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يعي�س الإن�س�ن في هذه الحي�ة الدني�، وهو اأ�سبه بم�س�فٍر يجول الأم�س�ر، تتق�ذفه 

م�س�غـــل الدنيـــ� وهمومهـــ� وت�أخذ به مـــن كّل حدٍب و�ســـوٍب، حتـــى اإذا تك�ثرت عليه 

واأح�طـــت به هواج�سه�، وقف متحّيرًا في اأمـــره، ع�جزًا عن اإكم�ل م�سيرة دربه الذي 

ر�سمـــه لنف�سه، ظنً� منه اأنهـــ� الُحلم الذي لط�لم� راوده، والنعيـــم الذي لط�لم� �سعى 

اإليه. 

ولكـــن �سرعـــ�ن م� يكت�ســـف اأّنه لـــم ي�سل بعـــد اإلى ال�سعـــ�دة المن�ســـودة والراحة 

المطلوبة، التي لط�لم� اأْوَهَم نف�سه ب�أّنه ي�سلك دربه� ال�سحيح الذي �سُيف�سي به قريبً� 

ق  اإلـــى بلوغ المنـــى. فيم�سي وتم�سي الأيـــ�ُم والأ�سهُر وال�سنيُن وهـــذا المن�ل لم يتحقَّ

َق في دنيً� هو بـــكلِّ وجوده راحٌل عنهـــ� وت�ركه� ل مح�لة،  بعـــد!... وكيـــف لـــه اأْن يتحقَّ

َمٍة  كمـــ� فعل اأ�سالفه من قبله! كيف له اأن ي�سَع اآم�له واأم�نيه واأحالمه في دني� مت�سرِّ

وف�نية!...

ف�لخط�أ كلُّ الخط�أ يكمن اإذًا في اأمٍر اأ�س��سي وجوهرّي، وهو في ت�سخي�س المق�سد 

والهدف النه�ئّي الذي ُخِلَق الإن�س�ن من اأجله.

ف�لإن�س�ن لم يخلق عبثّ� ول لغوّا، وكيف ذلك وهو الذي ن�داه خ�لق الأكوان وو�سفه 

. وهـــل ي�ســـح اأن 
(((

ب�لخليفـــة {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ }

)1)   �سورة البقرة، الأية 30.

المقّدمة
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يكون خليفة اهلل في الأر�س، وجوده بال ط�ئال ول معنى؟! وهو الق�ئل في كت�به الكريم 

(((

{ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ}.

اإنـــه اإذًا الرجوع اإلى اهلل تع�لى الـــذي ل مفّر منه ول مهرب. هو العود والإي�ب اإليه 

. ولكنه رجوع ت�رة اإلى جنة لق�ء اهلل، ونعيمه ال�سرمدي، 
(((

عّز ا�سمه {ۆئ ۆئ ۈئ}

واأخرى اإلى جهّنم البعد والفراق، وعذاب ال�سعير.

والنبيـــه الفطن وحده الذي يعي مكمن الخيـــر وكم�له الدائم دون ترّدد ول تب�ط�أ، 

، في�سحذ 
(((

ويعلم علم اليقين اأن المنتهى �س�ء اأم اأبى اإليه وحده {ىث يث حج مج}

هّمتـــه موّجهـــً� وجهته نحو المق�ســـد الأ�سمى والهـــدف الأعلى، نحو كمـــ�ل الإن�س�نية 

والغ�ية الحقيقية لوجوده. نحو الب�ري والخ�لق والم�سّور {ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ 

، نحو الإله الواحد الأحد الذي ل اإله غيره.
(((

ھ}

وهـــذا الكت�ب هو مح�ولة لالإطاللة المعرفية والعلمية على كم�ل الإن�س�ن والهدف 

من وجوده في هذه الحي�ة، وكيفية الو�سول اإلى هذا الكم�ل الإن�س�ني.

ولأّن العوائـــق والموانع هي �سمـــة الحي�ة الدني� لذا ك�ن ل بد من التعّرف على اأهم 

الموانع والعوائق التي تحول دون طي الإن�س�ن لمدارج الكم�ل الإن�س�ني بي�سر و�سهولة. 

ومن ثم التعّرف اإلى اأهم الوظ�ئف ال�سرعية التي تعين الإن�س�ن وت�س�عده للو�سول اإلى 

الهدف النه�ئي، اإلى ال�سع�دة الإن�س�نية الحقيقيَّة، والراحة ال�سرمدية.

)1)   �سورة الموؤمنون، الأية 115.
)2)   �سورة الغ��سية، الآية 25.
)3)   �سورة النجم، الآية 42.

