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الحمد هلل ربِّ العالمين, وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء والمر�سلين, 

د بن عبد اهلل, وعلى اآله الطّيبين الطاهرين ... نا اأبي القا�سم محمَّ دنا ونبيِّ �سيِّ

وبعد,

والمعارف  العلوم  �سل�سلة  �سمن  من  هو  النف�س(  )تزكية  الكتاب  هذا  فاإنَّ 

ة التي ي�سدرها  مركز نون للتاأليف والترجمة, لتلبية حاجات الدرو�س  الإ�سالميِّ

هاّمة  مو�سوعات  والتحليل  بالبحث  يتناول  وهو  المتنوعة,  ة  الثقافيَّ والدورات 

ة, وال�سير وال�سلوك وتزكية النف�س الإن�سانّيّة. في مادة الأخالق الإ�سالميِّ

وقد ا�ستمدَّ  الكتاب معظم م�سامينه من كتاب العالمة ال�سيخ اإبراهيم الأميني 

)تزكية النف�س وتهذيبها(, حيث تّم تلخي�س بع�س اأبحاث هذا الكتاب وتبويبها 

وو�سعها في اإطار منهجّي ودرا�سّي مفيد مع جملة اأبحاث اإ�سافية اأخرى, راأينا اأنَّ 

الم�ستويات التي يخاطبها هذا الكتاب بحاجة اإليها.

ال�سابقة,  للمطالب  اأكثر  تنقيح  اإلى  الجديدة  الطبعة  هذه  في  عمدنا  وقد 

التي  الفقرات  بع�س  واإدراج  مو�سوعّيًا,  وترتيبها  تبويبها,  واإعادة  وتحقيقها, 

وردت في محا�سرٍة لل�سهيد محمد باقر ال�سدر حول حّب الدنيا.

المقّدمة



6

ة
م
د

ق
مل

ا

كما اهتّم المركز باإخراج الكتاب في حّلة جديدة, باعثة على �سهولة القراءة 

والعود اإلى الكتاب والرغبة فيه.

الطالب  نن�سح  والف�سيلة,  المعرفة  لطالب  الكتاب  هذا  م  نقدِّ اإذ  ونحن 

والأ�ساتذة الرجوع اإلى الم�سدر الذي ا�ستمدَّ  منه هذا الكتاب اأبحاثه اإن اأرادوا 

التو�ّسع, �سائلين المولى �سبحانه اأن ينفع بكتابنا هذا المجاهدين وكّل من يبتغي 

, واهلل من وراء الق�سد. الكمال وال�سعادة والو�سول اإلى مقامات القرب الإلهّيّ

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل ربِّ العالمين.

 مركز نون للت�أليف والرتجمة   
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التزكية ومعرفة النفس

 اأن يعرف معنى التزكية واأهّمّيته�.

 اأن يمّيز الخ�س�ئ�ص الإن�س�نّيّة.

 اأن يعرف حقيقة النف�ص الإن�س�نّيّة وقيمته�.

 اأن يمتلك الدافع للبدء بعملّية تزكية النف�ص.

أهداف الدرس

الدرس األّول
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تمهيد

و�سالمته,  نّموه  يوجب  بما  فيغذيه  وب�سحته,  بج�سده  يهتم  الإن�سان  اأنَّ  كما 

ويقيه من الآفات والأمرا�س, ويبادر اإلى الطبيب عند �سعوره بالمر�س اأو الألم 

ليعالجه منه, في�ستعين بالج�سد ال�سليم القوّي على ق�ساء حوائجه, فكذلك النف�س 

الب�سرّية, ينبغي الإهتمام بها وتغذيتها بما يوجب رقّيها و�سالمتها, وينبغي العمل 

�سيبت باآفة اأو مر�س بادر اإلى عالجها م�ستعينًا 
ُ
على وقايتها من المرا�س, واإذا اأ

بتقوية الجانب الإن�ساني فيها. فتنميتها بالف�سائل والأخالق الح�سنة حتى يقوى 

فيها جانبها الإن�ساني وبعدها المعنوّي هو تزكية النف�س.

أهميَّة تزكية النفس

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

1- الهدف من بعثة الأنبي�ء:

 ،Qفقد و�سلت اإلى درجة اأنَّ اهلل تعالى جعلها هدفًا اأ�سا�سّيًا لبعثة الأنبياء

وذلك  اأنف�سهم,  بناء  على  النا�س  م�ساعّدة  اأجل  من   Qالأنبياء وقدجاء 

بتعليمهم مكارم الأخالق وف�سائلها, وتربيتهم عليها, واإر�سادهم اإلى طرق كبح 
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الميول والرغبات النف�سّية المخالفة للعقل وال�سرع.

ِهْم يَْتُلوا َعَلْيِهْم  نُف�سِ
َ
اأ اإِْذ بََعَث ِفيِهْم َر�ُسواًل مِّْن  قال تعالى: {لََقْد َمنَّ اهللُ َعَلى اْلُموؤِمِنيَن 

.
)((

ِبيٍن} الٍل مُّ يِهْم َويَُعلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َواإِن َكانُوْا ِمن َقْبُل لَِفي �سَ اآيَاِتِه َويَُزكِّ

بعثني  وجل  عزَّ  اهلل  ف�إنَّ  الأخالق  بمك�رم  »عليكم   :Pاهلل ر�سول  وعن 

.
)((

به�«

.
)((

م مك�رم الأخالق« وقالP: »اإنَّم� ُبعثت لأتمِّ

2- النج�ة يوم القي�مة

ا عن اأثر التزكية يوم القيامة فيقولP: »م� يو�سع في ميزان امرئ يوم  اأمَّ

.
)((

القي�مة اأف�سل من ح�سن الخلق«

.
)((

تي الجّنة تقوى اهلل وح�سن الخلق« وقالP: »اأكثر م� تلج به اأمَّ

اهتمام اإلسالم بتزكية النفس

 لقد اأّكد الإ�سالم كثيرًا على التزكية واهتمَّ اهتمامًا خا�سًا بالأخالق, ولذلك 

نجد اأنَّ الآيات ذات الم�سمون الأخالقّي في القراآن الكريم اأكثر من اآيات الأحكام 

والت�سريع, بل الق�س�س القراآنيَّة ذات اأهداف اأخالقيَّة, والأحاديث الواردة عن 

المع�سومين, كثير منها يرتبط بالأخالق.

الدين؟  ما  ر�سول اهلل  يا  فقال:  يديه  بين  ر�سول اهللP من  اإلى  جاء رجل 

 :Pفقال

))(�سورة  اآل عمران : )6)

))( المجل�سّي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�سححة -ج 69 , �س )7) 

))( النمازي - علي -  م�ستدرك �سفينة البحار - موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي-  ج ) , �س )8)

ة ,اآخوندي-الطبعة الثالثة   ج ) , �س 99  ))(  الكليني-الكافي- دار الكتب الإ�سالميِّ

))(م. ن. , �س00) 
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»ُح�سن الخلق«, ثمََّّ اأتاه من قبل يمينه فقال: يا ر�سول اهلل ما الدين؟ فقال

P: »ُح�سن الخلق«, ثمَّ اأتاه من قبل �سماله فقال: ما الدين؟ فقالP: »ُح�سن 

الخلق«, ثمَّ اأتاه من ورائه فقال: ما الدين؟ فالتفت اإليه فقالP: »اأم� تفقه؟! 

.
)((

هو اأن ل تغ�سب«

كما اأنَّ الثواب والعقاب اللذان يترتَّبان على الأمور الأخالقّية لي�سا باأقلِّ من 

ة الأمور. الثواب والعقاب اللذين يترتَّبان على بقيَّ

معرفة النفس ومراتبها

اأبعادًا  لها  اأنَّ  اإّل  واحدة  حقيقة  ذات  وهي  واحد,  معنى  في  والروح  النف�س 

وجهات متعّددة:

) - جهة ر�سد ونمّوّ مع نمّو الج�سد.

) - جهة حركة و�س���هوة وغ�س���ب.. كما ف���ي بقّية الحيوانات وه���ذا هو بعدها 

. الحيوانّيّ

) - جه���ة كم���ال, لأنَّها تدرك وتفك���ر وتعقل, وهذا هو بعدها الإن�س���انّيّ    وهو 

اأ�سمى المراتب الإن�سانّيّة واأرقاها.

وبذلك تكون للنف�س مرتبتان: مرتبة دنيا, ومرتبة عليا.

فالنف�س بمرتبتها الدنيا هي حيوانّيّة الميول, لها �سفات واآثار الحيوان, وتميل 

اإّل  كاملة,  طاهرة  ملكوتيَّة  اإن�سانّيّة  هي  العليا  وبمرتبتها  حيوان,  اأيُّ  يميل  كما 

الدنيا  المرتبة  في  يحتاج  فالإن�سان  والتهذيب,  التربية  اإلى  لكمالها  تحتاج  اأّنها 

اإلى الماء والطعام والم�سكن والهواء والزواج وغير ذلك, فهو حيوان بالفعل, اإّل 

الكمالّية من علم  وال�سفات  الكمال  اإلى  وتميل  والتربية,  النمّو  تقبل  النف�س  اأنَّ 

))( المحجة البي�ساء , ج) , �س 89 
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وكرم  و�سجاعة  انة  واأمَّ و�سدق  وا�ستقامة  وعفو  وعدالة  واإيثار  واإح�سان  ومعرفة 

وحب للخير ودفاع عن المظلومين وغير ذلك, وبهذا يكون كمالها وبذلك ت�سل 

اإلى مرتبتها العليا.

كرامة اإلنسان بروحه

اإنَّ الذي يجعل الإن�سان اإن�سانًا ويمّيزه عن �سائر الحيوانات؛ هو بعده الإن�سانّيّ  

دة, وهذا الجانب بالذات هو مورد التكريم الإلهّيّ في قوله  وروحه الملكوتّية المجرَّ

ْلنَاُهْم  يِّبَاِت َوَف�سَّ
ْمنَا بَِني اآَدَم َوَحَمْلنَاُهْم ِفي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاُهم مَِّن الطَّ تعالى: {َولََقْد َكرَّ

.
)((

ياًل} ْن َخَلْقنَا تَْف�سِ َعَلى َكِثيٍر مِّمَّ

ل مو�سوعًا للتزكية والتربية ولي�س الجانب  كما اأنَّ هذا الجانب هو الذي ي�سكِّ

الم�ستوى,  هذا  على  حاجات  وله  حيوان  الإن�سان  اأنَّ  �سحيح  المادّي.  الحيوانّيّ 

اأجل خدمة  بل هي من  بذاتها,  لي�ست هدفًا  الحيوانّيّ  البعد  تلبية حاجات  لكنَّ 

البعد الإن�سانّيّّ وتكميل حياته الإن�سانّيّّة, فلو جعل الإن�سان بعده الحيوانّيّ هدفًا, 

ولم يكن هّمه في الحياة اإل الأكل وال�سرب   واللبا�س واإر�ساء �سهواته وغرائزه 

اإن�سان,  واإن كان ب�سورة  الحيوانّيّة  َدْرِك  ول�سقط في  اإن�سانّيّته  َلَفَقد  الحيوانّيّة, 

ر عنه القراآن في قوله تعالى: وهذا ما عبَّ

ُروَن  ْعيٌُن الَّ يُْب�سِ
َ
نَا ِلَجَهنََّم َكِثيًرا مَِّن اْلِجنِّ َواالإِن�ِس لَُهْم ُقُلوٌب الَّ يَْفَقُهوَن ِبَها َولَُهْم اأ

ْ
{َولََقْد َذَراأ

.
)((

ْولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن}
ُ
لُّ اأ �سَ

َ
ْنَعاِم بَْل ُهْم اأ

َ
ْولَِئَك َكاالأ

ُ
ِبَها َولَُهْم اآَذاٌن الَّ يَ�ْسَمُعوَن ِبَها اأ

أقسام النفس:

)- ق�سم يعتبر النف�س جوهرًا ثمينًا واأمرًا ملكوتّيًا جاء من عالم الكمال, واأّنها 

من�س���اأ كّل الف�سائل والقيم الإن�س���انّيّة, ولذلك فيجب تربيتها على الأخالق 

))( �سورة الإ�سراء:  70

))( �سورة  الأعراف : 79)

س
�
ف

لن
 ا
ة

ف
ر
ع

م
و

ة 
كي

ز
لت

ا



13

س
�
ف

لن
 ا
ة

كي
ز
ت

والقي���م, من قبيل قول اأمير الموؤمني���نQ: »اإنَّ النف�ص لجوهرة ثمينة 

.
)((

من �س�نه� رفعه� ومن ابتذله� و�سعه�«

 )- وق�س���م ي�س���ف النف�س باأنَّها عدّو وموجود �س���ّرير, واأّنها من�س���اأ ال�سّيئات, 

���ي اإِنَّ  ىُء نَْف�سِ بَرِّ
ُ
فيجب لذلك محاربتها وتعنيفها, من قبيل قوله تعالى: {َوَما اأ

.
)((

 َما َرِحَم َربَِّي}
َّ
وِء اإِال اَرٌة ِبال�سُّ مَّ

َ
النَّْف�َس الأ

.
)((

وقول النبّيP: »اأعدى عدّوك نف�سك التي بين جنبيك«

ول تعار�س بين هاتين الطائفتين من الن�سو�س, لأنَّ مورد المدح في الطائفة 

في  الذّم  مورد  بينما  النف�س,  من  العليا  والمرتبة   , الإن�سانّيّ البعد  هو  الأولى 

ها, فالمراد  الطائفة الثانية هو البعد الحيوانّيّ منها, فاإذا قيل: احفظ نف�سك وربِّ

من ذلك المرتبة الإن�سانّيّة. واإذا قيل: اقهرها, فالمراد بذلك المرتبة الحيوانّيّة, 

الحيوانّيّة  فالذات  دائمين,  وتجاذب  �سراع  حالة  في  المرتبتين  كال  لأنَّ  وذلك 

ت�سعى دائمًا لإر�ساء رغباتها وميولها, وتحاول اأن تقطع طريق الرقّي والتكامل 

على النف�س الإن�سانّيّة, وعلى العك�س من ذلك, فاإنَّ الذات الإن�سانّيّة ت�سعى دائمًا 

الرفيعة  المراحل  طّي  اأجل  من  الحيوانّيّة  والغرائز  الرغبات  على  لل�سيطرة 

الإن�سانّيّ  البعد  تغلَّب  فاإذا  الإلهّي.  القرب  تنال مقام  الإن�سانّيّة, حتى  للكمالت 

في هذا ال�سراع ارتقى الإن�سان في مدارج الكمال, ولو تغلَّب البعد الحيوانّيّ فيه 

انحدر الإن�سان في وادي ال�سالل والإنحراف.

))( غرر الحكم , �س9)) 

))( �سورة يو�سف : )) 

))( المجل�سّي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�سّححة -ج 70 , �س)6 
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ضرورة تنمية البعد اإلنساني

 اإنَّ الإن�سان اإذا التفت اإلى حقيقته وبعده الإن�سانّيّّ وعرف نف�سه حقَّ المعرفة 

والرحمة  والمعرفة  والعلم  القدرة  عاَلم  الكمال,  عاَلم  من  اأتى  ه  اأنَّ �سيدرك 

هدفه  يكون  واأن  الكمال,  اإلى  ي�سعى  اأن  بّد  ل  واأنَّه  والعدالة,  والخير  والإح�سان 

اأتى  الذي  العاَلِم  ذلك  مع  يتالئم  حتى  الإلهّي,  القرب  مقام  اإلى  الو�سول  هو 

منه, والقيم الأخالقّية والإن�سانّيّّة هي تلك الكمالت التي تحتاجها النف�س لبلوغ 

الكمال, والإن�سان ي�ستطيع اأن يدرك تلك القيم والف�سائل بفطرته.

اَها *  ْفَلَح َمن َزكَّ
َ
ْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوتَْقَواَها * َقْد اأ

َ
اَها * َفاأ قال تعالى: {َونَْف�ٍس َوَما �َسوَّ

.
)((

اَها} َوَقْد َخاَب َمن َد�سَّ

ومن هنا, فقد جاء الأنبياءR لإيقاظ الفطرة وتعريف النا�س بحقيقتهم, 

واإر�سادهم اإلى طريق المعرفة والف�سائل والمكارم الأخالقّية, من اأجل اإعانتهم 

على طّي مدارج الكمال ونيل مقام القرب الإلهّي.

ولى ذلك اهتمامًا 
َ
ولذلك اأّكد الإ�سالم على معرفة النف�س  كمقّدمة للتزكية  واأ

.
)((

ًا. قال اأمير الموؤمنينQ: »معرفة النف�ص اأنفع المع�رف« خا�سّ

.
)((

وقال اأي�سًا: »من عرف نف�سه جّل اأمره«

المقصود من معرفة النفس:

يعرف  اأن  بمعنى  الإن�سانّيّّة,  هويتها  معرفة  النف�س  معرفة  من  والمق�سود 

الإن�سان مقامه الواقعي في عالم الخلقة, فيعلم اأنَّه لي�س حيوانًا, ولم يخلق لأجل 

واإنَّ  اأن يعي�س حياة حيوانّيّة, بل هو موجود ملكوتّي خلق عاقاًل ومختارًا وحّرًا, 

))( �سورة ال�سم�س0-7)

))( غرر الحكم , �س 9))

))( م. ن 
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ي فيه القيم  , ويالحقه بالتزكية, ويربِّ ُبعدُه الإن�سانّيّ ل الحيوانّيّ ي  اأن ينمِّ عليه 

والف�سائل الأخالقّية, حتى ي�سل اإلى الكمال المن�سود ويكون لئقًا بحمل الأمانة 

وخالفة اهلل على الأر�س.

خالصة الدرس

) - تزكية النف�س, تنميتها بح�سن الأخالق حتى يقوى جانبها المعنوّي.

.Rاإنَّ تزكية النفو�س هدف مهّم واأ�سا�س لالأنبياء - (

) - لتزكية النف�س اآثار مهّمة جّدًا وهي مفتاح �سعادة الإن�سان.

) - مورد التزكية هو البعد الإن�سانّيّّ من نف�س الإن�سان.

) - لالإن�س���ان بع���دان: اإن�س���انّي وحيوان���ّي, وهما ف���ي حالة �س���راع حّتى يغلب 

اأحدهما الآخر.

6-  اإنَّ هدف الإن�س���ان هو بلوغ الكمال والو�س���ول اإلى مقام القرب الإلهّي, ول 

يكون ذلك بدون تزكية النف�س.
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للمطالعة

العناية اإللهّية
من عناية اهلل �سبحانه بعباده اأنَّه وهبهم العقل, ووهبهم القدرة على تهذيب 

نفو�سهم وتزكيتها, واأر�سل الأنبياء والأو�سياء ليعملوا على هدايتهم وا�سالحهم 

ليتخلَّ�سوا من عذاب جهّنم.. 

وعندما ل تنفع كّل هذه الو�سائل في تنبيه النا�س واإلفاتهم, فاإنَّ اهلل �سبحانه 

بالفقر..  بالم�سائب..  بالإبتالء...  اأخرى,  طرق  وعن  اأخرى  بو�سائل  ينّبههم 

بالمر�س.. كالطبيب الحاذق وكالممّر�س الماهر الحنون الذي يحاول تخلي�س 

مري�سه من داء ع�سال..

البتالء حتى  ب�سنوف  يبتلى  ه  فاإنَّ �سبحانه,  اهلل  عناية  مورد  العبد  كان  اإذا 

يلتفت اإلى خالقه تعالى اإ�سمه, ويهّذب نف�سه, هذا هو الطريق ول طريق غيره, 

ولكن اإذا لم يطو الإن�سان بنف�سه هذا الطريق ولم يح�سل على النتيجة المطلوبة 

يتذكر  لعلَّه  النزع,  حال  في  عليه  د  ي�سدِّ اهلل  فاإنَّ  الجّنة,  لنعمة  م�ستحّقًا  وكان 

التي  والعقبات  البرزخ  وعالم  القبر  موقظات  تاأتي  هذا  ينفعه  لم  واإذا  ه,  ويتنبَّ

اإلى جهّنم..  الأمر  الإن�سان حتى لي�سل به  اإيقاظ هذا  تتبعه.. وكلها ت�ستهدف 

وكّل هذه المراحل الإيقاظية عناية اإلهية ت�ستهدف المنع من و�سول الإن�سان اإلى 

جهّنم وا�ستحقاقه لها..

فلو اأنَّ اإن�سانًا لم تنفع معه كّل هذه الموقظات والملفتات فماذا تكون عاقبته؟ 

هنا ل مجال بعد لأيِّ �سيء, وي�سبح لزامًا اأن يوقظ بالنار.

بالنار,  اإ�سالحه  من  بّد  ل  الو�سائل  هذه  كّل  معه  تنفع  ل  الذي  الإن�سان  اإنَّ 

كالمعدن الذي ل يمكن تحويله اإلى معدن خال�س اإلَّ بالنار.
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اإنَّ  اإلى هذه الدرجة فيحلَّ عليكم غ�سب اهلل.  اأعمالكم  اأن تو�سلكم  اإحذروا 

اأحدكم ل ي�ستطيع اأن يقب�س لمّدة دقيقة واحدة على ح�ساة محماة, فاتَّقوا نار 

روا  طهِّ الإختالفات,  هذه  النيران,  هذه  العلمية  الحوزات  عن  واأبعدوا  جهّنم, 

نوا �سلوككم مع عباد اهلل, وانظروا اإليهم بعطف وحنان.  قلوبكم من النفاق, ح�سِّ

ليكن لكم موقف �سارم من الع�ساة لع�سيانهم. مروهم بالمعروف وانهوهم عن 

المنكر. 

ا الموؤمنون وال�سالحون فاحترموا العالم منهم لعلمه, واحترموا من هو في  واأمَّ

�سبيل الهداية لأعماله ال�سالحة, ليكن �سلوككم مثاليًا. اأحّبوا النا�س وحادثوهم 

وال�سخ�س  واإر�سادها...  ة  الأمَّ هداية  تريدون  اأنتّم  اأنف�سكم,  بوا  هذِّ واآخوهم. 

الذي ل ي�ستطيع اإ�سالح نف�سه واإرادته فكيف ي�ستطيع هداية الآخرين واإ�سالح 

)((

اإرادتهم؟!

))( الإمام الخميني}»الجه�د الأكبر«
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القلب

 اأن يعرف حقيقة القلب ودوره.

 اأن يبّين خطورة اأمرا�ص القلب.

 اأن يعرف من هم اأطّب�ء القلوب.

 اأن يعرف مراحل تزكية النف�ص.

أهداف الدرس

الدرس الثاني
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1- القلب في القراآن الكريم

ة في القراآن الكريم, والمراد به ذلك ال�سعور والإح�سا�س  للقلب مكانة خا�سّ

اإن�سانّية الإن�سان, فهو عبارة اأخرى عن النف�س الإن�سانّيّّة, ولذا  الذي ترتبط به 

تن�سب اإليه الأعمال النف�سّية, من قبيل التعّقل والإيمان والكفر والنفاق والهداية 

والرحمة والغفلة وغيرها من الحالت التي وردت في القراآن الكريم.

.
)((

ْر�ِس َفتَُكوَن لَُهْم ُقُلوٌب يَْعِقُلوَن ِبَها}
َ
يُروا ِفي ااْلأ َفَلْم يَ�سِ

َ
قال تعالى: {اأ

.
)((

يََّدُهم ِبُروٍح مِّْنُه}
َ
يَماَن َواأ ْولَِئَك َكتََب ِفي ُقُلوِبِهُم ااْلإِ

ُ
{اأ

.
)((

{َوَمن يُوؤِْمن ِباهلِل يَْهِد َقْلبَُه َواهللُ ِبُكلِّ �َسْيٍء َعِليٌم}

سالمة القلب ومرضه

اإنَّ كّل اأعمال الإن�سان تنبع من قلبه, ولذا هو مفتاح ال�سعادة, ومن ال�سرورّيّ اأن 

.
)((

َر�ٌس َفَزاَدُهُم اهللُ َمَر�سًا} ُيعتنى به؛  لأنَّه قد ُي�ساب بالمر�س, يقول تعالى: {ِفي ُقُلوِبِهم مَّ

))( �سورة الحج : 6) 

))( �سورة المجادلة : )) 

))( �سورة  التغابن : ))

))( �سورة البقرة : 0)
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والحقد,  والتكّبر,  والنفاق,  كالكفر  كثيرة  القلب  ت�سيب  التي  والأمرا�س 

والتهمة,  ال�سوء,  وقول   , الظنِّ و�سوء  والخوف,  والُعْجب,  والخيانة,  والغ�سب, 

من  ذلك  وغير  والق�ساوة,  والرياء,  الجاه,  وحبِّ  والكذب,  والظلم,  والغيبة, 

اإِلَى  ِرْج�ًسا  َفَزاَدْتُهْم  َر�ٌس  مَّ ُقُلوِبِهم  ِفي  الَِّذيَن  ا  مَّ
َ
{َواأ تعالى:  قال  ال�سّيئة.  ال�سفات 

, وقد يكون القلب �سليمًا من هذه الأمرا�س, يقول تعالى: {يَْوَم اَل يَنَفُع 
)((

ِهْم} ِرْج�سِ

.
)((

 ِبَقْلٍب �َسِليٍم}
َ
تَى اهلل

َ
َماٌل َواَل بَنُوَن * اإِالَّ َمْن اأ

كانت  اإذا  ه  لأنَّ خطير,  اأثر  ذات  القلب  اأمرا�س  اأنَّ  على  التاأكيد  من  بّدَّ  ول 

�سررها  يعّم  القلب  اأمرا�س  فاإنَّ  الدنيا,  على  �سررها  يقت�سر  البدن  اأمرا�س 

ْعَمى َفُهَو 
َ
الدنيا والآخرة معًا, وتوقع الإن�سان في ال�سقاء الأبدّي: {َوَمن َكاَن ِفي َهِذِه اأ

.
)((

لُّ �َسِبياًل} �سَ
َ
ْعَمى َواأ

َ
ِفي االآِخَرِة اأ

اإنَّ الإيمان والعمل ال�سالح وح�سن الأخالق, كّل ذلك ينير القلب ويدفع عنه 

اإلى  يوؤّدي  ال�سي ّء و�سوء الأخالق, كّل ذلك  اأنَّ الكفر والعمل  اأمرا�سه, في حين 

ا�سوداد القلب واإ�سابته بالآفات.

2-القلب في الأح�ديث

فعن  القلب,  م�ساألة  على   Rالمع�سومين عن  ال��واردة  الأحاديث  ��زت  ركَّ

من  �سيء  على  يعتبر  ل  منكو�ص  قلب  ثالثة:  »القلوب   :Qالباقر الإم��ام 

، فم� 
(((

الغير وهو قلب الك�فر، وقلب فيه نكتة �سوداء ف�لخير وال�سر يعتلج�ن

ك�ن منه اأقوى غلب عليه، وقلب مفتوح فيه م�سب�ح يزهر فال ُيطف�أ نوره اإلى 

))( �سورة  التوبة : )))

))( �سورة ال�سعراء : 89-88

))( �سورة الإ�سراء : )7 

))( اأي يت�سارعان
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.
)((

يوم القي�مة، وهو قلب الموؤمن«

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

1 - قلب الك�فر: قلب انحرف عن فطرته فال خير فيه, ولم يعد له من هدف 

ه فاأ�سيب بالعمى وغ�سيته الُظْلَمة. اإلَّ الدنيا, واأعر�س عن ربِّ

2 - قل���ب الموؤم���ن: قلب ِقْبَلتُه اهلل, اأ�س���اء فيه م�س���باح الإيم���ان, يرغب في 

العمل ال�سالح ومكارم الأخالق, عيناه مب�سرتان بنور اإيمانه.

3 - القل���ب المنّك���ت: وهو قلب فيه من نور الإيمان, لكن فيه اأي�س���ًا من �س���واد 

المع�س���ية, وخيره و�سّره في حال �س���راع, فما غلب منهما �سيطر على هذا 

القلب.

قساوة القلب

يكون القلب في بداية الأمر م�ستعّدًا لالإ�ستجابة لنداء الفطرة, فاإن لبَّى النداء 

فطرته,  نداء  تجاهل  اإذا  ا  اأمَّ الإيمان,  م�سباح  فيه  ي�سيء  نورانّيًا,  قلبًا  اأ�سبح 

وخالف ميول الخير لديه, فاإنَّ هذا القلب �سوف تخيِّم عليه الظلمة, وتعر�س عليه 

الق�سوة �سيئًا ف�سيئًا.

ُعوْا  رَّ تَ�سَ �ُسنَا 
ْ
بَاأ اإِْذ َجاءُهْم  {َفَلْوال  ويتحّدث القراآن الكريم عن هذا الأمر فيقول: 

.
)((

ْيَطاُن َما َكانُوْا يَْعَمُلوَن} َولَِكن َق�َسْت ُقُلوبُُهْم َوَزيََّن لَُهُم ال�سَّ

نعم اإنَّ لق�سوة القلب اآثارًا خطيرة جّدًا في الدنيا وفي الآخرة, حيث ي�سبح 

قلبًا مقفاًل ل ي�سدر منه الخير, ويظهر في الآخرة باأب�سع ال�سور.

))(المجل�سّي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�سححة -, ج 70 , �س ))

))(�سورة  الأنعام : ))
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أطباء القلوب

اإذا اأردنا اأن نحافظ على �سالمة قلوبنا ونتجنَّب الأمرا�س, فال بّد من الطبيب 

ا اأطباء القلوب فهم الأنبياءR, لأنَّهم العارفون بحقيقة القلوب  الحاذق, اأمَّ

خاتّم  عن   Qالموؤمنين اأمير  يتحّدث  ولذا  عالجها,  وطرق  لها  ي�سلح  وما 

 ،
(1(

اأحكم مراهمه واأحمى موا�سمه ار بطبِّه قد  الأنبياءP فيقول: »طبيب دوَّ

.
)((

ي�سع من ذلك حيث الح�جة اإليه«

تهذيب النفس وتكميلها

نتائج  لها  واأنَّ  الإ�سالم,  في  ة  خا�سّ اأهميَّة  النف�س  لتزكية  اأنَّ  علمنا  اأن  بعد 

خطيرة في الدنيا والآخرة, واأنَّه ل بّد لالإن�سان اأن ي�سعى لتزكية نف�سه ما دام اأنَّ 

اأنَّ عمليَّة  اإلى  , ن�سير هنا  هناك �سراعًا حقيقّيًا بين ُبعَديِه الإن�سانّيّّ والحيوانّيّ

تزكية النف�س تتمُّ في مرحلتين: مرحلة التهذيب, ومرحلة التكميل.

الأمرا�س  من  والنف�س  القلب  ت�سفية  على  فيها  ويعمل  الأولى:  المرحلة 

والأخالق ال�سّيئة واآثار الذنوب.

المرحلة الث�نية: ويعمل فيها على تكميل النف�س وتربيتها بالمعارف الحّقة 

ومكارم الأخالق والعمل ال�سالح.

درجات  يبلغ  لن  واإّل  معًا,  بالأمرين  يقوم  اأن  يجب  تعالى  اهلل  اإلى  وال�سالك 

في  المرحلتين  هاتين  عن  ث  نتحدَّ و�سوف  بع�سهما,  يكمالن  لأنَّهما  القرب, 

الدرو�س القادمة.

))( موا�سمه جمع مي�ِسم وهو المكواة, ُيجمع على موا�سم وميا�سم

))( نهج البالغة , خطبة 08) 
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خالصة الدرس

) - المراد بالقلب ال�س���عور والإح�سا�س الذي ترتبط به اإن�سانّية الإن�سان, وهو 

تعبير اآخر عن النف�س الإن�سانّيّّة.

)-  كما اأنَّ البدن يتعّر�س للمر�س فاإنَّ القلب اأي�سًا يتعّر�س لالأمرا�س.

)-  المر�س الذي ي�سيب القلب ذو اأثر خطير, لأنَّ نتائجه ل تقف عند حدود 

الدنيا.

) - ق�س���مت روايات المع�سومينR القلب اإلى ثالثة اأق�سام: قلب الموؤمن, 

قلب الكافر, والقلب المنّكت.

)-  تزكية النف�س تكون باأمرين: 

اأّوًل: ت�سفية القلب, وخ�سو�سًا من مر�س الق�سوة. 

ة, والأخالق الح�سنة, والعمل ال�سالح. ث�ني�ً: تكميل النف�س بالمعارف الحقَّ
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للمطالعة

عالج المفاسد االخالقية
اإنَّ اأف�سل عالج لدفع المفا�سد الأخالقّية, هو ما ذكره علماء الأخالق واأهل 

تاأخذ كّل واحدة من الملكات القبيحة التي تراها في نف�سك,  اأن  ال�سلوك, وهو 

وتنه�س بعزم على مخالفة النف�س اإلى اأمد, وتعمل على عك�س ما ترّوجه وتتطلَّبه 

منك تلك الملكة الرذيلة.

وعلى اأّي حال, اطلب التوفيق من اهلل تعالى لإعانتك في هذا الجهاد, ول �سّك 

الُخُلق القبيح �سيزول بعد فترة وجيزة. ويفرُّ ال�سيطان وجنوده من  اأنَّ هذا  في 

هذا الخندق, وتحلُّ محّلهم الجنود الرحمانية.

فمثاًل من الأخالق الذميمة التي ت�سبب هالك الإن�سان وتوجب �سغطة القبر, 

ب الإن�سان في كال الدارين, �سوء الخلق مع اأهل الدار والجيران اأو الزمالء  وتعذِّ

في العمل اأو اأهل ال�سوق والمحّلة, وهو وليد الغ�سب وال�سهوة, فاإذا كان الإن�سان 

المجاهد يفّكر في ال�سمو والترّفع, عليه  عندما يعتر�سه اأمر غير مرغوب فيه, 

من  وال�سّيء  الفح�س  اإلى  وتدعوه  الباطن,  لتحرق  الغ�سب  نار  فيه  تتوّهج  حيث 

القول,  عليه اأن يعمل بخالف النف�س, واأن يتذّكر �سوء عاقبة هذا الُخُلق ونتيجته 

باهلل  وي�ستعيذ  الباطن  في  ال�سيطان  ويلعن  مرونة,  بالمقابل  ويبدي  القبيحة, 

منه.

رته عّدة مرات, فاإنَّ الُخُلق  اأتعهد لك باأنَّك لو قمت بذلك ال�سلوك, وكرَّ ي  اإنِّ

ًا, و�سيحّل الُخُلق الح�سن في عالمك الباطن. ال�سّيء �سيتغير كليِّ

اأن يبيدك في هذا العالم  اإذا عملت وفق هوى النف�س, فمن الممكن  ولكنَّك 

نف�سه. واأعوذ باهلل تعالى من الغ�سب الذي يهلك الإن�سان في اآٍن واحد في كال 
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الدارين, فقد يوؤّدي ذلك الغ�سب ل �سمح اهلل اإلى قتل النف�س. ومن الممكن اأن 

اأ الإن�سان في حالة الغ�سب على النوامي�س الإلهّية. كما راأينا اأنَّ بع�س النا�س  يتجرَّ

التي  ال�سفينة  »اإنَّ  الحكماء:  قال  وقد  ين,  الغ�سب مرتدِّ اء  اأ�سبحوا من جرَّ قد 

تتعر�ص لأمواج البحر الع�تية وهي بدون قبط�ن، لهي اأقرب  اإلى النج�ة من 

.
)((

الإن�س�ن وهو في ح�لة الغ�سب«

))( الإمام الخميني } »الأربعون حديث�ً«
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المرحلة األولى

تهذيب النفس

التوبة

التقوى

الوصية

المراقبة والمحاسبة 

إزالة حبّ الدّنيا

ب أنفسنا كيف نهذِّ

أمراض القلوب
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أمراض القلوب

 اأن يعرف و�س�ئل تهذيب النف�ص.

 اأن يكت�سف اأ�سب�ب الإعرا�ص عن تهذيب النف�ص.

اأن يعرف طريقة معرفة اأمرا�ص القلب.

ل دواعي الت�سميم على مع�لجة اأمرا�ص النف�ص. اأن يح�سّ

أهداف الدرس

الدرس الثالث
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تمهيد

يمثِّل  واأنَّه  التزكية,  ة  اأ�سا�سي في عمليَّ اأمر  النف�س  اأنَّ تهذيب  اأدركنا  اأن  بعد 

المرحلة الأولى من مراحل تزكية النف�س, ن�سير اإلى اأنَّه في مرحلة التهذيب يجب 

علينا القيام بثالثة اأمور:

اأ  - تهذيب النف�س من العقائد الباطلة والأفكار الفا�سدة والخرافات.

ب - تهذيب النف�س من الرذائل والأخالق ال�سّيئة.

�س اإلى مفا�س���دها  ج - ترك المعا�س���ي والذنوب التي اأر�س���دنا ال�س���ارع المقدَّ

ونتائجها الوخيمة.

مشكلة وحّل

نا ندرك بالفطرة م�ساوى ء هذه الأمور التي يجب تطهير النف�س منها,  ومع اأنَّ

فونا بها وبطرق عالجها, اإلَّ اأنَّنا غالبًا ما ل نهتّم بهذا  ومع اأنَّ الأنبياءR عرَّ

ارء بال�سوء! الجانب, ول نرى اأنف�سنا اأ�سيرة لل�سيطان وللنف�س الأمَّ

أسباب المشكلة:

يتوقف عالج الم�سكلة - كما في كّل م�سكلة - على معرفة اأ�سبابها, وتعود هذه 
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الم�سكلة اإلى �سببين رئي�سيَّين.

نا مر�س���ى, لجهلنا باأمرا�سنا الأخالقّية, كمن يعلم باأنَّ  الأّول: عدم علمنا باأنَّ

هناك مر�سًا ول يعلم باأنَّه مري�س به.

الث�ني: ا�ست�سغارنا لالأمرا�س والذنوب والرذائل الأخالقّية.

هذان الأمران هما ال�س���بب في غفلتنا عن ن�س���بة الأمرا�س هذه اإلى اأنف�س���نا, 

نا ل نلتفت اإلى الأمرا�س  فنح���ن ندرك جّيدًا الأمرا�س في الآخري���ن, ولكنَّ

الموجودة فينا, ولهذا ل نتحّرك في الغالب لإ�سالح اأنف�سنا وتهذيبها.

