم يعرفونه ب�أ َّنه مفي�ض الخيرات
والكماالت ،فهو �أهل للعبادة وهم يخ�ش ��عون �أمامه ويخ�ض ��عون له ويح ّبونه،
لأ َّنهم وجدوه جدير ًا ب�أن يُعبَد ،وه�ؤالء هم �أف�ضل من غيرهم.
وال ب ّد من الت�أكيد على حقيقة ها ّمة وهي� :أنَّ الج َّد في العبادة يو�صل الإن�سان
�إلى الإخال�ص ،يقول �أمير الم�ؤمنين « :Qالإخال�ص ثمن العبادة» ((( ،وهنا
أحب هلل و�أبغ�ض هلل و�أعطى هلل ومنع هلل فهو
يكمل الإيمان ،فعنه« :Qمن � َّ
م َّمن يكمل �إيمانه» (((.
-3خير الأعمال

ال�صالة هي من �أف�ضل الأعمال ال�صالحة التي تدفع الإن�سان في طريق القرب
تقي» ((( ،وفي
من اهلل تعالى ،يقول الإمام الر�ضا « :Qال�صالة قربان ك ّل ّ
((( م.ن� .ص 196
((( غرر الحكم �ص  , 14ح 44
(((المجل�سي-مح ّمد باقر -بحار الأنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�صححة -ج � 7ص 248
ّ
((( الكليني-الكافي -دار الكتب الإ�سالم َّية �,آخوندي-الطبعة الثالثة ،ج� 3ص 265
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حديث �آخر له �« :Qأقرب ما يكون العبد من اهلل وهو �ساجد وذلك قوله
تعالىَ «:و ْا�س ُجدْ َوا ْقت َِرب»(((.
وال�صالة هذه هي ال�صالة التي ُتقبل فيها على اهلل ،وت�ؤ ّديها ب�شروطها ،ويكون
قلبك فيها حا�ضر ًا ،ولذا �سوف نتح َّدث عن ح�ضور القلب في ال�صالة.
 -4ح�ضور القلب في ال�صالة
العمل ال�صالح وخري الأعمال

ملكوتي ،وهي و�سيلة االت�صال باهلل تعالى ،والت�ض ّرع له
ال�صالة تركيب
ّ
وذكره ،وهي معراج الم�ؤمن ،وميزان قبول الأعمال ،وهي التي تنهى عن الفح�شاء
إلهي ،لكن ب�شرط �أن يكون فيها روح
والمنكر ،وفي ك ّل جزء من �أجزائها �س ّر � ّ
وحياة ،وروح ال�صالة ح�ضور القلب
والتوجه �إلى اهلل والخ�شوع بين يديه ،لأنَّ
ّ
ال�صالة بدون قلب ،كالج�سد من دون روح ،فح�ضور القلب هو روح ال�صالة ،ومن
دونه تكون ال�صالة ميتة.
فعن ر�سول اهلل�« :Pإ َّن من ال�صالة لما يقبل ن�صفها وثلثها وربعها
يلف كما ّ
وخم�سها �إلى الع�شر ،و�إ َّن منها لما ّ
يلف الثوب الخلق ،في�ضرب بها
وجه �صاحبها ،و�إ َّنما لك من �صالتك ما �أقبلت عليه بقلبك» (((.
وعن الإمام �أمير الم�ؤمنين« :Qال يقومنّ �أحدكم في ال�صالة متكا�س ً
ال
وال ناع�ساً ،وال يف ّكرن في نف�سه ف�إ ّنه بين يدي ر ِّبه ،و�إ َّنما للعبد من �صالته ما
�أقبل عليه منها بقلبه» (((.
علي بن الح�سين � Qأ َّنه �ص َّلى ف�سقط الرداء عن منكبيه ،فتركه
 150وروي عن ّ
حتى فرغ من �صالته ،فقال له بع�ض �أ�صحابه :يابن ر�سول اهلل �سقط ردا�ؤك عن
((( م.ن� .ص 265
المجل�سي-مح ّمد باقر -بحار الأنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�صححة  -ج� 84ص 26
(((
ّ
((( م.ن .ج� 84ص 239

منكبيك فتركته وم�ضيت في �صالتك؟ فقال « :Qويحك تدري بين يدي
من كنت؟ �شغلني واهلل ذلك عن هذا� ،أتعلم �أ َّنه ال يقبل من �صالة العبد � اَّإل ما
يتم
�أقبل عليه؟» ،فقال له :يابن ر�سول اهلل هلكنا �إذ ًا ،قال « :Qكال �إ َّن اهلل ُّ
ذلك بالنوافل» (((.
 -5مراتب ح�ضور القلب

 -6العوامل الم�ؤ ِّثرة في ح�ضور القلب

بمج َّرد �أن يقف الم�ص ّلي لل�صالة ،حتّى تبد�أ رياح الأفكار ت�أخذه يمين ًا و�شما ًال،
ال�ضروري الإلتفات �إلى �أمور قد تكون مفيدة في ح�ضور القلب:
فكان من
ّ
 -1مكان الخلوة :الأف�ضل للم�ص ِّلي �أن يختار مكان ًا لي�س فيه ما يلفت انتباهه
((( م .ن� .ص 265
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بع�ض منها ب�شكل مجمل:
لح�ضور القلب مراتب عديدة ،ن�شير �إلى ٍ
الأولى� :أن يكون الم�ص ّلي ملتفت ًا في �صالته بالإجمال هلل تعالى ،و�إن لم يكن
ملتفت ًا لمعاني الألفاظ بالتف�صيل.
متوجه ًا �إلى �أ ّنه
الثانية� :أن يلتفت الم�ص� � ّلي لمعاني الكلمات ،ف�ض ًال عن كونه ّ
يك ّلم اهلل تعالى ويت�ض ّرع �إليه.
الثالثة� :أن ي�صبح الم�ص ّلي عارف ًا بحقيقة ك ّل ذكر من �أذكار ال�صالة ،ف�ض ًال
عن كونه ملتفت ًا مع من يتك َّلم.
الرابعة� :أن تدخل تلك المعارف �إلى باطنه ب�ش ��كل كامل ،وهنا يكون الل�س ��ان
تابع ًا للقلب في �أفعاله.
الخام�س ��ة� :أن ي�صل الم�ص� � ّلي �إلى مرتبة الح�ضور الكامل ،فال يرى غير اهلل
ويغفل عن ك ّل ما �سواه.
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التوجه هلل تعالى ،ويحاول � اَّأل يلتفت �إلى ما حوله من �أمور ت�صرفه عن
عن ّ
التوجه له تعالى.
ّ
 - 2رفع الموانع :من قبيل �إذا كان م�ض ��طرب ًا لجهة العط�ش ،ب�أن ي�ش ��ربَ ثمَّ
ي�ص� � ّلي� ،أو �إن كان تعب ًا يرتاح ثمَّ ي�ص� � ّلي ،وهكذا ك ّل الأمور التي تمنعه عن
التوجه لل�صالة ،ولع ّل من �أخطر الموانع التع ّلق ب�أمور الدنيا ،كالمال والجاه
ّ
وغيرهما ،لذلك على الم�ص� � ّلي �أن يقطع عالقته بهذه الأمور ،ح ّتى ي�س ��هل
والتوجه نحو اهلل.
عليه ح�ضور القلب
ّ
توجه الإن�س ��ان هلل تعالى يرتبط بمقدار معرفته ،فمن
 - 3تقوية الإيمانَّ � :إن ّ
ي�صل �إلى �أكمل الإيمان ،ويتع َّرف على عظمة اهلل وقدرته ،ويرى اهلل تعالى
حا�ضر ًا� ،سيكون قلبه حا�ضر ًا لدى ال�صالة.
قال ر�سول اهلل« :Pاعبد اهلل ك�أ َّنك تراه ،ف�إن كنت ال تراه ف�إ َّنه يراك»(((.
علي بن الح�سين
وعن �أبان بن تغلب قال :قلت لأبي عبد اهلل� :Qإ َّني ر�أيت َّ
� Qإذا قام في ال�صالة غ�شي لو َنه لو ٌن �آخر ،فقال لي« :واهلل �إ َّن علي بن
الح�سين كان يعرف الذي يقوم بين يديه» (((.
 - 4ذك ��ر الم ��وت� :إذا التف ��ت الإن�س ��ان �إلى � َّأن الم ��وت قد ي�أتيه ف ��ي �أيّ وقت،
و� َّأن هذه ال�ص�ل�اة قد تكون �آخر �ص�ل�اة ي�ص ّليها ،فلن تكون �صالته ك�صالة
الغافلين ،ولذا من الم�ستح�س ��ن �أن يت�ص� � َّور الم�ص ِّلي � َّأن هذه ال�صالة التي
ي�ص� � ّليها قد تكون �آخر �ص�ل�اة ،و�أ َّنه لم َ
يبق �أمامه � اَّإل هذه اللحظات لتختمَ
152
�صحيفة �أعماله.
عن الإمام ال�صادق�« :Qإذا �ص ّليت �صالة فري�ضة ف�ص ِّلها �صالة مو ّدع؛
((( نهح الف�صاحة �ص 65
المجل�سي-مح ّمد باقر -بحار الأنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�صححة  -ج� 84ص 236
(((
ّ
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يخاف �أن ال يعود �إليها �أبداً ،ث َّم ا�صرف بب�صرك �إلى مو�ضع �سجودك ،فلو تعلم
من عن يمينك و�شمالك لأح�سنت �صالتك ،واعلم �أ َّنك بين يدي من يراك وال
(((
تراه».
 -5الته ّي�ؤ واال�س ��تعداد لل�ص�ل�اة :على الم�ص ّلي �أن يته ّي�أ لل�صالة ،فيقوم بك ّل
ما ذكرناه قبل �ص�ل�اته ،ويبد�أ بالأذان والإقامة ،ويقر�أ الأدعية الواردة في
هذا المجال ،ويقول« :يا مح�سن قد �أتاك الم�سيء» ..ف�إذا ح�صل الخ�شوع
ك َّبر تكبيرة الإحرام و�شرع في �صالته.
فان�س الدنيا وما فيها،
يقول الإمام ال�صادق �« :Qإذا ا�ستقبلت القبلة َ
والخلق وما هم فيه ،وا�ستفرغ قلبك عن ك ّل �شاغل ي�شغلك عن اهلل ،وعاين
نف�س ما �أ�سلفت ور ّدوا
ب�س ّرك عظمة اهلل ،واذكر وقوفك بين يديه ،يوم تبلو ك ّل ٍ
�إلى اهلل موالهم ّ
الحق ،وقف على قدم الخوف والرجاء ،ف�إذا ك َّبرت فا�ست�صغر
ما بين ال�سماوات العلى والثرى دون كبريائه ،ف�إ َّن اهلل تعالى �إذا َّ
اطلع على قلب
العبد وهو يك ّبر ،وفي قلبه عار�ض عن حقيقة تكبيره قال :يا كاذب �أتخدعني؟
وع ّزتي وجاللي لأحرم َّنك حالوة ذكري ،ولأحجب َّنك عن قربي والم�سا ّرة
بمناجاتي» (((.
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((( م.ن� .ص 230
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إلهي.
-1العمل ال�صالح يو�صل المرء �إلى مقام القرب ال ّ
 -2الإخال� ��ص من �أرفع المقام ��ات ،و�آثاره عظيمة في الدني ��ا والآخرة و�أدنى
ل�صحة العمل.
مراتبه �شرط ّ
 -3للعبادة مراتب تختلف بح�س ��ب ق�ص ��د وه ��دف الذين يقوم ��ون بها� ،أعلى
مراتبها من يعبد اهلل تعالى ح ّب ًا له ولأ ّنه �أهل للعبادة.
 - 4ال�ص�ل�اة من �أف�ض ��ل الأعمال التي تق ّرب العبد �إلى اهلل تعالى ،وهي التي
تكون مع ح�ضور القلب.
 -5لح�ض ��ور القل ��ب مراتب �أعالها �أن ي�ص � َ�ل الم�ص� � ّلي �إلى مرتبة الح�ض ��ور
الكامل.
 -7توج ��د عوامل عديدة م�ؤ ّثرة في ح�ض ��ور القلب ،منها رف ��ع الموانع ،وذكر
الموت ،والته ّي�ؤ لل�صالة.