)4)   �سورة الأعلى، الآية 2-3.



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

ي�ستـــدّل اأّن احلكمة الإلهّيـــة تقت�سي وجود هدف مـــن اأجله ُخلق 1-  

الإن�س�ن يف هذه احلي�ة.

يبـــّ� اأّن الهـــدف ل بّد اأن يكون من�سجمً� مع فطرة اهلل التي فطر 2-  

الن��س عليه�.

ي�سرح م�هية الهدف الواقعّي الذي خلقه اهلل تع�ىل من اأجله.3-  

الغاية من خلق اإلنسان

الدرس األّول





17

�
��
�
���
�م
�
��
��
ل
ا�
��
�
م� الحكمة اإللهّية وغاية اإلنسان

اإّن البحـــث عن الغ�ية التي خلقنـــ� اهلل لأجله� ُيعتبر من اأكثـــر الأبح�ث والمع�رف 

اأهميـــًة واأعظمه� ت�أثيرًا في �سلـــوك الإن�س�ن، ونظرته للع�لم. وتنبع اأهمّيته من جوانب 

عديـــدة، لعّل اأحده� اأّنه �ســـوؤاٌل يبحث عن جوابه جميع الن��س اأينمـــ� ك�نوا؛ ويندر اأن 

نجـــد اإن�س�نـــً� ي�أمل ب�لحي�ة، ولـــم يجعل لنف�سه هدفً� ي�سعى لبلوغـــه في جميع حرك�ته 

وم�س�ريعـــه. وغ�لبً� م� تكون الأهـــداف التي ي�سبو اإليه� الن��س دافعـــً� اأ�س��سيً� لجميع 

اأن�سطتهم واأفع�لهم. ولو فقد المخلوق روح الهدف والغ�ئّية، لنعدم فيه الأمل ب�لبق�ء 

وخبت بهجة الحي�ة في عينيه، ولك�ن الموت عنده اأف�سل من العي�س في هذه الدني�.

وفي المق�بل من اآمن بحكمة اهلل وقدرته الالمتن�هية، ف�إّنه يعلم يقينً� اأّن من �س�أن 

البـــ�رئ الحكيـــم اإذا خلق �سيئً� مهم� ك�ن اأن يجعل لـــه هدفً�: {ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

.
(((

ہ ہ ہ ہ}
. ف�لحكمـــة العظيمـــة فـــي اأفع�ل الرّب 

(((

{مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج}

تعني �سرورة وجود هدف وغ�ية لوجود الإن�س�ن في هذه الحي�ة.

)1)    �سورة اآل عمران، الآية: 191.
)2)   �سورة طه، الآية: 50.
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وُتطرح في هذا المج�ل م�س�ألٌة مهّمة جديرة ب�لنتب�ه والتدقيق، وهي اأّن م� نبحث 

عنه في الأ�سل يتعّلق ب�لغ�ية التي يريده� اهلل لن�، الغ�ية التي خلقن� من اأجل الو�سول 

اإليهـــ�، الغ�ية التـــي �سنح��سب على اأ�س��سه�، ولي�س بحثن� عـــن الغ�ي�ت المختلفة التي 

ي�سعه� الن��س لأنف�سهم.

اإّن جميـــع الب�ســـر ل يمكن اأن يعي�سوا بدون غ�يٍة م�، مهم� ك�نت و�سيعًة اأو �سخيفة. 

فهـــذا يريد المن�سب الفالنـــّي، ولأجله يفعـــل اأّي �سيء؛ وقد يبـــذل كّل غ�ٍل ورخي�سٍ 

وي�سّحي في �سبيله ب�آلف الأ�سخ��س. واآخر يرى غ�يته الق�سوى و�سع�دته النه�ئّية في 

راحة الب�ل وال�ستقرار اأو في كثرة الأموال والأولد، وهكذا... ون�سوء الغ�ي�ت المختلفة 

يرجـــع ب�لدرجة الأولى اإلى تلك القيـــم ال�س�ئدة التي يتبّن�ه� المجتمع، والتي قد تكون 

في مجتمٍع م� عب�رًة عن غلبة قيم النحالل الأخالقّي والثق�فة الم�دية وتمجيد اللذة، 

وفـــي مجتمـــٍع اآخر قيم الحي�ة الآخـــرة وثق�فة ال�سه�دة. اإّن جوهـــر الق�سية يكمن في 

معرفة الغ�ية التي خلقن� اهلل لأجل الو�سول اإليه�، لأّنه� �سّر وجودن� على الأر�س.