حّل المشكلة:

الأّول: بالتعّرف على اأمرا�سنا الأخالقّية والنف�سّية.

الث�ني: بالت�سميم على عالجها.

الأّول:طرق الكشف عن أمراض القلب

لمعرفة اأمرا�س القلب ينبغي ال�ستفادة من بع�س الطرائق التي ت�ساهم في 

الك�سف عن هذه الأمرا�س, وهي:

1-  العق���ل: وهو ما يمّيز الإن�س���ان عن الجماد والحيوان, وهو من�س���اأ التفكير 

والإدراك, وله موقع مميَّز في الن�سو�س الإ�سالمّية  .

, وقال تعالى: 
)((

ْر�ِس َفتَُكوَن لَُهْم ُقُلوٌب يَْعِقُلوَن ِبَها}
َ
يُروا ِفي ااْلأ َفَلْم يَ�سِ

َ
قال تعالى: {اأ

.
)((

ْج�َس َعَلى الَِّذيَن اَل يَْعِقُلوَن} {َويَْجَعُل الرِّ

� خلق اهلل العقل ا�ستنطقه ثمَّ ق�ل له: اأقِبل.  وعن الإمام الباقرQ: »لمَّ

اأحبَّ  ق�ل: وعّزتي وجاللي م� خلقت خلق�ً  ثمَّ  ف�أدَبر،  اأدِبر،  ق�ل:  ثمَّ  ف�أقَبل، 

))( �سورة الحج : 6) 

))( �سورة يون�س : 00)
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اإليَّ منك، ول اأكملتك اإّل فيمن اأحّب، اأم� واإّني اإّي�ك اآمر واإّي�ك اأنهى، واإّي�ك 

.
)((

اأع�قب، واإّي�ك اأثيب«

والعقل �سرورّي لمهمتين اأ�س��سّيتين:

اأ- للتعّرف على اهلل و�س���ف�ته واأنبي�ئه: فنطيعهم, وعلى الميعاد فنتجّهز له, 

وبه نتعّرف على محا�سن الأخالق وم�ساوئها.

وبذلك يّت�سح اأنَّ للعقل دورًا مهّمًا في اإي�سال الإن�سان اإلى كماله, وذلك فيما 

لو ا�ستطاع اأن ي�سيطر على الغرائز من خالل كبح جماحها.

ب- للتفّكر:  بعواقب الأمور ونتائجها الح�س���نة اأو ال�س���ّيئة دنيوّيًا واأخروّيًا قبل 

القيام بها, وقد جاءت الأحاديث لتوؤّكد ذلك, فقد روي اأنَّ رجاًل اأتى ر�سول 

اهللP فقال: يا ر�سول اهلل اأو�سني, فقال لهP: »فهل اأنت م�ستو�ٍص اإن 

اأو�س���يتك؟« حتى قال ذلك ثالثًا في كلِّها يقول الرجل نعم يا ر�س���ول اهلل, 

و�س���يك اإذا هممت ب�أم���ر فتدبَّر ع�قبته، 
ُ
فقال له ر�س���ول اهللP: »ف�إنِّي اأ

.
)((

ف�إن يُك ر�سداً ف�م�سه، واإن يُك غيَّ�ً ف�نتِه عنه«

يهلك  لم  تثبَّتوا  الن��ص  اأنَّ  ولو  العجلة،  الن��ص  اأهلك  »اإنَّم�   :Pوقال

.
)((

اأحد«

ل في نف�سه �سوف يعرف ما فيها من  2- الت�أّمل ب�لنف�ص: فاإنَّ الإن�سان اإذا تاأمَّ

اأمرا�س وعيوب.

.
)((

ْلَقى َمَعاِذيَرُه}
َ
يَرٌة * َولَْو اأ ِه بَ�سِ قال تعالى: {بَِل ااْلإِن�َساُن َعَلى نَْف�سِ

دون  اإليها  ننظر  لأّننا  ل�سالحها,  ننحاز  ما  فغالبًا  اأنف�سنا  على  حكمنا  واإذا 

))( الكليني - الكافي - دار الكتب الإ�سالمّية, اآخوندي - الطبعة الثالثة ج), �س0)

))(  المجل�سّي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�سححة -, ج )7 , �س 9))

))( الحر العاملي-و�سائل ال�سيعة-موؤ�س�سة اآل البيت)ع(لإحياء التراث-الطبعة المحققة الأولى-ج7)-�س69)

))(�سورة القيامة : )) – ))
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ن  تزيِّ التي  بال�سوء  ارة  الأمَّ النف�س  اإنَّها  والأفعال,  الأقوال  في  ونواق�س  عيوب 

القبيح ح�سنًا وتدعونا لح�سن الظنِّ بها.

َمن  َويَْهِدي  يَ�َساُء  َمن  لُّ  يُ�سِ  
َ
اهلل َفاإِنَّ  َح�َسنًا  َفَراآُه  َعَمِلِه  �ُسوُء  لَُه  ُزيَِّن  َفَمن 

َ
{اأ تعالى:  قال 

.
)((

يَ�َساُء}

واأح�سن طريق عندئٍذ لإ�سالح النف�س هو األَّ نح�سن الظنَِّّ باأنف�سنا, بل ينبغي 

ف عيوبها ون�سعى في اإ�سالحها. اأن نّتهمها ون�سي ء الظنَّ بها, لكي تتك�سَّ

Q: »اإنَّ الموؤمن ل ي�سبح ول يم�سي اإلَّ ونف�سه ظنون  يقول الإمام علّيّ

.
)((

 عليه� وم�ستزيداً له�«
عنده فال يزال زاري�ً)2)

3 - مراجعة الطبيب الروحّي: فاإنَّ من اأهمِّ الأمور التي ت�س���اعد على معرفة 

عيوب النف�س واأمرا�س���ها, مراجعة العالم بالأخالق الإ�سالمّية, في�ستطيع 

الإن�س���ان مراجعة عالم �س���الح خلوق ا�س���تطاع تهذيب نف�س���ه م���ن اأجل اأن 

ي�ساعده في اكت�ساف عيوب نف�سه.

) - م�س����حبة ال�س���ديق الع�لم المحّب للخير: فاإنَّ ال�سديق اإذا كان عالمًا, 

يمّيز بين ال�س���فات الح�سنة وال�سفات ال�سّيئة, وكان نا�سحًا ومحّبًا للخير 

فيمكن ال�ستعانة به من اأجل معرفة عيوبنا, فاإنَّ الموؤمن ي�ستطيع اأن ي�ساعد 

اأخاه الموؤمن ليرى نف�س���ه فيه, اإذا كان نا�سحًا م�سفقًا حري�سًا على �سمعة 

اأخيه وحرمته.

.
)((

قال الإمام ال�سادقQ: »اأحبُّ اإخواني اإليَّ َمْن اأهدى اإليَّ عيوبي«

))(�سورة فاطر : 8 

))( زاريًا اأي عائبًا لنف�سه

 ))(نهج البالغة , خطبة 76)

))(الحراني - ابن �سعبة - الوفاة : ق )- تحف العقول- الطبعة : الثانية - موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي التابعة لجماعة 

المدر�سين بقم الم�سرفة , �س )8)
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5 - اأخ���ذ العب���رة من عي���وب الآخرين: وهذه اإحدى الو�س���ائل لمعرفة العيوب 

النف�س���ّية, وطالما راأى الإن�سان النقطة ال�س���غيرة من عيوب الآخرين, ول 

ي���رى القبائح الكبيرة من نف�س���ه, والعاقل اإذا راأى عيبًا في الآخرين يدرك 

قبح���ه, ويعتب���ر م���ن ذلك, فيرجع اإلى نف�س���ه ف���اإن وجد فيه���ا ذاك العيب 

اأ�سلحه.

.
)((

قال ر�سول اهللP: »ال�سعيد من وُعظ بغيره«

6 - ال�ستف�دة من النقد: فيمكن لالإن�سان اأن ي�ستمع اإلى نقد الآخرين, فيرجع 

َّ النقد اأ�سلحها و�سكر نقدهم, واإن لم ي�سّح, يكن قد  اإلى نف�س���ه, فاإن �س���ح 

ها من العيب في�سكر ربَّه على ذلك. علم خلوَّ

ف عل���ى عالم����ت العي���وب: ف���اإنَّ بع����س الأمرا����س البدنّية تعرف  7 - التع���رُّ

بعالم���ات تظهر في اأع�س���اء البدن, فاإنَّ �س���عف اأداء وظيفة الع�س���و مثاًل 

عالمة على مر�س���ه, وكذلك النف�س وميولتها الفطريَّة. فالإن�س���ان مفطور 

على التوّجه اإلى اهلل �س���بحانه وحّبه وع�سقه و�سكره وعبادته وطاعته, فاإذا 

راأينا �س���عف ذلك في اأنف�سنا فاإنَّ هذا عالمة على مر�س قلوبنا, واذا راأى 

الإن�س���ان اأنَّه يتحا�س���ى قراءة القراآن والدعاء والتو�ّس���ل اإلى اهلل �سبحانه, 

���ه يح���بُّ الدني���ا والمال والج���اه, ول يرى ف���ي خدمة النا����س لّذة, ول  اأو اأنَّ

يتاأث���ر بمعاناة المظلومي���ن, ول ينفعل لآلمهم وحاجاته���م, فاإنَّ هذا يعني 

اأنَّ �س���فاته الحيوانّيّة اأقوى من �سفاته الإن�س���انّيّّة, وهذا من اأكبر عوار�س 

مر�س النف�س.

الث�ني: التصميم على العالج

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

))( المجل�سّي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�سححة -, ج )7, �س )))
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ن�ست�سغرها, واأن نبادر بعزم على عالجها, فنحذر مكر ال�سيطان الذي يحاول 

باأنَّ هذا  تنا, فقد يوحي لنا ال�سيطان  اأن يثنينا عن القيام بمهمَّ ب�سّتى الو�سائل 

ته, في حين اأنَّ مر�س الآخرين  العيب موجود في الآخرين, حتى يقلِّل لنا من اأهميَّ

الفالنّي  ال�سوء  باأنَّ  ال�سيطان  لنا  ي�سّول  قد  بل  مثلهم,  مري�سًا  اأكون  اأن  ر  يبّرّ ل 

اأنَّ العادة  قابلة للتغيير  اأنَّ اهلل �سوف يغفره, في حين  اأو  هو مّما اعتدنا عليه, 

والتبديل, ففي مثل هذه الحالت علينا اأن ل ناأبه لأّي و�سو�سة �سيطانّية, بل ل بّدَّ 

ما  واإذا  نفو�سنا,  لتهذيب  اأكيد  بعزم  وال�سعي  العيوب,  لعالج  فورًا  المبادرة  من 

ارة بال�سوء, وذلك  �سارع الإن�سان اإلى العالج واأ�سرَّ على التغّلب على النف�س الأمَّ

باإخ�ساعها لإرادة العقل وال�سرع معًا, اللذين ياأخذان بيد الغرائز الحيوانّيّة نحو 

بال�سعادة  وتعمر  واآخرة,  دنيا  الإن�سان  حياة  تاأمن  فعندئٍذ  والتوازن,  العتدال 

الكاملة الحقيقّيّة.

ال�سّيئة والمعا�سي والذنوب؟  رها من الأخالق  ا كيف نهّذب نفو�سنا ونطهِّ اأمَّ

نه في الدرو�س القادمة اإن  وما هي الو�سائل الم�ساِعدة على ذلك؟ فهذا ما �سنبيِّ

�ساء اهلل.
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خالصة الدرس

1 - تهذيب النف�ص يكون من اأمور ثالثة:

اأ - من العقائد الباطلة.

ب - من الأخالق ال�سّيئة.

ج - من الذنوب والمعا�سي.

) - من الأ�س���باب التي تحول دون تهذيب نفو�سنا, جهلنا باأمرا�سنا. ولذلك ل 

بّد من اللتفات اإلى اأمرا�سنا كمقّدمة لعالجها.

3- طرق عالج الأمرا�ص القلبّية ب�أمرين:

اأ -معرفة الأمرا�س كمقّدمة للعالج عبر طرق عديدة منها:

 العقل, والتفّكر بعاقبة الأمور, و�سوء الظنِِّّ بالنف�س, مراجعة الأطّباء الروحّيين, 

وم�س���احبة ال�س���ديق العاِل���م, واأخذالعبرة من الآخرين, وال�س���تفادة من 

النقد, ومعرفة عوار�س المر�س.

���ارة بال�س���وء, ل���ن يتركان���ا وعملن���ا, فعلينا  ب - اإنَّ ال�س���يطان, والنف����س الأمَّ

ال�ستعداد لمواجهتهم بالت�سميم على تهذيب نفو�سنا.
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وعد بالجّنة)))
يقول اأبو ب�سير اأحد اأ�سحاب الإمام ال�سادقQ: كان اأحد اأعوان وعّمال 

ال�سالطين جارًا لي, كانت كّل اأمواله من الحرام, ومنزله مركز ف�ساد ولهو ولعب 

يت  ورق�س وغناء, كنت اأتاأّذى من جيرته, ن�سحته مرارًا دون فائدة, ذات يوم اأ�سرَّ

عليه كثيرًا فقال: لقد اأ�سبحت اأ�سيرًا لل�سيطان, اعتدت على اللهو والمع�سية ول 

اأنت جار جّيد ولكّني  اأ�ستطيع معالجة نف�سي.  اأ�ستطيع تركها, مري�س ولكّني ل 

لك جار �سّيء, ماذا اأفعل, اأنا اأ�سير الهوى ول اأ�ستطيع اأن اأجد طريقًا للنجاة, اإذا 

زرت الإمام ال�سادقQ اأخبره بحالي لعلَّه ير�سدني اإلى طريق النجاة, يقول 

اأبو ب�سير: تاأثَّرت لكالمه, �سبرت برهة حّتى ق�سدت الإمام ال�سادقQ في 

ة, فقال له الإمامQ: اإذا ما  المدينة, عندما ت�سرفت بلقائه ذكرت له الق�سّ

اأنت فيه واأن�  اإلى الكوفة قل له: يقول لك جعفر بن محّمد: »اأخرج مّم�  رجعت 

اأ�سمن لك الجّنة«. يقول اأبو ب�سير: بعد اأن انتهيت من كّل اأعمالي رجعت اإلى 

اإلى اأن جاءني الرجل زائرًا, بعد �سوؤاله عن  الكوفة. كان النا�س ياأتون لزيارتي 

التحّدث  اأريد  اأمر  لوجود  بالبقاء  له  اأ�سرت  بالإن�سراف,  هاّمًا  اعتذر  اأحوالي 

تك لالإمام ال�سادق ب�ساأنه, عندما فرغ المنزل من الزائرين قلت له: ذكرت ق�سَّ

Q, فطلب مّني اإي�سال �سالمه اإليك واأن اأبلِّغك بعبارته: »اخرج مّم� اأنت فيه 

واأن� اأ�سمن لك الجّنة«.

دخل كالم الإمامQ اإلى قلبه فبداأ بالبكاء, ثمَّ اأق�سم عليَّ للتاأّكد من �سّحة 

الحديث فاأق�سمت. قال: هذا كاٍف ثمَّ خرج ولم اأ�سمع عنه �سيئًا لأّيام خلت.

))( منتهى الآمال, ج),�س86
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بعدها اأر�سل خلفي, فذهبت اإليه وطرقت الباب فاأجابني من خلف الباب: يا 

اأعدت كّل الأموال الحرام لأ�سحابها, وحتى الألب�سة التي كانت لدي  اأبا ب�سير 

كّل  وتركت  ال�سادق  الإمام  اأمر  بح�سب  لقد عملت  ب�سير  اأبا  يا  عاٍر,  الآن  واأنا 

كالم  تاأثير  لمدى  وتعّجبت  وتوبته  لكالمه  تاأّثرت  ب�سير:  اأبو  يقول  المعا�سي, 

الإمام فيه, عدت اإلى منزلي وجّهزت له �سيئًا من الطعام وبع�س اللبا�س واأخذتها 

مّدة من  اأعوده  بقيت  علياًل,  لأجده مري�سًا  اأر�سل خلفي فذهبت,  مّدة  بعد  له. 

الزمن, لم ينفع العالج معه في �سيء, حتى ا�ستّد المر�س عليه وبداأت عالمات 

الحت�سار وا�سحة عليه. جل�ست ِبُقْرِبِه وكان غائبًا عن الوعي, وفجاأًة فتح عينيه 

وقال: يا اأبا ب�سير لقد وفى الإمام ال�سادقQ بوعده. قال هذا وفارق الدنيا. 

اأن وطاأت عتبة داره  د  الإمام ال�سادقQ, مجرَّ للحّج وزرت  بعد مّدة وّفقت 

ناداني �سالم اهلل عليه وقال: »ي� اأب� ب�سير لقد وفيت وعدي لج�رك واأعطيته 

الجّنة التي وعدت«.
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كيف نهذِّب أنفسنا ؟

اأن يعرف اأف�سل طرق تهذيب النف�ص.

اأن يعرف الو�س�ئل الم�س�عدة على تهذيب النف�ص.

اأن يتبّين م�نعين : اأ�سدق�ء ال�سوء ، و�سعف الإرادة.

أهداف الدرس

الدرس الرابع
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تمهيد

و�سلنا في الدر�س ال�سابق اإلى معرفة الطرق التي ُتعّرفنا على اأمرا�س نفو�سنا, 

نا اأنَّ هذا العمل �س���يقودنا اإلى تهذيب نفو�سنا,  دنا على �س���رورة عالجها, وبيَّ واأكَّ

وتطهيرها من الأمرا�س التي ت�سيبها.

���ا في هذا الدر�س ف�س���وف نتع���ّرف على طرق تهذيب النف����س, والأمور التي  اأمَّ

ت�ساعدنا على القيام بذلك.

1- طرق تهذيب النف�س

اإذا اأراد الإن�سان اأن يهّذب نف�سه, فال بّدَّ من اأن يلتفت اإلى الطرق التي يمكن 

ا�ستخدامها للقيام بهذا الأمر, وهذه الطرق هي:

ي من اأّول الأم���ر بالحيطة والحذر, وتجّنب ما  اأ - الوق�ي���ة: وه���ي بمعنى التوقِّ

يوؤّدي اإلى الوقوع في المعا�سي والأخالق ال�سّيئة, وهي اأف�سل واأ�سهل و�سيلة 

لتهذيب النف�س, لأنَّ النف�س قبل اإ�سابتها وتلّوثها تكون اأكثر ا�ستعدادًا للتخّلق 

باأخالق اهلل وعمل الخير, وتكون اأقدر على مواجهة اإغراء الدنيا وو�سو�س���ة 

ال�سيطان, ولذا فاإنَّ  ترك المعا�سي اأي�سر من الح�سول على التوبة.
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من  وكم  التوبة،  طلب  من  اأي�سر  الخطيئة  »ترك   :Qعلّي الإمام  يقول 

.
)((

�سهوة �س�عة اأورثت حزن�ً طوياًل«

اأّل  ينبغي  الأمر, حيث  لهذا  ال�سباب هو عمر منا�سب جّدًا  فاإنَّ عمر  ولذلك 

يكون قد ح�سل التلّوث بحبِّ الدنيا في هذا العمر.

ب - الت���رك المب��س���ر: لو فر�س���نا اأنَّ الوقاي���ة لم تنجح ب�س���كل كامل, وابتلى 

الإن�سان بالمعا�سي و�س���وء الخلق, فاإنَّ اأف�سل و�سيلة لعالج ذلك هو الترك 

المبا�سر والدفعّي للمعا�سي, والتوبة مبا�سرة بت�سميم قاطع, واإرادة قوّية, 

ارة بال�سوء دفعة واحدة, وربما يح�سل  والتغّلب على ال�سيطان والنف�س الأمَّ

هذا الأمر نتيجة �سماع اآية اأو ح�سول حادثة اأو غير ذلك, ويمكن اأن نلحظ 

هنا ذلك التحّول الكبير وال�س���ّريع الذي ح�سل في حياة ب�سر الحافي, ولم 

يك���ن هذا التح���ّول اإّل نتيجة كلمة قالها الإم���ام الكاظمQ وهي: ».. لو 

ك�ن )ب�سر( عبداً لخ�ف من موله«.

واأعوانه,  اإبلي�س  على  الطريق  نقطع  لل�سّيئات,  والدفعّي  المبا�سر  وبالترك 

ونتخّل�س من هذه الأمرا�س كما تخلَّ�س منها ب�سر الحافي.

ج- الت���رك التدريجّي: اإذا لم ن�س���تطع تهذيب اأنف�س���نا دفع���ة واحدة, فيمكن 

اأن نقوم بذلك ب�س���كل تدريج���ّي, باأن نقوم بترك ذن���ب اأو مجموعة ذنوب, 

لنا نقطة �س���وداء في قلوبنا اإلى نقطة بي�س���اء, ومن ثمَّ  وبذلك نكون قد بدَّ

نق���وم بترك ذنب اآخ���ر, وهكذا اإلى اأن نكون بعد فترة قد ابتعدنا تمامًا عن 

الذنوب, واأخرجنا ال�س���فات ال�س���ّيئة من اأنف�سنا, و�س���ّددنا �سربة موجعة 

لل�سيطان, ت�سعفه عن محاولة اإ�ساللنا واإ�سقاطنا في وادي الهالك.

ة ,اآخوندي-الطبعة الثالثة , ج ), �س ))) ))(  الكليني-الكافي- دار الكتب الإ�سالميِّ
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2- الأمور الم�س�عدة على تهذيب النف�س

ا الأمور التي يمكن لها اأن ت�ساعدنا على تهذيبنا لأنف�سنا, فهي: واأمَّ

اأ-  التفّكر: اإنَّ الإن�س���ان اإذا ان�س���غل باأموره الدنيوّي���ة, وغفل عن الآخرة واآثار 

؟ اأعماله فيها, فاإنَّه لن يندفع لتهذيب نف�سه, وهنا ما الحّلّ

وفيما  الآخرة,  في  اأعماله  نتائج  وفي  العاقبة,  في  التفّكر  التفّكر,  في  الحّلّ 

اإنَّ هذا التفّكر �سيلجم الإن�سان عن  �سيح�سل له في عالم القبر ويوم القيامة. 

ارتكاب ما يوؤّدي اإلى �سوء العاقبة.

يقول الإمام علّيQ: »من عمر قلبه بدوام الفكر ح�سنت اأفع�له في ال�سّر 

.
)((

والجهر«

ب - الت�أديب والمج�زاة: يمكن للمرء اأن يتوّعد نف�سه بالعقاب فيما لو ارتكبت 

ا بال�سوم يومًا, اأو بدفع  المع�س���ية, فاإن فعلت عاقبها باأحد هذه الأمور: اإمَّ

مبل���غ مالّي, اأو بحرمان النف����س من وجبة طعام, اأو مّما ت�س���تهيه وهكذا.. 

واإن اأقلعت يكون قد كبح جماحها, فال يتهاون معها ول ين�س���اق مع العادات 

ال�سّيئة التي تحّكمت بها.

ْوا من اأنف�سكم ت�أديبه� واعدلوا به� عن �سراوة  يقول الإمام علّيQ: »تولَّ

.
)((

ع�داته�«

.
)((

ويقولQ: »نعم العون على اأ�سر النف�ص وك�سر ع�دته� الجوع«

ج - الإلتف�ت اإلى قيم الذات وتقوية القيم الإن�س�نّيّة: اإنَّ نف�س الإن�سان جوهرة 

ين���ة, جاءت اإلى الوجود من عالم الكمال والجمال, فاإذا اأدرك الإن�س���ان  ثمَّ

))(غرر الحكم, �س ))), حكمة 0)0)

))( م. ن. �سفحة 78), حكمة 9))

))( غرر الحكم, �س )77
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ذلك فاإنَّه �س���وف يناأى بنف�س���ه عن ارتكاب ما ل ين�سجم مع مقامه كخليفة 

هلل ومح���لٍّ لتكريمه, لأنَّ تلك النف�س خلقت لتترّفع ع���ن الدن�س والخطايا, 

ولترتقي في عالم القرب اإلى اهلل, وهذا ما يدفع نحو تهذيب النف�س, فعلى 

ال�س�لك عنده� اأن يقوم ب�أمرين:

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

الث�ن���ي:اأن يعمل على تقوية تلك ال�س���فة الح�س���نة المقابلة لها, ويفر�س على 

نف�س���ه العم���ل به���ا حّتى يعت���اد عليه���ا تدريجّيًا, لتتح���ّول اإلى ملكة و�س���فة 

را�س���خة في نف�س���ه, وفي ذلك يقول الإم���ام علّيQ »عّود نف�س���ك فعل 

ل اأعب�ء المغ�رم، ت�س���رف نف�س���ك، وتعم���ر اآخرتك، ويكثر  الم���ك�رم، وتحمَّ

.
)((

ح�مدوك«

3- موانع تهذيب النف�س

كما ينبغي على الإن�سان اأن يهتّم بطرق التهذيب, عليه اأي�سًا اأن يزيل الموانع 

التي تحول دون تهذيب نف�سه, وذلك بالكّف عن اأمرين:

اأ-  مع��س���رة اأهل ال�س���وء: اإنَّ الإن�س���ان يتاأّثر باأقرانه, �سواًء من حيث ي�سعر اأم 

ل ي�س���عر, فاإن كان ل بّد من �سحبة فيجب اأن يكون الأ�سحاب من الأخيار, 

دت الروايات كثيرًا  دون عن النار, من هنا اأكَّ ة وُيبعِّ ُبون من الجنَّ الذين ُيقرِّ

عل���ى اّتخاذ الأ�س���حاب من الموؤمنين ال�س���الحين, و�س���رورة البتعاد عن 

ُقرَناء ال�س���وء, لما لذلك من اأثر طّيب عل���ى المرء في اأخالقه واأعماله, بل 

وف���ي دينه, يقول الإم���ام علّيQ: »احذر مج�ل�س���ة قرين ال�س���وء ف�إّنه 

.
)((

يهلك مق�رنه ويردي م�س�حبه«

))( م. ن. �سفحة )6), حكمة )6)

))( م. ن. �سفحة )9, حكمة 9)
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ب - الموارد التي يحتمل اأن ي�سعف فيه�: بما اأنَّ الإن�سان يتاأثَّر بالأمور التي 

تحي���ط به, فاإنَّه م���ن الممكن اأن ي�س���عف في بع�س المواط���ن, اأو الحالت 

التي تتهّياأ فيها اأجواء المع�سية, كمجال�س الف�سق والفجور ومراكز ال�سوء, 

والخلوة بالم���راأة الأجنبّية والم���زاح معها, والنظر اإلى الم�س���اهد المثيرة 

للغرائز وال�سهوات, من هنا كان عليه اأن يبتعد عن تلك الموارد التي يقوى 

 :Qفيها ال�س���يطان عليه, حّتى ل يقع في المع�س���ية, يق���ول الإمام علّي

.
)((

»اإذا اأب�سرِت العيُن ال�سهوة، عمي القلب عن الع�قبة«

اإنَّ الإن�سان الذي يهتّم بتهذيب نف�سه ل بّد اأن يقدم على كّل ما من �ساأنه اأن 

يو�سله اإلى هدفه ال�سامي, لكي يحّث ال�سير وي�سرع في الو�سول قبل فوات الأوان.

ج- حّب الدني�: والمراد بها حّب الدنيا المذمومة بالنظرة الإ�س���المّية  وياأتي 

الحديث عن هذا الأمر لأهمّيته في در�س م�ستقّل. 

خالصة الدرس

) - اإنَّ الوقاية من الذنوب والأخالق ال�سّيئة هي من اأهّم طرق تهذيب النف�س.

)-  الإقالع عن المعا�سي دفعة واحدة يعّد من اأ�ساليب تهذيب النف�س, ويكون 

بعد التلّوث بالذنوب ويحتاج اإلى هّمة عالية.

)-  الإق���الع عن المعا�س���ي تدريجّيًا يك���ون مطلوبًا اإذا لم ننج���ح في البتعاد 

عنها دفعة واحدة.

)-  مّما ي�س���اعد على تهذيب النف�س: التفّكر, تاأديب النف�س, اإدراك الإن�س���ان 

لكرامته ومكانته عند اهلل. 

)- على الإن�سان اأن يجتنب موانع تهذيب النف�س وهي عبارة عن معا�سرة قرين 

ال�سوء, والموارد التي يحتمل اأن ت�سعف فيها النف�س امام المع�سية

))(  م. ن. �سفحة ))), حكمة )
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قّصة بشر الحافي)))
يقال  معروف  رجل  بغداد  في  يعي�س  كان   Qالكاظم الإمام  ع�سر  في 

الكاظم الإمام  كان  اأن  يومًا  وحدث  بالبنان,  اإليه  ي�سار  مّمن  وكان  ب�سر.  له 

المكان,  تمالأ  والطرّب  اللهو  اأ�سوات  وكانت  ب�سر,  بيت  اأمام  من  ماّرًا   Q

اأن فتحت جارية باب الدار لإلقاء بع�س الف�سالت, وحين رمت بها  ف�سادف 

في الطريق �ساألها الإمامQ قائاًل: »ي� ج�رية! هل �س�حب هذه الدار حّر 

اأم عبد«؟!

فاأجابته الجارية وهي م�ستغربة �سوؤاله هذا, وب�سر رجل معروف بين النا�س, 

من  لخ�ف  عبداً  ك�ن  لو  »�سدقت،   :Qالإمام فقال  حّر!!  هو  بل  وقالت: 

موله«.

الإمامQ قال هذه الكلمة وان�سرف. فعادت الجارية اإلى الدار وكان ب�سر 

جال�سًا اإلى مائدة الخمر, ف�ساألها: ما الذي اأبطاأك؟ فنقلت له ما دار بينها وبين 

ك�ن  لو  »�سدقت،   :Qالإمام قول  من  نقلته  ما  �سمع  وعندما   ,Qالإمام

ًا عنيفًا اأيقظه من غفلته, واأيقظه من نومته,  عبداً لخ�ف من موله« اهتزَّ هزَّ

نومة الغفلة عن اهلل. ثمَّ �ساأل ب�سر الجارية عن الوجهة التي توّجه اإليها الإمام, 

فاأخبرته, فانطلق يعدو خلفه, حّتى اأنَّه ن�سي اأن ينتعل حذاءه. وكان في الطريق 

يحّدث نف�سه باأّن هذا الرجل هو الإمام مو�سى بن جعفرQ, وفعاًل ذهب اإلى 

منزل الإمام فتاب على يده, واعتذر وبكى, ثمَّ هوى على يدي الإمام يقبلها وهو 

يقول: �سّيدي اأريد من هذه ال�ساعة اأن اأ�سبح عبدًا ولكن عبدًا هلل, ل اأريد هذه 

))( العالمة الحلي-محتاج الكرامة-�س9))بت�سرف(
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, وتطلق العنان لل�سهوة الحيوانّيّة. ل اأريد  الحرّية المذّلة التي تاأ�سر الإن�سانّيّّة ِفيَّ

حرّية ال�سعي وراء الجاه والمن�سب, ل اأريد حرّية الخو�س في م�ستنقع الذنوب 

واأغدو اأ�سيرًا لها, ل اأريد اأن توؤ�سر ِفيَّ الفطرة ال�سليمة والعقل ال�سليم. من هذه 

ًا تجاه غيره. ال�ساعة اأريد اأن اأ�سبح عبدًا هلل وهلل وحده, ُحرَّ

وتاب ب�سر على يد الإمام الكاظمQ, ومنذ تلك اللحظة هجر الذنوب وناأى 

عنها واأتلف كّل و�سائل الحرام, واأقبل على الطاعة والعبادة. ب�سر هذا هو مهاجر 

اأي�سًا لأّن »المه�جر من هجر ال�سّيئ�ت«.
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إزالة حبّ الدنيا

اأن يمّيز درج�ت الحّب الذي ي�ستقطب القلب.

 اأن يعرف اأّن الدين لم ينه عن الدني� الحالل. 

اأن يعرف حقيقة الدني� واأن يمّيز المذموم منه�.  

اأن يعرف دور الإن�س�ن في هذه الدني�.

أهداف الدرس

الدرس الخامس
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تمهيد))):

حّبين  يجمع  ول  ولءين,  واحٍد  قلٍب  في  يجمع  ل  وتعالى  �سبحانه  اهلل  اإّن 

م�ستقِطبين؛ فاإّما حبُّ اهلل, واإما حّب الدنيا. اأّما حبُّ اهلل وحّب الدنيا معًا فال 

�سبحانه  اهلل  حبَّ  تعي�س  هل  لنرى,  قلوبنا,  فلنمتحن  واحد,  قلب  في  يجتمعان 

تعميقًا  ذلك  زدنا  اهلل؛  حبَّ  تعي�س  كانت  فاإن  الدنيا,  حبَّ  تعي�س  اأو  وتعالى, 

وتر�سيخًا, واإن كانت – نعوذ باهلل – تعي�س حبَّ الدنيا, فلنحاول اأن نتخّل�س من 

هذا الداء الوبيل, ومن هذا المر�س المهلك.

1 – درج�ت و�سيغ الحب

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

الدرجة األولى:

اأن ي�سّكل هذا الحّب محورًا وقاعدًة؛ لم�ساعر وعواطف واآمال وطموحات هذا 

ة, ولكن �سرعان ما  الإن�سان, قد ين�سرف عنه في ق�ساء حاجة, في حدوٍد خا�سّ

وقد  بحديٍث,  ين�سغل  فقد  المحور,  وهي  المركز,  هي  لأّنها  القاعدة,  اإلى  يعود 

))(  قمنا باقتطاع بع�س فقرات هذا الدر�س من كلمات لل�س���هيد ال�س���عيد ال�س���ّيد محمد باقر ال�س���در )ر�س���وان اهلل 

عليه(من محا�سرته المعروفة بحّب ادنيا. 
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اأو  ثانوّية,  بعالقاٍت  اأو  �سراٍب,  اأو   ,
ٍ
طعام اأو  بعمٍل,  ين�سغل  وقد   ,

ٍ
بكالم ين�سغل 

ب�سداقاٍت, لكن يبقى ذاك الحّب هو المحور.

الدرجة الثانية:

اأن ي�ستقطب هذا الحّب كّل وجدان الإن�سان, بحيث ل ي�سغله �سيء عنه على 

يرى  توّجه �سوف  فاأينما  توّجه,  اأينما  وكعبته,  وِقبلته,  الإطالق, فيرى محبوبه, 

ذلك المحبوب.

2 – درج�ت حّب اهلل

اأي�سًا,  الثنائّي ينطبق على حّب اهلل, وينطبق على حّب الدنيا  التق�سيم  هذا 

حّب اهلل �سبحانه وتعالى, فالحّب المحور ال�سريف هلل يّتخذ هاتين الدرجتين.

أ – حّب المؤمنين

الدرجة الأولى: يّتخذها في نفو�س الموؤمنين ال�س���الحين الطاهرين, الذين 

نّظفوا نفو�س���هم من اأو�س���اخ هذه الدنيا الدنّية, هوؤلء يجعلون من حّب اهلل 

محورًا لكّل عواطفهم وم�ساعرهم وطموحاتهم واآمالهم, قد ين�سغلون بوجبة 

طعام, بمتعٍة من المتع الُمباحة, بلقاٍء مع �س���ديق, بتنّزه في �س���ارع, ولكن 

يبقى ه���ذا هو المحور الذي يرجعون اإليه بمجّرد اأن ينتهي هذا الن�س���غال 

الطارئ.

ب – حّب األولياء

الدرجة الث�نية: هي الدرجة التي ي�س���ل اإليها اأولياء اهلل من الأنبياء والأئّمة 

R, علّي بن اأبي طالبL, الذي قال: »م� راأيت �سيئ�ً اإّل وراأيت اهلل 

مع���ه وقبل���ه وبعده وفيه«, لأّن حّب اهلل في هذا القلب العظيم, ا�س���تقطب 

وجدانه اإلى الدرجة التي منعه من اأن يرى �سيئًا اآخر غير اهلل, حّتى حينما 
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كان ي���رى النا����س, كان يرى فيهم عبيد اهلل, حّت���ى حينما كان يرى النعمة 

الموفورة, كان يرى فيها نعمة اهلل �سبحانه وتعالى, كان يتج�ّسد هذا الربط 

باهلل دائمًا واأبدًا اأمام عينه؛ لأّن محبوبه الأوحد, ومع�س���وقة الأكمل, وقبلة 

اآماله وطموحاته, لم ي�س���مح له ب�س���ريٍك في النظر, فل���م يكن يرى اإّل اهلل 

�سبحانه وتعالى.

3 – درج�ت حّب الدني�

نف�س التق�سيم الثنائّي ياأتي في حّب الدنيا اأي�سًا, الذي هو راأ�س كّل خطيئة, 

فحبُّ الدنيا يّتخذ درجتين:

الدرجة األولى

اأن يكون حبُّ الدنيا محورًا لالإن�سان, وقاعدًة له في ت�سّرفاته و�سلوكه يتحّرك 

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

ال�سخ�سّيّة في اأن ي�سكن, يتعّبد حينما تكون الم�سلحة ال�سخ�سّيّة في اأن يتعّبد, 

الدنيا,  يفلت من  اأن  اأي�سًا يمكن  اأحيانًا  القاعدة, لكن  الدنيا تكون هي  وهكذا, 

في�ستغل اأ�سغاًل اأخرى نظيفًة وطاهرة, فقد ي�سّلي هلل �سبحانه, وتعالى, وقد ي�سوم 

هلل �سبحانه وتعالى, لكن �سرعان ما يرجع مّرة اأخرى اإلى ذلك المحور, وين�سّد 

اإليه, فهي فلتات, يخرج بها من اإطار ذلك ال�سيطان, ثّم يرجع اإليه مّرة اأخرى.