للمطالعة

الصالة هبة إلهّية
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أبدي للبحث عن الحقيقة،
�إنَّ ال�صالة تم ّثل �أعظم الفرائ�ض في الميدان ال ّ
والذي ُفر�ض على الإن�سان بل ُجبل عليه و�أكثرها ت�أثير ًا ،ولع ّل البع�ض تع َّرف على
الفردي نحو الكمال فقط ،ولم ي�سمع بدورها
هذه الخ�صو�صية من خالل الجهد
ّ
الجماعي لمواجهة القوى الدنيو ّية المناه�ضة ،لذا يجب �أن
في ميدان الجهاد
ّ
نعرف �أنَّ الرجولة والثبات في المواجهات المختلفة ،مرتبطة بكون القلوب
والإرادات مليئة بال�صفاء والتو ّكل والثقة بالنف�س والأمل بح�سن العاقبة.
�إنَّ ال�صالة تم ّثل النبع الف َّوار الذي يفي�ض بك ّل هذه ،وفيو�ضات كثيرة �أخرى
على قلب وروح الم�ص ّلي ،وت�صنع منه �إن�سان ًا نق ّي ًا متفائ ًال ثابت الإرادة والعزم.
وما جاء في القر�آن ب�أنّ ال�صالة تنهى عن الفح�شاء والمنكر ،وو�صفت على
تقي ،وفي كلمة واحدة
النبي الخاتم Pب�أ َّنها معراج الم�ؤمن ،وقربان ك ّل ّ
ل�سان ّ
�أ َّنها عمود الدين ،وو�صفها الر�سول Pب�أ َّنها «ق ّرة عيني» يجب �أن يح ّثنا �إلى
الت�أ ّمل والع ُمق في فهم عظمة ال�صالة.
طبع ًا ،يجدر بنا �أن نعلم �أنَّ ال�صالة ال تعني التف ّوه ببع�ض الكلمات ،و�أداء بع�ض
الحركات ،فال تترتّب ك ّل هذه الفيو�ضات والبركات على �إيجاد �أمواج �صوتية،
والتوجه .فروح ال�صالة
و�أعمال بدن ّية ،دون �أن تبعث في هذا البدن روح الذكر
ّ
155
هي ذكر اهلل ،والخ�شوع والح�ضور �أمامه ،وهذه الكلمات والأفعال التي فر�ضت
إلهي� ،أف�ضل �إطار لروحه ،و�أقرب الطرق لو�صوله �إلى
على المك ّلف بالتعليم ال ّ
المح ّل المق�صود.
ف�صالة بال ذكر وح�ضور ،كبدن بال روح ،و�إطالق لفظ ال�صالة عليها و�إن
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لم يكن على �سبيل المجاز ،لكن ال ينبغي �أن يرتجى منها �أثر وخا�ص ّية ال�صالة
�أي�ض ًا.
وقد ورد الحديث عن هذه الحقيقة في الآثار الدينية بعنوان «قبول ال�صالة»،
وهكذا ورد �أ ّنه «لي�س لك من �صالتك � اَّإل ما �أقبلت عليه».
�إنَّ هذه ال�صالة موهبة لي�س لها بديل ،ومنبع في�ض ال يزول ،ن�ستثمرها
نحب ثاني ًا ،وهي بوابة مفتوحة �إلى ج ّنة وا�سعة ي�سودها
لإ�صالح �أنف�سنا �أ ّو ًال ،ومن ّ
ال�صفاء ،و�أ َّنه َل ِمن الم�ؤ�سف �أن يق�ضي الإن�سان عمره بجوار هذه الجنة وال يحاول
النبي العظيم« :Pو�أ ُمر
�أن يزورها� ،أو يدع َو �أح َّباءه �إليها ،فقد �أبلغ الوحي َّ
�أهلك بال�صالة وا�صطبر عليها» .واليوم اعتبروا هذا الخطاب موجه ًا �إليكم
وقدروا �أهم ّية ال�صالة ،هذه الحقيقة المق ّد�سة والد ّر ال�ساطع الذي هو هبة �إله ّية
لأ ّمة مح ّمد.P
الخا�ص �إزاء هذه الوظيفة.
ولك ّل منكم �سهمه
ّ
فعلى الآباء والأ ّمهات هداية الأبناء بالقول والعمل نحو ال�صالة .وعلى
المع ّلمين �إر�شاد طلاّ ب المدار�س والجامعات نحو هذه الحقيقة ال�ساطعة.
الإمام
الخامنئي}
ّ

الدرس
الخامس عشر

النوافل وصالة الليل
تزكية النف�س

أهداف الدرس
إلهي بت�شريع النوافل.
�أن يعرف وجه اللطف ال ّ
�أن يعرف النوافل اليوم ّية.
�أن يعرف �أهم ّية �صالة الليل و�آثارها.
157
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تمهيد
تزكية النف�س

ذكرنا في الدر�س الما�ضي �أنَّ ال�صالة هي �أف�ضل و�سيلة لل�سير وال�سلوك
تق�سم �إلى ق�سمين :واجبة،
والتق ّرب �إلى اهلل �سبحانه ،وال�صلوات �إجما ًال َّ
وم�ستح ّبة.
فال�صلوات الواجبة هي ال�صلوات اليوم ّية ،و�صالة الآيات ،و�صالة الميت،
و�صالة الطواف الواجب ،وال�صالة التي تجب على الإن�سان بنذر �أو يمين �أو عهد،
وق�ضاء ما فات على الأب من �صالة واجبة ،وهي واجبة على االبن الأكبر.
 -1النوافل اليوم ّية

و�أ َّما ال�صلوات الم�ستح ّبة فكثيرة �أه ّمها :النوافل اليوم ّية ،وهي �أربع وثالثون
ركعة على ال�شك ّل التالي :نافلة الظهر ثماني ركعات ،نافلة الع�صر ثماني ركعات،
نافلة المغرب �أربع ركعات ،نافلة الع�شاء ركعتان من جلو�س تع ّدان بركعة ،ونافلة 159
ال�صبح ركعتان� ،صالة الليل �إحدى ع�شرة ركعة.
وقد ورد الت�أكيد في الأحاديث على �أداء النوافل اليوم ّية ،و�أ َّنها مكملة لل�صلوات
الواجبة ،و�أنَّ لها ثواب ًا و�آثار ًا في الدنيا والآخرة.

العمل ال�صالح وخري الأعمال
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فعن ابي الح�سن Qقال�« :صالة النوافل قربان ك ِّل م�ؤمن»(((.
وعن الإمام ال�صادق�« :Qإ َّن العبد لترفع له من �صالته ن�صفها �أو ربعها
�أو خم�سها ،وما يرفع له � اَّإل ما �أقبل عليه منها بقلبه ،و�إ َّنما �أُمرنا بالنوافل
ليت ّم لهم بها ما نق�صوا من الفري�ضة»(((.
إلي عبدي
وعنه Qقال« :قال ر�سول اهلل Pقال اهلل تعالى :ما تح َّبب � ّ
إلي بالنوافل حتى �أح ّبه،
ب�شيءّ � ،
إلي م ّما افتر�ضته عليه ،و�إ َّنه يتح ّبب � ّ
أحب � ّ
ف�إذا �أحببته كنت �سمعه الذي ي�سمع به ،وب�صره الذي يب�صر به ،ول�سانه الذي
ينطق به ،ويده التي يبط�ش بها ،ورجله التي يم�شي بها� ،إذا دعاني �أجبته ،و�إذا
�س�ألني �أعطيته» (((.
� -2أهم ّية �صالة الليل

إلهي
�صالة الليل من � ّ
أهم النوافل التي لها �أثر كبير في نيل مقام القرب ال ّ
وتزكية النف�س ،فقد �أمر تعالى بها نب ّيه الكريم Pووعده عليها بالمقام الرفيع
قال تعالىَ } :ومِ َن ال َّل ْي ِل َفتَ َه َّجدْ بِهِ نَا ِف َل ًة لَّ َك َع َ�سى �أَن يَ ْب َعثَ َك َر ُّب َك َم َقا ًما َّم ْح ُمو ًدا{(((.
وقال تعالى في و�صف الم�ؤمنين} :تَت ََجا َفى ُجنُوبُ ُه ْم َع ِن ا ْل َم َ�ضاجِ ِع يَدْ ُعو َن َربَّ ُه ْم
خَ ْو ًفا َو َط َم ًعا َومِ َّما َر َز ْقنَا ُه ْم يُنفِ ُقو َن * َفلاَ تَ ْع َل ُم نَ ْف ٌ�س َّما �أُخْ فِ َي لَ ُهم ِّمن ُق َّر ِة �أَ ْعيُ ٍن َجزَاء ِب َما
َكانُوا يَ ْع َم ُلو َن{(((.
وقد و�صف اهلل تعالى عباده بقولهَ } :وعِ بَا ُد ال َّر ْح َم ِن الَّذِ َين يَ ْم ُ�شو َن َع َلى ْ أالَ ْر ِ�ض َه ْونًا
المجل�سي-مح ّمد باقر -بحار الأنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�صححة  -ج� 78ص 36
(((
ّ
((( م.ن� .ص 28
((( ن.م� .ص31
(((�سورة الإ�سراء79 :
(((�سورة ال�سجدة17-16 :