الدرجة الثانية

كّل  عليه  ي�سّد  الإن�سان,  هذا  الدنيا  حبُّ  يعمي  حيث  المهلكة,  الدرجة  وهي 

منافذ الروؤية, يكون بالن�سبة اإلى الدنيا كما كان �سّيد الموّحدين, واأمير الموؤمنين 

بالن�سبة اإلى اهلل �سبحانه وتعالى, اإّنه لم يكن يرى �سيئًا اإّل وكان يرى اهلل معه 

وقبله وبعده, حّب الدنيا في الدرجة الثانية ي�سل اإلى م�ستوى بحيث اإّن الإن�سان 
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ل يرى �سيئًا اإّل ويرى الدنيا فيها وقبلها وبعدها ومعها, حّتى الأعمال ال�سالحة 

تتحّول عنده وبمنظاره اإلى دنيا, وتتحّول عنده اإلى متعة, واإلى م�سلحة �سخ�سّية, 

حّتى ال�سالة, وحّتى ال�سيام, والبحث والدر�س, كّلها تتحّول اإلى دنيا, ول يرى 

�سيئًا اإّل من خالل الدنيا, اإّل من خالل مقدار ما يمكن لهذا العمل اأن يعطيه, من 

حفنِة مال, اأو من كومة جاه, ل ي�ستمّر معه اإّل ب�سعة اأّيام معدودة.

الدرجة الثانية أشّد هلكة

الأولى؛  الدرجة  من  هلكًة  اأ�سّد  الثانية  والدرجة  مهِلكة,  الدرجتين  من  وكلٌّ 

ولهذا قال ر�سول اهللP: »حبُّ الدني� راأ�ُص كّل خطيئة«, قال الإمام ال�سادق

ازداد عط�س�ً  العط�س�ن  البحر كلم� �سرب منه  الدني� كمثل م�ء  »مثل   :Q

)...(, ل تقل: لآخذ هذه الحفنة من الدنيا, ثّم ان�سرف عنها, 
)((

حتى يقتله«

لأح�سل على هذه المرتبة من جاه الدنيا ثّم ان�سرف اإلى اهلل, لي�س الأمر كذلك, 

فاإّن اأّي مقداٍر تح�سل عليه من مال الدنيا, اأو من جاه الدنيا, اأو من مقامات هذه 

الدنيا الزائلة, �سوف يزداد بك العط�س والنهم اإلى المرتبة الأخرى.

عن اأبي عبد اهلل ال�سادق Q:»من اأ�سبح واأم�سى والدني� اأكبر هّمه جعل 

. هذا الكالم يعني قطع ال�سلة 
)((

اهلل تع�لى الفقر بين عينيه و�سّتت اأمره ..«

للدنيا  ولوؤه  كان  ومن  واحٍد,  قلٍب  في  يجتمعان  ل  وحّبين  ولءين  فاإّن  اهلل,  مع 

فلي�س له من اهلل �سيء و�سيتركه اهلل وي�ستت اأمره, لأّن حّب الدنيا ُيفرغ ال�سالة 

يبقى  ول  معناها,  عبادٍة من  كّل  وُيفرغ  معناه,  ال�سيام من  وُيفرغ  معناها,  من 

اأّي معنى لهذه العبادات, وذلك اإذا ا�ستولى حّب الدنيا على قلب الإن�سان. فحب 

الدنيا راأ�س كّل خطيئة وُمنطلق البعد عن اهلل �سبحانه.

))( الكافي: ج), �س6))

))( م. ن. ج), �س9))
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ما هي الدنيا المذمومة؟

الإن�سان  الروايات, لأنَّ  تها  التي ذمَّ الدنيا  اأّية دنيا هي  اأن نعرف  هنا يجب 

هو ابن هذه الدنيا, وهو يحيا فيها وياأكل ويتنا�سل فيها.. وقد ورد عن ر�سول 

.
)((

اأف�سله� طلب الحالل« اهللP: »العب�دة �سبعون جزءاً 

امنا من الماأكل والملب�س والم�سكن... اأم هو �سيء  فهل المذموم هو ما نراه اأمَّ

اآخر؟

الذي ي�ستفاد من القراآن الكريم وروايات المع�سومينRاأنَّ المذموم من 

الدنيا, هو ال�ستغراق فيها والتعّلق بها, بحيث ت�سبح عائقًا اأمام حركة الإن�سان 

د  مجرَّ يعني  ل  الذي  الدني�«,  »حّب  ب�  الروايات  عنه  عبَّرت  ما  وهو  اهلل,  نحو 

ال�ستفادة من الأمور الدنيوّية, بل اأن يرتبط القلب بهذه الأمور وت�سبح له ُعْلَقة 

Q: »اإّي�ك وحّب الدني� ف�إنَّه� اأ�سل كّل  �سديدة بها, وقد ورد عن الإمام علّيّ

.
)((

خطيئة ومعدن كّل بلية«

الدنيا ممّر لآلخرة

تو�سيح  على  ي�ساعد  ما  وهو  الدنيا,  في حقيقة  نبحث  اأن  هنا  المنا�سب  من 

المطلب ال�سابق.

وعاَلُم  فيه,  نحيا  الذي  وهو  الدنيا,  عاَلم  عاَلَمين:  بوجود  الإ�سالم  يعتقد 

اإنَّها  د ممّر لالآخرة؛  اإلَّ مجرَّ اإليه, وعاَلم الدنيا لي�س  الآخرة, وهو الذي ن�سير 

المكان الذي نبني فيه اآخرتنا, ونحّدد فيه م�سيرنا في الآخرة, ولهذا من يدرك 

حقيقة الدنيا هذه فاإنَّه لن يركن اإليها, بل �سيعمل للتزّود منها اإلى دار البقاء, 

ة ,اآخوندي-الطبعة الثالثة, ج ), �س 78 ))( الكليني-الكافي- دار الكتب الإ�سالميِّ

))(  غرر الحكم, �س )9, ح 7)



60

َلُكْم  ُخِلَقْت  َبْل  ُمَق�ٍم،  داَر  َلُكْم  ُتْخلَق  لم  الدني�  »ف�إنَّ   :Qعلّي الإمام  يقول 

.
)((

ُدوا منه� الأعَم�َل اإلى داِر الَقراِر..« َمَج�زاً ِلُتَزوَّ

نتيجة الرؤية اإلسالمّية للدنيا

تزكية  م�ستوى  وعلى  العملّي,  الم�ستوى  على  عديدة  نتائج  الروؤية  لهذه  اإنَّ 

باأنَّ من يحمل هذه الروؤية, فاإنَّه �سي�سعى جاهدًا لإقامة عالقة  النف�س, نجملها 

متوازنة بين اأمرين:

اأ- من خالل ال�س���تف�دة من الدني� لالآخرة: وذلك عبر ال�ستفادة من جميع 

الفر�س المتاحة له فيها, لزيادة اأجره وثوابه في الآخرة, لأنَّها الهدف ودار 

القرار.

 فعن ابن اأبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اهللQ: »اإنَّ� لنحّب الدني�، فق�ل 

لي: ت�سنع به� م�ذا؟ قلت: اأتزوج منه� واأحّج واأنفق على عي�لي واأنيل اإخواني 

 .
)((

واأت�سدق، ق�لQ: »لي�ص هذا من الدني�، هذا من الآخرة«

ْخ���َرَج ِلِعبَاِدِه 
َ
َم ِزينََة اهلِل الَِّتَي اأ ب- التمت���ع بنع���م الدني�:يق���ول تعالى: {ُقْل َمْن َح���رَّ

���ًة يَْوَم اْلِقيَاَمِة َكَذِلَك  ْنيَا َخاِل�سَ ْزِق ُقْل ِهي ِللَِّذيَن اآَمنُوْا ِفي اْلَحيَاِة الدُّ يِّبَ���اِت ِمَن الرِّ
َواْلطَّ

.
)((

 يَْعَلُموَن}
ٍ
ُل االآيَاِت ِلَقْوم نَُف�سِّ

ر الموؤمن باأّن الدنيا طريق للعبور اإلى الآخرة,  اإّن الروؤية القراآنّية للدنيا تب�سّ

فال باأ�س بالتمتع ببع�س رزق اهلل في الدنيا �سرط اأن ل ُتن�س الآخرة, واأن يكون 

المرجّو في كل عمل ر�سوان اهلل تعالى.

))( نهج البالغة , خطبة )))

 ))(المجل�سّي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�سححة - ج )7, �س )6

))( �سورة الأعراف: ))
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أهل الدنيا وأهل اآلخرة

اإنَّ الروؤية ال�س�بقة ت�سهم في التمييز بين فئتين: 

اأهل الدنيا, وهم الذين جعلوا الدنيا هدفًا, ور�سوا بها, واأ�سبحوا عبيدًا لها, 

ْنيَا  وْا ِباْلَحياِة الدُّ يقول تعالى في و�سفهم وبيان ماآلهم: {اإَنَّ الَِّذيَن اَل يَْرُجوَن ِلَقاءنَا َوَر�سُ

.
)((

بُوَن} َواُهُم النُّاُر ِبَما َكانُوْا يَْك�سِ
ْ
ْولَ�ِئَك َماأ

ُ
نُّوْا ِبَها َوالَِّذيَن ُهْم َعْن اآيَاِتنَا َغاِفُلوَن * اأ

َ
َواْطَماأ

تكون  لن  القلوب  اإليها, وهذه  بالدنيا منجذبة  قلوبهم متعّلقة  الدنيا  اأهل  اإنَّ 

محاّلً لنور اهلل تعالى, يقول الإمام علّيQ »حرام على كّل قلب متولَّه ب�لدني� 

.
)((

اأن ي�سكنه التقوى«

اأهل الآخرة, وهم الذين جعلوا الآخرة هدفًا, وعملوا لها, ولم ينظروا للدنيا 

اإّل كج�سر يعبر بهم اإلى دار الآخرة. يقول الإمام علّيQ: »الن��ص في الدني� 

ع�مالن: ع�مل عمل في الدني� للدني�، قد �سغلته دني�ه عن اآخرته، يخ�سى على 

من َيْخُلُفُه الفقر وي�أمنه على نف�سه، فيفني ُعُمَرُه في منفعة غيره، وع�مل عمل 

في الدني� لم� بعده�، فج�ءه الذي له من الدني� بغير عمل، ف�أحرز الحّظين 

.
)((

اَدْيِن جميع�ً، ف�أ�سبح وجيه�ً عند اهلل« مع�ً وملك الزَّ

))(�سورة يون�س:8-7

))( غرر الحكم, �س )9), ح ))

))( نهج البالغة , الكلمات الق�سار, رقم )7)
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خالصة الدرس

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

اأ- الحّب المحور, الذي ي�سكل القاعدة والأ�سا�س.

ب- الحّب الذي ي�س���تقطب كّل وجدان الإن�سان. وهاتان الدرجتان توجدان في 

حّب اهلل وفي حّب الدنيا.

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

) - اإنَّ المذم���وم م���ن الدني���ا ه���و حّبه���ا بمعن���ى التعّل���ق به���ا والنج���ذاب 

لمظاهرها.

ه���ا دار مم���ّر واأنَّها ال���دار الذي نحّدد فيه م�س���يرنا في  ) - حقيق���ة الدني���ا اأنَّ

الآخرة.

)-  اأه���ل الآخرة هم الذي���ن عملوا في الدنيا لالآخرة واأه���ل الدنيا هم الذين 

عملوا في الدنيا للدنيا.
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قّصة عيسى والحواريين)))
ورد في اأ�سول الكافي ب�سند �سحيح عن الإمام ال�سادقQ اأنَّه قال: »مرَّ 

 � اأمَّ ه�، فق�ل:  اأهله� وطيره� ودوابُّ عي�سى بن مريمQ على قرية قد م�ت 

(، ولو م�توا متفّرقين لتدافنوا. اإنَّهم لم يموتوا اإّل ب�سخطة )من الربِّ

لنا, فيخبرونا ما  اأن يحييهم  ادع اهلل  يا روح اهلل وكلمته,  ون:  الحواريِّ فقال 

كانت اأعمالهم )حّتى كان هذا جزاءهم( فنتجّنبها.

فدعا عي�سىQ ربَّه, فنودي من الجّو: اأن نادهم.

فقام عي�سىQ بالليل على �َسَرٍف من الأر�س فقال: يا اأهل هذه القرية.

فاأجابه منهم مجيب: لّبيك يا روح اهلل وكلمته.

فقال: ويحكم, ما كانت اأعمالكم؟

بعيد,  واأمل  اهلل(  )من  قليل  خوف  مع  الدنيا,  وحّب  الطاغوت,  عبادة  قال: 

وغفلة في لهو ولعب.

فقال: كيف كان حّبكم للدنيا؟

ا  عنَّ اأدبرت  واإذا  و�سررنا,  فرحنا  علينا  اأقبلت  اإذا  لأّمه,  ال�سبّي  كحّب  قال: 

بكينا وحزنَّا.

قال: كيف كانت عبادتكم للطاغوت؟ قال: الطاعة لأهل المعا�سي. قال: كيف 

كان عاقبة اأمركم؟ 

فقال:  الهاوية؟  وما  فقال:  الهاوية.  في  واأ�سبحنا  عافية,  في  ليلة  بتنا  قال: 

))( الكليني-الكافي - ج)-�س8))
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�سّجين. قال: وما �سّجين؟ 

قيل  وما  قلتم,  فما  قال:  القيامة.  يوم  اإلى  علينا  توقد  جمر  من  جبال  قال: 

لكم؟ قال: قلنا: رّدنا اإلى الدنيا فنزهد فيها, قيل لنا: كذبتم. قال: ويحك! كيف 

لم يكّلمني غيرك من بينهم؟ قال: يا روح اهلل, اإنَّهم ملجمون بلجام من نار على 

العذاب  فلما نزل  اأكن منهم,  ولم  واإّني كنت فيهم  �سداد,  اأيدي مالئكة غالظ 

اأنجو  اأم  فيها  اأاأكّب  اأدري  ل  م,  �سفير جهنَّ ب�سعرة على  فاأنا معّلق  ني معهم,  عمَّ

منها.

فالتفت عي�سىQ اإلى الحوارّيين فقال: »ي� اأولي�ء اهلل، اأكل الخبز الي�ب�ص 

ب�لملح الجري�ص، والنوم على المزابل، خير كثير مع ع�فية الدني� والآخرة«.

التعجيل  �سبب  الرواية  هذه  في  اأنَّه  الدنيا,  حّب  ذنب  عظم  لمعرفة  ويكفي 

بالعقوبة والهالك الأبدّي. يا
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التوبة

 اأن يتعّرف على فل�سفة التوبة. 

 اأن يتعّرف على حقيقة التوبة و�سرورته�.

 اأن يعرف اأرك�ن و�سرائط التوبة.

اأن يتعّرف على ثم�ر التوبة.

أهداف الدرس

الدرس السادس
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تمهيد

اإنَّ اأف�سل طريق للتزكية هو عدم التلّوث بالمع�سية من اأ�سا�س, يقول الإمام 

.
)((

علّيQ: »ترك الذنب اأهون من طلب التوبة«

اأّل يياأ�س من رحمة اهلل  لكن لو فر�سنا اأنَّ الإن�سان ابتلي بالمع�سية, فيجب 

بات للنف�س, وهي  تعالى, لأنَّه قد فتح لعباده باب التوبة, فالتوبة: هي من المهذِّ

الو�سيلة لغ�سل النف�س من قذارات الذنوب, وهي عبارة عن الت�سميم على اجتناب 

واغراءاته,  ال�سيطان  من  ال�سديد  الحذر  مع  عليها  والندم  والمعا�سي,  الذنوب 

وقد  اإليها,  والعودة  والمعا�سي  مات  بالمحرَّ لالإ�ستهانة  با�ستمرار  يدعونا  الذي 

�ْسَرُفوا 
َ
ر من الياأ�س بقوله تعالى: {ُقْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأ ع الإ�سالم على التوبة, وحذَّ �سجَّ

.
)((

ِحيُم} نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ  يَْغِفُر الذُّ
َ
ْحَمِة اهلِل اإِنَّ اهلل ِهْم اَل تَْقنَُطوا ِمن رَّ نُف�سِ

َ
َعَلى اأ

1- فل�سفة التوبة

ابتعد  قد  يكون  �سبحانه,  اهلل  اإرادة  ى  وتحدَّ الدنيا  هذه  في  الذي ع�سى  اإنَّ 

عن مقام الإن�سانّيّّة واقترب من مقام الحيوانّيّة, وعندئٍذ يحرم هذا الإن�سان من 

))( المجل�سّي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�سححة - ج )7, �س )6)

))(�سورة الزمر: ))
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بركات القرب من اهلل في الجّنة, ول يبقى اأمامه �سوى التوبة وال�ستغفار, والذي 

ِعبَاِدِه  َعْن  التَّْوبََة  يَْقبَُل  الَِّذي  {َوُهَو  تعالى:  يقول  التوبة,  يقبل  الذي  هو  بالتوبة  اأمر 

.
)((

يِّئَاِت َويَْعَلُم َما تَْفَعُلوَن} َويَْعُفوا َعِن ال�سَّ

2- حقيقة التوبة و�سروطه�

, الذي يكون له  اإنَّ الندم على الذنب هو توبة, لكن المق�سود هو الندم الحقيقّيّ

د قوله »تبت اإلى اهلل«  , قد يت�سّور البع�س اأنَّ مجرَّ اآثاره ونتائجه على الم�ستوى العملّيّ

ق اإّل بها وهي: يكفي لتحّقق التوبة, وهو غير �سحيح لأنَّ التوبة لها �سروط ل تتحقَّ

) - اأن ي�سعر بالنفور من ذنبه وتغُلبه الح�سرة عليه.

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

)-  اأن ي�سعى لجبران ما اأمكن جبرانه, كاأن يوؤّدي حقَّ اأحد من النا�س كان قد 

ه, اأو اأن يطلب الم�سامحة مّمن ا�ستغابه, اأو اأن ُير�سي من ظلمه,  غ�سبه حقَّ

اأو اأن يق�سي ما فاته من فرائ�س وواجبات, كال�سالة وال�سوم, وهكذا..

ك،  يقول الإمام علّيQ بعد اأن �سمع رجاًل يقول ا�ستغفر اهلل: »ثكلتك اأمُّ

اأتدري م� ال�ستغف�ر؟ ال�ستغف�ر درجة العليين، وهو ا�سم واقع على �ستة مع�ن، 

اأّوله�: الندم على م� م�سى؛ والث�ني: العزم على ترك العود اإليه اأبداً؛ والث�لث: 

تبعة؛  عليك  لي�ص  اأمل�ص  اهلل  تلقى  حّتى  حّقهم  المخلوقين  اإلى  توؤّدي  اأن 

والرابع: اأن تعمد اإلى كّل فري�سة عليك �سيَّعته� فتوؤّدي حّقه�؛ والخ�م�ص: اأن 

تعمد اإلى اللحم الذي نبت على ال�سحت فتذيبه ب�لأحزان، حّتى يل�سق الجلد 

ب�لعظم وين�س�أ بينهم� لحم جديد؛ وال�س�د�ص: اأن تذيق الج�سم األم الط�عة كم� 

.
)((

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

))(�سورة ال�سورى: ))

))( المجل�سّي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�سححة -  ج )7, �س )))
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3- �سرورة التوبة

ا ندرك تلك الآثار الخطيرة للذنوب في الدنيا والآخرة, كاأن تنزل النقم  اإذا كنَّ

وتحب�س النعم وتمنع الرزق وتجّرنا اإلى العذاب الأليم, فاإنَّ العاقل الموؤمن بالمعاد 

وبربِّ العباد, ل بّد اأن يبادر اإلى اإعالن توبته, وتطهير نف�سه حّتى ل يكون محرومًا 

في الدنيا و�سقّيًا في الآخرة, واإنَّ التوبة من الذنوب توؤّدي اإلى تطهير القلوب.

عن اأبي جعفرQ: »م� من عبٍد اإّل وفي قلبه نكتة بي�س�ء، ف�إذا اأذنب خرج 

في النكتة نكتة �سوداء، ف�إن ت�ب ذهب ذلك ال�سواد، واإن تم�دى في الذنوب زاد 

اإلى  البي��ص لم يرجع �س�حبه  البي��ص، ف�إذا غطّى  ال�سواد حّتى يغّطي  ذلك 

.
(1(

بُوَن} ا َكانُوا يَْك�سِ خير اأبداً وهو قول اهلل: {َكالَّ بَْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِهم مَّ

4- الأمور التي يجب التوبة منه�

يجب على الإن�سان اأن يتوب من كّل ما يحول بينه وبين ال�سير وال�سلوك اإلى اهلل 

تعالى, يجعله متعّلقًا بالدنيا, ويمكن تق�سيم الذنوب التي يجب اأن نتوب منها اإلى 

ق�سمين: اأخالقيَّة وعمليَّة:

اأ - الذن���وب الأخالقّي���ة: والم���راد بها الأخالق ال�س���ّيئة وال�س���فات القبيحة, 

التي تلّوث النف�س وتجعل الحجب بينها وبين اهلل تعالى, كالرياء, والنفاق, 

والغ�سب, والتكّبر, والعجب, والمكر, والخداع, والغيبة, والبهتان, والكذب, 

وخل���ف الوعد, وعق���وق الوالدي���ن, وقطع الرح���م, والتبذير, والإ�س���راف, 

, وتتّبع عيوب النا�س, واحتقار  والح�س���د, والفح�س, وال�سباب, و�س���وء الظنِّ

الموؤمن واإذلله, وغير ذلك من ال�سفات ال�سّيئة.

���ة: وه���ي كّل الذن���وب الت���ي ترتبط بالأعمال كال�س���رقة,  ب - الذن���وب العملّيَّ

))( الحر العاملي - محّمد  بن الح�سن - و�سائل ال�سيعة - موؤ�س�سة اأهل البيت - الطبعة الثانية )))) ه.ق.- ج ))  

�سفحة )6) 
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وقت���ل النف����س, والزنا, ودفع الربا واأخذه, وغ�س���ب اأم���وال النا�س, والغ�ّس 

ف���ي المعاملة, والفرار من الجهاد, وخيانة الأمانة, و�س���رب الخمر, وترك 

ال�س���الة وال�س���يام والحّج والخم�س, وترك الأمر بالمع���روف والنهي عن 

المنكر, واأكل الطعام النج�س وغير ذلك من المحّرمات.

5- ثم�ر التوبة

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

اأ - تكفير ال�سّيئ�ت ودخول الجّنة: اإنَّ التوبة توؤّدي اإلى اإزالة �سّيئات الإن�سان من 

وًحا َع�َسى  يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا تُوبُوا اإِلَى اهلِل تَْوبًَة نَّ�سُ
َ
�سحيفة اأعماله, يقول تعالى: {يَا اأ

.
)((

ْنَهاُر}
َ
أ
ْ

ن يَُكفَِّر َعنُكْم �َسيِّئَاِتُكْم َويُْدِخَلُكْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحِتَها اال
َ
َربُُّكْم اأ

ب -  محّب���ة اهلل: اإنَّ التائ���ب الحقيقّيّ �س���وف يح�س���ل عل���ى محّبة اهلل تعالى 

.
)((

ِريَن} اِبيَن َويُِحبُّ اْلُمتََطهِّ  يُِحبُّ التوَّ
ُ
وينال ر�ساه, يقول تعالى: {اإِنَّ اهلل

ج - ال�س���تر: اإنَّ توبة العبد توؤّدي اإلى ال�س���تر عليه, فياأتي يوم القيامة ل ُيدرى 

بذنب���ه, يقول الإمام ال�س���ادقQ: »اإذا ت����ب العبد توبًة ن�س���وح�ً اأحبَّه 

اهلل ف�س���تَر علي���ه، فقلت: وكيف ي�س���تر عليه؟ ق�ل: ين�س���ي ملكي���ه م� ك�ن� 

يكتب����ن علي���ه، ويوحي اهلل اإلى جوارحه واإلى بق�ع الأر�ص اأن اكتمي عليه 

ذنوبه، فيلقى اهلل عزَّ وجلَّ حين يلق�ه ولي�ص �سيء ي�سهد عليه ب�سيء من 

.
)((

الذنوب«

))( �سورة  تحريم : 8

))( �سورة البقرة : )))

ة ,اآخوندي-الطبعة الثالثة, ج ), �س 6)) ))(  الكليني-الكافي- دار الكتب الإ�سالميِّ
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خالصة الدرس

)-  اأف�سل �سبيل للتزكية عدم المع�سية.

)- فل�سفة التوبة اأّنها تفتح بابًا للرحمة والقرب من اهلل.

) - حقيقة التوبة الندم الذي ي�ستلزم ترك الذنب وتاأدية الحقوق.

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

ة كال�س���رقة وقتل النف�س  ) - م���ا يج���ب التوبة منه لي����س فقط الذن���وب العملّيَّ

والزنا.  بل اأي�سًا الذنوب الأخالقّية والرياء والنفاق والغ�سب.

6- للتوبة ثمار كثيرة, منها تكفير ال�س���ّيئات وتبديلها اإلى ح�سنات ومحّبة اهلل 

وال�ستر و..
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توبة مالك بن دينار)))
اأنَّه �ُسئل عن �سبب توبته  جاء في )تف�سير روح البيان( عن مالك بن دينار, 

وتوّجهه اإلى اهلل عزَّ وجّل, فاأجاب:

»كنت في مطلع العمر ق��سي�ً، �س�رب�ً للخمرة، وك�نت لديَّ ج�رية قد تعلَّقت 

به�، ورزقني اهلل منه� ابنة، وك�نت محبَّته� تزداد في قلبي يوم�ً بعد يوم، ولّم� 

اأ�سبحت ق�درة على الم�سي ك�نت محبَّته� قد بلغت عندي مبلغ�ً كبيراً، وك�نت 

ت�ألفني وت�أن�ص بي كثيراً، كم� كنت اأب�دله� الألفة والأن�ص.

كانت كّلما تناولُت كاأ�س ال�سراب اأخذتها من يدي و�سكبت ما فيها على ثيابي؛ 

ة على فقدها,  ولّما بلغت عامين من عمرها ماتت, فمالأت قلبي الغ�س�س المرَّ

ولم اأ�ستقّر من يومها على حال.

وفي ليلة جمعة من ليالي �سعبان, تناولت ال�سراب ونمت دون اأن اأ�سّلي الع�ساء, 

فراأيت فيما يراه النائم اأنَّ اأهل القبور خرجوا من قبورهم, وح�سروا جميعًا واأنا 

معهم. وفجاأًة �سمعت من ورائي �سوتًا, وحين ا�ستدرت راأيت اأفعى �سوداء كبيرة, 

ل يمكن ت�سّور ما هو اأكبر منها, وكانت تّتجه نحوي ب�سرعة وفمها مفتوح, اأ�سابني 

الهلع والخوف, فانطلقت هاربًا, لكّنها اندفعت خلفي ب�سرعة كبيرة.

تحّيتي,  فردَّ  حّييته  والرائحة,  الوجه  ح�سن  م�سّنًا  �سيخًا  طريقي  في  لقيت 

اأمام هذه  اأقدر على �سيء  اأّني ل  يوؤ�سفني  اأن يغيثني ويحميني, فاأجاب:  رجوته 

الأفعى, فاذهب من هنا ب�سرعة, لعّل اهلل يهّيىء لك اأ�سباب النجاة.

فعدت اإلى الهرب   ب�سرعة, حّتى بلغت منزًل من منازل القيامة, وراأيت من 

))( القلب ال�سليم,ج),�س))-8)
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م واأهلها, وكدت  من �سّدة خوفي من الأفعى  اأن األقي بنف�سي  هناك طبقات جهنَّ

فيها.

ارتفع �سوت حاّد يقول: هيا ارجع, فل�ست من اأهل هذا المكان.

اأن الأفعى ما  اأدراجي, وراأيت  �سكن قلبي بعد �سماعي لهذا ال�سوت, وعدت 

زالت تالحقني, حّتى و�سلت اإلى ذلك ال�سيخ, فقلت له: اأّيها ال�سيخ الطيب, لقد 

رجوتك اأن تغيثني فلم تاأبه لي؛ بكى ال�سيخ وقال: لم اأ�ستطع. ولكن اذهب نحو 

هذا الجبل, ففيه اأمانات للم�سلمين, فاإن كانت لك فيه اأمانة فاإنَّها �ستمّد لك يد 

العون.

ال�ستائر,  عليها  اأ�سدلت  قد  وحجرات  غرفًا  فيه  فراأيت  الجبل  اإلى  تطّلعت 

واأبوابها من الذهب الأحمر المحلَّى بالدّر والياقوت, فاأ�سرعت نحو ذلك الجبل, 

والأفعى في اأثري, وما اإن اقتربت منه حّتى ارتفع �سوت مالئكي يقول:

 ارفعوا ال�ستائر وافتحوا الأبواب واخرجوا, فلعَل لهذا الم�سكين اأمانة بينكم, 

تغيثه من �سّر الأعداء.

, والأفعى اأ�سحت  نظرت فراأيت اأطفاًل وجوههم ت�سّع كالبدور, يخرجون اإليَّ

عّجل,  يقولون:  وهم  الأطفال  �سراخ  حيرتي  من  واأنقذني  كذلك,  مّني  قريبة 

فالعدّوّ قريب منك!

وبداأوا يتوافدون نحوي فوجًا اإثر الآخر, وفجاأًة راأيت ابنتي التي توّفيت بينهم, 

فما اأن راأتني حّتى �ساحت وهي تبكي:

ه اأبي واهلل!  اإنَّ

الأفعى,  اإلى  بيمناها  اأ�سارت  بينما  بي�سراها,  يمناي  فاأخذت  �سارعت  ثمَّ 

فا�ستدارت الأفعى وانطلقت هاربة.
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ثمَّ اأجل�ستني وجل�ست اإلى جانبي, وراحت تداعب لحيتي, وقالت:

؟ فبكيت. وقلت:اأي 
)((

قلوبهم لذكر اهلل} اأن تخ�سع  اآمنوا  للذين  ياأن  {األم  اأبه,  اأي   

بنّية, وهل تح�سنين تالوة القراآن المجيد؟!

 قالت: نحن بالقراآن اأكثر معرفة منكم يا اأبي.

تها؟  قلت: اأخبريني عن هذه الأفعى, ما ق�سَّ

اأن  تريد  وكانت  القّوة,  تعطيها  كنت  فقد  اأبي,  يا  ال�سّيء  اإنَّها عملك  قالت:   

تبعث بك اإلى جهّنم.

 قلت: وهذا ال�سيخ الم�سّن,من هو؟

 قالت: اإّنه عملك الح�سن, وقد كنت تعمل على اإ�سعافه )اأي فاق عملك ال�سّيء 

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

 قلت: وماذا تعملين يا ابنتي في هذا الجبل؟

قالت: نحن اأطفال الم�سلمين, الذين قدمنا من الدنيا في طور الطفولة اإلى 

نا اهلل عزَّ وجّل فيه اإلى يوم القيامة, واأعيننا على الطريق  هذا المكان, وقد اأقرَّ

الذي ي�سلكه اآباوؤنا واأمهاتنا اإلينا, فن�سفع لهم.

الذنوب  ا�ستيقظت من نومي فزعًا, وتركت �سرب الخمرة وغيرها من  وهنا 

كلِّيًا, وتوّجهت اإلى اهلل نادمًا تائبًا. وهذا هو �سبب توبتي«.

))( �سورة الحديد: 6)
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التقوى

 اأن يعرف حقيقة التقوى.

 اأن يكت�سف اآث�ر التقوى : الأخروّية والدنيوّية. 

 اأن يعرف اأهمّية التقوى.

أهداف الدرس

الدرس السابع
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تمهيد

اآثار  ويترتب عليها  وتهذيبها,  النف�س  لتزكية  تعالى عامل مهمٌّ  تقوى اهلل  اإنَّ 

.
)((

ْتَقاُكْم}
َ
ْكَرَمُكْم ِعنَد اهلِل اأ

َ
مهّمة في الدنيا والآخرة, يقول تعالى: {اإِنَّ اأ

التقوى  مفهوم  نو�سح  اأن  بّدَّ  ل  التقوى,  عن  الحديث  في  ع  نتو�سَّ اأن  وقبل 

ومعناها.

1- تعريف التقوى

يمكن تعريف التقوى باأنَّها: قّوة داخلّية وقدرة نف�سّية تمتلك من خاللها النف�ُس 

ومن�سوؤها:  واأهوائها,  ميولها  مقاومة  وعلى  الإلهّية,  الأوامر  اإطاعة  على  القدرَة 

على  الإن�سان  ت�ساعد  وهي  و�سخطه,  مع�سيته  تجّنب  واأثرها:  اهلل,  من  الخوف 

تجنُّب حبائل ال�سيطان واإغراء الدنيا.

عزيز،  ح�سن  دار  التقوى  اأنَّ  اهلل  عب�د  »اعلموا   :Qعلّي الإمام  يقول 

والفجوُر داُر ح�سٍن ذليل، ل يمنع اأهله، ول ُيْحِرُز من لج�أ اإليه، األ وب�لتقوى 

.
)((

تقطع ُحَمُة الخط�ي�«

))( �سورة الحجرات : )).

))( نهج البالغة, خطبة 7))
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2- اأهمّية التقوى

أ- هدف تشريع األحكام

ة اأ�سيلة, واأنَّها  ي�ستفاد من القراآن الكريم اأنَّ لتقوى اهلل عزَّ وجّل قيمة اأخالقيَّ

يَُّها النَّا�ُس اْعبُُدوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن 
َ
الهدف لت�سريع الأحكام, يقول تعالى: {يَا اأ

.
)((

ِمن َقْبِلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن}

فالهدف من عبادة اهلل تعالى الو�سول اإلى التقوى, كما اأنَّ العبادة يمكن اأن 

وِلْي 
ُ
اأ يَْا  َحيَاٌة  ا�ِس  اْلِق�سَ ِفي  {َولَُكْم  اأخرى:  اآية  وفي  التقوى,  هذه  عن  تعبيرًا  تكون 

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

ْلبَاِب لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن}
َ
االأ

ب - تورث البصيرة

تمّكنه  ب�سيرة  الإن�سان  تمنح  اهلل  تقوى  اأنَّ  وروايات  اآيات  عّدة  من  ي�ستفاد 

لَُّكْم  يَْجَعل  اهللُ  تَتَُّقوْا  اإَن  اآَمنُوْا  الَِّذيَن  يَُّها 
َ
اأ {ِيا  تعالى:  يقول  لّتباعه,  الحّق  معرفة  من 

.
)((

ُفْرَقانًا}

اإنَّ التقوى تداوي القلب وتهبه الب�سيرة, في�ستطيع عندها اأن ي�سّخ�س �سبيل 

�سعادته, واأن يتجّنب �سبل المهالك, يقول اأمير الموؤمنينQ: »ف�إنَّ تقوى اهلل 

.
)((

دواء داء قلوبكم، وب�سر عمى اأفئدتكم«

اإنَّ اأهواء النف�س يمكن اأن ت�سّو�س على العقل روؤيته, ومن هنا ياأتي دور التقوى 

العقل  في�ستعيد  ال�سهوات  جماح  يكبح  من  هي  فالتقوى  الخلل,  ذلك  عالج  في 

قدرته على الروؤية.

))( �سورة البقرة: ))

))( �سورة البقرة : 79)

))( �سورة الأنفال : 9)

))(  نهج البالغة , خطبة 98)
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ج -طريق التقوى والحريَّة

اإنَّ الإ�سالم ل يرى في التقوى تقييدًا للحرّية, بل على العك�س من ذلك, يرى 

الموؤمنين اأمير  يقول  �سهواته وغرائزه,  ته من  الإن�سان حريَّ تمنح  التي  اأنَّها هي 

Q: »ف�إنَّ تقوى اهلل مفت�ح �سداد، وذخيرة مع�د، وعتق من كّل ملكة، ونج�ة 

.
)((

من كّل هلكة«

3- جزاء التقوى في الآخرة

اً  للتقوى نتائج أخرويّة جليلة جدَّ

.
)((

ْجٌر َعِظيٌم}
َ
ْح�َسنُوْا ِمْنُهْم َواتََّقوْا اأ

َ
ِذيَن اأ منها: الأجر العظيم, قال تعالى: {ِللَّ

ب الحزن اإلى قلبه في الآخرة ول يخاف عليه,  ومنها: اإنَّ من يتَّقي اهلل ل يت�سرَّ

قال تعالى: 

.
)((

َلَح َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم يَْحَزنُوَن} �سْ
َ
{َفَمِن اتََّقى َواأ

ومنها: اأنَّ التقوى جزاوؤها الجّنة وهي دليل الفوز, يقول تعالى: {اإِنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي 

.
)((

َجنَّاٍت َونَِعيٍم}

وعن الإمام زين العابدينQ: »�سرف كّل عمل ب�لتقوى، وف�ز من ف�ز من 

.
(5(

المّتقين، ق�ل اهلل تب�رك وتع�لى: {اإِنَّ ِلْلُمتَِّقيَن َمَفاًزا}

4- اآث�ر التقوى في الدني�

اإنَّ لتقوى اهلل تعالى نتائج عديدة في الدنيا, من المفيد اأن ن�سير اإلى بع�سها:

))( نهج البالغة, خطبة ))

))( �سورة اآل عمران: )7)

))( �سورة الأعراف: ))

))(�سورة الطور: 7)

))(  المجل�سّي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�سححة - ج78, �س 0))
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 منه�: اأنَّها تحّفز الإن�سان على الأخالق الح�سنة, ول �سّك اأنَّ الأخالق لها اأثرها 

.
)((

في الدنيا كما في الآخرة. عن الإمام علّيQ: »التقوى رئي�ص الأخالق«

ومنه�: اأنَّ التقوى تبعث الرزق, وتمّكن الإن�سان من تجاوز العقبات والأزمات, 

 يَْجَعل لَُّه َمْخَرًجا َويَْرُزْقُه ِمْن 
َ
والتغّلب على م�ساكل الحياة, يقول تعالى: { َوَمن يَتَِّق اهلل

.
)((

مِرِه يُ�ْسراً}
َ
, ويقول تعالى: {ومن يَتَِّق اهللُ يَْجَعل لَُّه من اأ

)((

ُب } َحْيُث اَل يَْحتَ�سِ

َعَزَبْت  ب�لتقوى  اأخذ  ح ذلك: »فمن  الموؤمنينQ ما يو�سّ اأمير  وورد عن 

عنه  وانفرجت  مرارته�،  بعد  الأمور  له  َواحلَْوَلت  ه�،  دنوِّ بعد  ال�سدائُد  عنه 

.
)((

�ْسَهلَْت له ال�سع�ب بعد اإْن�َس�ِبَه�«
َ
الأمواج بعد تراكمه�، واأ

ومنها �سّحة البدن:  فقد ثبت وجود عالقة بين نف�س الإن�سان وبدنه, واأنَّ كاًل 

والنف�سّية  البدنّية  الأمرا�س  بع�س  فاإنَّ  ولهذا  الآخر,  على  ما  بنحو  يوؤّثر  منهما 

والتكّبر,  والطمع,  والغ�سب,  والحقد,  كالح�سد,  ال�سّيئة,  الأخالق  من  تن�ساأ  قد 

وحّب الذات, والغرور.. فالتقوى واجتناب الأمور ال�سّيئة لها تاأثير مهّم واأ�سا�س 

في عالج الأمرا�س الج�سدّية والنف�سّية, وهي ت�ساعد على تاأمين �سالمة الإن�سان 

من هذه الأمرا�س.