َو�إِ َذا خَ ا َطبَ ُه ُم ا ْل َجاهِ ُلو َن َقالُوا َ�سلاَ ًما * َوالَّذِ َين يَبِيتُو َن ِل َربِّهِ ْم ُ�س َّجدًا َو ِقيَا ًما{(((.
وقد ح َّثت الروايات ال�شريفة على �صالة الليل ،فقد جاء عن ر�سول اهلل:P
«�إ َّن اهلل ج ّل جالله �أوحى �إلى الدنيا �أن �أتعبي من خدمِ ك ،واخدمي من
رف�ضك ،و�إ َّن العبد �إذا تخ َّلى ب�س ّيدِّه في جوف الليل المظلم ،وناجاه �أثبت اهلل
رب! ناداه الجليل ج ّل جالله :لب ّيك عبدي،
رب! يا ّ
النور في قلبه ،ف�إذا قال يا ّ
علي �أكفك؛ ث َّم يقول ج ّل جالله لمالئكته :مالئكتي
�سلني �أعطك ،وتو َّكل ّ
انظروا �إلى عبدي فقد تخ َّلى في جوف هذا الليل المظلمَّ ،
والبطالون الهون،
والغافلون ينامون ،ا�شهدوا �أ ِّني قد غفرت له»(((.
تزكية النف�س

� -3آثار �صالة الليل

تح�سن الأخالق ،وتدر الأرزاق،
ذكرت ل�صالة الليل �آثار كثيرة ،من قبيل �أ َّنها ِّ
تح�سن الوجه،
وتذهب
ِّ
بالهم ،يقول الإمام ال�صادق �« :Qصالة الليل ِّ
وتح�سن الخلق ،وتط ّيب الريح ،وتد ُّر الرزق ،وتق�ضي الدين ،و ُتذهب باله ّم،
ِّ
وتجلو الب�صر»(((.
وحب المالئكة ،و�س َّنة
وقال ر�سول اهلل�« :Pصالة الليل مر�ضاة ّ
الربّ ،
الأنبياء ،ونور المعرفة ،و�أ�صل الإيمان ،وراحة الأبدان ،وكراهية ال�شيطان،
و�سالح على الأعداء ،و�إجابة الدعاء ،وقبول الأعمال ،وبركة في الرزق ،و�شفيع
بين �صاحبها وملك الموت ،و�سراج في قبره ،وفرا�ش تحت جنبه ،وجواب مع
منكر ونكير ،ومون�س وزائر في قبره �إلى يوم القيامة ،ف�إذا كان يوم القيامة 161
كانت ال�صالة ظلاّ ً فوقه ،وتاجاً على ر�أ�سه ،ولبا�ساً على بدنه ،ونوراً ي�سعى بين
((( �سورة الفرقان64- 63 :
(((المجل�سي-مح ّمد باقر -بحار الأنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�صححة -ج� 84ص 137
ّ
(((م .ن ج� 87ص 148

وحجة للم�ؤمن بين يدي اهلل تعالى ،وثق ً
ال في
يديه ،و�ستراً بينه وبين النارّ ،
الميزان ،وجوازاً على ال�صراط ،ومفتاحاً للج ّنة؛ ل ّأن ال�صالة تكبير ،وتحميد،
وت�سبيح ،وتمج ّيد ،وتقدي�س ،وتعظيم ،وقراءة دعاء ،و� ّإن �أف�ضل الأعمال ك ّلها
ال�صالة لوقتها» (((.
 -4كيف ّية �صالة الليل
العمل ال�صالح وخري الأعمال
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�صالة الليل �إحدى ع�شرة ركعة ،ت�ؤ ّدى ركعتين ركعتين ،ك�صالة ال�صبح ،ثماني
ركعات ت�ؤ ّدى بن ّية �صالة الليل ،وركعتان بن ّية �صالة ال�شفع ،وركعة بن ّية الوتر،
ولهذه ال�صالة �آداب و�أدعية عديدة ،تزيد في �آثارها وفوائدها.
خال�صة الدر�س

 -1النوافل اليوم ّية و�سيلة من و�سائل تزكية النف�س والتق ّرب �إلى اهلل.
إلهي.
� - 2صالة الليل من � ِّّ
أهم النوافل التي ت�ؤدّي �إلى مقام القرب ال ّ
ولذلك �أمر تعالى بها نب ّيه الكريم Pووعده عليها المقام المحمود.
 - 3ل�صالة الليل �آثار جليلة ،منها تح�سين الأخالق ،ود ّر الأرزاق ،ونيل المقام
الرفيع يوم القيامة.
� - 4ص�ل�اة الليل �إحدى ع�ش ��رة ركعة ،ت�ؤدّى ركعتين ركعتين ،ك�صالة ال�صبح،
والركعة الأخيرة ت�ؤدّى لوحدها.

((( م.ن� .ص 161

للمطالعة

زينب Oليلة الحادي عشر من المحّرم

(((

تزكية النف�س

في ليلة العا�شر من �شهر مح َّرم كانت زينب ،وكان الح�سين ،Qكانت زينب
 Oوكان الجميع ..ك ُّل �شخ�ص ،وك ُّل �شيء ..في ليلة الحادي ع�شر كانت زينب
ولم يكن غير زينب ،زينب �س ّيدة الن�ساء ..في هذه الليلة كانت زينب هي الراعي،
هي قائدة قافلة الأ�سرى وملج�أ الأيتام ..رغم ثقل الم�صائب ومرارتها ..كانت
زينب طود ًا �شامخ ًا واجهت الم�صائب ولم يرم�ش لها جفن.
تو َّلت حرا�سة الأ�سرى ،تو َّلت جمع الن�ساء والأطفال ..تو َّلت تجميع الهائمين
على وجوههم في ال�صحراء ،تو َّلت تمري�ض العليل ال�ضعيف ..كانت الروح
للأج�ساد التي فقدت الروح ..والبهجة للقلوب التي فقدت البهجة ،والرمق
للنفو�س التي فقدت الرمق.
كانت تم�ضي م�سرع ًة من هذه الجهة �إلى تلك ..تبحث ع َّمن افتقدت ..كان
�ضرب ال�سياط ي�ؤلمها..
ُ
و�أ�شواك ال�صحراء تدميها � ..اَّإل �أنَّ زينب تبحث عن اليتامى ..كان كبدها
يحترق ولك ّنها تبحث عن اليتامى..
هذا الج�سد الذي ه َّده الألم ..كان معجزة� ..أثبتت زينب كفاءة منقطعة
النظير ،فلم ي�سقط طفل تحت حوافر الخيل ..وال احترقت امر�أة بالنار ..وال
163
�ضاع طفل في تلك الليلة الم�ش�ؤومة.
توجهت
وبعد �أن �أنجزت زينب ك ّل هذه المها ّم ،واطم�أ ّنت على �سالمة الجميعَّ ،
�إلى اهلل ،وان�صرفت �إلى العبادة ،و�ص َّلت �صالة الليل .لقد كانت متعبة جد ًا ،بحيث
((( �سيماء ال�صالحين� :ص181

�أ َّنها لم ت�ستطع �أن ت�ص ّليها وقوف ًا ..ف�ص َّلت �صالة الليل من جلو�س وت�ض َّرعت �إلى
اهلل تعالى وابتهلت.
كانت زينب �إله ّية ..والإله ّيون هكذا يواجهون الم�صائب وال يرم�ش لهم جفن..
�صابرين� ..شاكرين.
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الدرس
السادس عشر

الجهاد والشهادة
تزكية النف�س

أهداف الدرس
�أن يعرف �أجر ومقام الجهاد وال�شهادة.
�أن يعرف �أهداف الجهاد ال�شخ�ص ّية واالجتماع ّية.
�أن يعرف ميزة الجهاد.
165

اجلهاد وال�شهادة
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تمهيد
تزكية النف�س

�إنَّ الجهاد لن�شر الدين ،و�إعالء كلمة التوحيد ،ولمواجهة الظلم والف�ساد ،من
العبادات التي تبعث على تكامل النف�س وتزكيتها ،وتوجب القربة من اهلل تعالى،
وقد �أ َّكد القر�آن الكريم كثير ًا على الجهاد و�أجره ومنزلته عند اهلل تعالى} :الَّذِ َين
�آ َمنُو ْا َو َه َاج ُرو ْا َو َجا َهدُو ْا فِي � َسب ِِيل ا ِهلل ِب�أَ ْم َوالِهِ ْم َو َ�أن ُف�سِ هِ ْم �أَ ْع َظ ُم َد َر َج ًة عِ ن َد ا ِهلل َو�أُ ْولَئ َِك ُه ُم
ا ْل َفا ِئ ُزو َن * يُبَ� ِّش ُر ُه ْم َر ُّب ُهم ِب َر ْح َمةٍ ِّم ْن ُه َورِ ْ�ض َوانٍ َو َجن ٍَّات لَّ ُه ْم فِي َها نَعِ ٌيم ُّمقِ ٌيم * خَ الِدِ َين فِي َها
�أَبَدًا �إِ َّن اهللُ عِ ن َد ُه �أَ ْج ٌر عَظِ ٌيم {(((.
 -1منزلة ال�شهيد

�أ َّكد القر�آن الكريم على ف�ضل ال�شهداء ومكانتهم و�أجرهم ونورهم ،يقول
تعالىَ } :و َال تَ ْح َ�سبَ َّن الَّذِ َين ُق ِت ُلو ْا فِي َ�سب ِِيل ا ِهلل �أَ ْم َواتًا بَ ْل �أَ ْحيَاء عِ ن َد َربِّهِ ْم يُ ْر َز ُقو َن{(((.
وهذه الآية تب ّين ذلك المقام ال�شامخ لل�شهداء ،لأنَّ القر�آن الكريم ال ي�صفهم 167
فقط بكونهم �أحياء ،بل يب ّين �أنّ لهم مقام «العند ّية» «عند ر ِّبهم» حيث يحيون في
ذلك المقام ،وي�أتيهم رزقهم فيه ،وينعمون بالأجر الوفير.
((( �سورة التوبة22-20 :
(((�سورة �آل عمران169 :

اجلهاد وال�شهادة

�إنَّ لل�شهيد منزلة عظيمة عند اهلل تعالى ،وقد �أ�شارت �آيات عديدة وروايات
كثيرة �إلى منزلته ،من قبيل �أ َّنه تغفر ذنوبه وتك َّفر عنه �س ّيئاته ،ويكون له المقام
الرفيع يوم القيامة ،ويكون له �أجره ونوره ،يقول تعالىَ } :و ُّ
ال�ش َهدَا ُء عِ ن َد َربِّهِ ْم لَ ُه ْم
�أَ ْج ُر ُه ْم َونُو ُر ُه ْم{(((.
وفي حديث ر�سول اهلل« :Pلل�شهيد �سبع خ�صال من اهلل� ،أ ّول قطرة من
دمه مغفور له ك ّل ذنب ،والثانية يقع ر�أ�سه في حجر زوجتين من الحور العين،
وتم�سحان الغبار عن وجهه وتقوالن مرحباً بك ،ويقول هو مثل ذلك لهما،
والثالثة :يك�سى من ك�سوة الج ّنة ،والرابعة تبتدره خزنة الج ّنة بك ّل ريح ط ّيبة
�أ ّيهم ي�أخذه معه ،والخام�سة �أن يرى منزله وال�ساد�سة يقال لروحه ا�سرحي
نبي
في الج ّنة حيث �شئتِ  ،وال�سابعة �أن ينظر في وجه اهلل ((( و�إ ّنها لراحة لك ّل ّ
و�شهيد» (((.
 -2تجارة الجهاد

ي�ش ّبه القر�آن الكريم القتال في �سبيل اهلل وال�شهادة بالتجارة مع اهلل تعالى،
�إ َّنها دعوة للجهاد ب�أ�سلوب يب ّين حقيقته ،وي�شير �إلى نتيجته العظيمة ،يقول تعالى:
الج َّن َة يُ َقا ِت ُلو َن فِي � َسب ِِيل ا ِهلل َفيَ ْقتُ ُلو َن
}�إِ َّن اهللُ ْا�شتَ َرى مِ َن ا ْل ُم�ؤْمِ ن َ
ِين �أَن ُف َ�س ُه ْم َو�أَ ْم َوالَ ُهم ِب�أَ َّن لَ ُه ُم َ
َويُ ْقتَ ُلو َن َو ْعدًا َع َل ْيهِ َح ًّقا فِي الت َّْو َرا ِة َوا ِلإ ِنج ِيل َوا ْل ُق ْر�آنِ َو َم ْن �أَ ْو َفى ِب َع ْهدِ ِه مِ َن ا ِهلل َف ْا�ستَ ْب�شِ ُرو ْا
ِببَ ْيعِ ُك ُم الَّذِ ي بَايَ ْعتُم بِهِ َو َذل َِك ُه َو ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظِ ُيم{(((.
الغني
� 168إ َّنها معاملة تجار ّية من �أروع المعامالت ،الطرف الأ ّول هو اهلل تعالى ّ
((( �سورة الحديد19 :
((( المق�صود �أنه ينظر �إلى �ألطاف اهلل �سبحانه وتعالى وفيو�ضاته الال متناهية  ,فيعي�ش بذلك �آفاق الرحمة الإله ّية
الوا�سعة
(((الحر العاملي  -مح ّمد بن الح�سن  -و�سائل ال�شيعة  -م�ؤ�س�سة �أهل البيت  -الطبعة الثانية  1414ه.ق -.ج� 6ص 5010
((( �سورة التوبة 111

عن العالمين ،الطرف الثاني هم الم�ؤمنون باهلل واليوم الآخر ،الثمن :الج ّنة
الخالدة ،المثمن� ،أنف�س الم�ؤمنين و�أموالهمَّ ،ثم ي�شير تعالى �إلى نتيجة هذه
المعاملة« :ذلك هو الفوز العظيم».
� -3أهداف الجهاد

 -4الإيثار ميزة الجهاد

ي�ضحي ب�أغلى ما لديه في �سبيل الو�صول �إلى هدفه،
�إنَّ المجاهد م�ستع ّد �أن ّ
وهو القرب من اهلل تعالى والح�صول على ر�ضوانه� ،إنَّ روح المجاهد ت�ضيق بعالم
الما ّدة والماد ّيات ،وهو يترك ك ّل ما في عالم الدنيا من مغريات� ،إ َّنه يريد الو�صول

تزكية النف�س

الجهاد في �سبيل اهلل عبادة ك�سائر العبادات ،وله �أهداف �شخ�ص ّية
واجتماعية:
�أ ّو ًال الهدف ال�سامي للمجاهدَّ � :إن الهدف من الجهاد قد يكون �أمر ًا �شخ�ص ّي ًا،
وقد يكون �أمر ًا اجتماع ّي ًا.
�أ  -الهدف ال�شخ�ص � ّ�ي :وهو الهدف الأ�س ��مى والأ�سا�س والذي ي�شترك فيه ك ّل
المجاهدين ،متى كان هو ر�ض ��ا اهلل �سبحانه وتعالى ،ف�ساحة المعركة هي
الخا�ص ��ة التي يك ��ون المجاهد فيها قريب ًا م ��ن اهلل ع ّز وج ّل،
م ��ن الأمكنة
ّ
الخامنائي }�«:س ��احة القتال هي �ساحة التعبّد ،فال ت�أثير
يقول الإمام
ّ
فيه ��ا لأيّ عام ��ل �آخ ��ر ح ّتى للعق ��ل ،و�إذا ك ّن ��ا ملتفتين �إلى هذه الم�س� ��ألة
وجعلنا التقوى هدفنا والتحرّك لر�ضا اهلل غاية لنا عندها �ستتح ّقق ك ّل
�أهدافنا».
االجتماعي :وهو الهدف الذي يراد منه ن�شر راية الإ�سالم و�إعالء
ب  -الهدف
ّ
كلمة اهلل ،والقيام هلل بحفظ حدوده و�أحكامه وتعاليمه.
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�سريع ًا �إلى اهلل تعالى لي�صل �إلى مقام اللقاء الخالد ،ف�إ ّنك عندما تتح ّدث عن
الجهاد في �سبيل اهلل تعالى ،تتح ّدث عن البذل والعطاء ،حيث �إنَّ المجاهد يعطي
من وقته وحياته وراحته في �سبيل اهلل تعالى ،وهذا ما ي�س ّمى بالبذل ،ولو اقت�ضى
ي�ضحي المجاهد ب�أكثر م ّما يبذل لنف�سه �صار هذا البذل يدعى �إيثار ًا ،قال
�أن ّ
تعالىَ }:ويُ�ؤْ ِث ُرو َن َع َلى �أَن ُف�سِ هِ ْم َولَ ْو َكا َن بِهِ ْم خَ َ�ص َا�ص ٌة{(((.
خال�صة الدر�س
اجلهاد وال�شهادة

َّ � -1إن الجهاد عبادة تو�صل �إلى مقام القرب ،وتبعث على تزكية النف�س.
 - 2لل�ش ��هيد منزلة كبيرة عند اهلل تعالى ،حيث و�ص ��ل �إلى مقام اللقاء ،لقاء
اهلل تعالى ،ليبقى عنده ويرزق من رزقه.
� -3ش� � َّبه الق ��ر�آن الكريم الجه ��اد بالتجارة ،حي ��ث يبيع الم�ؤمن ��ون �أرواحهم
لي�شتروا الج ّنة.
َّ � -4إن المجاهد له �أهداف �سامية من جهاده ،ولذا ينال المقام الرفيع.
َّ � - 5إن المجاهد ي�ؤ ِثر عالم البقاء على عالم الفناء ،وهو يريد �أن يترك الدنيا
لي�صل �إلى �آخرته.
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((( �سورة الح�شر9:

للمطالعة

الدعاء المستجاب

(((

تزكية النف�س

«ال ّله ّم ال تر ّدني �إلى �أهلي وارزقني ال�شهادة»� ،سمعت هذه الجملة من
زوجها عمر بن الجموح ،عندما لب�س المة حر ِبه واتجه لي�شترك مع الم�سلمين،
ولأ ّول م ّرة ،في معركة �أحد ،كانت الم ّرة الأولى التي ي�ساهم فيها عمرو بن
الجموح بالجهاد مع الم�سلمين ،لأ َّنه كان �أعرج ًا .وطبق ًا للآية الكريمة }لَ ْي َ�س
ي�ض َح َر ٌج{((( ف�إ َّنه كان
الَ ْع َمى َح َر ٌج َولاَ َع َلى ْ أ
َع َلى ْ أ
الَ ْع َر ِج َح َر ٌج َولاَ َع َلى ا ْل َم ِر ِ
معذور ًا من الجهاد ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد كان له بنون �أربعة ي�شهدون
النبي Pالم�شاهد ،ولم يكن يظنّ �أحد ب�أنّ عمرو ًا مع ما هو عليه من
مع ّ
ال�شرعي ،يحمل �سالح ًا ويلتحق بجي�ش الم�سلمين لال�شتراك في هذه
العذر
ّ
المعركة.
لهذا ال�سبب �أراد قومه �أن يمنعوه فقالوا له� :أنت رجل �أعرج وال حرج عليك،
النبي ،Pقال� :أيذهبون �إلى الج ّنة و�أجل�س �أنا معكم؟ ول َّما
وقد ذهب بنوك مع ّ
النبي Pوقال له :يا ر�سول اهلل� ،إنّ
لم يجد ب ّد ًا من التخ ّل�ص منهم ،ذهب �إلى ّ
قومي يريدون �أن يحب�سوني عن الجهاد والخروج معك ،واهلل �إ ِّني لأرجو �أن �أط�أ
بعرجتي هذه في الج ّنة.
�أ َّما �أنت فقد عذرك اهلل ،وال جهاد عليك.
171
علي ،ولك ّني مع ذلك �أريد
�أنا �أعلم يا ر�سول اهلل ب�أنَّ الجهاد غير واجب ّ
الذهاب.
((( مرت�ضى مطهري  -ق�ص�ص الأبرار  -دار التعارف  -بيروت ـ لبنان  -ترجمة جعفر بهاء الدين � -ص 186
((( �سورة النور61 :

اجلهاد وال�شهادة

النبي Pلقومه :ال عليكم �أن تمنعوه ،لع ّل اهلل يرزقه ال�شهادة ،فخ ّلوا
فقال ّ
عنه.
يحارب في الرعيل الأ ّول ،وهو يعرج في م�شيته ،وكان
كان عمرو بن الجموح
ُ
يقول�( :أنا واهلل م�شتاق �إلى الج ّنة) وكان ابنه يعدو في �أثره حتّى ُقتال ،بعد �أن
الحرب ال�ش�ؤوم ،عادت
حاربا �شوق ًا بالموت وزهد ًا في الحياة ،وبعد �أن خمدت نار
ّ
الن�ساء وكانت عائ�شة مع من عاد منهنّ  ،وفي الطريق وقع نظرها على هند زوجة
عمرو بن الجموح ،وهي تقود بعير ًا متّجهة جهة المدينة ،ف�س�ألتها :عندك الخبر
فما وراءك؟
خير� ،أ َّما ر�سول اهلل ف�صالح ،وك ّل م�صيبة بعده جلل ،ر ّد اهلل الذين كفروا
بغيظهم.
َمنْ ه�ؤالء القتلى؟
�أخي وابني وزوجي.
�إلى �أين تذهبين بهم؟
�إلى المدينة �أقبرهم.
قامت هند ،وقادت بعيرها نحو المدينة ،كان البعير يم�شي متثاق ًال نحو
المدينة ،و�أخير ًا برك ،فقالت عائ�شة :برك بعيرك لثقل ما حمل.
ال ،لي�س لهذا ال�سبب لأ ّنه قوي ج ّد ًا ولربما حمل ما يحمله البعيران ،يجب
وجهت به �إلى المدينة ،برك م ّرة
� 172أن يكون هناك �سبب �آخر ،وزجرته فقام ،فل َّما َّ
وجهته راجعة �إلى �أحد �أ�سرع في م�شيه ،فما ر�أت (هند) هذا الو�ضع
�أخرى ،فل َّما َّ
النبي Pوقالت له يا ر�سول اهلل� ،إ ّني و�ضعت
العجيب من بعيرها ،رجعت �إلى ّ
ج�سد �أخي وابني وزوجي على البعير ،حتى �أقبرهم في المدينة ولكن هذا الحيوان
ال يقبل بالم�سير �إلى المدينة ،ويتّجه ب�سرعة �إلى �أحد.