يقول اأمير الموؤمنينQ: »ف�إنَّ تقوى اهلل... �سف�ء مر�ص اأج�س�دكم و�سالح 

.
)((

ف�س�د �سدوركم، وطهور دن�ص اأنف�سكم«

))( نهج البالغة, الكلمات الق�سار.

))( �سورة  الطالق : ) 

))( �سورة الطالق : )

))( نهج البالغة, خطبة 98) 

))( م.ن-خطبة98)
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خالصة الدرس

)-  التقوى حالة روحّية وقدرة داخلّية نف�س���انّية, ي�ستطيع الإن�سان من خاللها 

اإطاعة اهلل واجتناب معا�سيه.

)- تبرز اأهمّية التقوى بمالحظة الأمور التالية:

اأ - الهدف من ت�سريع الأحكام.

ب - تورث الب�سيرة.

ج - طريق للحرّية.

)- للتقوى ثمار اأخروّية كثيرة منها: الأجر العظيم وعدم الحزن والنعيم.

)-  للتقوى ثمار دنيوّية عديدة, كالرزق وقدرة الإن�س���ان على تجاوز م�س���اكله, 

و�سّحة البدن.
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الشاب اليقيني)))
ذهب النبّيP اإلى الم�سجد ليوؤّدي �سالة الفجر, فّلما اأتّم ال�سالة بالنا�س, 

اأو�سك  ا  ولمَّ ال�سباح,  وهج  يحرقها  اأن  من  اأثوابه خوفًا  �سحب  قد  الظالم  كان 

ج�سمه  �سعف  قد  اللون  م�سفرِّ  ب�ساّب  اإذا  الم�سجد,  مغادرة  على   Pالر�سول

ونحف, وغارت عيناه في راأ�سه.

ف�ساأله ر�سول اهللP: كيف اأ�سبحت يا فالن؟

فاأجاب ال�ساب: اأ�سبحت موقنًا يا ر�سول اهلل.

حقيقة  فما  حقيقة  يقين  لكّل  اإنَّ   :Pوقال قوله  من   Pالر�سول فتعّجب 

يقينك؟

فقال ال�ساب النحيل: اإنَّ يقيني يا ر�سول اهلل هو الذي اأحزنني, واأ�سهر ليلي, 

واأظماأ نهاري, فزهدت نف�سي في الدنيا وما فيها, فكاأّني اأنظر اإلى عر�س رّبي وقد 

الجّنة  اأهل  اإلى  اأنظر  واأنا فيهم وكاأّني  ن�سب للح�ساب, وح�سر الخالئق لذلك, 

ار  النَّ اأهل  اإلى  اأنظر  ي  الآرائك مّتكئون, وكاأنِّ الجّنة, ويتعافون على  يتمّتعون في 

ار يدور في م�سامعي. وهم فيها معّذبون م�ستغيثون, وكاأّني الآن اأ�سمع زفير النَّ

ثمَّ  بالإيمان.  قلبه  اهلل  نّور  عبد  هذا  وقال:  اأ�سحابه  اإلى   Pالنبّي فالتفت 

اأو�سى ال�ساب قائاًل: التزم ما اأنت عليه.

فقال ال�ساب: ُادع اهلل لي يا ر�سول اهلل اأن اأرزق ال�سهادة معك, فدعا له ر�سول 

ت�سعة  بعد  فا�ست�سهد   P النبّي  اإحدى غزوات  في  اأن خرج  يلبث  فلم   Pاهلل

اأ�سخا�س فكان هو العا�سر.

))( ق�س�س الأبرار  لل�سهيد مطهري}
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العصبيَـّة

 اأن يعرف حقيقة الع�سبيَّة واأخط�ره�.

ب الع�ئلّيّ والع�س�ئرّي... اأن يزداد انتب�ه�ً لخطورة التع�سّ

ة بين الموؤمنين.  اأن يعرف حقيقة العالقة التي تمّثله� الأخوَّ

أهداف الدرس

الدرس الثامن
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النف�س,  تهذيب  عملية  في  لها  اللتفات  ينبغي  التي  الأمور  اأهم  من  اإّن 

الح�سنة  ال�سفات  من  بكثير  الموؤمن  الإن�سان  يتحّلى  قد  حيث  الع�سبية,  هي 

والممدوحة, وتبقى هذه ال�سفة وهي الع�سبية كامنة في باطنه قبل اأن تثيرها 

الأحداث والمنا�سبات, فعلى الإن�سان الموؤمن اأن ي�ستثير هذه ال�سفة, ويلتفت اإلى 

الموقف الذي ينبغي اأن يّتخذه فيما لو ابتلى بمورد تتحّرك فيه الم�ساعر التي قد 

توؤدي اإلى الع�سبّية, فما هي الع�سبّية, وما هي اآثارها, وما هو موقف الإ�سالم 

منها؟ 

1- تعريف الع�سبّية

اإنَّ الع�سبّية �سفة �سّيئة, تمنع �ساحبها من القرب الإلهّي, وتحجبه عن روؤية 

الحّق, وقد تلقي به في نار جهّنم, وهي الدفاع عن جهة اأو �سخ�س, بحيث يرى 

واإن  باطل  باطل, ويرى من يقف في مقابلهم على  واإن كانوا على  باطلها حّقًا, 

كانوا محّقين.
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2- الع�سبّية في الروؤية الإ�سالمّية

ر القراآن الكريم من الع�س���بّية, وجعلها من اأو�س���اف الكافرين, يقول  اأ - ح���ذَّ

, ولذا كان من 
)((

تعالى: {اإِْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي ُقُلوِبِهُم اْلَحِميََّة َحِميََّة اْلَجاِهِليَِّة}

يّت�سف بها كاأنَّه يّت�سف ب�سفة الكفر, وتترّتب عليه اآثار الكفر يوم القيامة.

ب - عن الإمام الباقرQ: »من ك�ن في قلبه حّبة من خردل من ع�سبّية 

.
)((

بعثه اهلل يوم القي�مة مع اأعراب الج�هلّية«

وتف�سير هذه ال�سيرة الواردة في الرواية؛ من ح�سره مع اأعراب الجاهلية؛ لأنَّ 

هذا المقدار من الع�سبّية حّتى لو كان قلياًل اإلى هذا الحّد,)حّبة من خردل(,  

ال�سراط  عن  يخرجه  واأن  جهّنم,  اإلى  ب�ساحبه  يوِدَي  اأن  الممكن  من  ه  لكنَّ

ح�سل  ومّمن  ويح�سل,  ح�سل  قد  بل  ورق,  على  كالمًا  لي�س  وهو  الم�ستقيم, 

ب, وهو اإمام  بين: اإنَّ اإبلي�س هو اأّول من تع�سَّ معهم اإبلي�س لعنه اهلل اإمام المتع�سّ

بين, ي�ستفّزهم في الدنيا ويقودهم في الآخرة اإلى نار جهّنم.  المتع�سّ

3- اإبلي�س راأ�س الع�سبّية

اإبلي�س قد نفخ في اأوداجه, لأّن الع�سبّية هي ريح  اأنَّ  ب فليعلم  اإنَّ من يتع�سَّ

لعائلته,  ب  يتع�سَّ قد  ب  المتع�سِّ اأنَّ  اإذ  له,  ب  يتع�سّ ن  عمَّ النظر  بغ�سِّ  اإبلي�س, 

النار  م�سيرها  التي  الع�سبّية  من  وكّله  ذلك,  غير  اأو  ع�سيرته,  اأو  منطقته,  اأو 

 :Qالموؤمنين اأمير  ب لأ�سله كما يقول  اإبلي�س قد تع�سَّ فاإنَّ  ار,  الجبَّ وغ�سب 

بين  ب عليه لأ�سله، فعدّو اهلل اإم�م المتع�سّ »... ف�فتخر على اآدم بخلقه وتع�سَّ

.
)((

و�سلف الم�ستكبرين الذي و�سع اأ�س��ص الع�سبّية..« 

))( �سورة الفتح 6)

))( الكافي -ج) �س 08)

))( نهج البالغة-ج)  �س 8))
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ْقَوة، وتعّزز بخلقة  ويقولQ: »اعَتَرْتُه )اإبلي�ص( الحميَّة وغلبت عليه ال�سِّ

.
)((

ل�َس�ِل«  الن�ر، وا�ستوهن خلق ال�سَّ

ب اإبلي�س لخلقته النارّية, في مقابل خلقة اآدم الطينّية,  وهنا ي�سير اإلى تع�سُّ

مورد  في  فيقول  ذلك   Qويو�سح والإحتقار.  التوهين  بعين  اإليها  نظر  حيث 

ب  يتع�سَّ الع�لمين  من  اأحداً  »ولقد نظرت فم� وجدت  البالغة:  نهج  اآخر من 

ة تليط بعقول  ل�سي ٍء من الأ�سي�ء، اإلَّ عن علَّة تحتمل تمويه الجهالء، اأو حجَّ

� اإبلي�ص  بون لأمر م� يعرف له �سبب ول علَّة، اأمَّ ال�سفه�ء غيركم، ف�إنَّكم تتع�سَّ

ب على اآدم لأ�سله، وطعن عليه في خلقته، فق�ل: اأن� ن�رّي واأنت طينّي،  فتع�سَّ

»نحن  الّنعم، فق�لوا:  بوا لآث�ر مواقع  الأمم فتع�سّ الأغني�ء من مترفة   � واأمَّ

.
)((

اأكثر اأمواًل واأولداً وم� نحن بمعّذبين« 

4- الع�سبّية المذمومة

ُيخرج  الذي  ب  التع�سُّ هو  الإ�سالمّية؛  الروؤية  في  المذموم  ب  التع�سُّ هذا  اإنَّ 

المرء عن جاّدة ال�سواب, ويتم�ّسك بع�سبّية حّتى لو كان في ذلك ن�سرة للباطل 

ة الرجل لأهله واأبناء قومه لي�ست  وانتهاكًا للحرام وتجاوزًا لل�سرع, واإلَّ فاإنَّ مودَّ

ع�سبّية.

»الع�سبّية  قال:  الع�سبّية  �سئل عن  اأن  بعد   Qالعابدين الإمام زين  فعن 

قوم  خي�ر  من  خيراً  قومه  �سرار  الرجل  يرى  اأن  �س�حبه�،  عليه�  ي�أثم  التي 

اأن  الع�سبّية  من  ولكن  قومه،  الرجل  يحّب  اأن  الع�سبّية  من  ولي�ص  اآخرين، 

.
)((

يعين قومه على الظلم« 

))(م. ن.خطبة )

))( م.ن. خ )

))(  ن.خ. )9)



88

5- الع�سبّية الممدوحة

ه في  ب غير مذموم, لكنَّ نلحظ في كالم المع�سومينR اإ�سارة اإلى تع�سُّ

وهو   ،Pالمر�سلين �سّيد  وباأخالق  بالدين,  تم�ّسك  هو  بل  بًا,  تع�سُّ لي�س  الواقع 

ما نراه وا�سحًا في حديث اأمير الموؤمنينQ: »ف�إن ك�ن ل بّدَّ من الع�سبيَّة 

التي  الأمور،  ومح��سن  الأفع�ل،  ومح�مد  الخ�س�ل،  لمك�رم  بكم  تع�سّ فليكن 

القب�ئل،  ويع��سيب  العرب،  بيوت�ت  من  والنُّجداء  الُمجداء  فيه�  تف��سلت 

ب�لأخالق الرغيبة والأحالم العظيمة، والأخط�ر الجليلة، والآث�ر المحمودة. 

والط�عة  ب�لذم�م،  والوف�ء  للجوار،  الحفظ  من  الحمد  لخالل  بوا  فتع�سَّ

للبر، والمع�سية للكبر، والأخذ ب�لف�سل، والكّف عن البغي، والإعظ�م للقتل، 

.
)((

والإن�س�ف للخلق، والكظم للغيظ، واجتن�ب الف�س�د في الأر�ص«

النتيجة:

ل���ذا يج���ب اأن نلتفت اإلى هذا المر����س الخطير والداء الكبير, ف���اإذا اأردنا اأن 

ن�س���عى لمقام القرب, واأن نزّكي اأنف�س���نا, فال بّدَّ من ا�ستئ�س���اله حّتى ل نقع في 

�سرك اإبلي�س ونكون من جنوده واأعوانه.

))( المجل�سّي-بحارالنوار-موؤ�س�سة الوفاء- الطبعة الثانية الم�سححة-ج))-�س)7)
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خال�سة الدر�س

) - الع�سبّية هي اأن ينت�سر المرء ل�سخ�س اأو جماعة واإن كانوا على باطل.

) - للع�سبّية اأكثر من من�ساأ كالعرق والع�سيرة والأهل والمنطقة والبلد.

���ل نف�سه على  ���ب حين ف�سَّ ���بين, فهو اأّول من تع�سَّ ) - اإنَّ اإبلي�س اإمام المتع�سّ

.Qاآدم

) - اإنَّ موّدة الرجل لبني قومه لي�ست من الع�سبّية.

���ب للدي���ن ولي�س من  ���ب لم���كارم الأخ���الق ه���و في الواقع تع�سّ ) - اإنَّ التع�سّ

الع�سبّية ب�سي ء.



90

للمطالعة

ال تغضب)))
له  فقال  ي�ستن�سحه   Pالنبّي اإلى  وذهب  البادية  من  رجل  المدينة  اأتى 

النبّيP: »ل تغ�سب«.

خبر باأنَّ بع�س �سبيانها �سرقوا ماًل من قبيلة اأخرى 
ُ
وعندما رجع اإلى قبيلته اأ

نار  واإ�سعال  للقتال  القبيلتين  با�سطفاف  النتيجة  فاأ�سفرت  بالمثل,  فعوملوا 

الحرب, فلّما �سمع الأعرابيُّ بهذا الخبر ا�سطرمت نار الغ�سب في داخله, فقام 

وطلب �سرجه والتحق ب�سف قومه. وبينما هو كذلك اإذا ب�سريط الذكريات يتوالى 

وكانت  ين�سحه,  اأن  النبّي  من  وطلب  المدينة  اإلى  ذهب  اأنَّه  ر  فتذكَّ ذهنه,  في 

ن�سيحة النبّيP له: »ل تغ�سب«.

»فيم  نف�سه:  في  ففّكر  عقله,  اإليه  ورجع  ر�سده  اإلى  الأعرابيُّ  ثاب  �ساعتئٍذ 

النفع�ل؟ م� هذا ال�ستعداد للحرب  والقت�ل؟ وفيَم الغ�سب من غير �سبب«؟ 

يا  قائاًل:  فناداهم  اأعدائه  زعماء  ن�سح  اإلى  تدعوه   Pالر�سول بن�سيحة  واإذا 

قوم عالم هذا النزاع؟ اإن كان لكم من جراحة اأو قتل اأو �سرب   لي�س فيه اأثر, 

فعلّي في مالي اأنا اأوفيكموه, فلي�س هنالك من �سبب للقتال و�سفك الدماء.

فلّما �سمع زعماء القوم كالمه تحّركت في نفو�سهم الغيرة وال�سهامة وقالوا: 

»فم� ك�ن فهو لكم، ونحن اأولى بذلك منكم« فت�سالح الطرفان ورجع ال�سّفان 

كّل اإلى قبيلته.

ة )) �س)) ))( مرت�سى مطهري-ق�س�س البرار- دار التعارف-بيروت لبنان-ترجمة جعفر بهاء الدين-الق�سّ
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المراقبة والمحاسبة

 اأن يعرف اأهميَّة مح��سبة النف�ص.

 اأن يمتلك وينّفذ برن�مج�ً للمح��سبة.

اأن يفّعل حوافز مح��سبة النف�ص.

 اأن يمتلك الجديَّة الالزمة في اللتزام الدينّي.

أهداف الدرس

الدرس التاسع
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بعد اأن تعّرفنا على اأمرا�س القلوب, وعرفنا بع�س العقبات الكوؤود التي تحول 

التقوى ومدى حّث  اأهمّية  والع�سبّية, وعرفنا  الدنيا  النف�س؛ كحّب  تهذيب  دون 

الإ�سالم عليها وربط الأحكام بها, ل بّد لنا بعد ذلك من اأن نقّدم مرحلة عملّية 

العامل  باأنَّها  اأهميتها  وتبرز  والمحا�سبة.  المراقبة  النف�س, وهي  بناء  مهّمة في 

الأ�سا�س للو�سول اإلى التقوى وتهذيب النف�س.

1-تعريف المراقبة والمح��سبة

المراقبة هي اأن يراقب الإن�سان نف�سه عند الخو�س في الأعمال في كّل حركة 

والمحا�سبة  والأمرا�س.  الذنوب  وقاية من  المراقبة عامل  تكون  لذلك  و�سكون. 

اأن يعّين الإن�سان وقتًا في كّل يوم يحا�سب نف�سه بموازنة طاعاته ومعا�سيه  هي 

العملّية منها والنف�سّية, لذلك تكون المحا�سبة عامل عالج من الذنوب والأمرا�س 

بعد الأعمال.
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2- اأهمّية المراقبة والمح��سبة

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

اأ - ت�س���جيل الأعم�ل: حيث ي�س���تفاد من القراآن الكريم اأنَّ كلَّ اأعمالنا, حّتى 

الأنفا����س والأف���كار والنواي���ا محفوظة في �س���حيفة اأعمالن���ا, وتبقى ليوم 

القيام���ة لتكون ماثلة اأمامن���ا. واإذا كان الأمر كذلك فكي���ف يمكننا الغفلة 

عن عواقب هذه الأعمال, وعدم المبادرة اإلى مراقبة اأنف�س���نا والنتباه اإلى 

اأقوالنا واأعمالنا ونوايانا؟!

ٍة َخْيًرا  ْعَمالَُهْم * َفَمن يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
َ
�ْستَاتًا لِّيَُرْوا اأ

َ
ُدُر النَّا�ُس اأ يقول تعالى: {يَْوَمِئٍذ يَ�سْ

.
)((

ا يََرُه} ٍة �َسرًّ يََرُه * َوَمن يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

ًرا َوَما َعِمَلْت ِمن �ُسَوٍء  ْح�سَ ا َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر مُّ وفي اآية اأخرى: {يَْوَم تَِجُد ُكلُّ نَْف�ٍس مَّ

.
)((

َمًدا بَِعيًدا}
َ
نَّ بَْينََها َوبَْينَُه اأ

َ
تََودُّ لَْو اأ

.
)((

وفي اآية ثالثة {َما يَْلِفُظ ِمن َقْوٍل اإِالَّ لََدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد}

ب - الح�س����ب على الأعم�ل يوم القي�مة: اإنَّ الح�س���اب يوم القيامة ح�س���اب 

دقيق, حيث ل تترك �سغيرة اأو كبيرة اإّل ويحا�سب عليها المرء يوم القيامة, 

ن َكاَن   اْلِقيَاَمِة َفاَل تُْظَلُم نَْف�ٌس �َس���ْيئًا َواإِ
ِ
���ُع اْلَمَواِزيَن اْلِق�ْس���َط ِليَْوم يقول تعالى: {َونَ�سَ

.
)((

ِبيَن} تَْينَا ِبَها َوَكَفى ِبنَا َحا�سِ
َ
 َحبٍَّة مِّْن َخْرَدٍل اأ

َ
ِمْثَقال

.
)((

ْبُكم ِبِه اهللُ} ْو تُْخُفوُه يَُحا�سِ
َ
ُكْم اأ نُف�سِ

َ
وفي اآية اأخرى: {َواإِن تُْبُدوْا َما ِفي اأ

))(�سورة الزلزلة: 8

))(�سورة  اآل عمران: 0)

))(�سورة ق: 8)

))(�سورة الأنبياء: 7)

))(�سورة البقرة: )8)
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ا ِفيِه َويَُقولُوَن يَا َوْيَلتَنَا َماِل  َع اْلِكتَاُب َفتََرى اْلُمْجِرِميَن ُم�ْسِفِقيَن ِممَّ ويقول تعالى: {َوُو�سِ

ًرا َواَل يَْظِلُم َربَُّك  اَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحا�سِ ْح�سَ
َ
ِغيَرًة َواَل َكِبيَرًة اإِالَّ اأ َهَذا اْلِكتَاِب اَل يَُغاِدُر �سَ

.
)((

َحًدا}
َ
اأ

اإنَّ جميع اأعمال الإن�سان واأقواله واأفكاره وعقائده تاأتي معه يوم القيامة, ليحّدد 

بين  و�سّدته  مّدته  تختلف  الذي  الح�ساب,  هذا  �سوء  على  القيامة  يوم  م�سيره 

�سخ�س واآخر, حيث اإنَّ البع�س يكون ح�سابه �سديدًا وطوياًل, والبع�س الآخر يكون 

ح�سابه �سهاًل ي�سيرًا. فعن ر�سول اهللP: »والذي نف�سي بيده اإنَّه ليخفف على 

.
)((

الموؤمن حّتى يكون اأهون عليه من ال�سالة المكتوبة ي�سّليه� في الدني�« 

ولذلك كلِّه فاإنَّ على الإن�سان اأن يكثر من مراقبة نف�سه, لتبقى تحت �سيطرته.

3-ثمرة المح��سبة

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

اأ- ال�سعور ب�لندم والبدء ب�لإ�ستغف�ر: مع مالحظة �سروط ال�ستغفار.

ب - التعوي����ص: وذل���ك من خالل تدارك ما فاته باأمور خّيرة كثيرة ليمحو ما 

�يِّئَاِت}. م�سى من ذنوبه قال تعالى:{ اإِنَّ اْلَح�َسنَاِت يُْذِهْبَن ال�سَّ

ج-الت���زّود: وهو الدخول في كثير من الم�س���تحّبات والأعمال الفا�س���لة لتثقيل 

الميزان يوم القيامة.

اأن ُتح��سب،  اأب� ذر! ح��سب نف�سك قبل  اأنَّه قال: »ي�   Pالنبّي  ففي و�سّية 

ز للعر�ص الأكبر يوم  ف�إنَّه اأهون لح�س�بك غداً، وزن نف�سك قبل اأن توزن، وتجهَّ

.
)((

ل تخفى على اهلل خ�فية« 

))(�سورة الكهف: 9)

))( مجمع الزوائد ج) �س7))

))( الحر العاملي - محّمد  بن الح�سن - و�سائل ال�سيعة - موؤ�س�سة اأهل البيت - الطبعة الثانية )))) ه.ق.-   ج))  �س 79)
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كيف نحاسب أنفسنا؟

اإنَّ محا�سبة النف�س لي�ست بالأمر ال�سهل, ول بّدَّ اأن تتّم هذه العملّيَّة في ثالث 

مراحل حّتى يعتاد الإن�سان عليها:

1 - الم�س����رطة والعهد: فيخلو الإن�س���ان اإلى نف�س���ه, فيعظه���ا ويطلب منها اأن 

تغتن���م عمرها, وبالتال���ي ياأخذ منها العهد باألَّ ترتكب المع�س���ية ول تترك 

الطاعة, وكذلك ي�ستطيع اأن يتوّجه اإلى ل�سانه ويحّذره الغيبة, والكذب, وبقّية 

المعا�سي التي توؤّدي اإلى اإف�ساد حياته في الآخرة, وياأخذ منه العهد على األَّ 

مات, وال�سيء نف�سه يمكن اأن يفعله مع بقّية الجوارح. يقع في هذه المحرَّ

2 - المراقبة: بعد النتهاء من المعاهدة, تبداأ مرحلة مراقبة النف�س, من اأجل 

اأن نردعها عن محاولة التخّلي عن اللتزام بالعهد, فمن كان دائمًا في حال 

ذكر اهلل تعالى, ويرى اأنَّه في مح�سره عزَّ وجّل, فاإنَّه �سيلتفت دائمًا اإلى نف�سه 

 :Qواإلى عهده, ويداوم على مجاهدتها ول يغفل عنها, يقول الإمام علّي

»اإنَّ الح�زم من �سغل نف�سه ف�أ�سلحه� وحب�سه� عن اأهوائه� ولّذاته� فملكه�، 

.
)((

واإنَّ للع�قل بنف�سه عن الدني� وم� فيه� واأهله� �سغاًل« 

3 - حّث النف�ص وعت�به�: بعد انتهاء المراقبة, يجب اأن يحّدد الإن�سان �ساعة كّل 

يوم من اأجل اأن يحا�سب نف�سه, ولعلَّ الوقت الأف�سل هو وقت الم�ساء, فيجل�س 

ليرى ما فعله في نهاره �س���اعًة ب�س���اعة, فاإن فعل خيرًا حمد اهلل تعالى على 

توفيقه لفعل الطاعة, واإن فعل المع�سية وبَّخ نف�سه وانتهرها, واأعلن توبته هلل 

ُتها النف�س المحرومة, لقد اأعطاك اهلل, ما اأعطاك حّتى  تعالى وخاطبها: اأيَّ

ت�سبحي من المقّربين, فماذا تفعلين؟ لقدكفرِت بنعمة اهلل, وتجعلين نف�سك 

 :Qوقودًا ل�س���ّجيل؛ فال يزال ي�سّدد عليها حّتى تنزجر, يقول الإمام علّي

))( غرر الحكم  �س 6))  حكمة 00)
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.
)((

»من وبَّخ نف�سه على العيوب ارتدعت عن كثرة الذنوب« 

اإنَّ ح�ساب النف�س من الأهميَّة بمكان, فاإّن الإمام الكاظمQ جعله مقيا�سًا 

لمن ينتمي اإلى اأهل البيتQ, يقولQ: »لي�ص منَّ� من لم يح��سب نف�سه في 

.
)((

كّل يوم، ف�إن عمل ح�سن�ً ا�ستزاد اهلل، واإن عمل �سيئ�ً ا�ستغفر اهلل وت�ب اإليه«

وبالتالي اإنَّ من يدرك �سّدة الح�ساب يوم القيامة, فال بّد اأن ي�سعى لتخفيف 

ح�سابه وجعله ي�سيرًا, وهو ما يتطّلب اأن يحا�سب نف�سه في الدنيا, م�ستفيدًا من 

الم�سارطة والمراقبة, وهو ما يعني تزكية نف�سه وتهذيبها لتبتعد عن المع�سية 

وتقترب من الطاعة وتقدم على فعل الخيرات.

خال�سة الدر�س

)- المراقبة هي اأن يراقب الإن�سان نف�سه عند الخو�س في الأعمال. والمحا�سبة 

هي تعيين وقت لموازنة طاعاته ومعا�سيه.

) - اإنَّ من العوامل المهّمة لتزكية النف�س, مراقبتها ليمنعها من المع�سية.

َلًة يوم القيامة. )-  اإنَّ كّل اأعمال الإن�سان �سغيرها وكبيرها تكون م�سجَّ

) - يحا�س���ب الإن�س���ان يوم القيامة ح�س���ابًا دقيقًا عل���ى كّل معتقداته واأفكاره 

واأعماله واأخالقه.

)-  ي�س���تطيع الإن�س���ان اأن يحا�س���ب نف�س���ه ف���ي الدني���ا, فيخّفف ح�س���ابه في 

الآخرة.

6 - ل بّدَّ للمرء اأن ياأخذ العهد من نف�سه على عدم ارتكاب مع�سية ما اأو فعل 

قبيح. ثمَّ يراقبها فاإن وفت بعهدها �سكر, واإلَّ اأغلظ عليها وا�ستغفر.

))( م. ن. �س 68) ح 6)))

ة ,اآخوندي-الطبعة الثالثة,   ج) �س ))) ))( الكليني-الكافي- دار الكتب الإ�سالميِّ
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للمطالعة

المشارطة والمراقبة والمحاسبة)))
من الأمور ال�سرورّيّة للمجاهد الم�سارطة والمراقبة والمحا�سبة, فالم�سارط 

هو الذي ي�سارط نف�سه في اأّول يومه على اأن ل يرتكب اليوم اأّي عمل يخالف اأوامر 

اهلل, ويّتخذ قرارًا بذلك ويعزم عليه. ووا�سح اأّن ترك ما يخالف اأوامر اهلل, ليوم 

واحد, اأمر ي�سير للغاية, ويمكن لالإن�سان بكّل �سهولة اأن يلتزم به. 

فاعزم و�سارط وجّرب, وانظر كيف اأّن الأمر �سهل ي�سير.

ومن الممكن اأن ي�سّور لك اإبلي�س اللعين وجنده اأّن الأمر �سعب وع�سير. فاأدرك 

اأنَّ هذه هي من تلبي�سات هذا اللعين, فالعنه قلبًا وواقعًا, واأخرج الأوهام الباطلة 

من قلبك, وجّرب ليوم واحد, فعند ذلك �ست�سّدق هذا الأمر.

وبعد هذه الم�سارطة عليك اأن تنتقل اإلى »المراقبة«, وكيفّيتها هي اأن تنتبه 

ما  وفق  بالعمل  ملزمًا  نف�سك  فتعتبر  ْوفَقها,  عملك  اإلى  الم�سارطة  مّدة  طوال 

�سارطت, واإذا ح�سل - ل �سمح اهلل - حديث لنف�سك باأن ترتكب عماًل مخالفًا 

لأمر اهلل, فاعلم اأنَّ ذلك من عمل ال�سيطان وجنده, فهم يريدونك اأن تتراجع عّما 

ا�سترطته على نف�سك, فالعنهم وا�ستعذ باهلل من �سّرهم, واأخرج تلك الو�ساو�س 

الباطلة من قلبك, وقل لل�سيطان: »اإنِّي ا�سترطت على نف�سي اأن ل اأقوم في هذا 

اليوم -وهو يوم واحد-ب�أّي عمل يخ�لف اأمر اهلل تع�لى، وهو ولّي نعمتي طول 

اأخرى،  واألط�ف  والأمن  وال�سالمة  ب�ل�سّحة  علّي  وتلّطف  اأنعم  فقد  عمري، 

ولو اأنّي بقيت في خدمته اإلى الأبد لم� اأّديت حّق واحدة منه�، وعليه فلي�ص 

من الالئق اأن ل اأفي ب�سرط ب�سيط كهذا«, واآمل - اإن �ساء اهلل - اأن  ين�سرف 

))( الأربعون حديثًا  الإمام الخميني}
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ال�سيطان, ويبتعد عنك, وينت�سر جنود الرحمن.

اأعمالك, كالك�سب وال�سفر والدرا�سة, فكن  اأّي من  والمراقبة ل تتعار�س مع 

على هذه الحال اإلى الليل ريثما يحين وقت المحا�سبة.

ا�سترطت على  اأّديت ما  اأن تحا�سب نف�سك لترى هل  ا »المح��سبة« فهي  واأمَّ

اإذا كنت قد  الجزئية؟  المعاملة  نعمتك في هذه  ولّي  ولم تخن  نف�سك مع اهلل, 

وفيت حّقًا, فا�سكر اهلل على هذا التوفيق, واإن �ساء اهلل يي�ّسر لك �سبحانه التقّدم 

في اأمور دنياك واآخرتك, و�سيكون عمل الغد اأي�سر عليك من �سابقه, فواظب على 

العمل  هذا  ي�سبح  بحيث  فيك  ملكة  اإلى  يتحّول  اأن  والماأمول  فترة,  العمل  هذا 

بالن�سبة اإليك �سهاًل وي�سيرًا للغاية, و�ستح�سُّ عندها باللذة والأن�س في طاعة اهلل 

تعالى وترك معا�سيه, وفي هذا العالم بالذات, في حين اأنَّ هذا العالم لي�س هو 

وملتّذًا بطاعتك هلل  ويجعلك م�ستمتعًا  يوؤّثر  الإلهّيّ   الجزاء  لكن  الجزاء,  عالم 

وابتعادك عن المع�سية.

واعلم اأّن اهلل لم يكّلفك ما ي�سّق عليك به, ولم يفر�س عليك ما ل طاقة لك به 

ول قدرة لك عليه, لكنَّ ال�سيطان وجنده ي�سّورون ذلك الأمر وكاأّنه �ساقٌّ �سعب.

واإذا حدث - ل �سمح اهلل - في اأثناء المحا�سبة تهاون وفتور تجاه ما ا�سترطت 

�سجاعة  بكّل  الوفاء  على  واعزم  منه,  العفو  واطلب  اهلل  فا�ستغفر  نف�سك,  على 

بالم�سارطة غدًا, وكن على هذا الحال كي يفتح اهلل تعالى اأمامك اأبواب التوفيق 

وال�سعادة, ويو�سلك اإلى ال�سراط الم�ستقيم لالإن�سانّيّة.
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المرحلة الثانية
تربية النفس

القرب من اهلل

العمل الصالح وخير األعمال

النوافل وصالة الليل

الجهاد والشهادة

كتمان السرّ

مكارم األخالق

ذكر اهلل

طرق وموانع الوصول إلى مقام القرب
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القرب من اهلل

اأن يعرف اأنواع القرب.

 اأن يعرف حقيقة حركة النف�ص وهدفه�.

 اأن يمّيز �سروط القرب.

 اأن يعّدد اأق�س�م الن��ص يوم القي�مة.

أهداف الدرس

الدرس العاشر
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تمهيد

اأن ي�سعى لتكميلها وتربيتها, حّتى  اأمرا�س نف�سه,  اأن يزيل  ينبغي للمرء بعد 

تغدو قادرة على حّث الخطى في طريق ال�سير وال�سلوك اإلى اهلل. ولّما كانت طبيعة 

ا اأن تتحّرك في ال�سراط الم�ستقيم, اأو  النف�س الب�سرّية في حركة دائمة, وهي اإمَّ

اأن تنحرف في طريق ال�سالل.

ولما كان القرب من اهلل تعالى هو غاية المنى, ل بّدَّ لمن جعل القرب هدفًا اأن 

ى نف�سه,  ي�سعى لتزكية نف�سه, لأنَّه ل قرب  بال تزكية؛ ومن هنا فاإنَّ العبد كّلما زكَّ

كّلما حاز على درجة من درجات القرب, واإذا ارتقى في �سبيل القرب, فلي�س اإلَّ 

ه اأفلح في تزكية نف�سه وتهذيبها. لأنَّ

1- اأنواع القرب

توجد اأنواع عديدة للقرب، منه�:

1- القرب المك�نّي: وهو تقارب �سيئين من حيث المكان.

2- القرب الزم�نّي: وهو تقارب �سيئين من حيث الزمان, وهذه المعاني لي�ست 

هي المق�سودة في تعبيرنا »القرب من اهلل«.
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3- القرب المج�زي: كاأن نقول اإنَّ فالنًا قريب من فالن بمعنى اأنه يحّبه. 

)- القرب الحقيقي: وهو نحو رابع مختلف عّما �سبق, يظهر معناه من خالل 

النف�س الب�س���رّية, باأّنها في حركة م�ستمّرة حقيقية وواقعّية. من هنا كان ل 

بّد لها في حركتها هذه على ال�س���راط الم�س���تقيم من اأن ت�س���ل اإلى مقام 

القرب, اإذًا, القرب هو بمعنى: تكامل النف�س وارتقائها المعنوّي والروحّي, 

وبلوغه���ا تلك الدرجات العالية في �س���يرها و�س���لوكها اإلى اهلل تعالى. يقول 

ْرُقوٌم *  يُّون َ* ِكتَاٌب مَّ
 َم���ا ِعلِّ

َ
ْدَراك

َ
يِّيَن * َوَما اأ

ْبَراِر لَِفي ِعلِّ
َ
أ
ْ

تعال���ى: {اإِنَّ ِكتَ���اَب اال

.
(((

بُوَن } يَ�ْسَهُدُه اْلُمَقرَّ

2- ال�س�بقون هم المقّربون

هم  من  لتحديد  الكريم  القراآن  اإلى  نرجع  القرب,  معنى  عرفنا  اأن  بعد: 

المقّربون, فنجده يق�ّسم الب�سر يوم القيامة اإلى فئات:

اأ- اأ�س���ح�ب الميمن���ة: وه���م ال�س���عداء, وه���م الذي���ن كتبت له���م النجاة من 

العذاب.

ب - اأ�سح�ب الم�س�أمة: وهم الأ�سقياء؛ وهم المعّذبون بالنار. 

ج - ال�س�بقون: وهم الذين نالوا درجة القرب الإلهّي.

َحاُب  �سْ
َ
َحاُب اْلَمْيَمنَِة * َواأ �سْ

َ
َحاُب اْلَمْيَمنَِة َما اأ �سْ

َ
ْزَواًجا ثاََلثًَة * َفاأ

َ
يقول تعالى: {َوُكنتُْم اأ

َجنَّاِت  ِفي   * بُوَن  اْلُمَقرَّ ْولَِئَك 
ُ
اأ  * اِبُقوَن  ال�سَّ اِبُقوَن  َوال�سَّ  * َمِة 

َ
اْلَم�ْساأ َحاُب  �سْ

َ
اأ َما  َمِة 

َ
اْلَم�ْساأ

.
)((

النَِّعيِم}

))(�سورة المطففين 8) - ))

))(�سورة الواقعة 7- ))
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3- �سروط القرب 

وهي  �سروطه:  ق  يحقِّ اأن  عليه  الإلهّي  القرب  درجة  اإلى  الإن�سان  ي�سل  لكي 

عبارة عن: المعرفة والإيمان.