تزكية النف�س

النبي� :Pإنّ الجمل لم�أمور.
فقال ّ
توجه �إلى �أحد؟
هل قال عمرو زوجك �شيئ ًا عندما ّ
هم ال
توجه �إلى �أحد ،ا�ستقبل القبلةَّ ،ثم قال :ال ّل ّ
نعم يا ر�سول اهلل� ،إ ّنه لما ّ
تر ّدني �إلى �أهلي وارزقني ال�شهادة.
ولذلك ال يم�ضي الجمل نحو المدينة� ،إنَّ اهلل �سبحانه وتعالى ال يريد �أن يرجع
هذا الج�سد �إلى المدينةَّ ،ثم قال� :Pإنَّ منكم يا مع�شر الم�سلمين من لو �أق�سم
على اهلل ال�ستجاب له ومنهم زوجك عمرو بن الجموح.
النبي Pبدفنهم في �أحد فدفنواَّ ،ثم قال لهند :قد ترافقوا
بعد ذلك� ،أمر ّ
في الج ّنة جميع ًا عمرو بن الجموح بعلك ،وخالد ابنك ،وعبد اهلل �أخوك.
يا ر�سول اهلل ،فادع لي ع�سى �أن يجعلني معهم.
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الدرس
السابع عشر

كتمان السـرّ
تزكية النف�س

أهداف الدرس
�أن يعرف �أهم َّية كتمان ال�س ّر.
�أن يحذر من �أخطار �إف�شاء الأ�سرار على الأ�شخا�ص والم�سيرة.
�أن يكت�سب ملكة كتمان ال�س ّر وق ّلة الكالم.
175

ال�رس
كتمان
ّ

176

تمهيد
تزكية النف�س

�إنَّ كتمان ال�س ّر من ق�ضايا الأخالق العمل َّّية ،التي ينبغي �أن ال ُيغفل عنها وعن
�أهم َّيتها ،من ِق َب ِل الم�ؤمنين الذين يهت ُّمون بتربية �أنف�سهم وتزكيتها على مكارم
الأخالق.
الفردي� ،أم
�إنّ ك ّل �س ّر ي�ؤ ّدي �إف�شا�ؤه �إلى مف�سدة� ،سواء على الم�ستوى
ّ
إجتماعي ،فهذا ال�س ُّّر يجب كتمانه من باب حرمة الإ�ضرار بالنف�س �أو
ال
ّ
الآخرين �أو �إيذائهم ،فال يعطى هذا ال�س ّر �إلى من يمكن �أن تترتّب على �إعطائه
له تلك المحاذير ،وال ريب في كون هذا الأمر �سوف ي�ؤ ّدي �إلى الم�ساعدة على
نجاح الم�ؤمنين في �أعمالهم العا ّمة االجتماع ّية والدين ّية ،م ّما ي�ؤ ّدي �إلى توفير
كثير من الأجواء والإمكان ّيات والعوامل التي ت�ساعد الكثيرين على الأخذ ب�سبيل
التوجه نحو بناء النف�س وتهذيبها وال�سير في طريق القرب
التد ّين ،ما يعني ّ
177
إلهي.
ال ّ
� -1أهم ّية الكتمان

النبي « : Pا�ستعينوا
�أعطى المع�صومونRللكتمان اهتمام ًا ّ
خا�ص ًا ،فعن ّ

على ق�ضاء حوائجكم بالكتمان»(((وعن �أمير الم�ؤمنين�« :Qس ّرك �أ�سيرك،
ف�إن �أف�شيته �صرت �أ�سيره»(((.
وعنه� Qأي�ض ًا« :جمع خير الدنيا والآخرة في كتمان ال�س ّر وم�صادقة
الأخيار ،وجمع ال�ش ّر في الإذاعة ومواخاة الأ�شرار»(((.
 -2موارد الكتمان

ال�رس
كتمان
ّ

والعائلي،
ال�شخ�صي
توجد موارد كثيرة لكتمان ال�س ّر ،منها ما يتع ّلق بالجانب
ّ
ّ
واالقت�صادي ،ومنها ما يرتبط بالجانب
ال�سيا�سي
ومنها ما يرتبط بالجانب
ّ
ّ
الديني:
والع�سكري ،والجانب
أمني
ّ
ّ
ال ّ
�أ -الجان ��ب ال�شخ�ص � ّ�ي والعائل � ّ�ي :ففيم ��ا يرجع �إل ��ى حياة الإن�س ��ان اليوم ّية
الخا�ص ��ة ،والخا�ض ��عة
والعائل ّي ��ة ،والت ��ي تبقى على حفظ بع�ض الأ�س ��رار
ّ
للتبدّل والتغ ّير ،فمن كتم �س� � ّره �أمكنه تجنب الأخطاء .فقد ورد عن الإمام
علي Qقوله«:من كتم �سرّه كانت الخيرة بيده»(((.
ّ
خا�ص بالعاملين في هذا المجال،
ب  -الجانب ال�سيا�س � ّ�ي واالقت�ص ��اديّ  :وهو ّ
وعليه ��م التح� � ّرز م ��ن �إف�ش ��اء �أيّ معلوم ��ة يمك ��ن لها �أن ت�ض� � ّر بم�ص ��الح
الم�سلمين.
أمني والع�س ��كريّ  :ولع ّله �أكثر الموارد �أهم ّية لكتمان ال�س ّر ،ل ّأن
ج  -الجانب ال ّ
العد ّو ي�ستفيد من المعلومات المف�شاة ب�سرعة ،ويلحق ال�ضرر بالم�سلمين.
الديني :وهذا يرتبط ب�إف�شاء بع�ض �أ�سرار الدين ،م ّما قد ي�ستغ ّله
 178د  -الجانب
ّ
الأعداء للت�شنيع على الدين والم�سلمين.
((( الري�شهري -ميزان الحكمة  -دار الحديث  -قم  -الطبعة الأولي  -ج � - 1ص63
((( م .ن .ج� - 2ص 1282
((( المجل�سي -بحار االنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء  -بيروت ـ لبنان  -الطبعة الثانية الم�صححة  -ج � - 71ص 178
(((المجل�سي  -بحار الأنوار  -ج � - 72ص

ال�سر؟
 -3ع َّمن ْ
نكتم ّ
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�إنَّ كتمان ال�س ّر يجب �أن يكون عن:
علي« :Qكن من عد ّوك على
 - 1الأعداء :ومنهم المنافقون ،فعن الإمام ّ
�أ�ش ّد الحذر» (((.
وعنه« :Qال ت�شاور عد ّوك وا�ستره خبرك» (((.
 - 2الأ�صدقاء :الذين ال م�صلحة �ضرور ّية في معرفتهم بال�س ّر.
فعن ال�صادق« :Qال تطلع �صديقك من �س ّرك � اَّإل على ما لو َّ
اطلع عليه
عد ّوك لم ي�ض ّرك ،ف�إ َّن ال�صديق قد يكون عد ّواً يوماً ما» (((.
علي« :Qلي�س ك ّل مكتوم ي�سوغ �إظهاره لك ،وال ك ّل معلوم يجوز �أن
وعن ّ
تعلمه غيرك» (((.
ال�سر
 -4فوائد كتمان ّ

لكتمان ال�س ّر فوائد عديدة تربو ّية وعمالن ّية ن�شير �إلى بع�ضها:
علي« :Qالظف ��ر بالحزم،
�أ � -إ َّن ��ه عام ��ل مه� � ّم في تحقيق الن�ص ��ر :فع ��ن ّ
والحزم ب�إجالة الر�أي ،والر�أي بتح�صين الأ�سرار» ((( .كما � َّأن انت�شار ال�س ّر
فيه مخاطر عديدة ،فقد جاء عن الإمام ال�ص ��ادق Qفي تف�س ��ير قوله
تعالىَ } :ويَ ْقتُ ُلو َن ال َّن ِبيِّينَ ِب َغ ْي ِر ا ْلحَ ِّق{ �أ َّنه قال�« :أما واهلل ما قتلوهم ب�أ�سيافهم
ولكن �أذاعوا عليهم و�أف�شوا �سرّهم ف ُقتلوا» (((.
((( غرر الحكم
((( م .ن ج� 2ص 802
((( مو�سوعة اال�ستخبارات والأمن ج� 3ص294
((( نهج البالغة حكمة 859
((( م .ن 48
إ�سالمية �,آخوندي-الطبعة الثالثة ،ج� 2ص 371
((( �أ�صول الكليني-الكافي -دار الكتب ال ِّ
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ب  -الحفاظ على التوازن المعنويّ للمجتمع :ل َّأن �إف�ش ��اء الأ�سرار قد ي�ؤدّي
�إل ��ى �إيجاد حاالت من البلبلة في المجتمع ،يقول تعالىَ } :و�إِ َذا جَ اءه ُْم �أَ ْم ٌر مِّنَ
���ول َو ِ�إلَى �أُ ْو ِلي ا َلأم ِْر ِم ْنه ُْم لَ َع ِل َم ُه الَّ ِذينَ
الأَم ِْن �أَ ِو ا ْل َخ ْو ِف �أَ َذاعُو ْا ِب ِه َولَ ْو َردُّو ُه ِ�إلَى ال َّر ُ�س ِ
ي َْ�ستَن ِب ُطونَ ُه ِم ْنه ُْم{(((.
ال�سر
 -5دوافع �إف�شاء ّ

ال�رس
كتمان
ّ

توجد دوافع كثيرة قد يكون �أحدها �أو بع�ضها ال�سبب لإف�شاء ال�س ّر ،منها:
الجهل ،وعدم الوعي بعواقب الأمور ،والثقة العمياء بالآخرين� ،أو ال�ضعف في
تقوى اهلل ع ّز وج ّل ،فقد ذكرنا �أنَّ �إف�شاء ال�س ّر قد يترتّب عليه �أمور عديدة هي
في واقعها حرام كالإ�ضرار بالآخرين ،والإيذاء وهتك الحرمات .وهذه الأمور
فيما لو ح�صلت والعياذ باهلل� ،سيكون من نتائجها االبتعاد عن �ساحة القرب
الرب.
إلهي ،وملء �صحيفة الأعمال ب�أ�ش ّد الذنوب التي ت�س ّود القلب وت�سخط ّ
ال ّ
يهتم بتربية نف�سه ،وبناء �شخ�ص ّيته،
من هنا كان على الإن�سان الم�ؤمن الذي ّ
�أن يراعي م�س�ألة حفظ الل�سان عن المح ّرمات ،والتي من �أبوابها عدم مراعاة
كتمان ال�س ّر ،وقد �أ�شار الإمام ال�صادق� Qإلى بع�ض موارده حيث قال« :ال
ترموا الم�ؤمنين وال تت ّبعوا عثراتهم ،ف�إ َّن من ي ّتبع عثرة م�ؤمن ي ّتبع اهلل ع ّز
وج ّل عثرته ،ومن ي ّتبع اهلل ع ّز وج ّل عثرته يف�ضحه في بيته» (((.
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(((�سورة الن�ساء83 :
((( الميرزا النوري  -م�ستدرك الو�سائل  -م�ؤ�س�سة �آل البيت عليهم ال�سالم لإحياء التراث  -بيروت  -لبنان  -ج 9
�ص 109

خال�صة الدر�س

تزكية النف�س

 -1يجب كتمان ال�س ّر عن ك ّل من ي�ؤدّي �إف�شا�ؤه �أمامه �إلى مف�سدة.
 - 2كتمان ال�س ّر من �أهمّ موا�صفات الإن�سان الم ّتقي.
� - 3أ ّكدت الآيات والروايات الواردة عن المع�صومين Rكثير ًا على �ضرورة
كتمان الأ�سرار الع�سكريّة والأمن ّية وغيرها.
 - 4لكتم ��ان ال�س� � ّر فوائد كثيرة؛ منها �أ َّنه ي�س ��اعد على تحقيق الن�ص ��ر وعلى
حفظ التوازن المعنويّ في المجتمع.
 - 5توج ��د دواف ��ع عديدة لع ��دم مراعاة كتمان ال�س� � ّر �أه ّمها �ض ��عف الجانب
التقوائي في ال�شخ�ص ّية.
ّ
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للمطالعة

غزوة ّ
مكة(((

ال�رس
كتمان
ّ

ق�صة فتح م ّكة قال :ل َّما و َّلى �أبو �سفيان
عن مح ّمد بن جبير بن مطعم في ّ
راجع ًا ،قال ر�سول اهلل Pلعائ�شة :ج ّهزينا و�أخفي �أمرك! وقال ر�سول اهلل:P
«ال ّلهم خذ على قري�ش الأخبار والعيون ح ّتى ن�أتيهم بغتة».
ويقال :قال« :Pال ّلهم خذ على قري�ش �أب�صارهم فال يروني � اَّإل بغتة ،وال
ي�سمعون بي � اَّإل فج�أة».
قالوا :و�أخذ ر�سول اهلل Pبالأنقاب ،فكان عمر بن الخطاب يطوف على
الأنقاب ق ّيم ًا بهم فيقول :ال تدعوا �أحد ًا يم ّر بكم تنكرونه � اَّإل رددتّموه ،وكانت
الأنقاب م�سلمة � ،اَّإل من �سلك �إلى م ّكة ف�إ َّنه يتح ّفظ به وي�س�أل عنه �أو ناحية م ّكة.
قالوا :فدخل �أبو بكر على عائ�شة وهي تج ّهز ر�سول اهلل ،Pتعمل قمح ًا �سويق ًا
أهم ر�سول اهلل Pبغزو؟ قالت :ما �أدري.
ودقيق ًا وتمر ًا ،فقال :يا عائ�شةّ � ،
هم ب�سفر ف�أذنينا نته ّي�أ له.
قال� :إن كان ر�سول اهللَّ P
قالت :ما �أدري .لع َّله يريد بني �سليم ،لع ّله يريد ثقيف ًا .لع ّله يريد هوازن!
أردت
فا�ستعجمت عليه حتّى دخل ر�سول اهلل Pفقال له �أبو بكر :يا ر�سول اهللَ � ،
�سفر ًا؟ قال ر�سول اهلل :Pنعم .قال� :أف�أتجهز؟ قال :نعم .قال �أبو بكر :و�أين
أخف ذلك يا �أبا بكر! و�أمر ر�سول اهلل بالجهاز،
 182تريد يا ر�سول اهلل؟ قال :قري�ش ًا ،و� ِ
قال� :أولي�س بيننا وبينهم م َّدة؟ قال� :إ ّنهم غدروا ونق�ضوا العهد ،ف�أنا غازيهم.
وقال لأبي بكر� :أط ِو ما ذكرتُ لك! فظا ٌّن يظنّ �أنَّ ر�سول اهلل Pيريد ال�شام.
وظا ٌّن يظنّ ثقيف ًا ،وظا ٌّن يظنُّ هوازن.
((( ابن �أبي الحديد � -شرح نهج البالغة  -ج� 17ص265

الدرس
الثامن عشر

النظم واالنضباط
تزكية النف�س

أهداف الدرس
�أن يعرف �أهم َّية الإن�ضباط ومراعاة الأنظمة.
والعامة.
الخا�صة
�أن يمتلك دواعي نظم الحياة
ّ
ّ
�أن يكت�سب ملكة الإن�ضباط وااللتزام ب�أوامر القيادة بقنواتها.
183

ال�رس
كتمان
ّ
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تمهيد
تزكية النف�س

تتوجه �إلى �أفراد الم�ؤمنين ،توجد مجموعة من
�إنَّ التكاليف الإله ّية كما قد ّ
تتوجه �إلى مجتمع الم�ؤمنين ،ك�إقامة العدل والدفاع عن الإ�سالم..
التكاليف ّ
وهنا �إذا �أراد الم�ؤمنون �أن ينجحوا في �أعمالهم ،وي�صلوا �إلى �أهدافهم ،ال
ب َّّد لهم من مراعاة مجموعة من العوامل وال�شروط التي تع ّد �أ�سا�س ّية للنجاح في
�أعمالهم الإدار ّية واالجتماع ّية..
أهم تلك العوامل هو نظم الأمر والإن�ضباط �أثناء العمل.
ومن � ِّ
�إنَّ الإ�سالم كما يريد للفرد �أن ينجح في �أعماله ،وي�ستقيم في �أموره ،و�أن
يجهد في تزكية نف�سه ،لي�صل �إلى مقام القرب ،ف�إ َّنه ي�ؤ ّكد على الأخذ بتلك
الأ�سباب ال�سيا�س ّية والإدار ّية التي يكون لها نتائج ترتبط بنجاح الأهداف الكبرى
والعا ّمة لمجتمع الم�ؤمنين.
185
�إنَّ نظم الأمر وتنظيم �ش�ؤوننا وح�سن الإدارة ،يجب �أن ي�شمل جميع مجاالت
حياتنا� ،سوا ًء منها الفرد ّية �أم االجتماع ّية ،وال ن�ستطيع �أن ّ
ننظم �أمورنا العا ّمة �إذا لم
ننجح في تنظيم �أمورنا الفرد ّية ،وقد اعتنى الإ�سالم بك ّل هذه المجاالت ابتدا ًء من
ا�ستغالل الوقت� ،إلى الإ�ستفادة من ك ّل الطاقات التي منحها اهلل تعالى للإن�سان.

 -1بين التقوى ونظم الأمر

النظم واالن�ضباط

�إنَّ التقوى �شرط �أ�سا�س ،لك ّنها ال تكفي لوحدها حتّى ننجح في �أعمالنا العا ّمة
و�إداراتنا ،بل ال ب َّّد من مراعاة جملة من الأمور التي ترتبط بالتدبير وح�سن
الوالية ونظم الأمر .يقول �أمير الم�ؤمنين Qلولديه الح�سن والح�سين: Q
«�أو�صيكما وجميع ولدي و�أهلي ومن بلغه كتابي بتقوى اهلل ونظم �أمركم»(((.
وهنا يجب الت�أكيد على العالقة الوثيقة بين التقوى ونظم الأمور ،وعلى الحاجة
�إليهما مع ًا ،لأنَّ االعتماد على �أحدهما دون الآخر لن يو�صلنا �إلى المطلوب،
ولح�سا�س ّية هذا المو�ضوع و�أهم َّيته ،فقد ت�ص ّدى القر�آن له ،وب َّين التنظيم
التكويني }لاَ َّ
ال�ش ْم ُ�س يَنبَغِ ي لَ َها �أَن تُدْ رِ َك ا ْل َق َم َر َولاَ ال َّل ْي ُل
الدقيق� ،سواء في المجال
ّ
وال�سيا�سي ،يقول
الت�شريعي
َ�سابِقُ ال َّن َهارِ َو ُك ٌّل فِي َف َل ٍك يَ ْ�سبَ ُحو َن{((( �أم في المجال
ّ
ّ
�أمير الم�ؤمنين Qفي و�صفه للقر�آن�« :أال �إ َّن فيه علم ما ي�أتي ،والحديث عن
الما�ضي ،ودواء دائكم ،ونظم ما بينكم» (((.
 -2النظم في �سيرة المع�صومين R

�إنَّ الذي يقر�أ ال�سيرة الحيات ّية للمع�صومين ،Rولعلمائنا الأعالم ،يرى
د ّقة التنظيم في حياتهم ،وحر�صهم على الإ�ستفادة من ك ّل الإمكان ّيات والطاقات
للقيام بالواجبات الإله ّية� ،إنَّ تنظيم ر�سول اهلل Pللحياة ال�سيا�س ّية واالجتماع ّية،
حتّى مع اليهود في المدينة ،خير �شاهد على هذا الأمر� ،إنَّ التنظيمات الإدار ّية
 186الرائعة التي برزت في دولة الحقّ والعدل التي �أقامها �أمير الم�ؤمنين ،Qمثال
وا�ضح �أي�ض ًا ،ولنرجع �إلى عهده� Qإلى مالك الأ�شتر (ر�ضوان اهلل عليه)
((( نهج البالغة� ،ص 977
((( �سورة ي�س40 :
((( نهج البالغة ،خ 158

تزكية النف�س

عندما اَّوله م�صر ،لنلحظ روعة التنظيم في فكر الإمام ،Qوكما ينقل عن
الإمام
الخميني{ د ّقة تنظيمه لأوقاته ولأموره ،وقد تج َّلى نظم الأمر ،الذي
ّ
اهتم به الإمام اهتمام ًا بالغ ًا في قيادته للأ ّمة ،في مرحلة الثورة وفي مرحلة
ّ
الدولة �أي�ض ًا.
ويتج ّلى نظم الأمر في الموارد المال ّية ،كما يتج ّلى في �صرف الوقت والجهد،
حيث دعا الإ�سالم �إلى �صرف ك ّل قر�ش في مورده المق ّرر �شرع ًا ،وهذا ما فعله
�أمير الم�ؤمنين Qعندما �أتاه �أحد �أ�صحابه وهو في بيت المال ،ول ّما �أراد �أن
توجه �إليه الإمام قائ ًال :ب�أنَّ ما تريد �أن
ي�س�أل الإمام Qعن بع�ض الأمورّ ،
�شخ�صي؟ ول ّما �أجابه ب�أ ّنه
ت�س�أل عنه هل هو �أمر من �أمور الم�سلمين �أم هو �أمر
ّ
�شخ�صي ،قام الإمام Qب�إطفاء ال�س ّراج الذي هو ملك لبيت المال.
�أمر
ّ
�إنَّ ك ّل هذه الم�سائل تدخل في مفهوم ح�سن الوالية الذي �أ ّكدت عليه
الروايات ،بل وت�ضمنته الأدعية ،لأ َّنه مفهوم يمتلك بعد ًا تربو ّي ًا معنو ّي ًا ،ف�ض ًال
العملي ،وم ّما ت�ضمنته بع�ض الأدعية ،كدعاء مكارم الأخالق ،فقد ورد
عن بعده
ّ
فيه« :و�سمني ح�سن الوالية» ((( ولخطورته فقد ا�ستعاذ الإمام زين العابدين
 Qمن مقابله �إذ يقول« :ال ّله ّم �إ ّني �أعوذ بك من �سوء الوالية لمن تحت
�أيدينا.(((»..
إ�سالمي
 -3النظم في الت�شريع ال
ّ