فاإنَّ المعرفة والإيمان باهلل تعالى هما اأ�سا�س التكامل والقرب الإلهّي, اإنَّ من 

ل يعرف هدفه, والم�سير الذي يوؤول اإليه, ول يوؤمن بهما, فاإنَّه لن ي�سعى للتزكية 

والقرب من اهلل تعالى, وبالتالي فاإنَّه لن يقطع م�سافة على ال�سراط الم�ستقيم؛ 

وبما اأنَّه في الدنيا لم يطِو الطريق فاإنَّه في الآخرة لن يجوز ال�سراط.

وتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواهللُ ِبَما تَْعَمُلوَن 
ُ
يقول تعالى:{يَْرَفِع اهللُ الَِّذيَن اآَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن اأ

.
)((

َخِبيٌر }

على  الم�سافة  لقطع  ي�سعى  لن  فاإنَّه  بها,  يوؤمن  ول  الآخرة  يعرف  ل  من  اإنَّ 

ال�سراط الم�ستقيم, بل �سي�سّل عنه, ومن ي�سّل عنه في الدنيا فاإنَّه لن يتجاوزه 

في الآخرة. ولذا على ال�سالك اأن ي�سعى لتقوية اإيمانه وزيادة علمه حّتى يرتقي 

اأكثر في مقام القرب.

 
)((

َراِط لَنَاِكبُوَن}. يقول تعالى:{َواإِنَّ الَِّذيَن اَل يُوؤِْمنُوَن ِبااْلآِخَرِة َعِن ال�سِّ

4- العمل والإيم�ن

الإن�سان  عمل  فاإنَّ  بالإيمان,  المقرون  العمل  وهو  للقرب؛  ثالث  �سرط  وثّمة 

حّتى لو كان عماًل �سالحًا فاإنَّه لن يثمر تلك الحياة الطّيبة اإذا لم يكن مقرونًا 

{َمْن َعِمَل  بالإيمان, فالإيمان �سرط اأ�سا�س لو�سول الإن�سان اإلى الحياة الطّيبة: 

.
)((

نثَى َوُهَو ُموؤِْمٌن َفَلنُْحِييَنَُّه َحيَاًة َطيِّبًَة}
ُ
ْو اأ

َ
اِلًحا مِّن َذَكٍر اأ �سَ

))( �سورة المجادلة ))

))( �سورة الموؤمنون )7

))( �سورة النحل 97
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والطيِّب ل يبقى في الأ�سفل بل ي�سعد اإلى اهلل تعالى, حيث مقام القرب, يقول 

.
)((

اِلُح يَْرَفُعُه} يُِّب َواْلَعَمُل ال�سَّ
َعُد اْلَكِلُم الطَّ تعالى: {اإِلَْيِه يَ�سْ

وعليه: فاإنَّ الإيمان باهلل تعالى وبالمعاد, والمعرفة بهما, ي�ساعدان الإن�سان 

على الو�سول اإلى مقام القرب الإلهّي, ول يمكن اأن ي�سل اإلى درجات القرب من 

لم يطّهر نف�سه من دن�س المعا�سي وم�ساوىء الأخالق, فالتزكية اأ�سا�س لمن عزم 

بين. على اأن يكون من المقرَّ

أسباب التكامل والقرب

يمكن ال�ستفادة من مجموعة و�سائل لتكميل النف�س وتربيتها, والو�سول بها 

ها وهي: اإلى مقام القرب الإلهّي, و�سن�سير في الدرو�س الآتية اإلى اأهّمّ

الث�لث:  اهلل,  ذكر  الث�ني:  وموانعه,  الو�سول  طرق  على  التعّرف  الأّول: 

مكارم الأخالق, الرابع: العمل ال�سالح وال�سالة الواجبة والنوافل و�سالة الليل, 

الخ�م�ص: الجهاد وال�سهادة,  ال�س�د�ص: الإح�سان وخدمة النا�س, وغير ذلك مّما 

�سياأتي اإن �ساء اهلل.

))( �سورة فاطر 0)
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خال�سة الدر�س

)- هن���اك اأنواع من القرب, والقرب الإلهّي هو تكامل النف�س في حركتها على 

ال�سراط الم�ستقيم.

) - اإنَّ الغاية لحركة الإن�سان في الحياة هي القرب من اهلل �سبحانه.

)-  اإنَّ تزكية النف�س وتربيتها �سرط للقرب  من اهلل تعالى.

) - المق�سود بالقرب تكامل النف�س معنوّيًا وارتقاوؤها روحّيًا.

���م الب�س���ر ي���وم القيام���ة اإلى اأ�س���حاب الميمنة واأ�س���حاب الم�س���ئمة  )- يق�سَّ

والمقّربين.
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للمطالعة

إرشادات اإلمام الصادقQ للبصرّي
قال:  �سنة,  وت�سعون  اأربع  عليه  اأتى  قد  كبيرًا,  �سيخًا  الب�سرّي  عنوان  كان 

ا قدم جعفر ال�سادقQ المدينة  كنت اأختلف اإلى مالك بن اأن�س �سنين, فلمَّ

اختلفت اإليه, واأحببت اأن اآخذ عنه كما اأخذت عن مالك, فقال لي يومًا: اإّني رجل 

مطلوب, ومع ذلك لي اأوراد في كّل �ساعة من اآناء الليل والنهار, فال ت�سغلني عن 

وردي, وخذ عن مالك, واختلف اإليه كما كنت تختلف اإليه, فاغتممت من ذلك, 

�س فيَّ خيرًا لما زجرني عن الختالف  وخرجت من عنده وقلت في نف�سي: لو تفرَّ

اإليه والأخذ عنه, فدخلت م�سجد الر�سولP و�سلَّمت عليه, ثمَّ رجعت من الغد 

اإلى الرو�سة و�سلَّيت فيها ركعتين وقلت: اأ�ساألك يا اهلل يا اهلل اأن تعطف عليَّ قلب 

اإلى �سراطك الم�ستقيم, ورجعت  اأهتدي به  جعفرQ وترزقني من علمه ما 

اإلى داري مغتّمًا ولم اأختلف اإلى مالك بن اأن�س لما اأ�سرب   قلبي من حّب جعفر

Q, فما خرجت من داري اإلَّ اإلى ال�سالة المكتوبة حّتى عيل �سبري, فلما 

يت, وق�سدت جعفراQ, وكان بعدما �سلَّيت الع�سر,  لت وتردَّ �ساق �سدري تنعَّ

فّلما ح�سرت باب داره ا�ستاأذنت عليه فخرج خادم له فقال: ما حاجتك؟ فقلت: 

ال�سالم على ال�سريف, فقال: هو قائم في م�ساّله, فجل�ست بحذاء بابه فما لبثت 

اإّل ي�سيرًا اإذ خرج خادم فقال: اأدخل على بركة اهلل, فدخلت و�سلَّمت عليه, فردَّ 

ال�سالم وقال: اجل�س غفر اهلل لك, فجل�سُت فاأطرق ملّيًا, ثمَّ رفع راأ�سه, وقال: 

ما  اهلل  عبد  اأبا  يا  ووّفقك.  كنيتك  اهلل  ثبَّت  قال:  اهلل,  عبد  اأبو  قلت:  َمن؟  اأبو 

م�ساألتك؟ فقلت في نف�سي: لو لم يكن لي من زيارته والت�سليم غير هذا الدعاء 

لكان كثيرًا, ثمَّ رفع راأ�سه, ثمَّ قال: ما م�ساألتك؟ فقلت: �ساألت اهلل اأن يعطف قلبك 
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�ساألته,  ال�سريف ما  اأجابني في  تعالى  اأّن اهلل  واأرجو  ويرزقني من علمك,  عليَّ 

فقال: يا اأبا عبد اهلل, لي�س العلم بالتعّلم, اإنَّما هو نور يقع في قلب َمن يريد اهلل 

تبارك وتعالى اأن يهديه, فاإن اأردت العلم فاطلب اأّوًل في نف�سك حقيقة العبودّية, 

واطلب العلم با�ستعماله, وا�ستفهم اهلل يفهمك.  قلت: يا �سريف, فقال: قل يا اأبا 

عبد اهلل, قلت: يا اأبا عبد اهلل ما حقيقة العبودّية؟ قال: ثالثة اأ�سياء: اأن ل يرى 

له اهلل ملكًا, لأنَّ العبيد ل يكون لهم ملك, يرون المال مال  العبد لنف�سه فيما خوَّ

اهلل ي�سعونه حيث اأمرهم اهلل به, ول يدّبر العبد لنف�سه تدبيرًا, وجملة ا�ستغاله 

له اهلل تعالى ملكًا,  فيما اأمره تعالى به ونهاه عنه, فاإذا لم يَر العبد لنف�سه فيما خوَّ

هان عليه الإنفاق فيما اأمره تعالى اأن ينفق فيه, واإذا فوَّ�س العبد تدبير نف�سه على 

مدبره هانت عليه م�سائب الدنيا, واإذا ا�ستغل العبد بما اأمره اهلل تعالى ونهاه, ل 

يتفرغ منهما اإلى المراء والمباهاة مع النا�س. فاإذا اأكرم اهلل العبد بهذه الثالث 

هان عليه الدنيا, واإبلي�س, والخلق, ول يطلب الدنيا تكاثرًا, اأو تفاخرًا, ول يطلب 

ما عند النا�س عّزًا وعلّوًا, ول يدع اأيَّامه باطاًل, فهذا اأّول درجة الُتَقى, قال اهلل 

َف�َساًدا  ْر�ِس َواَل 
َ
ااْلأ ا ِفي  يُِريُدوَن ُعُلوًّ ِللَِّذيَن اَل  نَْجَعُلَها  ااْلآِخَرُة  اُر  الدَّ {ِتْلَك  تبارك وتعالى: 

اأ�سياء,  بت�سعة  اأو�سيك  قال:  اأو�سني,  اهلل  عبد  اأبا  يا  قلت:   .
)((

ِلْلُمتَِّقيَن} َواْلَعاِقبَُة 

 اأ�ساأل اأن يوّفقك ل�ستعماله, 
ُ
فاإنَّها و�سّيتي لمريدي الطريق اإلى اهلل تعالى, واهلل

العلم,  في  منها  وثالثة  الحلم,  في  منها  وثالثة  النف�س,  ريا�سة  في  منها  ثالثة 

فاحفظها واإّياك التهاون بها, قال عنوان: ففرغت قلبي له.

اأن تاأكل  ا اللواتي في الريا�سة )تهذيب الأخالق النف�سّية(: فاإّياك  اأمَّ فقال: 

ما ل ت�ستهيه فاإّنه يورث الحماقة والبله. ول تاأكل اإلَّ عند الجوع, واإذا اأكلت فُكل 

حالًل و�سمِّ اهلل, واذكر حديث الر�سولP: »م� مالأ اآدمّي وع�ًء �سّراً من بطنه، 

))(�سورة  الق�س�س: )8
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ف�إن ك�ن ول بّد فثلث لطع�مه، وثلث ل�سرابه، وثلث لنف�سه«.

فقل:  �سمعت ع�سرًا  واحدًة  قلت  اإن  لك:  قال  فَمن  الحلم:  اللواتي في   � واأمَّ

اإن قلت ع�سرًا لم ت�سمع واحدًة, وَمن �ستمك فقل له: اإن كنت �سادقًا فيما تقول 

 اأ�ساأل اأن يغفر لك, وَمن 
ُ
فا�ساأل اهلل اأن يغفر لي, واإن كنت كاذبًا فيما تقول فاهلل

وعدك بالخنى )الفح�س في الكالم( فعده بالن�سيحة والرعاء.

تعنتًا  ت�ساألهم  اأن  واإّياك  جهلت,  ما  العلماء  فا�ساأل  العلم:  في  اللواتي   � واأمَّ

اإليه  تجد  ما  جميع  في  بالإحتياط  وخذ  �سيئًا,  براأيك  تعمل  اأن  واإيَّاك  وتجربة, 

�سبياًل, واهرب من الفتيا هربك من الأ�سد, ول تجعل رقبتك للنا�س ج�سرًا. قم 

فاإّني امرئ �سنين  اأبا عبد اهلل فقد ن�سحت لك ول تف�سد علّي وردي,  يا  عّني 

.
)((

بنف�سي, وال�سالم على من اتبع الهدى« 

))( المجل�سي-محمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء, الطبعة الثانية الم�سححة -ج) �س )))
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طرق وموانع الوصول 
إلى مقام القرب اإللهيّ

اأن يعرف طرق الو�سول اإلى اهلل.

اأن يعرف الأمور الم�س�عدة على الو�سول. 

اأن يعرف الموانع من الو�سول.

أهداف الدرس

الدرس
 الحادي عشر
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تمهيد

بعد اأن عرفنا اأهمّية القرب من اهلل �سبحانه وتعالى, و�سرورة ال�سعي للو�سول 

باعها من  باتِّ ياأمن  اإلَّ عبر طرٍق  اإليها ل يمكن  الو�سول  فاإّن  الدرجة,  اإلى هذه 

الإنحراف وي�سمن النجاة يوم القيامة.

)- طرق الوصول

اإنَّ من اأراد اأن يرتقي في درجات القرب من اهلل تعالى, واأن يزّكي نف�سه وينال 

المقامات العالية, يمكن له اأن ي�ستفيد من الطرق التالية:

1 - التفّك���ر والبره����ن: اإنَّ التفّك���ر في البراهين الت���ي اأقيمت على وجود اهلل 

تعالى, يمكن اأن تكون عاماًل م�ساعدًا للقرب من اهلل تعالى, فاإنَّ البراهين 

الت���ي حفلت به���ا كتب الحكم���ة والعرف���ان وال���كالم, تثب���ت اأنَّ كّل ظواهر 

الكون ممكنة وفقي���رة في وجودها لواجب الوجود, الذي هو منتهى الكمال 

 ُهَو اْلَغِنيُّ 
ُ
نتُُم اْلُفَقَراء اإِلَ���ى اهلِل َواهلل

َ
يَُّها النَّا����سُ اأ

َ
والغن���ّي بال���ذات, قال تعالى:{ يَا اأ

)((

اْلَحِميُد}.

))( �سورة فاطر :))
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2 - التفّكر في الآي�ت الإلهّية: يرى القراآن الكريم اأنَّ كّل ظاهرة من ظواهر 

الك���ون, تنط���وي على اآيات تدّل عل���ى اهلل تعالى وتعّرفنا ب���ه, ولذلك دعانا 

القراآن الكريم للتفّكر في الآيات الكونّية, من باب اأنَّ التفّكر فيها ي�ساعدنا 

 ِقيَاًما 
َ
على الندفاع وال�س���ير في طريق التكامل.قال تعالى:{الَِّذيَن يَْذُكُروَن اهلل

ْر�ِس َربَّنَا َما َخَلْقَت َهذا 
َ
���َماَواِت َواالأ ُروَن ِفي َخْلِق ال�سَّ َوُقُع���وًدا َوَعَلَى ُجنُوِبِهْم َويَتََفكَّ

)((

بَاِطاًل �ُسْبَحانََك َفِقنَا َعَذاَب النَّاِر}

3 - العب����دة والعم���ل ال�س����لح:اإنَّ العبادة ت���واأم الإيمان والمعرف���ة, والعبادة 

والأعمال ال�سالحة تجعل الإيمان اأكثر كماًل, وكّلما اأ�سبح اأكثر كماًل كّلما 

دنا من مقام القرب اأكثر, فالعمل ال�سالح يرتقي بالإيمان عاليًا حّتى ينال 

مقام القرب الإلهّي.

.
)((

اِلُح يَْرَفُعُه} يُِّب َواْلَعَمُل ال�سَّ
َعُد اْلَكِلُم الطَّ يقول تعالى: {اإِلَْيِه يَ�سْ

)- الأذك�ر والأدعي���ة: اإنَّ الذك���ر والأدعية من العبادة, وقد ورد التاأكيد عليها 

�س���ري ب���ي اإلى 
ُ
كثي���رًا ف���ي الآيات والرواي���ات, فعن ر�س���ول اهللP: »لّم� اأ

ال�س���م�ء دخل���ت الجّن���ة، فراأيت مالئكة يبن���ون لبنة من ذه���ب ولبنة من 

ف�سة، وربم� اأم�سكوا، فقلت لهم: م� لكم ربم� بنيتم وربم� اأم�سكتم؟

فق�لوا: متى تجيئن� النفقة؟ 

فقلت لهم: وم� نفقتكم؟ 

فق�لوا: قول الموؤمن في الدني� : �سبح�ن اهلل، والحمد هلل ول اإله اإّل اهلل 

.
)((

واهلل اأكبر، ف�إذا ق�ل بنين� واإذا اأم�سك اأم�سكن�« 

))( �سورة اآل عمران:)9)

))(�سورة  فاطر: 0)

))(   المجل�سّي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�سححة -ج)9  �س69)
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اأنَّه قال: »من ق�ل �سبح�ن اهلل غر�ص اهلل به� �سجرة في الجّنة.   Pوعنه

فق�ل رجل من قري�ص: ي� ر�سول اهلل، اإنَّ �سجرن� في الجّنة لكثير، ق�ل: نعم، 

ولكن اإيَّ�كم اأن تر�سلوا عليه� نيران�ً فتحرقوه�، وذلك اأنَّ اهلل عزَّ وجّل يقول: 

.
(1(

ْعَمالَُكْم}
َ
�ُسوَل َواَل تُْبِطُلوا اأ ِطيُعوا الرَّ

َ
 َواأ

َ
ِطيُعوا اهلل

َ
يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اأ

َ
{يَا اأ

اإنَّ كّل كالم يكون مفهومه تمجيدًا وتحميدًا وت�سبيحًا هلل تعالى يكون ذكرًا, 

ة, كما اأنَّه يوجد تاأكيد على اأذكار  حت باأذكار خا�سّ واإن كانت الأحاديث قد �سرَّ

, لكن يمكن القول 
)((

اإّل اهلل«  اإله  بعينها, فعن ر�سول اهلل P: »�سّيد القول ل 

بما اأنَّ الهدف من الذكر توّجه الإن�سان نحو اهلل تعالى,  ول �سّك في اأّن من يرث 

الجّنة يكون قد فاز بمرتبة القرب من اهلل �سبحانه.وكّل ذكر يو�سل اإلى الهدف 

اأكثر يكون اأف�سل بالن�سبة لذاكره.

2-من الأمور الم�س�عدة على الو�سول

وهي  الطريق  اجتياز  على  اأي�سًا  ت�ساعد  باأموٍر  المعرفة  اأهل  بع�س  ويو�سي 

ق�سمين اأفعال وتروك:

)((

ِريَن} اِبيَن َويُِحبُّ اْلُمتََطهِّ  يُِحبُّ التَّوَّ
َ
اأّوًل: غ�سل التوبة:  قال تعالى:{اإِنَّ اهلل

ث�ني�ً: اأن ي�سعى ليرى نف�سه في مح�سر اهلل تعالى, واأن يذكر اهلل في كّل حال 

)((

وَن َوَما يُْعِلنُوَن} رُّ  يَْعَلُم َما يُ�سِ
َ
نَّ اهلل

َ
 يَْعَلُموَن اأ

َ
َوال

َ
فال يغفل عنه اأبدًا.{ اأ

ث�لث�ً: اأن يبقى دائم الو�سوء وي�سّلي �سالة الليل, ويكّرر ذكر: »ي� حّي ي� قّيوم 

ي� من ل اإله اإلَّ اأنت«.

))( �سورة محمد))

))(  المجل�سّي-بحار النوار - موؤ�س�سة الوفاء- الطبعة الثانية الم�سححة- ج90-�س)0)

))( �سورة البقرة:)))

))( �سورة البقرة : 77
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رابع����ً: اأن يقراأ يومّيًا مقدارًا من القراآن مع ح�س���ور القلب ويتفّكر ويتدّبر في 

معاني الآيات.

خ�م�س����ً: اأن ي�س���جد كّل يوم �سجدة طويلة يكّرر فيها: »ل اإله اإلَّ اأنت �سبح�نك 

اإّني كنت من الظ�لمين«.

�س�د�س�ً: ترك الكالم الذي ل فائدة منه.

�س�بع�ً: ترك ما زاد عن حّده الطبيعي المعتدل من الماأكل والم�سرب ونحوه.

ث�من�ً: ترك معا�سرة اأهل ال�سوء وكّل من ل يقّرب من اهلل �سبحانه.

ت��س���ع�ً: ت���رك كث���رة النوم, ومحاولة الإ�س���تفادة م���ن الوقت بما ير�س���ي اهلل 

�سبحانه.

اجتياز  على  ت�ساعده  لعلَّه  يومًا,  اأربعين  لمّدة  الأمور  هذه  يكّرر  اأن  ويمكنه   

الطريق ب�سكل اأ�سرع واأف�سل لي�سل اإلى درجة القرب من اهلل.

3- موانع الو�سول اإلى اهلل

ة موانع في الطريق, وعلى ال�سالك اأن يجاهد نف�سه لإزالتها, واإلَّ فلن ي�سل  ثمَّ

اإلى هدفه, نذكر منها:

اأ- الم�ن���ع الأّول: ع���دم ق�بلّية القلب: فالقلب الملوَّث بالمعا�س���ي والذنوب ل 

يمكن اأن تدخله مالئكة الرحمة, وبالمع�سية ت�سير النف�س وتتحّرك بعك�س 

ال�س���ير المطلوب, فال ب���ّد من تطهير النف����س من الذنوب والآث���ام بالتوبة 

منها, حّتى ت�سبح هذه النف�س قابلة لل�سير اإلى اهلل تعالى بتلّقي الفيو�سات 

والإ�سراقات الإلهّية.

قال الإمام ال�سادقQ: »اإذا اأذنب الرجل خرج من قلبه نكتة �سوداء ف�إن 
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)((

ت�ب انمحت، واإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه فال يفلح بعده� اأبداً«.

ب -  الم�ن���ع الث�ن���ي: التعّلق����ت الدنيوّي���ة الم�دّي���ة: كالم���ال والثروة والبيت 

والجاه و�سائر و�سائل الحياة. 

اإن  خطيئة,  كّل  راأ�س  تكون  الدنيا  حّب  في  المتقّدم  بالمعنى  التعّلقات  وهذه 

اأن�ستنا, اأن�ستنا ذكر اهلل ويوم الوقفة بين يدي اهلل تعالى للح�ساب.

قالP:»اأّول م� ُع�سي اهلل تب�رك وتع�لى ب�سّت خ�س�ل: حبُّ الدني�، وحبُّ 

)((

الري��سة، وحبُّ الن�س�ء، وحبُّ الطع�م، وحبُّ النوم، وحبُّ الراحة«.

وقالP: »ل يجد الموؤمن حالوة الإيم�ن في قلبه حتى ل يب�لي من اأكل 

)((

الدنيا«.

ج - الم�ن���ع الث�ل���ث: اإتب����ع هوى النف�ص وميوله� و�س���هواته�: اإنَّ من ي�س���عى 

لياًل نهارًا لإر�س���اء غرائزه و�سهواته ل ي�ستطيع اأن يحّلق نحو مقام القد�س 

الإلهّي.

.
)2(

لََّك َعن �َسِبيِل اهلِل} قال تعالى: {واَل تَتَِّبِع اْلَهَوى َفيُ�سِ

.
)((

وقال اأمير الموؤمنينQ: »اأ�سجع الن��ص من غلب هواه«

د - الم�ن���ع الراب���ع: المت���الء ب����لأكل: لأنَّ ه���ذا يمن���ع من العب���ادة والدعاء 

ع. والتو�ّسل والت�سرُّ

قال اأمير الموؤمنينQ: »اإذا اأراد اهلل �سالح عبده، األهَمه قّلة الكالم وقّلة 

.
)((

الطع�م وقّلة المن�م«

))( الكليني- الكافي- دار الكتب الإ�سالمّية-الطبعة الثانية- ج)- �س )7)

))( المجل�سّي-بحار النوار-موؤ�س�سة الوفاء- الطبعة الثانية الم�سححة- ج7-�س)9

))(�سورة �س:6)

))( المجل�سّي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�سححة - ج 7 �س 76

))( الميرزا النوري- م�ستدرك الو�سائل- موؤ�س�سة اآل البيت R لإحياء التراث-الطبعة المحققة الولى - ج6)-�س)))



120

)((

وعن ابي عبد اهللQ: »اإنَّ اهلل يبغ�ص كثرة الأكل«.

ه� - الم�نع الخ�م�ص: الكالم غير ال�سرورّي, وغير المفيد.

قالP: »ل تكثروا الكالم بغير ذكر اهلل، ف�إنَّ كثرة الكالم بغير ذكر اهلل 

)((

تق�ّسي القلب، اإنَّ اأبعد الن��ص من اهلل القلب الق��سي«.

قال الإمام الر�ساQ: »من عالم�ت الفقه: الحلم والعلم وال�سمت، اإنَّ 

ال�سمت ب�ب من اأبواب الحكمة. اإنَّ ال�سمت يك�سب المحّبة، اإنَّه دليل على كّل 

)((

خير«.

ل حبَّ ذاته  و- الم�ن���ع ال�س����د�ص: ح���بُّ الذات: على ال�س���الك اإل���ى اهلل اأن يبدِّ

بحّب اهلل, واأن يوؤّدي كّل اأعماله بداعي الر�سا الإلهّي, فياأكل لأنَّ اهلل �سمح 

له بدوام الحياة كما ي�سّلي لأنَّ اهلل اأمر بذلك... وهكذا.

ز- الم�نع ال�س����بع: �س���عف الإرادة: وعدم القدرة على الت�س���ميم, وهذا يمنع 

ًا لإ�س���عاف اإرادتنا, في�س���ّور عبر  من البدء بالعمل, وال�س���يطان يعمل جادَّ

الوهم اأنَّ العبادة �س���عبة, اأو اأنَّ ال�سلوك اإلى اهلل غير مطلوب, اأو اأنَّ المهّم 

ة الخالية من الم�سمون. هو العبادة ال�سوريَّ

تعالى:  قال  كما  وت�سحية  جهاد  اإلى  تحتاج  التي  الإرادة  بتقوية  هو  والحّل 

.
)((

�ُسبَُلنَا} لَنَْهِديَنَُّهْم  ِفينَا  َجاَهُدوا  {َوالَِّذيَن 

))( الحر العاملي- و�سائل ال�سيعة- موؤ�س�سة اآل البيت)ع( لإحياء التراث-الطبعة الثانية- ج))- �س))

))( م.ن -ج 8 - �س 6))

))( الكليني الكافي- دار الكتب الإ�سالمّية- الطبعة الثانية- ج) - �س)))

))(�سورة العنكبوت: 69
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خال�سة الدر�س

) - توجد عّدة طرق اأ�س���ا�س يمكن لل�سالك اأن ي�ستفيد منها لنيل مقام القرب 

الإلهّي.

) - التفّكر في البراهين يوؤّكد حقيقة اأنَّ كّل الوجود مفتقر هلل تعالى.

) - التفّكر في الآيات الكونّية يقود الإن�سان اإلى اهلل جلَّ �ساأنه.

)  اإنَّ الذكر من اأهّم العوامل التي تدفع بالإن�سان في طريق التكامل.

) - العبادة توؤّثر في زيادة الإيمان واأثمار المعرفة.

من موانع الو�سول اإلى مق�م القرب:

)- عدم قابلّية القلب الملوَّث بالمعا�سي.

)-  التعّلق بالمادّيات من مال وغيره.

) - اإّتباع الهوى وال�سهوات.

)-  الأكل حّتى التخمة.

) - الثرثرة من غير فائدة.

ات الحيوانّيّة. 6 - حبُّ الذات والقت�سار على الملذَّ

7 - �سعف الإرادة.
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للمطالعة

وصّية المال محّمد تقّي المجلسّي
يمكن ال�ستفادة من و�سايا بع�س العلماء في هذا المو�سوع, ومنها و�سّية المال 

محّمد تقي المجل�سّي)ر�سوان اهلل تعالى عليه(, التي هي من اأروع تلك الو�سايا 

مرحلة  من  اأخذته  ما  قوله:  ال�سالكين   اأحد  عن   ينقل  حيث  المجال,  هذا  في 

الريا�سة وبناء النف�س يعود اإلى الوقت الذي كنت م�سغوًل فيه بمطالعة التف�سير. 

لنف�سي: من  فقلت  واليقظة.  النوم  بين  وكنت   Pالنبّي محّمًد راأيت  ليلة  ذات 

المفيد اأن اأدّقق في كمالت واأخالق النبّي ب�سكل جّيد. كنت كّلما اأدّقق اأكثر اأرى 

نورانّيته وعظمته تزداد, بحيث �سطع نوره في كّل مكان, عندها ا�ستيقظت )عدت 

كِثَر 
ُ
اأ اإلى نف�سي ووعيي( وجاءني اإلهام يقول: ُخُلق ر�سول اهلل القراآن ويجب اأن 

الغو�س فيه. كنت كّلما دّققت في الآية اأكثر انك�سفت لي حقائق اأكثر, حّتى دخلت 

على قلبي حقائق ومعارف جّمة, وكان ذلك دفعة واحدة. كّلما دّققت في اآية اأنال 

تلك الموهبة. طبعًا ي�سعب ت�سديق هذا الأمر لمن لم يوّفق اإليه, بل عادة يكون 

غير ممكن, لكن هدفي من هذا الكالم اإر�ساد الأخوة في اهلل.
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ذِكرُ اهلل

 اأن يعرف حقيقة الذكر واأن يمّيز اأنواعه ومراتبه.

 اأن يكت�سف طرق ارتق�ء الإن�س�ن في مراتب الذكر.

 اأن يزداد تعّلق�ً بذكر اهلل من خالل معرفة اآث�ره.

أهداف الدرس

الدرس 
الثاني عشر
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تمهيد

اهلل  من  القرب  نحو  ول�سيرها  النف�س,  لتكميل  الو�سائل  اأحد  هو  اهلل  ِذكُر 

ما  اأكثر  واإنَّ  تعالى,  ِذكره  من  ينطلق  اهلل  اإلى  وال�سلوك  ال�سير  فاإنَّ  �سبحانه, 

د  ي�ساعد ال�سالك على طّي الم�سافات, هو المداومة على ذكره تعالى, ولذلك اأكَّ

 ِذْكًرا 
َ
يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اْذُكُروا اهلل

َ
القراآن الكريم على حقيقة الذكر, يقول تعالى: {يَا اأ

.
)((

َكِثيًرا}

م�  اهلل  ذكر  »واأكثروا  لأ�سحابه:  ر�سالة  في   Qال�سادق الإمام  وعن 

ا�ستطعتم في كلِّ �س�عة من �س�ع�ت الليل والنه�ر، ف�إنَّ اهلل اأمر بكثرة الذكر، 

واهلل ذاكر لمن ذكره من الموؤمنين، واعلموا اأنَّ اهلل لم يذكره اأحد من عب�ده 

.
)((

الموؤمنين اإلَّ ذكره بخير« 

ولهذه الأهمّية قمنا بجعل در�ٍس م�ستقّل للذكر, بعد اأن كان اأحد اأهّم العوامل 

الم�ساعدة على الو�سول.

))( �سورة الأحزاب: ))

))( الحّر العاملي - محّمد  بن الح�سن - و�سائل ال�سيعة - موؤ�س�سة اأهل البيت - الطبعة الثانية )))) ه.ق.-   ج)  

�س )8))
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1- م� المق�سود من الِذكر؟

د الذكر اللفظّي   ل بّد اأن نعرف ما هو الذكر, وما هي حقيقته؟ فهل هو مجرَّ

اأم ماذا؟

ل  ثالث  علي،  »ي�   :Qعلّي الإمام   Pاهلل ر�سول  به  اأو�سى  فيما  كان 

تطيقه� هذه الأّمة: الموا�س�ة لالأخ في م�له، واإن�س�ف الن��ص من نف�سه، وذكر 

اهلل على كّل ح�ل، ولي�ص هو �سبح�ن اهلل والحمد هلل ول اإله اإّل اهلل واهلل اأكبر، 

.
)((

ولكن اإذا ورد على م� يحرم عليه خ�ف اهلل عزَّ وجلّ  عنده وتركه« 

 لم ُيِرد ر�سول اهللP نفي كون هذه العبارات من ذكر اهلل تعالى, بل المراد 

في هذا الحديث الإ�سارة اإلى تلك المرتبة الكاملة من الذكر, التي تعني اأن يرى 

العبد ربَّه حا�سرًا وناظرًا اإليه, واأن يرى نف�سه في مح�سره, فيمتنع عن مع�سيته, 

القلبّيّ  التوّجه  دت الروايات على الذكر بمعنى  اأكَّ ويقدم على طاعته, ومن هنا 

والح�سور الباطنّي, باعتبار كونه الفرد الأكمل من الذكر, وهذا يقود اإلى الحديث 

عن مراتب ذكر اهلل تعالى.

2- مراتب الذكر

للذكر مراتب كثيرة, تبداأ من الذكر الل�سانّي حّتى ت�سل اإلى الإنقطاع اإلى اهلل 

تعالى, و�سن�سير اإلى بع�ٍس منها:

���ة بق�سد القربة؛ دون الإلتفات  المرتبة الأولى: اأن يوؤّدي الذاكر اأورادًا خا�سّ

اإلى معانيها.

المرتب���ة الث�نية: اأن يرّدد الإن�س���ان الأذكار بق�س���د القربة؛ مع اللتفات اإلى 

المعاني.

))( المجل�سّي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�سححة -ج)9  �س )))
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المرتب���ة الث�لث���ة: اأن يك���ون القلب متوّجهًا اإلى اهلل تعال���ى؛ وهو يدرك معاني 

الأذكار, ثمَّ ياأمر الل�سان بالقيام بالذكر.

المرتبة الرابعة: اأن يكون ال�سالك متوّجهًا توّجهًا كاماًل اإلى اهلل تعالى, فيرى 

اهلل حا�س���رًا وناظرًا, وي�س���اهد نف�سه اأنَّه في مح�سره تعالى, ول يلتفت اإلى 

�سي ء من ظواهر هذه الدنيا, لأنَّه و�سل اإلى م�سدر الكمال فال يرى غيره.

كم�ل  لي  هْب  »اإلهي  ال�سعبانية:  مناجاته  في   Qالموؤمنين اأمير  يقول 

اأب�س�ر  تخرق  حّتى  اإليك،  نظره�  ب�سي�ء  قلوبن�  اأب�س�ر  واأنْر  اإليك،  الإنقط�ع 

بعزِّ  معلَّقة  اأرواحن�  وت�سير  العظمة،  اإلى معدن  فت�سل  النور،  القلوب حجب 

.
)((

قد�سك« 

3- مراتب الكم�ل

تختلف اأحوال ال�سالكين في هذا المقام, فمنهم الكامل ومنهم الأكمل, ويكون 

بغيره  عالقته  قطع  الذي  المقدار  بنف�س  باهلل,  ومتعّلقًا  ماأنو�سًا  منهم  الواحد 

تعالى. 

فعندما يتوّجه ال�سالك اإلى عظمة اهلل وجماله وكماله, تحدث لديه مقامات 

واأحوال روحّية راقية:

اأ - الذكر الدائم هلل تعالى. 

ب - الإح�سا�س بح�سوره عّز وجّل.

ج - الأن�س باهلل.

د-  الإنقطاع اإلى اهلل وترك ما �سواه في �سبيله.

ه� - محّبة اهلل والإ�ستياق اإليه.

 ))(مفاتيح الجنان 
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و - الخوف من اهلل  وْحَده.

ز- الر�سا بق�ساء اهلل وقدره. 

ج - المرحلة التي ل يرى فيها �س���وى اهلل عّز وجّل, ويغفل عن كّل �س���ي ء �سواه, 

وهو ما ي�سّميه العرفاء بالفناء في اهلل, وهذا ما نجد التعبير عنه في الآيات 

والروايات, ونجدها اأي�سًا في اأدعية المع�سومينRالغنّية بتلك المعاني 

الثمينة, والجواهر النادرة, التي ل يلتفت لعظمتها اإلَّ القليل من النا�س: قال 

.
)((

الإمام علّيQ: »م� راأيت �سيئ�ً اإلَّ وراأيت اهلل قبله وبعده ومعه«

الموؤمنين؟ فقالQ: »اأف�أعبد م� ل  اأمير  يا  راأيت رّبك  و�ُسئلQ: هل 

اأرى؟!«،

فقال وكيف تراه؟ قالQ: »ل تراه العيون بم�س�هدة العي�ن ولكن تراه 

.
)((

القلوب بحق�ئق الإيم�ن«

 وتلك المراتب والمقامات والدرجات هي اأمور حقيقّية تعّبر عن م�ستوى من 

م�ستويات الوجود, ولها اآثار ن�سير اإلى بع�سها:

4- اآث�ر الذكر

1-  الإلتزام بط�عة اهلل: فاإنَّ من و�س���ل اإلى مرحلة ي�س���عر فيها ب�س���كل دائم 

بوجود اهلل وح�س���وره عّز وجّل, ووجد نف�سه في مح�سر اهلل, ف�سوف يدفعه 

ذلك اإلى اللتزام بطاعة اهلل تعالى والعمل باأوامره.