وهنا ن�شير باخت�صار �إلى بع�ض قوانين الإ�سالم في عالم النظام والإن�ضباط،
ت�شمل مختلف �أبعاد حياة الإن�سان:
( )1الإمام زين العابدين-Qال�صحيفة ال�سجادية  -دعاء مكارم الأخالق � -ص 110
(((م.ن� .ص 57
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أ  -في العبادة

النظم واالن�ضباط

النظام والإن�ضباط في العبادة يعني االعتدال الذي تفيد مراعاته في
ا�ستمرارها ودوامها.
وهو �أي�ض ًا البعد عن الإفراط والتفريط الذي ي�ؤ ّدي �إلى التعب والنفور وق�ساوة
القلب.
فينبغي �أن يرفق الإن�سان بنف�سه حال الإتيان بالعبادة ،في�ؤ ّديها بح�سب قابل ّيته
النف�سي.
وا�ستعداده
ّ
عن الر�سول�« :Pإ َّن هذا الدين متين ،ف�أوغلوا فيه برفق وال تكرهوا عبادة
(((
اهلل �إلى عباد اهلل».
(((
وعن الإمام ال�صادق« :Qال تكرهوا �إلى �أنف�سكم العبادة».
فالإتيان بالعبادة ينبغي �أن ي�صاحبه رغبة وميل ،لأنَّ �إلزام النف�س بكثرة
التكاليف العباد ّية الم�ستح ّبة يثقل عليها ،م ّما ي�س ّبب حالة من النفور والفرار من
العبادة ،حتى يحمل الإن�سان نف�سه عليها حم ًال ،قد ي�ؤ ّدي به الأمر �إلى تركها من
الأ�سا�س ،مع ما ي�صاحبه من �إح�سا�س بالتق�صير والبعد عن اهلل.
ب  -في الحياة الشخص ّية
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يهتم الإ�سالم برعاية النظام والعدالة في حياة الفرد الم�سلم ،بما ي�شمل
ّ
مختلف �ش�ؤونه الحيات ّية ،ومنها:

((( الكليني  -الكافي -دار الكتب الإ�سالم ّية  -الطبعة الثالثة -ج � - 2ص 86
((( م .ن .ج � - 2ص 86

 - 1النظافة:

 -2الترتيب:

تزكية النف�س

يحب
يحب الط ّيب ،نظيف ّ
عن ر�سول اهلل� Pأ َّنه قال�« :إ َّن اهلل ط ّيب ّ
(((
النظافة».
وقالَّ :P
«تنظفوا بك ّل ما ا�ستطعتم ،ف�إ َّن اهلل تعالى بنى الإ�سالم على
(((
النظافة ،ولن يدخل الج ّنة � اَّإل ك ّل نظيف».
يتوجه �إلى تنظيف القلب الذي هو
و�صحيح �أنَّ االهتمام الأكبر ينبغي �أن ّ
الأ�سا�س�« :إ َّن اهلل ال ينظر �إلى �صوركم وال �إلى �أموالكم ،ولكن ينظر �إلى
قلوبكم»(((.
وال�صحة في الهيئة واللبا�س ،با�ستعمال
اهتم برعاية النظافة
غير �أنَّ الإ�سالم ّ
ّ
الم�شط وال�سواك والتط ّيب والتزام ح�سن الظاهر.

�أولى الإ�سالم الترتيب وح�سن الهيئة اهتمام ًا في تعاليمه الأ�سا�س ّية ،فعن
جابر بن عبد اهلل قال� :أتانا ر�سول اهلل Pفر�أى رج ًال �شعث ًا قد تف َّرق �شعره،
(((
فقال�« :Pأَ َما كان يجد ما ي�س ّكن به َ�ش ْع َرهُ».
وكان Pك ّلما �أراد الخروج �إلى الم�سجد� ،أو لزيارة بع�ض �أ�صحابه ،ينظر
في المر�آة� ،أو في �صفحة من الماء ال�صافي ،فيم�شط �شعره ،ويرتّب ثيابه،
َّ
يحب من عبده �إذا خرج �إلى �إخوانه �أن يته ّي�أ لهم
ويتعطر َّثم يقول�« :Pإ َّن اهلل ُّ
(((
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ويتج َّمل».
((( محمد الري�شهري  -ميزان الحكمة  -دار الحديث  -قم  -الطبعة الأولى -ج � - 4ص 3302
((( م.ن .ج � -4ص 3303
((( الميرزا النوري-م�ستدرك الو�سائل -م�ؤ�س�سة �آل البيت (ع) لإحياء التراث الطبعة المحققة الأولى -ج �-11ص 265
((( محمد الري�شهري-ميزان الحكمة  -دار الحديث  -قم  -الطبعة الأولى-ج � -4ص 3302
((( الحر العاملي  -و�سائل ال�شيعة  -م�ؤ�س�سة �آل البيت (ع) لإحياء التراث الطبعة الثانية-ج �-5ص 11

فالإ�سالم يريد للإن�سان الم�ؤمن �أن يظهر في مجتمعه على �أكمل وجه ،و�أح�سن
العملي ،ح�ضارة هذا الدين وكماله.
�صورة ليعك�س� ،إلى جانب �سلوكه
ّ
 - 3االعتدال في الم�صرف:

النظم واالن�ضباط

ينبغي مراعاة ح ّد االعتدال والتوازن ،وعدم الإفراط والإ�سراف ،في موارد
الطعام وال�شراب واللبا�س ،و�ش�ؤون الحياة وزاد ال�سفر والح�ضر...
والتنظيم في الم�صرف يعني و�ضع برنامج محا�سبة دقيقة لموارد الدخل
يتم اجتناب الفو�ضى
والإنتاج والم�صروف ،وموارد الإ�سراف والتبذير ،حيث ّ
التي ت�ؤ ّدي �إلى ال�ضياع والفقر.
ذم اهلل �سبحانه وتعالى المب ّذرين والم�سرفين في كتابه العزيز ،بقوله:
فقد َّ
ال�شيَاطِ ِين َو َكا َن َّ
} َو َال تُبَ ِّذ ْر تَ ْبذِ ي ًرا * ِ�إ َّن ا ْل ُمبَ ِّذرِ َين َكانُو ْا ِ�إخْ َوا َن َّ
ال�ش ْي َطا ُن ِل َربِّهِ َك ُفو ًرا{(((.
ِين{(((.
وقال تعالى} :و ُك ُلو ْا َو ْا�ش َربُو ْا َو َال ت ُْ�س ِر ُفو ْا �إِنَّ ُه َال يُ ِح ُّب ا ْل ُم ْ�س ِرف َ
وفي حديث للإمام
الع�سكري Qيقول فيه�« :إ َّياك والإ�سراف ف�إ َّنه من فعل
ّ
(((
ال�شيطنة».
وهذا الت�أكيد على التنظيم في الم�صرف ال يقف عند حدود الحياة ال�شخ�ص ّية،
بل يطال �أي�ض ًا موارد الأموال العا ّمة وبيت مال الم�سلمين.
فالحكومة ت�ستطيع �أن تخطو في �إدارة المجتمع خطوات وا�سعة �إلى الأمام،
�إذا جعلت لم�صارفها برنامج ًا وتخطيط ًا مدرو�س ًا يقوم على �أ�سا�س االحتياجات
 190ال�ضرور ّية لأبناء المجتمع.
(((الإ�سراء27-26 :
(((الأعراف31 :
((( المجل�سي  -بحار االنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء-بيروت ـ لبنان-الطبعة الم�صححة الثانية-ج �- 50ص 292

ج  -في العالقات االجتماع ّية
 -1تنظيم الوقت:

تزكية النف�س

�أحد عوامل توفيق الإن�سان في عالقاته و�أموره االجتماع ّية هو اال�ستفادة
ال�صحيحة من الوقت ،وتنظيم برنامج الأعمال والمطالعات واللقاءات وغيرها.
وتج ّنب الفو�ضى التي ت�ؤ ّدي �إلى الحرمان من كثير من الفر�ص والندم عليها.
ففي و�ص ّية �أمير الم�ؤمنين Qالأخيرة لولديه يقول�« :أو�صيكما وجميع
(((
�أهلي وولدي ومن بلغه كتابي بتقوى اهلل ونظم �أمركم».
يو�سع على نف�سه ليجد
فبقدر ما ينظم المرء �أوقاته على الأعمال ،بقدر ما ّ
مت�سع ًا من الوقت ،لم يكن ليح�صل عليه لوال هذا الأمر.
ق�سم الإمام الكاظم الأوقات �إلى �أربعة فقال« :Qاجتهدوا في �أن
وقد َّ
يكون زمانكم �أربع �ساعات� :ساعة لمناجاة اهلل ،و�ساعة لأمر المعا�ش ،و�ساعة
لمعا�شرة الإخوان الثقاة الذين يع ّرفونكم عيوبكم ويخل�صون لكم في الباطن،
و�ساعة تخلون فيها لل ّذاتكم في غير مح ّرم ،وبهذه ال�ساعة تقدرون على
(((
الثالث �ساعات».
 - 2العهود والعقود:

من مظاهر النظام في الإ�سالم �أي�ض ًا العمل بمقت�ضى العهود والعقود
يتم قطع طريق الإنكار وبروز االختالفات فيما بعد .يقول
وتنفيذها بد ّقة ،حتى ّ
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اهلل تعالى} :يَا �أَ ُّي َها الَّذِ َين �آ َمنُو ْا ِ�إ َذا تَدَايَنتُم ِب َد ْي ٍن ِ�إلَى �أَ َج ٍل ُّم َ�س ًّمى َفا ْكتُبُو ُه َو ْليَ ْكتُب بَّ ْينَ ُك ْم
َكات ٌِب بِا ْل َعدْ لِ {(((.
((( م.ن  -ج � - 42ص 256
((( المجل�سي  -بحار االنوار -م�ؤ�س�سة الوفاء-بيروت ـ لبنان-الطبعة الم�صححة الثانية-ج � - 75ص 321
(((�سورة البقرة281 :
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وفي �آية �أخرى ت�أكيد على الوفاء بالعهدَ } :و�أَ ْو ُفو ْا بِا ْل َع ْهدِ ِ إ� َّن ا ْل َع ْه َد َكا َن
َم ْ�س ؤُ�و ًال{(((.
(((
فليف �إذا وعد».
وقال ر�سول اهلل« :Pمن كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر ِ
هذا االهتمام ب�ضرورة االلتزام بالوفاء بالعهد مطلوب ،حتى مع غير الم�سلمين
ولو كان عد ّو ًا ،وفي ذلك ي�شير �أمير الم�ؤمنين Qفي عهده لمالك الأ�شتر،
وبين َع ُد ِّو َك ُع ْق َد ًة �أو�أَلب�س َت ُه َ
بقوله« :و� ْإن َع َقد َْت بي َن َك َ
فحط َعهد ََك
منك ِذ َّم ًة ُ
(((
بالوفاء وار َع ذ ّمتك بالأمانة».
و�إذا كان هذا الحال مع الأعداء ،ف�إنَّ الرعية �أولى بالوفاء بالعهد بل والإح�سان
والعطف ،وفي ذلك يتابع �أمير الم�ؤمنين Qقوله لمالك الأ�شترَ « :و�أَ ْ�ش ِع ْر قل َب َك
ال َّر ْح َم َة لِل َّرعِ َّي ِة وال َم َح َّب َة ل ُه ْم وال ُّل ْط َف ِب ِه ْم ،اَ
ول ت ُكو َن َّن علي ِه ْم َ�س ُبعاً َ�ضارِياً َتغ َت ِن ُم
لك في الدين ،و�إ َّما َنظي ٌر َ
�أَكلَ ُه ْمَ ،ف ِ�إ َّنهُم ِ�ص ْن َفانِ � :إ َّما �أ ٌخ َ
لك في َ
الخلقِ »(((.
د-الحربوشؤونها