الحقيقة فهو مطيع،  ذاكراً هلل على  »من ك�ن   :Qال�سادق الإمام  فعن 

.
)((

ومن ك�ن غ�فاًل عنه فهو ع��ص« 

))( التبريزي الن�ساري- اللمعة البي�ساء- �س69)

))(نهج البالغة - ج ) �س 99

))( المجل�سّي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�سححة -ج)9   �س8))
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2-  الخ�س���وع والخ�س���وع: اإنَّ من �س���اهد عظمة اهلل تعالى �سيكون خا�سعًا له 

منك�سرًا اأمامه, خا�سعًا لديه, يقول الإمام ال�سادقQ: ومعرفتك بذكره 

.
)((

لك, يورثك الخ�سوع وال�ستحياء والإنك�سار« 

3 - ع�س���ق العب�دة: اإنَّ من اآثار الذكر الدائم هلل والإح�س���ا�س بح�سوره, التعّلق 

ال�س���ديد بالعبادة واللتذاذ بها, لأنَّ َمن اأدرك عظمة اهلل وراأى نف�س���ه في 

ح لّذة المناجاة والت�سّرع والتو�ّسل على اأّية لّذة اأخرى. مح�سره, رجَّ

والأمرا�س,  والآلم  بالبالء  مليئة  الدنيا  اإنَّ  والطم�أنينة:  ال�سكينة   -  (

كان  اإذا  وطماأنينته,  راحته  الإن�سان  ي�سلبان  منها  والخوف  الأمور  وهذه 

َمِعي�َسًة  لَُه  َفاإِنَّ  ِذْكِري  َعن  ْعَر�َس 
َ
اأ {َوَمْن  تعالى:  يقول  اهلل,  ذكر  عن  بعيدًا 

.
)((

نًكا} �سَ

اأّما عباد اهلل المخل�سون, الذاكرون هلل, الذين تعّلقت قلوبهم بم�سدر الكمال 

والخير, فاإنَّهم ل يجزعون ول ي�سطربون لفقد �سي ء من حطام هذه الدنيا, وهم 

في �سكينة وطماأنينة عند نزول البالءات الإلهّية: {الَِّذيَن اآَمنُوْا َوتَْطَمِئنُّ ُقُلوبُُهم ِبِذْكِر 

.
)((

اهلِل}

ه فاإنَّ اهلل تعالى �س���يذكره {َفاْذُكُروِني  5-  ذك���ر اهلل لعب���ده: اإذا ذكر العب���د ربَّ

, ومعنى ذكره تعالى لعبده اأنَّه ي�س���بح مح���اّلً لعنايته ورعايته 
)((

ْذُكْرُك���ْم}
َ
اأ

ولطف���ه, عن ر�س���ول اهللP: »ق����ل اهلل تع�لى: اإذا علم���ت اأنَّ الغ�لب على 

عب���دي ال�س���تغ�ل ب���ي، نقل���ت �س���هوته ف���ي م�س����ألتي ومن�ج�تي، ف����إذا ك�ن 

عب���دي كذلك ف�أراد اأن ي�س���هو حل���ُت بينه وبين اأن ي�س���هو، اأولئك اأولي�ئي 

))( م. ن.

))(�سورة طه: )))

))(�سورة الرعد: 8)

))( �سورة البقرة: )))
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هلك الأر�ص عقوبًة، 
ُ
حّق�ً، اأولئك الأبط�ل حّق�ً، اأولئك الذين اإذا اأردت اأن اأ

.
)((

زويته� عنهم من اأجل اأولئك الأبط�ل«

6 - محّبة اهلل لعبده: من نتائج الذكر محّبة اهلل لعبده, عن الإمام ال�س���ادق

.
)((

Q: »من اأكثَر ذكر اهلل اأحّبه اهلل« 

7 - المعرفة: قد ي�سل ال�سالك الذاكر هلل اإلى حيث يرى الحقائق والمعارف 

من خالل قلبه وعين ب�سيرته.

خال�سة الدر�س

د حركة الل�سان, بل هي التوّجه القلبّي والح�سور  ) - حقيقة الذكر لي�ست مجرَّ

الباطنّي الذي يوؤّدي اإلى تحريك الل�سان.

)-  للذكر مراتب عديدة, تبداأ من الأذكار الل�س���انّية لت�سل اإلى الإنقطاع اإلى 

اهلل والفناء فيه.

) - توج���د اأح���وال عديدة لل�س���الك, ولكّل ح���ال من تلك الأحوال �س���بب يبعث 

عليه.

) - اإنَّ تلك المراتب والأحوال والمقامات هي اأمور حقيقّية وواقعّية.

) - للذك���ر اآثار عديدة, كطاعة اهلل, والخ�س���وع ل���ه, ومحّبة اهلل لعبده وذكره 

له, والطماأنينة.

))( المجل�سّي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�سححة -ج)9 �س )6)

))( الحر العاملي - محّمد  بن الح�سن - و�سائل ال�سيعة - موؤ�س�سة اأهل البيت - الطبعة الثانية )))) ه.ق.-   ج)  

�س )8))
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للمطالعة

قصص العلماء
العبد  يقول  العبارة:  هذه   { المجل�سّي  باقر  محّمد  الماّل  خّط  من  نقل 

الخاطي محّمد باقر بن محّمد تقي: اإّنني مررت في ليلة من ليالي الجمعة على 

اأقراأه في  اأن  اللفظ كثير المعنى, فقّررت  اأدعيتي, فوقع نظري على دعاء قليل 

تلك الليلة وقراأته. وفي ليلة الجمعة المقبلة اأردت اأن اأقراأ ذلك الدعاء واإذ بي 

ه� الف��سل الك�مل، لم يفرغ حتى الآن الكرام  اأ�سمع �سوتًا من �سقف البيت: »اأيُّ

الك�تبون من كت�بة ثواب هذا الدع�ء في ليلة الجمعة ال�س�بقة حّتى تقراأه مّرة 

ث�نية«. ولُيعلم اأنَّ قراءة هذا الدعاء ذات ثواب عظيم في ليالي الجمعة وغيرها 

من الليالي وفي كّل وقت, وهذا الدعاء هو: »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم الحمد 

كّل  على  هلل  الحمد  بق�ئه�،  اإلى  الآخرة  ومن  فن�ئه�،  اإلى  الدني�  اأّول  من  هلل 

نعمة، وا�ستغفر اهلل من كّل ذنب واأتوب اإليه، ي� اأرحم الراحمين«.
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مكارم األخالق

 اأن يعرف ارتب�ط مك�رم الأخالق ب�سرعة ال�سير وال�سلوك.

 اأن يكت�سف اأهميَّة اأن يكون الإن�س�ن ن�فع�ً للن��ص.

 اأن يمتلك روحّية خدمة الخلق.

أهداف الدرس

الدرس
 الثالث عشر
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تمهيد

اإنَّ من اأهّم الطرق لتربية النف�س وال�سير وال�سلوك ونيل مقام القرب, تربية 

الف�سائل ومكارم الأخالق في نفو�سنا, وللف�سائل الأخالقّية اآثار جليلة في الدنيا 

دت عليها الآيات والروايات, وقد ورد عن ر�سول اهللP: »م�  والآخرة, ولذا اأكَّ

.
)((

يو�سع في ميزان امرىٍء يوم القي�مة اأف�سل من ح�سن الخلق«

وقد ورد عنهP: »اإنَّ اأحبَّكم اإلّي واأقربكم مّني يوم القي�مة مجل�س�ً، اأح�سُنكم 

.
)((

كم توا�سع�ً« ُخُلق�ً واأ�سدُّ

ال�سادق �ُسئل  الخلق, فقد  المع�سومونRالحديث عن ح�سن  ل  وقد ف�سَّ

وتطّيب كالمك،  »تلين ج�نبك،   :Qقال الخلق؟  هو حّد ح�سن  ما   :Q

.
)((

وتلقى اأخ�ك بِب�ْسٍر َح�َسٍن« 

من األخالق اإلجتماعّية

لأنَّ  كّلها,  بها  يهتّم  اأن  لل�سالك  وينبغي  وعديدة,  كثيرة  الح�سنة  الأخالق  اإنَّ 

))(الحر العاملي - و�سائل ال�سيعة - موؤ�س�سة اآل البيت)ع( لإحياء التراث- الطبعة الثانية - ج 8  - �س 06)

))(المجل�سي - بحار النوار - موؤ�س�سة الوفاد - بيروت لبنان - الطبعة الثانية الم�سححة - ج 68 - �س )8)

))( م.ن.ج 68 - �س 89)



136

فوائدها,  الحرمان من  اإلى  �سيوؤّدي  بها  الهتمام  وثماره, وعدم  اأثره  منها  لكّل 

و�سنبّين بع�س تلك الأمور الأخالقّية التي تعّد �سرورّية في حياتنا الجتماعّية, 

والزيارة,  والحّج,  وال�سيام,  ال�سالة,  الإ�سالم على  في  تقت�سر  ل  العبادة  لأنَّ 

والذكر, والدعاء, ول تنح�سر بالم�ساجد والمعابد والمزارات, بل يعتبر القيام 

بالم�سوؤولّيات الجتماعّية والإح�سان وخدمة عباد اهلل, اإذا كان مع ق�سد القربة 

من اأف�سل العبادات, حيث يمكن اأن يكون و�سيلة لبناء واإكمال النف�س والتقّرب 

يكون  اأن  يمكن  بل  الإنزواء,  ي�ستلزم  ل  الإ�سالم  في  وال�سلوك  فال�سير  من اهلل. 

من خالل قبول الم�سوؤولّيات الجتماعّية في و�سط المجتمع, والتعاون في الخير 

والإح�سان, وال�سعّي في حوائج الموؤمنين, واإدخال ال�سّرور اإلى قلوبهم, والدفاع 

عن المحرومين والم�ست�سعفين, والهتمام باأمور الم�سلمين, وق�ساء حاجاتهم, 

من  الإ�سالم  في  تعتبر  الأمور  هذه  وكّل  اهلل؛  عباد  وم�ساعّدة  م�ساكلهم,  وحّل 

العبادات الكبيرة, وثوابها اأكبر من ع�سرات الحجج المقبولة المبرورة.

1 - لين الج�نب:

 اإنَّ هذه ال�سفة عظيمة, وهي تعّبر عن و�سول الرحمة اإلى قلب الإن�سان, وقد 

ا َغِليَظ  و�سف اهلل تعالى بها ر�سوله الكريم: {َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن اهلِل ِلنَت لَُهْم َولَْو ُكنَت َفظًّ

.
)((

وْا ِمْن َحْوِلَك} اْلَقْلِب اَلنَف�سُّ

2-  الكالم الطيِّب:

 اإنَّ الكالم اللطيف مع الآخرين هو من مكارم الأخالق, حّتى اأنَّ الروايات قد 

.Qف�ّسرت ح�سن الخلق به, كما مرَّ معنا في حديث ال�سادق

))( اآل عمران �س 9))
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3 - اإدخ�ل ال�سّرور على الموؤمن:

اإلى   ال�سّرور  اإدخال  بين  البيتR قرنوا  اأهل  اأنَّ  الأهميَّة بحيث   وهو من 

اإذا  اأحدكم  يرى  »ل   :Qال�سادق الإمام  فعن  �سرورهم,  وبين  الموؤمن  قلب 

واهلل على  بل  علين�،  واهلل  بل  اأدخله عليه فقط  اأنَّه  �سروراً  اأدخل على موؤمن 

.
)((

»Pر�سول اهلل

اأروع ما نجده في هذا المجال, و�سّية الإمام ال�سادقQ للنجا�سّي  ومن 

عن  ثني  حدَّ اأبي  ف�إنَّ  موؤمن�ً،  تخيف  اأن  اإّي�ك  اهلل  عبد  »ي�  فيها:  يقول  حيث 

اأبيه عن جّده، من نظر اإلى موؤمن نظرة ليخيفه به� اأخ�فه اهلل، ي� عبد اهلل 

 ،Qق�ل:»نزل جبرئيل Pعن النبّي Qوحّدثني اأبي عن اآب�ئه عن علّي

 R فق�ل: من اأدخل على اأخيه الموؤمن �سروراً فقد اأدخل على اأهل بيت نبّيه

�سروراً، ومن اأدخل على اأهل بيته �سروراً فقد اأدخل على ر�سول اهللP �سروراً، 

ومن اأدخل على ر�سول اهللP �سروراً فقد �سّر اهلل، ومن �سرَّ اهلل فحقيق على 

.
)((

اهلل اأن يدخله مدخله...« 

) - الرفق والمداراة: 

الن��ص  »مداراة   :Pاهلل ر�سول  فعن  عليها,  الحّث  في  الروايات  وردت  وقد 

.
)((

ن�سف الإيم�ن، والرفق بهم ن�سف العي�ص«

وعنهP: »راأ�ص العقل بعد الإيم�ن ب�هلل عّز وجّل التحّبب اإلى الن��ص«.

ي� محّمد  النبّيP فق�ل:  اإلى   Qج�ء جبرئيل«  :Qال�سادق وعن 

.
)((

ربُّك يقرئك ال�سالم ويقول لك: داِر خلقي« 

))( الم�سكيني , م�سلكنا , �س )7)

))( ال�سيخ الأن�ساري , المكا�سب المحرمة , ج ) , �س )8)- )8)

))( الكليني - الكافي - ج) �س 7))

))( م . ن. 
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ف�سعوهم  ب�أموالكم،  الن��ص  ت�سعوا  لن  »اإنَّكم   :Qالموؤمنين اأمير  وعن 

.
)((

بطالقة الوجه وح�سن اللق�ء«

تمت  ب���ل��ب�����س��ر  واأل���ق���ه���م  ب����إخ����ئ���ه���م،  ت�����س��ت��م��ت��ع  ال���ن��������ص  »دار   :Qوعنه

.
)((

اأ�سغ�نهم«

5 - ال�سفح عن الآخرين:

اأ�سحابه  اأحد   Qال�سادق الإمام  خاطب  فقد  المكارم,  اأعظم  من  وهو   

بقوله: »األ اأحّدثك بمك�رم الأخالق؟: ال�سفح عن الن��ص، وموا�س�ة الرجل اأخ�ه 

)((

.
)((

في م�له، وذكر اهلل كثيراً«

6 - ق�س�ء ح�جة الموؤمن:

وقد و�سفتها الروايات بالرحمة, واأنَّها تفّرج الهّم يوم القيامة, وتي�ّسر الحوائج 

الموؤمن  اأخيه  ح�جة  في  ليم�سي  العبد  »اإنَّ   :Qال�سادق وعن  الدنيا,  في 

ل اهلل عزَّ وجل به ملكين، واحداً عن يمينه واآخر عن �سم�له، ي�ستغفران  فيوكِّ

.
)((

له ربَّه ويدعوان بق�س�ء ح�جته..«

م� موؤمن ق�سده اأخوه في ح�جة، اأو م�ستجيراً به في بع�ص  وعنهQ: »اأيُّ

م�  اأحواله، فلم يعنه ولم يجره، وهو يقدر على ذلك، فقد قطع ولية اهلل، واأيُّ

موؤمن منع موؤمن�ً �سيئ�ً مّم� يحت�ج اإليه، وهو يقدر عليه من عنده اأو من عند 

غيره، اأق�مه اهلل يوم القي�مة م�سوّداً وجهه، مزرّقة عين�ه، مغلولة يداه اإلى عنقه، 

))( المجل�سي- بحار النوار- موؤ�س�سة الوفاء- بيروت لبنان- الطبعة الثانية الم�سححة- ج 68 -�س )8)

))( الري�سهري � محمد- ميزان الحكمة- دار الحديث الطبعة الولى - ج )- �س )86

))( الحر العاملي- و�سائل ال�سيعة- موؤ�س�سة اآل البيت)ع( لإحياء التراث- الطبعة الثانية - ج ))- �س 00)

))( الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث , الطبعة الأولى-  ج) �س 8))

))( الكليني - الكافي-دار الكتب الإ�سالمّية- الطبعة الثانية- ج )-�س )9)
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)((

ويق�ل له: هذا الخ�ئن الذي خ�ن اهلل ور�سوله، ثمَّ يوؤمر به  اإلى الن�ر«.

ة  والأئمَّ  P الر�سول عن  الأحاديث  مئات  الخ�سو�س  هذا  في  وردت  وقد 

:Rالأطهار

اإلّي  قال الإمام ال�سادقQ: »ق�ل اهلل عّز وجّل: الخلق عي�لي ف�أحّبهم 

.
)((

األطفهم بهم واأ�سع�هم في حوائجهم« 

وقال ر�سول اهللP: »الخلق عي�ل اهلل، ف�أحّب الخلق اإلى اهلل َمن نفع عي�ل 

.
)((

اهلل، واأدخل على اأهل بيت �سروراً« 

م الرجل في وجه اأخيه ح�سنة،  عن الإمام اأبي جعفر الباقرQ قال: »تب�سُّ

و�سرف الأذى عنه ح�سنة، وم� عبد اهلل ب�سيء اأحّب اإلى اهلل من اإدخ�ل ال�سّرور 

.
)((

على الموؤمن« 

ني فقد �سرَّ ر�سول  ني، وَمن �سرَّ وقال ال�سادقQ: »َمن �سّر موؤمن�ً فقد �سرَّ

.
)((

اهلل، وَمن �سرَّ ر�سول اهلل فقد �سرَّ اهلل، وَمن �سرَّ اهلل اأدخله جّنته«

وعنهQ: »َلَق�س�ء ح�جة امرى ء موؤمن اأحّب اإلى اهلل من ع�سرين حّجة، 

.
)6(

كّل حّجة ينفق فيه� �س�حبه� م�ئة األف« 

طواف�ً  �سبعين  من  خير  الم�سلم  ح�جة  في  الم�سلم  »م�سي   :Qوعنه

.
)7(

ب�لبيت الحرام« 

))(م. ن.  ج )-�س 67)

ة ,اآخوندي-الطبعة الثالثة / ابن بابويه-  علي- فقه الر�سا - موؤ�س�سة اأهل  ))( الكليني-الكافي- دار الكتب الإ�سالميِّ

البيت   ج) �س 99)

))(م. ن.    ج) �س )6)

ة ,اآخوندي-الطبعة الثالثة,  ج) �س 88) ))( الكليني-الكافي- دار الكتب الإ�سالميِّ

))( المجل�سّي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�سححة -ج)7 �س )))

ة ,اآخوندي-الطبعة الثالثة,  ج) �س )9) )6( الكليني-الكافي- دار الكتب الإ�سالميِّ

)7( المجل�سّي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�سححة -ج)7 �س )))
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وعنهQ: »اإنَّ هلل عب�داً من خلقه يفزع العب�د اإليهم من حوائجهم، اأّولئك 

.
)((

هم الآمنون يوم القي�مة« 

وعن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اهلل ال�سادقQ كيف ينبغي اأن 

ن�سنع فيما بيننا وبين قومنا, وفيما بيننا وبين خلطائنا من النا�س مّمن لي�سوا 

فت�سنعون  بهم  تقتدون  الذين  اأئّمتكم  اإلى  »تنظرون   :Qقال اأمرنا؟  على 

ليعودون مر�س�هم، وي�سهدون جن�ئزهم، ويقيمون  اإنَّهم  م� ي�سنعون، فواهلل 

.
)((

ال�سه�دة لهم وعليهم، ويوؤّدون الأم�نة اإليهم« 

اإلمام الخمينّي} وخدمة الناس

يعتبر الإمام الخمينّي }: »اأنَّ خدمة الن��ص وال�سعي في ق�س�ء ح�ج�تهم، 

والعمل على رفع الحرم�ن عنهم، اأحد اأهّم الوظ�ئف التي ينبغي للموؤمنين اأن 

يقوموا به�، بل اإنَّه يعتبر خدمتهم خدمة للحّق المطلق �سبح�نه وتع�لى«.

تقوم  والمتياز حينما  بالف�سل  ال�سعور  اإلى  تنزع  الإن�سانّيّّة  النف�س  اإنَّ  وحيث 

على  الح�سول  بهدف  العمل  هذا  في  تنطلق  قد  اأو  النا�س,  وخدمة  بالإح�سان 

ه M يحّذر ب�سّدة من  مكا�سب ذاتيَّة, كال�سهرة, وال�سمعة, وك�سب وّد النا�س, فاإنَّ

ة, لأنَّهم  هذا وذاك, ويعتبر اأنَّ النا�س هم الذين ينبغي اأن يكونوا في موقع المنَّ

ب  اإلى اهلل ونيل ر�ساه �سبحانه. روا لالآخرين و�سيلة للتقرُّ وفَّ

يقول} في ر�س�لته لبنه:

»م� دمن� ع�جزين عن �سكره  تع�لى  ونعم�ئه التي ل نه�ية له�، فحّبذا اأن ل 

نغفل عن خدمة عب�ده، فخدمتهم خدمة للحقِّ تع�لى، ولو اأنَّ الجميع منه. 

ل ترى لنف�سك اأبداً ف�ساًل على خلق اهلل حين تخدمهم، فهم الذين يمنُّون 

))( ن.م. ج)7 �س 8))

ة ,اآخوندي-الطبعة الثالثة, ج) �س )6) ))( الكليني-الكافي- دار الكتب الإ�سالميِّ
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�ً بف�سل كونهم و�سيلة اإلى اهلل جّل وعال، ول ت�سعى لك�سب ال�سهرة  علين� حقَّ

ال�سيط�ن  ذاته حيلة من حب�ئل  الخدمة، فهذا بحدِّ  والمحبوبيَّة عن طريق 

الذي يوقعن� في �سب�كه.

لهم ل لك، ول لأ�سدق�ئك،  نفع�ً  اأكثر  واختر في خدمة عب�د اهلل م� هو 

�سة هلل جَل وعال«. فهذا الختي�ر عالمة ال�سدق في الح�سرة المقدَّ

ه� الم�ست�سعفون، نحن مرتهنون لإح�س�نكم  ويقول} في مو�سع اآخر: »اأيُّ

امكم«. واإذا كّن� نليق فنحن خدَّ

خال�سة الدر�س

) - م���ن اأه���ّم ما ي�س���اعد على ني���ل مقام الق���رب, تربية النف����س على مكارم 

الأخالق.

)-  لح�سن الخلق ثمار كثيرة, منها اأنَّها تثقل الميزان يوم القيامة.

) - على ال�س���الك اأن يهتّم بكّل الأمور الأخالقّية, وخ�سو�س���ًا ما يرتبط منها 

بمعاملة الآخرين.

���زت الآيات والروايات على مفاهيم اأخالقيَّة عديدة, مثل لين الجانب,  ) - ركَّ

والمداراة وق�ساء حاجات النا�س والعفو عنهم.

) - رك���ز الإمام الخمينّي } في و�س���اياه على ق�س���اء حوائج النا�س, واأّنها 

تعتبر خدمة للحّق �سبحانه, وتكون المّنة لهم ل لنا.
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للمطالعة

كان الآخوند ال�سيخ محّمد كاظم الخرا�سانّي M، اإلى جانب نبوغه الباهر 

نبيلة متمّيزة, كان مخالفًا  اأخالقيَّة و�سفات  العظيمة, يتحلَّى ب�سجايا  ومواهبه 

لهواه, يتجّنب الترويج لنف�سه, وكان يحّب الحقيقة ويع�سقها, وكان يقول: اإنَّ تدّين 

اإنَّما يثبت لديّ  اإذا قلَّدوا غيري, لأنَّهم ما داموا يقّلدونني ل يمكنني اأن  اأبنائي 

اأمّيز هل دفعهم اإلى تقليدي ت�سخي�سهم غير المتحّيز للواجب والوظيفة الدينّية, 

اأم اأنَّ اأهواءهم هي التي دفعتهم اإلى ترويج اأمر والدهم.

ذات  فاحتاج  المنابر,  وعلى  المحا�سرات  في  يهاجمه  �سخ�س  هناك  كان 

من  مع جماعة  الآخوند  عند  القت�سادّية, فح�سر  اأحواله  لترّدي  مال  اإلى  ة  مرَّ

مقّلديه} ومعهم مبلغ كبير من الحقوق ال�سرعّية, فطلبوا منه باأن ي�سمح لهم 

باإعطاء المبلغ المذكور لذلك ال�سخ�س, فالتفت اإليهم وقال: »اإنِّي لأعجب منكم 

اأن يده بمنزلة  األ تعلمون  اإليَّ ولديكم مثل هذا ال�سيخ الف��سل،  اأتيتم  كيف 

يدي، واأنَّ م� تعطونه من �سهم الإم�مQ مهم� ك�ن مقداره مو�سع قبول من 

قبلي... قوموا وقّدموا له هذا المبلغ، واأن� اأعطيكم اإي�س�ًل به«. ثمَّ كتب ال�سيخ 

الآخوند اأعلى اهلل مقامه الإي�سال المتعارف وو�ّسحه بتوقيعه و�سلَّمه اإليهم.

وحاول اأحُد الح�سور من اأ�سحاب الآخوند اأن ينّبهه على ماهيَّة ذلك ال�سخ�س, 

ظّنًا منه باأن الآخوند ل يعرفه, فاأتى با�سم �سخ�سّية علمية كان يعار�س الآخوند 

في بع�س تفا�سيل حركته ال�سيا�سّية, و�ساأل ذلك الرجل عن حاله, وقد كان من 

ف�أن�  ال�سوؤال  هذا  اإلى  ح�جة  »ل  وقال:  الآخوند  فبادر  ال�سخ�سّيّّة,  تلك  اأتباع 

ته،  فت على �سحَّ التقيت بتلك ال�سخ�سّيّّة العلميَّة اليوم في اأثن�ء الطريق وتعرَّ

فهي وهلل الحمد على م� يرام«.

نه�س  الآخوند,  منزل  من  ليخرج  مرافقيه  مع  المذكور  الرجل  قام  ا  لمَّ ثمَّ 
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عه اإلى الباب احترامًا وتاأدّبًا. الآخوند رحمه اهلل وودَّ

اأنا  الآخوند وقال: مولي  اإلى منزل  المذكور  الرجل  الآخر ح�سَر  اليوم  وفي 

ن اأعار�سكم, وبقيت اأهاجمكم في محا�سراتي وعلى المنابر, واأنتّم مع ذلك  ممَّ

!! فقال الآخوند}: »اأن� لم اأجد في الكتب الفقهية اأنَّ ا�ستحق�ق  تح�سنون اإليَّ

�سخ�ص لأخذ الحقوق ال�سرعّية م�سروط بمم�لأة الآخوند الخرا�س�نّي وموّد

ته«.                             
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العمل الصالح
 وخير األعمال

 اأن يمّيز بين مك�رم الأخالق والعمل ال�س�لح.  

 اأن يعرف اأهميَّة الإخال�ص ومراتبه.

اأن يعرف مراتب ح�سور القلب.

اأن يعرف العوامل الموؤثِّرة في ح�سور القلب.

أهداف الدرس

الدرس
 الرابع عشر
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تمهيد

مّما ي�ساعد الإن�سان على نيل مقام الُقرب الإلهّي, العمل ال�سالح, وهو يدفع 

بالنف�س الإن�سانّيّة في طريق التكامل, يقول تعالى: 

ْجَرُهم 
َ
اأ َولَنَْجِزيَنَُّهْم  َطيِّبًَة  َحيَاًة  َفَلنُْحِييَنَُّه  ُموؤِْمٌن  َوُهَو  نثَى 

ُ
اأ ْو 

َ
اأ َذَكٍر  مِّن  اِلًحا  َعِمَل �سَ {َمْن 

.
)((

ْح�َسِن َما َكانُواْ يَْعَمُلوَن}
َ
ِباأ

الوحيدة  الو�سيلة  واأنَّه  ال�سالح,  العمل  على  كثيرًا  الكريم  القراآن  د  اأكَّ وقد 

ا واجب اأو م�ستحب, وقد حددت الواجبات  ل�سعادة الإن�سان وتكامله, وهذا العمل اإمَّ

القيام  الأهّمَّ هو  اأنَّ  الوا�سح  ال�سرع الحنيف, ومن  الم�ستحّبات في  كما حّددت 

بالواجبات, فاإذا فرغ من الواجبات ينتقل اإلى الم�ستحبات, فال يمكن ل�سخ�س 

ر في الواجبات حتى لو بذل جهودًا م�ساعفة في  اإذا ق�سَّ اأن ينال مقام القرب 

بع�ٍس  اإلى  ون�سير  الواجبات,  عن  بالحديث  نبداأ  �سوف  هنا  ومن  الم�ستحبات, 

في  الإخال�س  اأنَّ  بما  لكن  الم�ستحّبات,  بع�س  عن  ذلك  بعد  ث  نتحدَّ ثمَّ  منها, 

ولمراتب  له  ف�سنتعّر�س  للقرب,  اأ�سا�سيًا  �سرطًا  ويعد  بينهما,  م�سترك  العمل 

العبادة اأّوًل.

))(�سورة  النحل: 97
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1- الإخال�س

اإنَّ مقام الإخال�س من اأرفع المقامات, وله اآثار جليلة جّدًا ذكرتها الروايات 

بالتف�سيل, يقول ر�سول اهللP: »م� اأخل�ص عبد اأربعين �سب�ح�ً اإّل جرت ين�بيع 

.
)((

الحكمة من قلبه على ل�س�نه«

علّيّ  الإمام  يقول  تعالى,  اهلل  لنظر  موا�سع  ت�سبح  المخل�سة  القلوب  وتلك 

نظر  لموا�سع  قلوبهم  روا  وطهَّ هلل،  اأعم�لهم  اأخل�سوا  الذين  »اأين   :Q

.
)((

اهلل«

ولالإخال�س مراتب عديدة, اأدناها اأن يخل�س المرء عباداته من ال�سرك والرياء 

والعجب, واأن يوؤّدَيها هلل تعالى فقط, وهذا الم�ستوى هو �سرط ل�سّحة العبادة, 

فال تكون العبادة �سحيحة من دونه, ول �سّك اأنَّ نّية المرء توؤّثر في م�سيره يوم 

القيامة, يقول ر�سول اهللP: »اإذا عملت عماًل ف�عمل هلل خ�ل�س�ً، ف�إنَّه ل يقبل 

, ويقول الإمام ال�سادقَ Q: »اإنَّ اهلل 
)((

من عب�ده الأعم�ل اإل م�  ك�ن خ�ل�س�ً«

.
)((

يح�سر الن��ص على نيَّ�تهم يوم القي�مة«

2- مراتب العب�دة

لي�ست العب�دة مرتبة واحدة، بل هي تختلف ب�ختالف نيَّة الذين يوؤّدونه�، 

وهم على فئ�ت:

الفئة الأولى: الذين يعبدون اهلل تعالى خوفًا من عذابه.

ته. الفئة الث�نية: الذين يعبدون اهلل طمعًا في جنَّ

))( المجل�سّي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�سححة -ج70 �س )))

))( غرر الحكم �س )0) ح 7)

))( المجل�سي- بحار النوار- موؤ�س�سة الوفاء- بيروت � لبنان - الطبة الثانية الم�سححة 

))( م .ن . ج 7  �س 9))
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الذين  كان  واإن  الإلهّي,  القرب  توجب  وهي  بالعمل,  ت�سّر  ل  الأهداف  هذه 

لأهداف  بها  يقومون  الذين  بم�ستوى  عبادتهم  تكون  ل  الأهداف  هذه  لديهم 

اأ�سمى.

الفئة الث�لثة: وهم الذين يعبدون اهلل �س���كرًا لنعمه, وهذا الق�سد هو اأف�سل 

من غيره, يقول الإمام علّي Q: »اإنَّ قوم�ً عبدوا اهلل رغبًة فتلك عب�دة 

����ر، واإنَّ قوم�ً عبدوا اهلل رهب���ًة فتلك عب�دة العبيد، واإنَّ قوم�ً عبدوا  التجَّ

.
)((

اهلل �سكراً فتلك عب�دة الأحرار« 

الفئ���ة الرابع���ة: الذين يعب���دون اهلل تعالى لتربي���ة اأنف�س���هم وتزكيتها, وهذا 

الق�سد ل ي�سّر باإخال�س العمل.

الفئة الخ�م�سة: الذين يعبدون اهلل تعالى لأنَّهم يعرفونه باأنَّه مفي�س الخيرات 

والكمالت, فهو اأهل للعبادة وهم يخ�س���عون اأمامه ويخ�س���عون له ويحّبونه, 

لأنَّهم وجدوه جديرًا باأن ُيعَبد, وهوؤلء هم اأف�سل من غيرهم.

ول بّد من التاأكيد على حقيقة هاّمة وهي: اأنَّ الجدَّ في العبادة يو�سل الإن�سان 

, وهنا 
)((

اإلى الإخال�س, يقول اأمير الموؤمنين Q: »الإخال�ص ثمن العب�دة« 

يكمل الإيمان, فعنه Q: »من اأحبَّ هلل واأبغ�ص هلل واأعطى هلل ومنع هلل فهو 

.
)((

ن يكمل اإيم�نه«  ممَّ

3-خير الأعم�ل

ال�سالة هي من اأف�سل الأعمال ال�سالحة التي تدفع الإن�سان في طريق القرب 

, وفي 
)((

Q: »ال�سالة قرب�ن كّل تقّي«  من اهلل تعالى, يقول الإمام الر�سا 

))(  م.ن. �س 96)

))( غرر الحكم �س )) , ح )) 

 ))(المجل�سّي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�سححة -ج 7 �س 8))

ة ,اآخوندي-الطبعة الثالثة,  ج) �س )6) ))( الكليني-الكافي- دار الكتب الإ�سالميَّ
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حديث اآخر له Q: »اأقرب  م� يكون العبد من اهلل وهو �س�جد وذلك قوله 

.
)((

تع�لى:»َوا�ْسُجْد َواْقتَِرب«

وال�سالة هذه هي ال�سالة التي ُتقبل فيها على اهلل, وتوؤّديها ب�سروطها, ويكون 

ث عن ح�سور القلب في ال�سالة. قلبك فيها حا�سرًا, ولذا �سوف نتحدَّ

4- ح�سور القلب في ال�سالة

له  والت�سّرع  تعالى,  باهلل  الت�سال  و�سيلة  وهي  ملكوتّي,  تركيب  ال�سالة 

وذكره, وهي معراج الموؤمن, وميزان قبول الأعمال, وهي التي تنهى عن الفح�ساء 

روح  فيها  يكون  اأن  ب�سرط  لكن  اإلهّي,  �سّر  اأجزائها  من  كّل جزء  وفي  والمنكر, 

لأنَّ  يديه,  بين  والخ�سوع  اهلل  اإلى  والتوّجه  القلب  ح�سور  ال�سالة  وروح  وحياة, 

ال�سالة بدون قلب, كالج�سد من دون روح, فح�سور القلب هو روح ال�سالة, ومن 

دونه تكون ال�سالة ميتة.

وربعه�  وثلثه�  ن�سفه�  يقبل  لم�  ال�سالة  من  »اإنَّ   :Pاهلل ر�سول  فعن 

وخم�سه� اإلى الع�سر، واإنَّ منه� لم� يلّف كم� يلّف الثوب الخلق، في�سرب   به� 

.
)((

وجه �س�حبه�، واإنَّم� لك من �سالتك م� اأقبلت عليه بقلبك« 

وعن الإمام اأمير الموؤمنينQ: »ل يقومنّ  اأحدكم في ال�سالة متك��ساًل 

ول ن�ع�س�ً، ول يفّكرن في نف�سه ف�إّنه بين يدي ربِّه، واإنَّم� للعبد من �سالته م� 

.
)((

اأقبل عليه منه� بقلبه« 

وروي عن علّي بن الح�سين Q اأنَّه �سلَّى ف�سقط الرداء عن منكبيه, فتركه 

حتى فرغ من �سالته, فقال له بع�س اأ�سحابه: يابن ر�سول اهلل �سقط رداوؤك عن 

))( م.ن. �س )6)

))( المجل�سّي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�سححة - ج)8  �س 6)

))( م.ن. ج)8 �س 9))
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يدي  بين  تدري  »ويحك   :Q فقال  في �سالتك؟  وم�سيت  فتركته  منكبيك 

من كنت؟ �سغلني واهلل ذلك عن هذا، اأتعلم اأنَّه ل يقبل من �سالة العبد اإلَّ م� 

اأقبل عليه؟«, فقال له: يابن ر�سول اهلل هلكنا اإذًا, قال Q: »كال اإنَّ اهلل يتمُّ 

.
)((

ذلك ب�لنوافل« 

5- مراتب ح�سور القلب

لح�سور القلب مراتب عديدة، ن�سير اإلى بع�ٍص منه� ب�سكل مجمل:

الأولى: اأن يكون الم�سّلي ملتفتًا في �سالته بالإجمال هلل تعالى, واإن لم يكن 

ملتفتًا لمعاني الألفاظ بالتف�سيل.

الث�نية: اأن يلتفت الم�س���ّلي لمعاني الكلمات, ف�ساًل عن كونه متوّجهًا اإلى اأّنه 

يكّلم اهلل تعالى ويت�سّرع اإليه.

الث�لثة: اأن ي�سبح الم�سّلي عارفًا بحقيقة كّل ذكر من اأذكار ال�سالة, ف�ساًل 

عن كونه ملتفتًا مع من يتكلَّم.

الرابعة: اأن تدخل تلك المعارف اإلى باطنه ب�س���كل كامل, وهنا يكون الل�س���ان 

تابعًا للقلب في اأفعاله.

الخ�م�س���ة: اأن ي�سل الم�س���ّلي اإلى مرتبة الح�سور الكامل, فال يرى غير اهلل 

ويغفل عن كّل ما �سواه.

رة في ح�سور القلب 6- العوامل الموؤثِّ

د اأن يقف الم�سّلي لل�سالة, حّتى تبداأ رياح الأفكار تاأخذه يمينًا و�سماًل,  بمجرَّ

فكان من ال�سرورّي الإلتفات اإلى اأمور قد تكون مفيدة في ح�سور القلب:

1-  مك�ن الخلوة: الأف�سل للم�سلِّي اأن يختار مكانًا لي�س فيه ما يلفت انتباهه 

  ))(  م. ن. �س )6)
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عن التوّجه هلل تعالى, ويحاول األَّ يلتفت اإلى ما حوله من اأمور ت�سرفه عن 

التوّجه له تعالى.

2 - رفع الموانع: من قبيل اإذا كان م�س���طربًا لجهة العط�س, باأن ي�س���رَب   ثمَّ 

ي�س���ّلي, اأو اإن كان تعبًا يرتاح ثمَّ ي�س���ّلي, وهكذا كّل الأمور التي تمنعه عن 

التوّجه لل�سالة, ولعّل من اأخطر الموانع التعّلق باأمور الدنيا, كالمال والجاه 

وغيرهما, لذلك على الم�س���ّلي اأن يقطع عالقته بهذه الأمور, حّتى ي�س���هل 

عليه ح�سور القلب والتوّجه نحو اهلل.

3 - تقوية الإيم�ن: اإنَّ توّجه الإن�س���ان هلل تعالى يرتبط بمقدار معرفته, فمن 

ف على عظمة اهلل وقدرته, ويرى اهلل تعالى  ي�سل اإلى اأكمل الإيمان, ويتعرَّ

حا�سرًا, �سيكون قلبه حا�سرًا لدى ال�سالة.

.
)((

قال ر�سول اهللP: »اعبد اهلل ك�أنَّك تراه، ف�إن كنت ل تراه ف�إنَّه يراك«

وعن اأبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اهللQ: اإنَّي راأيت عليَّ بن الح�سين

بن  علي  اإنَّ  »واهلل  لي:  فقال  اآخر,  لوٌن  لوَنه  غ�سي  ال�سالة  في  قام  اإذا   Q

.
)((

الح�سين ك�ن يعرف الذي يقوم بين يديه« 

) - ذك���ر الم���وت: اإذا التف���ت الإن�س���ان اإلى اأنَّ الم���وت قد ياأتيه ف���ي اأّي وقت, 

واأنَّ هذه ال�س���الة قد تكون اآخر �س���الة ي�سّليها, فلن تكون �سالته ك�سالة 

ر الم�سلِّي اأنَّ هذه ال�سالة التي  الغافلين, ولذا من الم�ستح�س���ن اأن يت�س���وَّ

ي�س���ّليها قد تكون اآخر �س���الة, واأنَّه لم يبَق اأمامه اإلَّ هذه اللحظات لتختَم 

�سحيفة اأعماله.

عن الإمام ال�سادقQ: »اإذا �سّليت �سالة فري�سة ف�سلِّه� �سالة موّدع؛ 

))( نهح الف�ساحة �س )6

))( المجل�سّي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�سححة -  ج)8  �س 6))
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يخ�ف اأن ل يعود اإليه� اأبداً، ثمَّ ا�سرف بب�سرك اإلى مو�سع �سجودك، فلو تعلم 

من عن يمينك و�سم�لك لأح�سنت �سالتك، واعلم اأنَّك بين يدي من يراك ول 

)((

تراه«.

5-  التهّيوؤ وال�س���تعداد لل�س���الة: على الم�سّلي اأن يتهّياأ لل�سالة, فيقوم بكّل 

ما ذكرناه قبل �س���الته, ويبداأ بالأذان والإقامة, ويقراأ الأدعية الواردة في 

هذا المجال, ويقول: »ي� مح�سن قد اأت�ك الم�سيء«.. فاإذا ح�سل الخ�سوع 

ر تكبيرة الإحرام و�سرع في �سالته. كبَّ

الدني� وم� فيه�،  ف�ن�َص  القبلة  ا�ستقبلت  »اإذا   :Q ال�سادق  الإمام  يقول 

ي�سغلك عن اهلل، وع�ين  �س�غل  كّل  وا�ستفرغ قلبك عن  والخلق وم� هم فيه، 

ب�سّرك عظمة اهلل، واذكر وقوفك بين يديه، يوم تبلو كّل نف�ٍص م� اأ�سلفت ورّدوا 

اإلى اهلل مولهم الحّق، وقف على قدم الخوف والرج�ء، ف�إذا كبَّرت ف��ست�سغر 

لع على قلب  م� بين ال�سم�وات العلى والثرى دون كبري�ئه، ف�إنَّ اهلل تع�لى اإذا اطَّ

العبد وهو يكّبر، وفي قلبه ع�ر�ص عن حقيقة تكبيره ق�ل: ي� ك�ذب اأتخدعني؟ 

والم�س�ّرة  قربي  عن  ولأحجبنَّك  ذكري،  حالوة  لأحرمنَّك  وجاللي  وعّزتي 

.
)((

بمن�ج�تي« 

))( الحر العاملي- و�سائل ال�سيعة - موؤ�س�سة اآل البيت)ع( لإحياء التراث- الطبعة الثانية- ج )- �س )68

))( م.ن. �س 0))
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خال�سة الدر�س

)-العمل ال�سالح يو�سل المرء اإلى مقام القرب الإلهّي.

)- الإخال����س من اأرفع المقام���ات, واآثاره عظيمة في الدني���ا والآخرة واأدنى 

مراتبه �سرط ل�سّحة العمل.

)- للعبادة مراتب تختلف بح�س���ب ق�س���د وه���دف الذين يقوم���ون بها, اأعلى 

مراتبها من يعبد اهلل تعالى حّبًا له ولأّنه اأهل للعبادة.

) - ال�س���الة من اأف�س���ل الأعمال التي تقّرب العبد اإلى اهلل تعالى, وهي التي 

تكون مع ح�سور القلب.

)- لح�س���ور القل���ب مراتب اأعالها اأن ي�س���َل الم�س���ّلي اإلى مرتبة الح�س���ور 

الكامل.

7-  توج���د عوامل عديدة موؤّثرة في ح�س���ور القلب, منها رف���ع الموانع, وذكر 

الموت, والتهّيوؤ لل�سالة.
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للمطالعة

الصالة هبة إلهّية
اإنَّ ال�سالة تمّثل اأعظم الفرائ�س  في الميدان الأبدّي للبحث عن الحقيقة, 

ف على  والذي ُفر�س على الإن�سان بل ُجبل عليه  واأكثرها تاأثيرًا, ولعّل البع�س تعرَّ

هذه الخ�سو�سية من خالل الجهد الفردّي نحو الكمال فقط, ولم ي�سمع بدورها 

اأن  لذا يجب  المناه�سة,  الدنيوّية  القوى  لمواجهة  الجماعّي  الجهاد  في ميدان 

القلوب  بكون  مرتبطة  المختلفة,  المواجهات  في  والثبات  الرجولة  اأنَّ  نعرف 

والإرادات مليئة بال�سفاء والتوّكل والثقة بالنف�س والأمل بح�سن العاقبة.

ار الذي يفي�س بكّل هذه, وفيو�سات كثيرة اأخرى  اإنَّ ال�سالة تمّثل النبع الفوَّ

على قلب وروح الم�سّلي, وت�سنع منه اإن�سانًا نقّيًا متفائاًل ثابت الإرادة والعزم.

وما جاء في القراآن باأّن ال�سالة تنهى عن الفح�ساء والمنكر, وو�سفت على 

ل�سان النبّي الخاتمP باأنَّها معراج الموؤمن, وقربان كّل تقّي, وفي كلمة واحدة 

اإلى  يحّثنا  اأن  يجب  »قّرة عيني«  باأنَّها   Pالر�سول وو�سفها  الدين,  اأنَّها عمود 

التاأّمل والعُمق في فهم عظمة ال�سالة.

طبعًا, يجدر بنا اأن نعلم اأنَّ ال�سالة ل تعني التفّوه ببع�س الكلمات, واأداء بع�س 

�سوتية,  اأمواج  اإيجاد  على  والبركات  الفيو�سات  كّل هذه  تترّتب  الحركات, فال 

واأعمال بدنّية, دون اأن تبعث في هذا البدن روح الذكر والتوّجه. فروح ال�سالة 

اأمامه, وهذه الكلمات والأفعال التي فر�ست  هي ذكر اهلل, والخ�سوع والح�سور 

اإلى  لو�سوله  الطرق  واأقرب  لروحه,  اإطار  اأف�سل  الإلهّي,  بالتعليم  المكّلف  على 

المحّل المق�سود.

واإن  ال�سالة عليها  لفظ  واإطالق  روح,  ف�سالة بال ذكر وح�سور, كبدن بال 
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لم يكن على �سبيل المجاز, لكن ل ينبغي اأن يرتجى منها اأثر وخا�سّية ال�سالة 

اأي�سًا.

وقد ورد الحديث عن هذه الحقيقة في الآثار الدينية بعنوان »قبول ال�سالة«، 

وهكذا ورد اأّنه »لي�ص لك من �سالتك اإلَّ م� اأقبلت عليه«.

ن�ستثمرها  يزول,  ل  في�س  ومنبع  بديل,  لها  لي�س  موهبة  ال�سالة  هذه  اإنَّ 

لإ�سالح اأنف�سنا اأّوًل, ومن نحّب ثانيًا, وهي بوابة مفتوحة اإلى جّنة وا�سعة ي�سودها 

ه َلِمن الموؤ�سف اأن يق�سي الإن�سان عمره بجوار هذه الجنة ول يحاول  ال�سفاء, واأنَّ

»واأُمر   :Pالعظيم النبيَّ  الوحي  اأبلغ  فقد  اإليها,  اءه  اأحبَّ يدعَو  اأو  يزورها,  اأن 

اإليكم  موجهًا  الخطاب  هذا  اعتبروا  واليوم  عليه�«.  وا�سطبر  ب�ل�سالة  اأهلك 

وقدروا اأهمّية ال�سالة, هذه الحقيقة المقّد�سة والدّر ال�ساطع الذي هو هبة اإلهّية 

 .Pلأّمة محّمد

ولكّل منكم �سهمه الخا�ّسّ اإزاء هذه الوظيفة.

وعلى  ال�سالة.  نحو  والعمل  بالقول  الأبناء  هداية  والأّمهات  الآباء  فعلى 

المعّلمين اإر�ساد طاّلب المدار�س والجامعات نحو هذه الحقيقة ال�ساطعة.

الإمام الخامنئّي{
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النوافل وصالة الليل

 اأن يعرف وجه اللطف الإلهّيّ بت�سريع النوافل.

 اأن يعرف النوافل اليومّية.

اأن يعرف اأهمّية �سالة الليل واآث�ره�.

أهداف الدرس

الدرس
الخامس عشر
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وال�سلوك  لل�سير  و�سيلة  اأف�سل  هي  ال�سالة  اأنَّ  الما�سي  الدر�س  في  ذكرنا 

واجبة,  ق�سمين:  اإلى  م  تق�سَّ اإجماًل  وال�سلوات  �سبحانه,  اهلل  اإلى  والتقّرب  

وم�ستحّبة.

الميت,  و�سالة  الآيات,  و�سالة  اليومّية,  ال�سلوات  هي  الواجبة  فال�سلوات 

و�سالة الطواف الواجب, وال�سالة التي تجب على الإن�سان بنذر اأو يمين اأو عهد, 

وق�ساء ما فات على الأب من �سالة واجبة, وهي واجبة على البن الأكبر.

1- النوافل اليومّية

ها: النوافل اليومّية, وهي اأربع وثالثون  ا ال�سلوات الم�ستحّبة فكثيرة اأهّمّ واأمَّ

ركعة على ال�سكّل التالي: نافلة الظهر ثماني ركعات, نافلة الع�سر ثماني ركعات, 

نافلة المغرب اأربع ركعات, نافلة الع�ساء ركعتان من جلو�س تعّدان بركعة, ونافلة 

ال�سبح ركعتان, �سالة الليل اإحدى ع�سرة ركعة.

وقد ورد التاأكيد في الأحاديث على اأداء النوافل اليومّية, واأنَّها مكملة لل�سلوات 

الواجبة, واأنَّ لها ثوابًا واآثارًا في الدنيا والآخرة.
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.
)((

فعن ابي الح�سنQ قال: »�سالة النوافل قرب�ن كلِّ موؤمن«

وعن الإمام ال�سادقQ: »اإنَّ العبد لترفع له من �سالته ن�سفه� اأو ربعه� 

ب�لنوافل  مرن� 
ُ
اأ واإنَّم�  اأقبل عليه منه� بقلبه،  اإلَّ م�  له  اأو خم�سه�، وم� يرفع 

.
)((

ليتّم لهم به� م� نق�سوا من الفري�سة«

وعنهQ قال: »ق�ل ر�سول اهللP ق�ل اهلل تع�لى: م� تحبَّب اإلّي عبدي 

اأحّبه،  ب�لنوافل حتى  اإلّي  يتحّبب  واإنَّه  افتر�سته عليه،  مّم�  اإلّي  اأحّب  ب�سيء، 

ف�إذا اأحببته كنت �سمعه الذي ي�سمع به، وب�سره الذي يب�سر به، ول�س�نه الذي 

ينطق به، ويده التي يبط�ص به�، ورجله التي يم�سي به�، اإذا دع�ني اأجبته، واإذا 

.
)((

�س�ألني اأعطيته« 

2- اأهمّية �سالة الليل

الإلهّيّ  القرب  نيل مقام  اأثر كبير في  لها  التي  النوافل  اأهّم  الليل من  �سالة 

وتزكية النف�س, فقد اأمر تعالى بها نبّيه الكريمP ووعده عليها بالمقام الرفيع 

.
)((

ْحُموًدا} ن يَْبَعثََك َربَُّك َمَقاًما مَّ
َ
ْد ِبِه نَاِفَلًة لََّك َع�َسى اأ ْيِل َفتََهجَّ قال تعالى: {َوِمَن اللَّ

َربَُّهْم  يَْدُعوَن  اِجِع  اْلَم�سَ َعِن  ُجنُوبُُهْم  {تَتََجاَفى  الموؤمنين:  و�سف  في  تعالى  وقال 

ْعيٍُن َجَزاء ِبَما 
َ
ِة اأ ْخِفَي لَُهم مِّن ُقرَّ

ُ
ا اأ ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفُقوَن *  َفاَل تَْعَلُم نَْف�ٌس مَّ َخْوًفا َوَطَمًعا َوِممَّ

.
)((

َكانُوا يَْعَمُلوَن}

ْر�ِس َهْونًا 
َ
ْحَمِن الَِّذيَن يَْم�ُسوَن َعَلى ااْلأ وقد و�سف اهلل تعالى عباده بقوله: {َوِعبَاُد الرَّ

))(  المجل�سّي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�سححة - ج78 �س 6)

))( م.ن. �س 8)

))( ن.م. �س))

))(�سورة الإ�سراء: 79

 ))(�سورة ال�سجدة: 6)-7)
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)((

ًدا َوِقيَاًما} َواإَِذا َخاَطبَُهُم اْلَجاِهُلوَن َقالُوا �َساَلًما * َوالَِّذيَن يَِبيتُوَن ِلَربِِّهْم �ُسجَّ

 :Pوقد حثَّت الروايات ال�سريفة على �سالة الليل, فقد جاء عن ر�سول اهلل

من  واخدمي  خدِمك،  من  اأتعبي  اأن  الدني�  اإلى  اأوحى  جالله  جّل  اهلل  »اإنَّ 

ه في جوف الليل المظلم، ون�ج�ه اأثبت اهلل  رف�سك، واإنَّ العبد اإذا تخلَّى ب�سّيدِّ

النور في قلبه، ف�إذا ق�ل ي� رّب! ي� رّب! ن�داه الجليل جّل جالله: لبّيك عبدي، 

يقول جّل جالله لمالئكته: مالئكتي  ثمَّ  اأكفك؛  علّي  ل  وتوكَّ اأعطك،  �سلني 

�لون لهون،  انظروا اإلى عبدي فقد تخلَّى في جوف هذا الليل المظلم، والبطَّ

.
)((

والغ�فلون ين�مون، ا�سهدوا اأنِّي قد غفرت له«

3- اآث�ر �سالة الليل

ن الأخالق, وتدر الأرزاق,  ذكرت ل�سالة الليل اآثار كثيرة, من قبيل اأنَّها تح�سِّ

الوجه،  ن  تح�سِّ الليل  »�سالة   :Q ال�سادق  الإمام  يقول   , بالهمِّ وتذهب 

ب�لهّم،  الرزق، وتق�سي الدين، وُتذهب  الريح، وتدرُّ  ن الخلق، وتطّيب  وتح�سِّ

.
)((

وتجلو الب�سر«

و�سنَّة  المالئكة،  وحّب  الرّب،  مر�س�ة  الليل  »�سالة   :Pاهلل ر�سول  وقال 

ال�سيط�ن،  وكراهية  الأبدان،  وراحة  الإيم�ن،  واأ�سل  المعرفة،  ونور  الأنبي�ء، 

و�سالح على الأعداء، واإج�بة الدع�ء، وقبول الأعم�ل، وبركة في الرزق، و�سفيع 

بين �س�حبه� وملك الموت، و�سراج في قبره، وفرا�ص تحت جنبه، وجواب مع 

منكر ونكير، ومون�ص وزائر في قبره اإلى يوم القي�مة، ف�إذا ك�ن يوم القي�مة 

ك�نت ال�سالة ظاّلً فوقه، وت�ج�ً على راأ�سه، ولب��س�ً على بدنه، ونوراً ي�سعى بين 

))( �سورة  الفرقان: )6 -)6

 ))(المجل�سّي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء ,الطبعة الثانية الم�سححة -ج)8 �س 7))

 ))(م. ن ج87  �س 8))
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يديه، و�ستراً بينه وبين الن�ر، وحّجة للموؤمن بين يدي اهلل تع�لى، وثقاًل في 

الميزان، وجوازاً على ال�سراط، ومفت�ح�ً للجّنة؛ لأّن ال�سالة تكبير، وتحميد، 

وت�سبيح، وتمجّيد، وتقدي�ص، وتعظيم، وقراءة دع�ء، واإّن اأف�سل الأعم�ل كّله� 

.
)((

ال�سالة لوقته�« 

4- كيفّية �سالة الليل

�سالة الليل اإحدى ع�سرة ركعة, توؤّدى ركعتين ركعتين, ك�سالة ال�سبح, ثماني 

الوتر,  بنّية  وركعة  ال�سفع,  �سالة  بنّية  وركعتان  الليل,  �سالة  بنّية  توؤّدى  ركعات 

ولهذه ال�سالة اآداب واأدعية عديدة, تزيد في اآثارها وفوائدها.

خال�سة الدر�س

)-  النوافل اليومّية و�سيلة من و�سائل تزكية النف�س والتقّرب  اإلى اهلل.

) - �سالة الليل من اأهّمِّ النوافل التي توؤّدي اإلى مقام القرب الإلهّي.

ولذلك اأمر تعالى بها نبّيه الكريمP ووعده عليها المقام المحمود.

) - ل�سالة الليل اآثار جليلة, منها تح�سين الأخالق, ودّر الأرزاق, ونيل المقام 

الرفيع يوم القيامة.

) - �س���الة الليل اإحدى ع�س���رة ركعة, توؤّدى ركعتين ركعتين, ك�سالة ال�سبح, 

والركعة الأخيرة توؤّدى لوحدها.

))( م.ن. �س )6)
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للمطالعة

زينبO ليلة الحادي عشر من المحّرم)))
م كانت زينب, وكان الح�سينQ, كانت زينب في ليلة العا�سر من �سهر محرَّ

O وكان الجميع.. كلُّ �سخ�س, وكلُّ �سيء.. في ليلة الحادي ع�سر كانت زينب 

ولم يكن غير زينب, زينب �سّيدة الن�ساء.. في هذه الليلة كانت زينب هي الراعي, 

هي قائدة قافلة الأ�سرى وملجاأ الأيتام.. رغم ثقل الم�سائب ومرارتها.. كانت 

زينب طودًا �سامخًا واجهت الم�سائب ولم يرم�س لها جفن.

تولَّت حرا�سة الأ�سرى, تولَّت جمع الن�ساء والأطفال.. تولَّت تجميع الهائمين 

الروح  كانت  ال�سعيف..  العليل  تمري�س  تولَّت  ال�سحراء,  في  وجوههم  على 

والرمق  البهجة,  فقدت  التي  للقلوب  والبهجة  الروح..  فقدت  التي  لالأج�ساد 

للنفو�س التي فقدت الرمق.

ن افتقدت.. كان  اإلى تلك.. تبحث عمَّ كانت تم�سي م�سرعًة من هذه الجهة 

�سرُب ال�سياط يوؤلمها..

اليتامى.. كان كبدها  تبحث عن  زينب  اأنَّ  اإلَّ  تدميها..  ال�سحراء  واأ�سواك   

يحترق ولكّنها تبحث عن اليتامى..

منقطعة  كفاءة  زينب  اأثبتت  معجزة..  كان  الألم..  ه  هدَّ الذي  الج�سد  هذا 

ول  بالنار..  امراأة  احترقت  ول  الخيل..  ي�سقط طفل تحت حوافر  فلم  النظير, 

�ساع طفل في تلك الليلة الم�سوؤومة.

هت  وبعد اأن اأنجزت زينب كّل هذه المهاّم, واطماأّنت على �سالمة الجميع, توجَّ

اإلى اهلل, وان�سرفت اإلى العبادة, و�سلَّت �سالة الليل. لقد كانت متعبة جدًا, بحيث 

))( �سيماء ال�سالحين: �س)8)
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عت اإلى  اأنَّها لم ت�ستطع اأن ت�سّليها وقوفًا.. ف�سلَّت �سالة الليل من جلو�س وت�سرَّ

اهلل تعالى وابتهلت.

كانت زينب اإلهّية.. والإلهّيون هكذا يواجهون الم�سائب ول يرم�س لهم جفن.. 

�سابرين.. �ساكرين.
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الجهاد والشهادة

 اأن يعرف اأجر ومق�م الجه�د وال�سه�دة.

اأن يعرف اأهداف الجه�د ال�سخ�سّيّة والجتم�عّية.

اأن يعرف ميزة الجه�د.

أهداف الدرس

الدرس
 السادس عشر
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اإنَّ الجهاد لن�سر الدين, واإعالء كلمة التوحيد, ولمواجهة الظلم والف�ساد, من 

العبادات التي تبعث على تكامل النف�س وتزكيتها, وتوجب القربة من اهلل تعالى, 

د القراآن الكريم كثيرًا على الجهاد واأجره ومنزلته عند اهلل تعالى: {الَِّذيَن  وقد اأكَّ

ْولَِئَك ُهُم 
ُ
ْعَظُم َدَرَجًة ِعنَد اهلِل َواأ

َ
ِهْم اأ نُف�سِ

َ
ْمَواِلِهْم َواأ

َ
اآَمنُوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا ِفي �َسِبيِل اهلِل ِباأ

ِقيٌم *  َخاِلِديَن ِفيَها  َواٍن َوَجنَّاٍت لَُّهْم ِفيَها نَِعيٌم مُّ ْنُه َوِر�سْ ُرُهْم َربُُّهم ِبَرْحَمٍة مِّ اْلَفاِئُزوَن * يُبَ�سِّ

.
)((

ْجٌر َعِظيٌم }
َ
بًَدا اإِنَّ اهللُ ِعنَدُه اأ

َ
اأ

1- منزلة ال�سهيد

يقول  ونورهم,  واأجرهم  ومكانتهم  ال�سهداء  ف�سل  على  الكريم  القراآن  د  اأكَّ

.
)((

ْحيَاء ِعنَد َربِِّهْم يُْرَزُقوَن}
َ
ْمَواتًا بَْل اأ

َ
تعالى: {َواَل تَْح�َسبَنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوْا ِفي �َسِبيِل اهلِل اأ

وهذه الآية تبّين ذلك المقام ال�سامخ لل�سهداء, لأنَّ القراآن الكريم ل ي�سفهم 

فقط بكونهم اأحياء, بل يبّين اأّن لهم مقام »العندّية« »عند ربِّهم« حيث يحيون في 

ذلك المقام, وياأتيهم رزقهم فيه, وينعمون بالأجر الوفير.

))( �سورة التوبة: 0)-))

))(�سورة اآل عمران: 69)
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اإنَّ لل�سهيد منزلة عظيمة عند اهلل تعالى, وقد اأ�سارت اآيات عديدة وروايات 

ر عنه �سّيئاته, ويكون له المقام  كثيرة اإلى منزلته, من قبيل اأنَّه تغفر ذنوبه وتكفَّ

لَُهْم  َربِِّهْم  َهَداُء ِعنَد  {َوال�سُّ الرفيع يوم القيامة, ويكون له اأجره ونوره, يقول تعالى: 

.
)((

ْجُرُهْم َونُوُرُهْم}
َ
اأ

اأّول قطرة من  وفي حديث ر�سول اهللP: »لل�سهيد �سبع خ�س�ل من اهلل، 

دمه مغفور له كّل ذنب، والث�نية يقع راأ�سه في حجر زوجتين من الحور العين، 

وتم�سح�ن الغب�ر عن وجهه وتقولن مرحب�ً بك، ويقول هو مثل ذلك لهم�، 

والث�لثة: يك�سى من ك�سوة الجّنة، والرابعة تبتدره خزنة الجّنة بكّل ريح طّيبة 

اأن يرى منزله وال�س�د�سة يق�ل لروحه ا�سرحي  اأّيهم ي�أخذه معه، والخ�م�سة 

 واإّنه� لراحة لكّل نبّي 
(2(

في الجّنة حيث �سئِت، وال�س�بعة اأن ينظر في وجه اهلل 

.
)((

و�سهيد« 

2- تج�رة الجه�د

ي�سّبه القراآن الكريم القتال في �سبيل اهلل وال�سهادة بالتجارة مع اهلل تعالى, 

اإنَّها دعوة للجهاد باأ�سلوب يبّين حقيقته, وي�سير اإلى نتيجته العظيمة, يقول تعالى: 

نَّ لَُهُم الَجنََّة يَُقاِتُلوَن ِفي �َسِبيِل اهلِل َفيَْقتُُلوَن 
َ
ْمَوالَُهم ِباأ

َ
نُف�َسُهْم َواأ

َ
{اإِنَّ اهللُ ا�ْستََرى ِمَن اْلُموؤِْمِنيَن اأ

ُروْا  ِبَعْهِدِه ِمَن اهلِل َفا�ْستَْب�سِ ْوَفى 
َ
اأ التَّْوَراِة َواالإِنِجيِل َواْلُقْراآِن َوَمْن  َويُْقتَُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا ِفي 

.
)((

ِببَْيِعُكُم الَِّذي بَايَْعتُم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم}

اإنَّها معاملة تجارّية من اأروع المعامالت, الطرف الأّول هو اهلل تعالى الغنّي 

))( �سورة الحديد: 9)

))( المق�سود اأنه ينظر اإلى األطاف اهلل �سبحانه وتعالى وفيو�ساته الال متناهية , فيعي�س بذلك اآفاق الرحمة الإلهّية 

الوا�سعة

 ))(الحر العاملي - محّمد  بن الح�سن - و�سائل ال�سيعة - موؤ�س�سة اأهل البيت - الطبعة الثانية )))) ه.ق.-   ج6 �س 0)0)

))( �سورة  التوبة )))
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الجّنة  الثمن:  الآخر,  واليوم  باهلل  الموؤمنون  هم  الثاني  الطرف  العالمين,  عن 

هذه  نتيجة  اإلى  تعالى  ي�سير  ثمَّ  واأموالهم,  الموؤمنين  اأنف�س  المثمن,  الخالدة, 

المعاملة: »ذلك هو الفوز العظيم«.

3- اأهداف الجه�د

�سخ�سّية  اأهداف  وله  العبادات,  ك�سائر  عبادة  اهلل  �سبيل  في  الجهاد 

واجتماعية:

اأّوًل  الهدف ال�س�مي للمج�هد: اإنَّ الهدف من الجهاد قد يكون اأمرًا �سخ�سّيًا, 

وقد يكون اأمرًا اجتماعّيًا.

: وهو الهدف الأ�س���مى والأ�سا�س والذي ي�سترك فيه كّل  اأ - الهدف ال�سخ�س���ّيّ

المجاهدين, متى كان هو ر�س���ا اهلل �سبحانه وتعالى, ف�ساحة المعركة هي 

���ة التي يك���ون المجاهد فيها قريبًا م���ن اهلل عّز وجّل,  م���ن الأمكنة الخا�سّ

يقول الإمام الخامنائّي {:»�س����حة القت�ل هي �س�حة التعّبد، فال ت�أثير 

فيه���� لأّي ع�م���ل اآخ���ر حّتى للعق���ل، واإذا كّن���� ملتفتين اإلى هذه الم�س����ألة 

وجعلن� التقوى هدفن� والتحّرك لر�س� اهلل غ�ية لن� عنده� �ستتحّقق كّل 

اأهدافن�«.

ب - الهدف الجتم�عّي: وهو الهدف الذي يراد منه ن�سر راية الإ�سالم واإعالء 

كلمة اهلل, والقيام هلل بحفظ حدوده واأحكامه وتعاليمه. 

4- الإيث�ر ميزة الجه�د

اإنَّ المجاهد م�ستعّد اأن ي�سّحي باأغلى ما لديه في �سبيل الو�سول اإلى هدفه, 

وهو القرب من اهلل تعالى والح�سول على ر�سوانه, اإنَّ روح المجاهد ت�سيق بعالم 

الماّدة والمادّيات, وهو يترك كّل ما في عالم الدنيا من مغريات, اإنَّه يريد الو�سول 
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�سريعًا اإلى اهلل تعالى لي�سل اإلى مقام اللقاء الخالد, فاإّنك عندما تتحّدث عن 

الجهاد في �سبيل اهلل تعالى, تتحّدث عن البذل والعطاء, حيث اإنَّ المجاهد يعطي 

من وقته وحياته وراحته في �سبيل اهلل تعالى, وهذا ما ي�سّمى بالبذل, ولو اقت�سى 

اإيثارًا, قال  اأن ي�سّحي المجاهد باأكثر مّما يبذل لنف�سه �سار هذا البذل يدعى 

 .
)((

ٌة} ا�سَ ِهْم َولَْو َكاَن ِبِهْم َخ�سَ نُف�سِ
َ
تعالى:{ َويُوؤِْثُروَن َعَلى اأ

خال�سة الدر�س

)- اإنَّ الجهاد عبادة تو�سل اإلى مقام القرب, وتبعث على تزكية النف�س.

) - لل�س���هيد منزلة كبيرة عند اهلل تعالى, حيث و�س���ل اإلى مقام اللقاء, لقاء 

اهلل تعالى, ليبقى عنده ويرزق من رزقه.

ه الق���راآن الكريم الجه���اد بالتجارة, حي���ث يبيع الموؤمن���ون اأرواحهم  )- �س���بَّ

لي�ستروا الجّنة.

)- اإنَّ المجاهد له اأهداف �سامية من جهاده, ولذا ينال المقام الرفيع.

) - اإنَّ المجاهد يوؤِثر عالم البقاء على عالم الفناء, وهو يريد اأن يترك الدنيا 

لي�سل اإلى اآخرته.

))( �سورة الح�سر:9
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للمطالعة

الدعاء المستجاب)))
من  الجملة  هذه  �سمعت  ال�سه�دة«,  وارزقني  اأهلي  اإلى  ترّدني  ل  »الّلهّمّ 

زوجها  عمر بن الجموح,  عندما لب�س لمة حرِبه واتجه لي�سترك مع الم�سلمين, 

بن  عمرو  فيها  ي�ساهم  التي  الأولى  المّرة  كانت  اأحد,  معركة  في  مّرة,  ولأّول 

{لَْي�َس  الكريمة  اأعرجًا. وطبقًا لالآية  الم�سلمين, لأنَّه كان  الجموح بالجهاد مع 

كان  فاإنَّه   
)((

َحَرٌج} اْلَمِري�ِس  َعَلى  َواَل  َحَرٌج  ْعَرِج 
َ
ااْلأ َعَلى  َواَل  َحَرٌج  ْعَمى 

َ
ااْلأ َعَلى 

ي�سهدون  اأربعة  بنون  له  كان  فقد  ذلك,  اإلى  بالإ�سافة  الجهاد,  من  معذورًا 

من  عليه  هو  ما  مع  عمروًا  باأّن  اأحد  يظّن  يكن  ولم  الم�ساهد,   Pالنبّي مع 

هذه  في  لال�ستراك  الم�سلمين  بجي�س  ويلتحق  �سالحًا  يحمل  ال�سرعّي,  العذر 

المعركة.

لهذا ال�سبب اأراد قومه اأن يمنعوه فقالوا له: اأنت رجل اأعرج ول حرج عليك, 

ا  وقد ذهب بنوك مع النبّيP, قال: اأيذهبون اإلى الجّنة واأجل�س اأنا معكم؟ ولمَّ

لم يجد بّدًا من التخّل�س منهم, ذهب اإلى النبّيP وقال له: يا ر�سول اهلل, اإّن 

قومي يريدون اأن يحب�سوني عن الجهاد والخروج معك, واهلل اإنِّي لأرجو اأن اأطاأ 

بعرجتي هذه في الجّنة.

ا اأنت فقد عذرك اهلل, ول جهاد عليك.  اأمَّ

اأريد  ولكّني مع ذلك  الجهاد غير واجب علّي,  باأنَّ  يا ر�سول اهلل   اأعلم   اأنا   

الذهاب.

))( مرت�سى مطهري - ق�س�س الأبرار - دار التعارف - بيروت � لبنان - ترجمة جعفر بهاء الدين - �س 86)

))( �سورة النور: )6
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فقال النبّيP لقومه: ل عليكم اأن تمنعوه, لعّل اهلل يرزقه ال�سهادة, فخّلوا 

عنه.

كان عمرو بن الجموح يحارُب   في الرعيل الأّول, وهو يعرج في م�سيته, وكان 

يقول: )اأنا واهلل م�ستاق اإلى الجّنة( وكان ابنه يعدو في اأثره حّتى ُقتال, بعد اأن 

حاربا �سوقًا بالموت وزهدًا في الحياة, وبعد اأن خمدت نار الحرّب ال�سوؤوم, عادت 

الن�ساء وكانت عائ�سة مع من عاد منهّن, وفي الطريق وقع نظرها على هند زوجة 

عمرو بن الجموح, وهي تقود بعيرًا مّتجهة جهة المدينة, ف�ساألتها: عندك الخبر 

فما وراءك؟

ا ر�سول اهلل ف�سالح, وكّل م�سيبة بعده جلل, رّد اهلل الذين كفروا  اأمَّ  خير, 

بغيظهم.

 َمْن هوؤلء القتلى؟

 اأخي وابني وزوجي.

 اإلى اأين تذهبين بهم؟

 اإلى المدينة اأقبرهم.

نحو  متثاقاًل  يم�سي  البعير  كان  المدينة,  نحو  بعيرها  وقادت  هند,  قامت 

المدينة, واأخيرًا برك, فقالت عائ�سة: برك بعيرك لثقل ما حمل.

البعيران, يجب  ال�سبب لأّنه قوي جّدًا ولربما حمل ما يحمله  لي�س لهذا   ل, 

هت به اإلى المدينة, برك مّرة  ا وجَّ اأن يكون هناك �سبب اآخر, وزجرته فقام, فلمَّ

هته راجعة اإلى اأحد اأ�سرع في م�سيه, فما راأت )هند( هذا الو�سع  ا وجَّ اأخرى, فلمَّ

العجيب من بعيرها, رجعت اإلى النبّيP وقالت له يا ر�سول اهلل, اإّني و�سعت 

ج�سد اأخي وابني وزوجي على البعير, حتى اأقبرهم في المدينة ولكن هذا الحيوان 

ل يقبل بالم�سير اإلى المدينة, ويّتجه ب�سرعة اإلى اأحد.
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فقال النبّيP: اإّن الجمل لماأمور.

هل قال عمرو زوجك �سيئًا  عندما توّجه اإلى اأحد؟

 نعم يا ر�سول اهلل, اإّنه لما توّجه اإلى اأحد, ا�ستقبل القبلة, ثمَّ قال: الّلهّمّ ل 

ترّدني اإلى اأهلي وارزقني ال�سهادة.

 ولذلك ل يم�سي الجمل نحو المدينة, اإنَّ اهلل �سبحانه وتعالى ل يريد اأن يرجع 

هذا الج�سد اإلى المدينة, ثمَّ قالP: اإنَّ منكم يا مع�سر الم�سلمين من لو اأق�سم 

على اهلل ل�ستجاب له ومنهم زوجك عمرو بن الجموح.

بعد ذلك, اأمر النبّيP بدفنهم في اأحد فدفنوا, ثمَّ قال لهند: قد ترافقوا 

في الجّنة جميعًا عمرو بن الجموح بعلك, وخالد ابنك, وعبد اهلل اأخوك.

 يا ر�سول اهلل, فادع لي ع�سى اأن يجعلني معهم.                
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كتمان السـرّ

.  اأن يعرف اأهميَّة كتم�ن ال�سّرّ

 اأن يحذر من اأخط�ر اإف�س�ء الأ�سرار على الأ�سخ��ص والم�سيرة.

 اأن يكت�سب ملكة كتم�ن ال�سّر وقّلة الكالم.

أهداف الدرس

الدرس
 السابع عشر
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تمهيد

اإنَّ كتمان ال�سّرّ من ق�سايا الأخالق العملّيَّة, التي ينبغي اأن ل ُيغفل عنها وعن 

ون بتربية اأنف�سهم وتزكيتها على مكارم  تها, من ِقَبِل الموؤمنين الذين يهتمُّ اأهميَّ

الأخالق.

اأم  الفردّي,  الم�ستوى  على  �سواء  مف�سدة,  اإلى  اإف�ساوؤه  يوؤّدي  �سّر  كّل  اإّن 

اأو  بالنف�س  الإ�سرار  حرمة  باب  من  كتمانه  يجب  ال�سّرُّ  فهذا  الإجتماعّي, 

الآخرين اأو اإيذائهم, فال يعطى هذا ال�سّر اإلى من يمكن اأن تترّتب على اإعطائه 

له تلك المحاذير, ول ريب في كون هذا الأمر �سوف يوؤّدي اإلى الم�ساعدة على 

نجاح الموؤمنين في اأعمالهم العاّمة الجتماعّية والدينّية, مّما يوؤّدي اإلى توفير 

كثير من الأجواء والإمكانّيات والعوامل التي ت�ساعد الكثيرين على الأخذ ب�سبيل 

القرب  طريق  في  وال�سير  وتهذيبها  النف�س  بناء  نحو  التوّجه  يعني  ما  التدّين, 

الإلهّي.

1- اأهمّية الكتم�ن

ًا, فعن  النبّي P : »ا�ستعينوا  اأعطى المع�سومونRللكتمان اهتمامًا خا�سّ
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اأ�سيرك،  وعن اأمير الموؤمنينQ: »�سّرك 
)((

على ق�س�ء حوائجكم ب�لكتم�ن«

.
)((

ف�إن اأف�سيته �سرت اأ�سيره«

وم�س�دقة  ال�سّرّ  كتم�ن  في  والآخرة  الدني�  خير  »جمع  اأي�سًا:   Qوعنه

.
)((

الأخي�ر، وجمع ال�سّر في الإذاعة ومواخ�ة الأ�سرار«

2- موارد الكتم�ن

 , , منها ما يتعّلق بالجانب ال�سخ�سّيّّ والعائلّيّ توجد موارد كثيرة لكتمان ال�سّرّ

بالجانب  يرتبط  ما  ومنها  والقت�سادّي,  ال�سيا�سّي  بالجانب  يرتبط  ما  ومنها 

الأمنّي والع�سكرّي, والجانب الدينّي:

اأ- الج�ن���ب ال�سخ�س���ّي والع�ئل���ّي: ففيم���ا يرجع اإل���ى حياة الإن�س���ان اليومّية 

���ة, والخا�س���عة  والعائلّي���ة, والت���ي تبقى على حفظ بع�س الأ�س���رار الخا�سّ

للتبّدل والتغّير, فمن كتم �س���ّره اأمكنه تجنب الأخطاء. فقد ورد عن الإمام 

.
)((

علّيQ قوله:»من كتم �سّره  ك�نت الخيرة بيده«

ب - الج�نب ال�سي��س���ّي والقت�س����دّي: وهو خا�ّس بالعاملين في هذا المجال, 

وعليه���م التح���ّرز م���ن اإف�س���اء اأّي معلوم���ة يمك���ن لها اأن ت�س���ّر بم�س���الح 

الم�سلمين.