�إنَّ التزام النظام ،والإن�ضباط في الحرب ،ي�ش ّكل عام ًال مه ّم ًا من عوامل
الن�صر الم�ضافة �إلى العوامل الأخرى ،كالإيمان باهلل ،والتو ّكل عليه ،وتدبير
القيادة ووحدتها ،وااللتزام بالأوامر والنواهي القيادية..
والعملي في جهاز الدعم في
النظري
وهذا التنظيم واجب في التدبيرين
ّ
ّ
�ساحة الجهاد ،وفي ترتيب �صفوف الجند والوحدات الع�سكر ّية ،وكذلك في
 192توقيت الهجوم والإن�سحاب ،وحتّى فترات الإ�ستراحة ،وذلك لئلاّ ي�ضيع الكثير
من الجهود وي�ؤ ّدي ذلك �إلى الهزيمة.
(((�سورة الإ�سراء34 :
((( الكليني  -الكافي -دار الكتب الإ�سالم ّية  -الطبعة الثالثة -ج � -2ص 364
((( �أمير الم�ؤمنين Qنهج البالغة -دار المعرفة  -بيروت ـ لبنان  -ج � - 3ص 106
((( م.ن-.ج � - 3ص 84
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وقد كانت �سيرة الر�سول Pكذلك في حروبه ،فهو Pقبل دعوته للتعبئة
العا ّمة كان يجمع الأفراد ،ويك ّلف ك ّل �شخ�ص بتكليف مع ّين ال يتع ّداه لغيره .ومن
لوازم النظام التزام العنا�صر ب�أوامر القادة ،وعدم تخلفهم �أبد ًا عن ذلك،
وبعدهم عن القرارات الذات ّية ،واالنفعاالت العاطف ّية وغيرها من الأمور التي قد
ت�ؤ ّدي �إلى الهزيمة.
وفيما يتع ّلق باالهتمام بالنظام حتّى في فترات الإ�ستراحة و�أخذ الإجازات
يقول تعالى في كتابه الكريم�} :إِنَّ َما ا ْل ُم�ؤْمِ نُو َن الَّذِ َين �آ َمنُوا بِا ِهلل َو َر ُ�سولِهِ َو�إِ َذا َكانُوا َم َع ُه
َع َلى �أَ ْم ٍر َجامِ ٍع لَ ْم يَ ْذ َهبُوا َحتَّى يَ ْ�ستَ�أْذِ نُو ُه ِ�إ َّن الَّذِ َين يَ ْ�ستَ�أْذِ نُونَ َك �أُ ْولَئ َِك الَّذِ َين يُ�ؤْمِ نُو َن بِا ِهلل
َو َر ُ�سولِهِ َف ِ�إ َذا ْا�ستَْ�أ َذنُ َ
وك ِلبَ ْع ِ�ض � َش�أْنِهِ ْم َف�أْ َذن لِّ َمن �شِ ئْتَ مِ ْن ُه ْم َو ْا�ستَ ْغفِ ْر لَ ُه ُم اهللَ �إِ َّن اهللَ َغ ُفو ٌر
َّرحِ ٌيم{(((.
وهكذا ينبغي للمجاهد �أن يجعل �أمر النظام والإن�ضباط في الحرب بك ّل
�ش�ؤونها ن�صب عينيه ،ومو�ضع اهتمامه ،حتّى يتح ّقق الن�صر والعزّة للإ�سالم
والم�سلمين بعون اهلل تعالى.
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َّ � - 1إن مراعاة نظم الأمر والإن�ضباط م ّما ي�ساعد على نجاحنا في �أعمالنا.
 - 2م ّما ال ّ
�شك فيه � َّأن نجاح الم�ؤمنين في �أمورهم �سوف يوجد ظروف ًا منا�سبة
و�إمكان ّيات ج ّيدة للعمل في �سبيل تزكية النف�س وتهذيبها.
َّ � - 3إن نظم الأم��ر م� ّم��ا �أ ّك ��دت عليه الو�صايا وال��رواي��ات ال ��واردة عن
المع�صومين .R
الخميني { يرى
 - 4من يقر�أ �س ��يرة الر�س ��ول Pوالأئ َّمة Rوالإم ��ام
ّ
بو�ضوح �أروع �آيات النظم والإن�ضباط.
َّ � - 5إن ح�سن الوالية الذي �أ ّكدت عليه الروايات والأدعية يقت�ضي نظم �أمورنا،
في العبادة وفي الحياة ال�شخ�ص ّية وفي العالقات االجتماع ّية وفي مجاالت
الحرب و�ش�ؤونها.

للمطالعة

مخالفة التكليف

(((
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كان في «جبل �أحد» ِ�شعب (ثغرة) وقد ك َّلف ر�سول اهلل Pخم�سين رج ًال من
إ�سالمي ،و�أ َّمر عليهم عبد
ال�شعب ،وحماية ظهر الجي�ش ال
الرماة بمراقبة ذلك ِ
ّ
اهلل بن جبير وكان قد �أمر قائدهم ب�أن ين�ضحوا الخيل ويدفعوها عن الم�سلمين
بالنبل ،ويمنعوا عنا�صر العد ّو من الت�سلل من خاللها ،وال يغادروا ذلك المكان،
�سواء انت�صر الم�سلمون �أم انهزمواَ ،غ َلبوا �أم ُغل ُبوا.
وفعل الرماة ذلك ،فقد كانوا في �أثناء المعركة يحمون ظهور الم�سلمين،
النبي و�أ�صحابه،
وير�شقون خيل الم�شركين بالنبل فتو ِّلي هاربة ،حتّى �إذا ظفر ّ
وانك�شف الم�شركون منهزمين ،ال يلوون على �شيء ،وقد تركوا على �أر�ض المعركة
غنائم و�أموا ًال كثيرة ،وقد تبعهم بع�ض رجال الم�سلمين م ّمن بايع ر�سول اهللP
على بذل النف�س في �سبيل اهلل ،وم�ضوا ي�ضعون ال�سالح فيهم حتّى �أجه�ضوهم
عن الع�سكر� ،أ َّما �أكثر الم�سلمين فقد وقعوا ينتهبون الع�سكر ويجمعون الغنائم،
تاركين مالحقة العد ّو وقد �أغمدوا ال�سيوف ،ونزلوا عن الخيول ظ ّن ًا ب�أنَّ الأمر
قد انتهى.
نقيم
فلما ر�أى الرماة الم�س�ؤولون عن مراقبة ِ
ال�شعب ذلك قالوا لأنف�سهم :و ِل َم ُ
هنا من غير �شيء وقد هزَ م اهلل العد ّو فلنذهب ونغنم مع �إخواننا.
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فقال لهم �أميرهم عبد اهلل بن جبير� :ألم تعلموا �أنَّ ر�سول اهلل Pقال لكم:
احموا ظهو َرنا فال تبرحوا مكانكم ،و�إن ر�أيتمونا ُنقتل فال تن�صرونا ،و�إن ر�أيتمونا
غ ِنمنا فال ت�شركونا ،احموا ظهورنا؟
((( ابن �أبي الحديد� -شرح نهج البالغة  -دار �إحيلء الكتب العربية ـ الطبعة الأولى -ج � - 14ص ( 240بت�ص ّرف)

ولكن �أكثر الرماة خالفوا �أمر قائدهم هذا وقالوا :لم يرد ر�سول اهللP
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هذا ،وقد � َّ
أذل اهلل الم�شركين وهزمهم .ولهذا نزل �أربعون رج ًال من الرماة من
الجبل ،ودخلوا في ع�سكر الم�شركين ينتهبون مع غيرهم من الم�سلمين الأموال،
اال�ستراتيجي في الجبل ،ولم يبق مع عبد اهلل بن جبير � اّإل
وقد تركوا مو�ضعهم
ّ
ع�شرة رجال!
وهنا ا�ستغل خالد بن الوليد ،ق َّلة الرماة في ثغرة الجبل ،وكان قد حاول مرار ًا
�أن يت�س ّلل منها ،ولك ّنه كان يقاب ُل في ك ّل م ّرة بنبال الرماة ،فحمل بمن معه من
الرجال على الرماة في حملة التفاف َّية ،وبعد �أن قاتل من بقي عند الثغرة وقتلهم
ب�أجمعهم ،انحدر من الجبل وهاجم الم�سلمين الذين كانوا من�شغلين بجمع
الغنائم ،وغافلين عما جرى فوق الجبل ،و�أوقعوا في الم�سلمين �ضرب ًا بال�سيوف
وطعن ًا بالرماح ،ورمي ًا بالنبال ،ور�ضخ ًا بالحجارة ،وهم ي�صيحون تقوي ًة لجنود
الم�شركين.
فتفرقت جموع الم�سلمين ،وعادت فلول قري�ش ت�ساعد خالد ًا وجماعته،
و�أحاطوا جميع ًا بالم�سلمين من الأمام والخلف ،وجعل الم�سلمون يقاتلون حتّى
ُقتل منهم �سبعون رج ًال.

النبي ،Pوعدم ان�ضباطهم
�إنَّ هذه النك�سة تعود �إلى مخالفة الرماة لأوامر ّ
اال�ستراتيجي ع�سكر ّي ًا ،والذي
تحت ت�أثير المطامع الماد ّية ،وتركهم ذلك المكان
ّ
اهتم به القائد الأعلى ،Pو�أ ّكد ب�ش َّدة على المحافظة عليه ،ودفع � ّأي هجوم
َّ
 196من ِق َبل العد ّو عليه .وبذلك فتحوا الطريق من حيث ال ي�شعرون للعد ّو ،بحيث
هاجمتهم الخيل بقيادة خالد بن الوليد ،فدخل �إلى �أر�ض المعركة من ظهر
ووجه �إلى الم�سلمين تلك ال�ضربة النكراء!
الجي�ش الإ�سالميّ ،
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