ج - الج�نب الأمنّي والع�س���كرّي: ولعّله اأكثر الموارد اأهمّية لكتمان ال�سّر, لأّن 

العدّو ي�ستفيد من المعلومات المف�ساة ب�سرعة, ويلحق ال�سرر بالم�سلمين.

د - الج�نب الدينّي: وهذا يرتبط باإف�ساء بع�س اأ�سرار الدين, مّما قد ي�ستغّله 

الأعداء للت�سنيع على الدين والم�سلمين.

))( الري�سهري- ميزان الحكمة - دار الحديث - قم - الطبعة الأولي - ج ) - �س)6

))( م. ن. ج) - �س )8))

))( المجل�سي- بحار النوار- موؤ�س�سة الوفاء - بيروت � لبنان - الطبعة الثانية الم�سححة - ج )7 - �س 78)

))(المجل�سي - بحار الأنوار - ج )7 - �س 
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؟ ن نكتْم ال�سّرّ 3- عمَّ

اإنَّ كتمان ال�سّرّ يجب اأن يكون عن:

1 - الأعداء: ومنهم المنافقون, فعن الإمام علّيQ: »كن من عدّوك على 

.
)((

اأ�سّد الحذر« 

.
)((

وعنهQ: »ل ت�س�ور عدّوك وا�ستره خبرك« 

2 - الأ�سدق�ء: الذين ل م�سلحة �سرورّية في معرفتهم بال�سّر.

لع عليه  فعن ال�سادقQ: »ل تطلع �سديقك من �سّرك اإلَّ على م� لو اطَّ

.
)((

عدّوك لم ي�سّرك، ف�إنَّ ال�سديق قد يكون عدّواً يوم�ً م�« 

وعن علّيQ: »لي�ص كّل مكتوم ي�سوغ اإظه�ره لك، ول كّل معلوم يجوز اأن 

.
)((

تعلمه غيرك« 

4- فوائد كتم�ن ال�سّر

لكتمان ال�سّرّ فوائد عديدة تربوّية وعمالنّية ن�سير اإلى بع�سها:

���ه ع�م���ل مه���ّم في تحقيق الن�س���ر: فع���ن علّيQ: »الظف���ر ب�لحزم،  اأ - اإنَّ

. كما اأنَّ انت�سار ال�سّرّ 
)((

والحزم ب�إج�لة الراأي، والراأي بتح�سين الأ�سرار« 

فيه مخاطر عديدة, فقد جاء عن الإمام ال�س���ادقQ في تف�س���ير قوله 

} اأنَّه قال: »اأم� واهلل م� قتلوهم ب�أ�سي�فهم  تعالى: {َويَْقتُُلوَن النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر اْلَحقِّ

.
)6(

ولكن اأذاعوا عليهم واأف�سوا �سّرهم فُقتلوا« 

))( غرر الحكم

))( م. ن ج) �س )80

))( مو�سوعة ال�ستخبارات والأمن ج)  �س)9)

))( نهج البالغة حكمة 9)8

))( م. ن 8)

ة ,اآخوندي-الطبعة الثالثة,  ج) �س )7) )6( اأ�سول الكليني-الكافي- دار الكتب الإ�سالميِّ
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ب - الحف�ظ على التوازن المعنوّي للمجتمع: لأنَّ اإف�س���اء الأ�سرار قد يوؤّدي 

ْمٌر مَِّن 
َ
اإل���ى اإيجاد حالت من البلبلة في المجتمع, يقول تعالى: {َواإَِذا َجاءُهْم اأ

ْمِر ِمْنُهْم لََعِلَمُه الَِّذيَن 
َ
ْوِلي االأ

ُ
�ُس���وِل َواإِلَى اأ وُه اإِلَى الرَّ َذاُعوْا ِبِه َولَْو َردُّ

َ
ِو اْلَخْوِف اأ

َ
ْمِن اأ

َ
االأ

.
)((

يَ�ْستَنِبُطونَُه ِمْنُهْم}

5- دوافع اإف�س�ء ال�سّر

منها:   , ال�سّرّ لإف�ساء  ال�سبب  بع�سها  اأو  اأحدها  يكون  قد  كثيرة  دوافع  توجد 

في  ال�سعف  اأو  بالآخرين,  العمياء  والثقة  الأمور,  بعواقب  الوعي  وعدم  الجهل, 

تقوى اهلل عّز وجّل, فقد ذكرنا اأنَّ اإف�ساء ال�سّر قد يترّتب عليه اأمور عديدة هي 

الأمور   وهذه  الحرمات.  وهتك  والإيذاء  بالآخرين,  كالإ�سرار  واقعها حرام  في 

القرب  �ساحة  البتعاد عن  نتائجها  �سيكون من  باهلل,  والعياذ  لو ح�سلت   فيما 

الإلهّي, وملء �سحيفة الأعمال باأ�سّد الذنوب التي ت�سّود القلب وت�سخط الرّب.

من هنا كان على الإن�سان الموؤمن الذي يهتّم بتربية نف�سه, وبناء �سخ�سّيّته, 

اأبوابها عدم مراعاة  اأن يراعي م�ساألة حفظ الل�سان عن المحّرمات, والتي من 

اإلى بع�س موارده حيث قال: »ل   Qاأ�سار الإمام ال�سادق , وقد  ال�سّرّ كتمان 

ترموا الموؤمنين ول تتّبعوا عثراتهم، ف�إنَّ من يّتبع عثرة موؤمن يّتبع اهلل عّز 

.
)((

وجّل عثرته، ومن يّتبع اهلل عّز وجّل عثرته يف�سحه في بيته« 

))(�سورة الن�ساء: )8

))( الميرزا النوري - م�ستدرك الو�سائل - موؤ�س�سة اآل البيت عليهم ال�سالم لإحياء التراث - بيروت - لبنان - ج 9 

�س 09)
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خال�سة الدر�س

)-  يجب كتمان ال�سّر عن كّل من يوؤّدي اإف�ساوؤه اأمامه اإلى مف�سدة.

) - كتمان ال�سّر من اأهّم موا�سفات الإن�سان المّتقي.

) - اأّكدت الآيات والروايات الواردة عن المع�سومينR كثيرًا على �سرورة 

كتمان الأ�سرار الع�سكرّية والأمنّية وغيرها.

ه ي�س���اعد على تحقيق الن�س���ر وعلى  ) - لكتم���ان ال�س���ّرّ فوائد كثيرة؛ منها اأنَّ

حفظ التوازن المعنوّي في المجتمع.

ها �س���عف الجانب  ) - توج���د دواف���ع عديدة لع���دم مراعاة كتمان ال�س���ّر اأهّمّ

التقوائّي في ال�سخ�سّيّّة.
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للمطالعة

غزوة مّكة)))
�سفيان  اأبو  ولَّى  ا  لمَّ قال:  ة فتح مّكة  عن محّمد بن جبير بن مطعم في ق�سّ

 :Pلعائ�سة: جّهزينا واأخفي اأمرك! وقال ر�سول اهلل Pراجعًا, قال ر�سول اهلل

»الّلهم خذ على قري�ص الأخب�ر والعيون حّتى ن�أتيهم بغتة«.

ويقال: قالP: »الّلهم خذ على قري�ص اأب�س�رهم فال يروني اإلَّ بغتة، ول 

ي�سمعون بي اإلَّ فج�أة«.

على  يطوف  الخطاب  بن  عمر  فكان  بالأنقاب,   Pاهلل ر�سول  واأخذ  قالوا: 

اإلَّ رددّتموه,  وكانت  الأنقاب قّيمًا بهم فيقول: ل تدعوا اأحدًا يمّر بكم تنكرونه 

الأنقاب م�سلمة,  اإلَّ من �سلك اإلى مّكة فاإنَّه يتحّفظ به وي�ساأل عنه اأو ناحية مّكة.

قالوا: فدخل اأبو بكر على عائ�سة وهي تجّهز ر�سول اهللP, تعمل قمحًا �سويقًا 

ودقيقًا وتمرًا, فقال: يا عائ�سة, اأهّمّ ر�سول اهللP بغزو؟ قالت: ما اأدري.

قال: اإن كان ر�سول اهللP همَّ ب�سفر فاأذنينا نتهّياأ له.

هوازن!  يريد  لعّله  ثقيفًا.  يريد  لعّله  �سليم,  بني  يريد  لعلَّه  اأدري.  ما  قالت: 

فا�ستعجمت عليه حّتى دخل ر�سول اهللP فقال له اأبو بكر: يا ر�سول اهلل, اأردَت 

�سفرًا؟ قال ر�سول اهللP: نعم. قال:  اأفاأتجهز؟ قال: نعم. قال اأبو بكر: واأين 

تريد يا ر�سول اهلل؟ قال: قري�سًا, واأخِف ذلك يا اأبا بكر! واأمر ر�سول اهلل بالجهاز, 

اإّنهم غدروا ونق�سوا العهد, فاأنا غازيهم.  ة؟ قال:  قال: اأولي�س بيننا وبينهم مدَّ

اأنَّ ر�سول اهللP يريد ال�سام.  اأطِو ما ذكرُت لك! فظانٌّ يظّن  وقال لأبي بكر: 

وظانٌّ يظّن ثقيفًا, وظانٌّ يظنُّ هوازن.

))( ابن اأبي الحديد - �سرح نهج البالغة - ج7) �س)6)
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النظم واالنضباط

 اأن يعرف اأهميَّة الإن�سب�ط ومراع�ة الأنظمة.

ة والع�ّمة.  اأن يمتلك دواعي نظم الحي�ة الخ��سّ

 اأن يكت�سب ملكة الإن�سب�ط واللتزام ب�أوامر القي�دة بقنواته�.

أهداف الدرس

الدرس
الثامن عشر
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تمهيد

اإلى اأفراد الموؤمنين, توجد مجموعة من  اإنَّ التكاليف الإلهّية كما قد تتوّجه 

التكاليف تتوّجه اإلى مجتمع الموؤمنين, كاإقامة العدل والدفاع عن الإ�سالم..

اأهدافهم, ل  اإلى  اأعمالهم, وي�سلوا  اأن ينجحوا في  الموؤمنون  اأراد  اإذا  وهنا 

بّدَّ لهم من مراعاة مجموعة من العوامل وال�سروط التي تعّد اأ�سا�سّية للنجاح في 

اأعمالهم الإدارّية والجتماعّية.. 

ومن اأهمِّ تلك العوامل هو نظم الأمر والإن�سباط اأثناء العمل.

واأن  اأموره,  في  وي�ستقيم  اأعماله,  في  ينجح  اأن  للفرد  يريد  كما  الإ�سالم  اإنَّ 

بتلك  الأخذ  على  يوؤّكد  ه  فاإنَّ القرب,  مقام  اإلى  لي�سل  نف�سه,  تزكية  في  يجهد 

الأ�سباب ال�سيا�سّية والإدارّية التي يكون لها نتائج ترتبط بنجاح الأهداف الكبرى 

والعاّمة لمجتمع الموؤمنين.

اأن ي�سمل جميع مجالت  اإنَّ نظم الأمر وتنظيم �سوؤوننا وح�سن الإدارة, يجب 

حياتنا, �سواًء منها الفردّية اأم الجتماعّية, ول ن�ستطيع اأن ننّظم اأمورنا العاّمة اإذا لم 

ننجح في تنظيم اأمورنا الفردّية, وقد اعتنى الإ�سالم بكّل هذه المجالت ابتداًء من 

ا�ستغالل الوقت, اإلى الإ�ستفادة من كّل الطاقات التي منحها اهلل تعالى لالإن�سان.



186

ط
با

�س
لن

وا
م 

ظ
لن

ا

1- بين التقوى ونظم الأمر

اإنَّ التقوى �سرط اأ�سا�س, لكّنها ل تكفي لوحدها حّتى ننجح في اأعمالنا العاّمة 

وح�سن  بالتدبير  ترتبط  التي  الأمور  من  جملة  مراعاة  من  بّدَّ  ل  بل  واإداراتنا, 

 : Qلولديه الح�سن والح�سين Qالولية ونظم الأمر. يقول اأمير الموؤمنين

.
)((

»اأو�سيكم� وجميع ولدي واأهلي ومن بلغه كت�بي بتقوى اهلل ونظم اأمركم«

وهنا يجب التاأكيد على العالقة الوثيقة بين التقوى ونظم الأمور, وعلى الحاجة 

المطلوب,  اإلى  يو�سلنا  لن  الآخر  دون  اأحدهما  على  العتماد  لأنَّ  معًا,  اإليهما 

التنظيم  وبيَّن  له,  القراآن  ت�سّدى  فقد  ته,  واأهميَّ المو�سوع  هذا  ولح�سا�سّية 

ْيُل  اللَّ َواَل  اْلَقَمَر  تُْدِرَك  ن 
َ
اأ لََها  يَنبَِغي  ْم�ُس  ال�سَّ {اَل  التكوينّي  المجال  في  �سواء  الدقيق, 

اأم في المجال الت�سريعّي وال�سيا�سّي, يقول   
)((

يَ�ْسبَُحوَن} َفَلٍك  َوُكلٌّ ِفي  النََّهاِر  �َساِبُق 

اأمير الموؤمنينQ في و�سفه للقراآن: »األ اإنَّ فيه علم م� ي�أتي، والحديث عن 

.
)((

الم��سي، ودواء دائكم، ونظم م� بينكم« 

R 2- النظم في �سيرة المع�سومين

يرى  الأعالم,  ولعلمائنا   ,Rللمع�سومين الحياتّية  ال�سيرة  يقراأ  الذي  اإنَّ 

دّقة التنظيم في حياتهم, وحر�سهم على الإ�ستفادة من كّل الإمكانّيات والطاقات 

للقيام بالواجبات الإلهّية, اإنَّ تنظيم ر�سول اهللP للحياة ال�سيا�سّية والجتماعّية,  

حّتى مع اليهود  في المدينة, خير �ساهد على هذا الأمر, اإنَّ التنظيمات الإدارّية 

الرائعة التي برزت في دولة الحّق والعدل التي اأقامها اأمير الموؤمنينQ, مثال 

عليه( اهلل  )ر�سوان  الأ�ستر  مالك  اإلى   Qعهده اإلى  ولنرجع  اأي�سًا,  وا�سح 

))( نهج البالغة, �س 977

))( �سورة ي�س: 0)

))( نهج البالغة, خ 8))
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ه م�سر, لنلحظ روعة التنظيم في فكر الإمامQ, وكما ينقل عن  عندما ولَّ

الإمام الخمينّي} دّقة تنظيمه لأوقاته ولأموره, وقد تجلَّى نظم الأمر, الذي 

وفي مرحلة  الثورة  لالأّمة, في مرحلة  قيادته  في  بالغًا  اهتمامًا  الإمام  به  اهتّم 

الدولة اأي�سًا.

ويتجّلى نظم الأمر في الموارد المالّية, كما يتجّلى في �سرف الوقت والجهد, 

حيث دعا الإ�سالم اإلى �سرف كّل قر�س في مورده المقّرر �سرعًا, وهذا ما فعله 

اأمير الموؤمنينQ عندما اأتاه اأحد اأ�سحابه وهو في بيت المال, ولّما اأراد اأن 

اأن  تريد  ما  باأنَّ  قائاًل:  الإمام  اإليه  توّجه  الأمور,  بع�س  الإمامQ عن  ي�ساأل 

ت�ساأل عنه هل هو اأمر من اأمور الم�سلمين اأم هو اأمر �سخ�سّي؟ ولّما اأجابه باأّنه 

اأمر �سخ�سّي, قام الإمامQ باإطفاء ال�سّراج الذي هو ملك لبيت المال.

عليه  اأّكدت  الذي  الولية  ح�سن  مفهوم  في  تدخل  الم�سائل  هذه  كّل  اإنَّ 

تربوّيًا معنوّيًا, ف�ساًل  بعدًا  يمتلك  لأنَّه مفهوم  الأدعية,  وت�سمنته  بل  الروايات, 

عن بعده العملّي, ومّما ت�سمنته بع�س الأدعية, كدعاء مكارم الأخالق, فقد ورد 

العابدين زين  الإمام  ا�ستعاذ  فقد  ولخطورته   
)((

الولية«  »و�سمني ح�سن  فيه: 

الولية لمن تحت  اأعوذ بك من �سوء  اإّني  »الّلهّم  اإذ يقول:  Q من مقابله 

.
)((

اأيدين�..«

3- النظم في الت�سريع الإ�سالمّي

وهنا ن�سير باخت�سار اإلى بع�س قوانين الإ�سالم في عالم النظام والإن�سباط, 

ت�سمل مختلف اأبعاد حياة الإن�سان:

))( الإمام زين العابدينQ-ال�سحيفة ال�سجادية - دعاء مكارم الأخالق - �س 0))

))(م.ن. �س 7)
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أ - في العبادة

في  مراعاته  تفيد  الذي  العتدال  يعني  العبادة  في  والإن�سباط  النظام 

ا�ستمرارها ودوامها. 

وهو اأي�سًا البعد عن الإفراط والتفريط الذي يوؤّدي اإلى التعب والنفور وق�ساوة 

القلب.

فينبغي اأن يرفق الإن�سان بنف�سه حال الإتيان بالعبادة, فيوؤّديها بح�سب قابلّيته 

وا�ستعداده النف�سّي.

عن الر�سولP: »اإنَّ هذا الدين متين، ف�أوغلوا فيه برفق ول تكرهوا عب�دة 

)((

اهلل اإلى عب�د اهلل«.

)((

وعن الإمام ال�سادقQ: »ل تكرهوا اإلى اأنف�سكم العب�دة«.

بكثرة  النف�س  اإلزام  لأنَّ  وميل,  رغبة  ي�ساحبه  اأن  ينبغي  بالعبادة  فالإتيان 

التكاليف العبادّية الم�ستحّبة يثقل عليها, مّما ي�سّبب حالة من النفور والفرار من 

العبادة, حتى يحمل الإن�سان نف�سه عليها حماًل, قد يوؤّدي به الأمر اإلى تركها من 

الأ�سا�س, مع ما ي�ساحبه من اإح�سا�س بالتق�سير والبعد عن اهلل.

ب - في الحياة الشخصّيّّة

ي�سمل  بما  الم�سلم,  الفرد  حياة  في  والعدالة  النظام  برعاية  الإ�سالم  يهتّم 

مختلف �سوؤونه الحياتّية, ومنها:

))( الكليني - الكافي- دار الكتب الإ�سالمّية - الطبعة الثالثة- ج ) - �س 86

))( م. ن.  ج ) - �س 86

ط
با

�س
لن

وا
م 

ظ
لن

ا



189

س
�
ف

لن
 ا
ة

كي
ز
ت

1 - النظ�فة:

يحّب  نظيف  الطّيب،  يحّب  طّيب  اهلل  »اإنَّ  قال:  اأنَّه   Pاهلل ر�سول  عن 

)((

النظ�فة«.

على  الإ�سالم  بنى  تع�لى  اهلل  ف�إنَّ  ا�ستطعتم،  م�  بكّل  فوا  »تنظَّ  :Pوقال

)((

النظ�فة، ولن يدخل الجّنة اإلَّ كّل نظيف«.

هو  الذي  القلب  تنظيف  اإلى  يتوّجه  اأن  ينبغي  الأكبر  الهتمام  اأنَّ  و�سحيح 

اإلى  ينظر  ولكن  اأموالكم،  اإلى  ول  �سوركم  اإلى  ينظر  ل  اهلل  »اإنَّ  الأ�سا�س: 

.
)((

قلوبكم«

غير اأنَّ الإ�سالم اهتّم برعاية النظافة وال�سّحة في الهيئة واللبا�س, با�ستعمال 

الم�سط وال�سواك والتطّيب والتزام ح�سن الظاهر.

2-  الترتيب:

فعن  الأ�سا�سّية,  تعاليمه  في  اهتمامًا  الهيئة  وح�سن  الترتيب  الإ�سالم  اأولى 

ق �سعره,  اأتانا ر�سول اهللP فراأى رجاًل �سعثًا قد تفرَّ جابر بن عبد اهلل قال: 

)((

َم� ك�ن يجد م� ي�سّكن به �َسْعَرُه«.
َ
فقالP: »اأ

ينظر  اأ�سحابه,  بع�س  لزيارة  اأو  الم�سجد,  اإلى  الخروج  اأراد  كّلما   Pوكان

ثيابه,  ويرّتب  �سعره,  فيم�سط  ال�سافي,  الماء  من  �سفحة  في  اأو  المراآة,  في 

ر ثمَّ يقولP: »اإنَّ اهلل يحبُّ من عبده اإذا خرج اإلى اإخوانه اأن يتهّي�أ لهم  ويتعطَّ

)((

ل«. ويتجمَّ

))( محمد الري�سهري - ميزان الحكمة - دار الحديث - قم - الطبعة الأولى- ج ) - �س )0))

))( م.ن. ج )- �س )0))

))( الميرزا النوري-م�ستدرك الو�سائل- موؤ�س�سة اآل البيت )ع( لإحياء التراث الطبعة المحققة الأولى- ج ))-�س )6)

))( محمد الري�سهري-ميزان الحكمة - دار الحديث - قم - الطبعة الأولى-ج )- �س )0))

))( الحر العاملي - و�سائل ال�سيعة - موؤ�س�سة اآل البيت )ع( لإحياء التراث الطبعة الثانية-ج )-�س ))
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فالإ�سالم يريد لالإن�سان الموؤمن اأن يظهر في مجتمعه على اأكمل وجه, واأح�سن 

�سورة ليعك�س, اإلى جانب �سلوكه العملّي, ح�سارة هذا الدين وكماله.

3 - العتدال في الم�سرف:

ينبغي مراعاة حّد العتدال والتوازن, وعدم الإفراط والإ�سراف, في موارد 

الطعام وال�سراب واللبا�س, و�سوؤون الحياة وزاد ال�سفر والح�سر...

الدخل  لموارد  دقيقة  محا�سبة  برنامج  و�سع  يعني  الم�سرف  في  والتنظيم 

الفو�سى  اجتناب  يتّم  حيث  والتبذير,  الإ�سراف  وموارد  والم�سروف,  والإنتاج 

التي توؤّدي اإلى ال�سياع والفقر.

فقد ذمَّ اهلل �سبحانه وتعالى المبّذرين والم�سرفين في كتابه العزيز, بقوله: 

.
)((

ْيَطاُن ِلَربِِّه َكُفوًرا} يَاِطيِن َوَكاَن ال�سَّ ِريَن َكانُوْا اإِْخَواَن ال�سَّ ْر تَْبِذيًرا *  اإِنَّ اْلُمبَذِّ {َواَل تُبَذِّ

.
)((

وقال تعالى: {وُكُلوْا َوا�ْسَربُوْا َواَل تُ�ْسِرُفوْا اإِنَُّه اَل يُِحبُّ اْلُم�ْسِرِفيَن}

وفي حديث لالإمام الع�سكرّيQ يقول فيه: »اإيَّ�ك والإ�سراف ف�إنَّه من فعل 

)((

ال�سيطنة«.

وهذا التاأكيد على التنظيم في الم�سرف ل يقف عند حدود الحياة ال�سخ�سّيّّة, 

بل يطال اأي�سًا موارد الأموال العاّمة وبيت مال الم�سلمين.

اإلى الأمام,  اإدارة المجتمع خطوات وا�سعة  اأن تخطو في  فالحكومة ت�ستطيع 

اإذا جعلت لم�سارفها برنامجًا وتخطيطًا مدرو�سًا يقوم على اأ�سا�س الحتياجات 

ال�سرورّيّة لأبناء المجتمع.

 ))(الإ�سراء: 6)-7)

 ))(الأعراف: ))

))( المجل�سي - بحار النوار -موؤ�س�سة الوفاء-بيروت � لبنان-الطبعة الم�سححة الثانية-ج 0) -�س )9)
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ج - في العالقات االجتماعّية

1-  تنظيم الوقت:

ال�ستفادة  هو  الجتماعّية  واأموره  عالقاته  في  الإن�سان  توفيق  عوامل  اأحد 

ال�سحيحة من الوقت, وتنظيم برنامج الأعمال والمطالعات واللقاءات وغيرها. 

وتجّنب الفو�سى التي توؤّدي اإلى الحرمان من كثير من الفر�س والندم عليها.

وجميع  »اأو�سيكم�  يقول:  لولديه  الأخيرة   Qالموؤمنين اأمير  و�سّية  ففي 

)((

اأهلي وولدي ومن بلغه كت�بي بتقوى اهلل ونظم اأمركم«.

اأوقاته على الأعمال, بقدر ما يو�ّسع على نف�سه ليجد  فبقدر ما ينظم المرء 

مت�سعًا من الوقت, لم يكن ليح�سل عليه لول هذا الأمر.

اأن  في  »اجتهدوا   :Qفقال اأربعة  اإلى  الأوقات  الكاظم  الإمام  م  ق�سَّ وقد 

يكون زم�نكم اأربع �س�ع�ت: �س�عة لمن�ج�ة اهلل، و�س�عة لأمر المع��ص، و�س�عة 

لمع��سرة الإخوان الثق�ة الذين يعّرفونكم عيوبكم ويخل�سون لكم في الب�طن، 

على  تقدرون  ال�س�عة  وبهذه  محّرم،  غير  في  للّذاتكم  فيه�  تخلون  و�س�عة 

)((

الثالث �س�ع�ت«.

2 - العهود والعقود:

والعقود  العهود  بمقت�سى  العمل  اأي�سًا  الإ�سالم  في  النظام  مظاهر  من 

وتنفيذها بدّقة, حتى يتّم قطع طريق الإنكار وبروز الختالفات فيما بعد. يقول 

بَّْينَُكْم  َوْليَْكتُب  َفاْكتُبُوُه  ى  �َسمًّ مُّ َجٍل 
َ
اأ اإِلَى  ِبَدْيٍن  تََدايَنتُم  اإَِذا  اآَمنُوْا  الَِّذيَن  يَُّها 

َ
اأ {يَا  اهلل تعالى: 

.
)((

َكاِتٌب ِباْلَعْدِل}

))( م.ن - ج )) - �س 6))

))( المجل�سي - بحار النوار -موؤ�س�سة الوفاء-بيروت � لبنان-الطبعة الم�سححة الثانية-ج )7 - �س )))

))(�سورة البقرة:  )8)
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َكاَن  اْلَعْهَد  نَّ  اإِ ِباْلَعْهِد  ْوُفواْ 
َ
{َواأ بالعهد:  الوفاء  على  تاأكيد  اأخرى  اآية  وفي 

.
)((

واًل} َم�ْسوؤُ

)((

وقال ر�سول اهللP: »من ك�ن يوؤمن ب�هلل واليوم الآخر فليِف اإذا وعد«.

هذا الهتمام ب�سرورة اللتزام بالوفاء بالعهد مطلوب, حتى مع غير الم�سلمين 

الأ�ستر,  لمالك  الموؤمنينQ في عهده  اأمير  ي�سير  وفي ذلك  ولو كان عدّوًا, 

ًة فُحط َعهَدَك  لب�سَتُه منَك ِذمَّ
َ
َك ُعْقَدًة اأواأ بقوله: »واإْن َعَقْدَت بيَنَك وبيَن َعُدوِّ

)((

ب�لوف�ء وارَع ذّمتك ب�لأم�نة«.

واإذا كان هذا الحال مع الأعداء, فاإنَّ الرعية اأولى بالوفاء بالعهد بل والإح�سان 

�ْسِعْر قلَبَك 
َ
والعطف, وفي ذلك يتابع اأمير الموؤمنينQ قوله لمالك الأ�ستر: »َواأ

َة لُهْم واللُّْطَف ِبِهْم، وَل تُكوَننَّ عليِهْم �َسُبع�ً �َس�ِري�ً َتغَتِنُم  ِعيَِّة والَمَحبَّ ْحَمَة ِللرَّ الرَّ

.
)((

� َنظيٌر لَك في الَخلِق« � اأٌخ لَك في الدين، واإمَّ ْنَف�ِن: اإمَّ نَُّهم �سِ كلَُهْم، َف�إِ
َ
اأ

د - الحرب وشؤونها

عوامل  من  مهّمًا  عاماًل  ي�سّكل  الحرب,  في  والإن�سباط  النظام,  التزام  اإنَّ 

وتدبير  عليه,  والتوّكل  باهلل,  كالإيمان  الأخرى,  العوامل  اإلى  الم�سافة  الن�سر 

القيادة ووحدتها, واللتزام بالأوامر والنواهي القيادية..

في  الدعم  جهاز  في  والعملّي  النظرّي  التدبيرين  في  واجب  التنظيم  وهذا 

في  وكذلك  الع�سكرّية,  والوحدات  الجند  �سفوف  ترتيب  وفي  الجهاد,  �ساحة 

الكثير  لئاّل ي�سيع  الإ�ستراحة, وذلك  والإن�سحاب, وحّتى فترات  الهجوم  توقيت 

من الجهود ويوؤّدي ذلك اإلى الهزيمة.

))(�سورة الإ�سراء: ))

))( الكليني - الكافي- دار الكتب الإ�سالمّية - الطبعة الثالثة- ج )- �س )6)

))( اأمير الموؤمنين Qنهج البالغة -دار المعرفة - بيروت � لبنان - ج ) - �س 06)

))( م.ن.-ج ) - �س )8
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للتعبئة  الر�سولP كذلك في حروبه, فهوP قبل دعوته  وقد كانت �سيرة 

العاّمة كان يجمع الأفراد, ويكّلف كّل �سخ�س بتكليف معّين ل يتعّداه لغيره. ومن 

ذلك,  عن  اأبدًا  تخلفهم  وعدم  القادة,  باأوامر  العنا�سر  التزام  النظام  لوازم 

وبعدهم عن القرارات الذاتّية, والنفعالت العاطفّية وغيرها من الأمور التي قد 

توؤّدي اإلى الهزيمة.

الإجازات  واأخذ  الإ�ستراحة  فترات  في  بالنظام حّتى  بالهتمام  يتعّلق  وفيما 

اآَمنُوا ِباهلِل َوَر�ُسوِلِه َواإَِذا َكانُوا َمَعُه  يقول تعالى في كتابه الكريم: {اإِنََّما اْلُموؤِْمنُوَن الَِّذيَن 

ِباهلِل  يُوؤِْمنُوَن  الَِّذيَن  ْولَِئَك 
ُ
اأ ِذنُونََك 

ْ
يَ�ْستَاأ الَِّذيَن  اإِنَّ  ِذنُوُه 

ْ
يَ�ْستَاأ َحتَّى  يَْذَهبُوا  لَْم  َجاِمٍع  ْمٍر 

َ
اأ َعَلى 

 َغُفوٌر 
َ
اإِنَّ اهلل  

َ
لَُهُم اهلل َوا�ْستَْغِفْر  ِمْنُهْم  ْئَت  لَِّمن �سِ َذن 

ْ
َفاأ ِنِهْم 

ْ
ِلبَْع�ِس �َساأ َذنُوَك 

ْ
ا�ْستَاأ َفاإَِذا  َوَر�ُسوِلِه 

.
)((

ِحيٌم} رَّ

بكّل  الحرب   في  والإن�سباط  النظام  اأمر  يجعل  اأن  للمجاهد  ينبغي  وهكذا 

لالإ�سالم  والعّزة  الن�سر  يتحّقق  حّتى  اهتمامه,  ومو�سع  عينيه,  ن�سب  �سوؤونها 

والم�سلمين بعون اهلل تعالى.

))(�سورة  النور: )6
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خال�سة الدر�س

) - اإنَّ مراعاة نظم الأمر والإن�سباط مّما ي�ساعد على نجاحنا في اأعمالنا.

) - مّما ل �سّك فيه اأنَّ نجاح الموؤمنين في اأمورهم �سوف يوجد ظروفًا منا�سبة 

واإمكانّيات جّيدة للعمل في �سبيل تزكية النف�س وتهذيبها.

عن  ال����واردة  وال��رواي��ات  الو�سايا  عليه  اأّك���دت  م��ّم��ا  الأم���ر  نظم  اإنَّ   -  (

.Rالمع�سومين

ةR والإم���ام الخمينّي } يرى  ) - من يقراأ �س���يرة الر�س���ولP والأئمَّ

بو�سوح اأروع اآيات النظم والإن�سباط.

) - اإنَّ ح�سن الولية الذي اأّكدت عليه الروايات والأدعية يقت�سي نظم اأمورنا, 

في العبادة وفي الحياة ال�سخ�سّيّّة وفي العالقات الجتماعّية وفي مجالت 

الحرب  و�سوؤونها.
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للمطالعة

مخالفة التكليف)))
كان في »جبل اأحد« �ِسعب )ثغرة( وقد كلَّف ر�سول اهللP خم�سين رجاًل من 

ر عليهم عبد  الرماة بمراقبة ذلك ال�ِسعب, وحماية ظهر الجي�س الإ�سالمّي, واأمَّ

اهلل بن جبير وكان قد اأمر قائدهم باأن ين�سحوا الخيل ويدفعوها عن الم�سلمين 

بالنبل, ويمنعوا عنا�سر العدّو من الت�سلل من خاللها, ول يغادروا ذلك المكان, 

�سواء انت�سر الم�سلمون اأم انهزموا, َغَلبوا اأم ُغلُبوا.

الم�سلمين,  ظهور  يحمون  المعركة  اأثناء  في  كانوا  فقد  ذلك,  الرماة  وفعل 

وير�سقون خيل الم�سركين بالنبل فتولِّي هاربة, حّتى اإذا ظفر النبّي واأ�سحابه, 

وانك�سف الم�سركون منهزمين, ل يلوون على �سيء, وقد تركوا على اأر�س المعركة 

 Pغنائم واأمواًل كثيرة, وقد تبعهم بع�س رجال الم�سلمين مّمن بايع ر�سول اهلل

على بذل النف�س في �سبيل اهلل, وم�سوا ي�سعون ال�سالح فيهم حّتى اأجه�سوهم 

ا اأكثر الم�سلمين فقد وقعوا ينتهبون الع�سكر ويجمعون الغنائم,  عن الع�سكر, اأمَّ

اأغمدوا ال�سيوف, ونزلوا عن الخيول ظّنًا باأنَّ الأمر  تاركين مالحقة العدّو وقد 

قد انتهى.

فلما راأى الرماة الم�سوؤولون عن مراقبة ال�ِسعب ذلك قالوا لأنف�سهم: وِلَم نقيُم 

هنا من غير �سيء وقد هَزم اهلل العدّو فلنذهب ونغنم مع اإخواننا.

فقال لهم اأميرهم عبد اهلل بن جبير: األم تعلموا اأنَّ ر�سول اهللP قال لكم: 

احموا ظهوَرنا فال تبرحوا مكانكم, واإن راأيتمونا ُنقتل فال تن�سرونا, واإن راأيتمونا 

غِنمنا فال ت�سركونا, احموا ظهورنا؟

))( ابن اأبي  الحديد- �سرح نهج البالغة - دار اإحيلء الكتب العربية � الطبعة الأولى -ج )) - �س 0)) )بت�سّرف(
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 Pاهلل ر�سول  يرد  لم  وقالوا:  هذا  قائدهم  اأمر  خالفوا  الرماة  اأكثر  ولكن 

هذا, وقد اأذلَّ اهلل الم�سركين وهزمهم. ولهذا نزل اأربعون رجاًل من الرماة من 

الجبل, ودخلوا في ع�سكر الم�سركين ينتهبون مع غيرهم من الم�سلمين الأموال, 

وقد تركوا مو�سعهم ال�ستراتيجّي في الجبل, ولم يبق مع عبد اهلل بن جبير اإّل 

ع�سرة رجال!

وهنا ا�ستغل خالد بن الوليد, قلَّة الرماة في ثغرة الجبل, وكان قد حاول مرارًا 

اأن يت�سّلل منها, ولكّنه كان يقابُل في كّل مّرة بنبال الرماة, فحمل بمن معه من 

الرجال على الرماة في حملة التفافيَّة, وبعد اأن قاتل من بقي عند الثغرة وقتلهم 

بجمع  من�سغلين  كانوا  الذين  الم�سلمين  وهاجم  الجبل  من  انحدر  باأجمعهم, 

الغنائم, وغافلين عما جرى فوق الجبل, واأوقعوا في الم�سلمين �سربًا بال�سيوف 

وطعنًا بالرماح, ورميًا بالنبال, ور�سخًا بالحجارة, وهم ي�سيحون تقويًة لجنود 

الم�سركين.

وجماعته,  خالدًا  ت�ساعد  قري�س  فلول  وعادت  الم�سلمين,  جموع  فتفرقت 

الم�سلمون يقاتلون حّتى  الأمام والخلف, وجعل  بالم�سلمين من  واأحاطوا جميعًا 

ُقتل منهم �سبعون رجاًل.

اإنَّ هذه النك�سة تعود اإلى مخالفة الرماة لأوامر النبّيP, وعدم ان�سباطهم 

تحت تاأثير المطامع المادّية, وتركهم ذلك المكان ال�ستراتيجّي ع�سكرّيًا, والذي 

اأّي هجوم  ودفع  عليه,  المحافظة  على  ة  ب�سدَّ واأّكد   ,Pالأعلى القائد  به  اهتمَّ 

من ِقَبل العدّو عليه. وبذلك فتحوا الطريق  من حيث ل ي�سعرون  للعدّو, بحيث 

ظهر  من  المعركة  اأر�س  اإلى  فدخل  الوليد,  بن  خالد  بقيادة  الخيل  هاجمتهم 

الجي�س الإ�سالمي, ووّجه اإلى الم�سلمين تلك ال�سربة النكراء!

ط
با
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وا
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ظ
لن

ا
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