الطريق لمعرفة الغاية

الغ�يـــة التـــي نتحّدث عنه� هي غ�يـــة الإن�س�ن التـــي خلق من اأجل الو�ســـول اإليه�، 

بمعنـــى اآخر هي غ�يـــة النف�س الإن�س�نّية، وعليـــه اإذا اأردن� اأن نتعـــّرف اإلى هذه الغ�ية 

 علين� اأن ننطلق من معرفة هذه النف�س الإن�س�نية، لأّنه كم� ج�ء في الحديث عن ر�سول

. ف�ل�سير والت�أمـــل العقلّي في حقيقة 
(((

 اهللP: »م���ن عرف نف�س���ه فقد ع���رف ربه«

النف�ـــس الإن�س�نّية وتركيبتهـــ� يهدين� اإلى معرفة الغ�ية التـــي خلقن� اهلل لأجله�. ف�هلل 

�سبح�نه قد كتب في اأعم�ق كّل مخلوٍق كلم�ت الحقيقة، ولي�س على الإن�س�ن اإلَّ اأن يفتح 

كت�ب خلقته ويط�لع �سفح�ته لكي ي�سل اإلى مطلوبه.

)1)   العاّلمـــة  المجل�ســـي، محمـــد ب�قر، بح�ر الأنـــوار، ج2، �س32، الن��سر موؤ�س�سة الوف�ء - بيـــروت لبن�ن، دار اإحي�ء 
التراث العربي، 1983م، الطبعة 2، ب�ب ا�ستعم�ل العلم والإخال�س في طلبه، ح 22.
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وكت�ب الخلقة هذا لي�س �سوى »الفطرة الإلهية« التي هي عب�رة عن لم�س�ت يد الخ�لق 

الح�كية عن اأ�سرار الوجود الإن�س�نّي {ڭ ڭ ڭ     ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

.
(((

ۋۋ ۅ ۅ ۉ  ۉې ې ې ې ى ى ائ           ائ ەئ} 
ف�لهدف النه�ئّي لالإن�س�ن ل يمكن اأن يكون مكتوبً� اإلَّ على ال�سفح�ت ال�س�فية من 

كت�ب النف�س، هذه ال�سفح�ت التي كتبه� الرّب الحكيم الذي لي�س لحكمته حدٌّ محدود 

ول ي�ســـوب ذاته اأّي عجـــٍز اأو جهل. وهذه ال�سفح�ت ال�س�فية هـــي الفطرة الإن�س�نية 

التـــي اأودعه� الخ�لـــق عّز وجّل في جميـــع الن��س ول تبديل لخلـــق اهلل. ومثلم� اأن من 

يـــوّد مط�لعة الكتب الورقية يحت�ج اإلى عيٍن ب��سرٍة، ف�إّن من اأراد قراءة كت�ب الخلقة 

 Pالأبي�ـــس يحت�ج اإلى عقـــٍل �سليم. وهو اأداة المعرفة الأولى، فعـــن الر�سول الأكرم

.
(((

ق�ل: »يا علي، اإذا تقّرب العباد اإلى خالقهم بالبّر فتقّرب اإليه بالعقل ت�سبقهم«

ف�لتفّكـــر العقلّي بحقيقة الّنف�س وتوّجه�ته�، وب�لفطرة الإن�س�نّية من المفتر�س اأن 

يو�سلن� اإلى معرفة الهدف والغ�ية من وجودن� في هذا الع�لم.

الفطرة اإلنسانّية وميزاتها

الفطـــرة هي اأ�سل الخلقة والهيئة التي خلق عليهـــ� الإن�س�ن، وال�سبغة التي �سبغه 

اهلل بهـــ� منذ اأن اأوجده في هذا الع�لـــم {ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ  

. وللفطرة الإن�س�نية 
(((

ۉې}، {ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ    ۀ} 
ميزاٌت عديدٌة ومتنوعة يمكن اأن نلّخ�سه� ب�لت�لي:

اأّوًل: الفطرة م�ستركة بين جميع الن��س على مّر الع�سور واختالف الأمكنة، وهي 

ل تت�أّثـــر ول تتبـــّدل رغـــم كل الختالفـــ�ت والتن�ق�س�ت في العـــ�دات والتق�ليد 

)1)   �سورة الروم، الآية: 30.
)2)   علـــي الطبر�ســـي، م�سك�ة الأنـــوار في غرر الأخب�ر، �س 440، تحقيق مهدي هو�سمنـــد، ن�سر وطب�عة دار الحديث، 

1418هـ، الطبعة 1، الف�سل الث�ني في �سفة العقل، ح 1476.
)3)   �سورة البقرة، الآية: 138.
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والمن�خـــ�ت والجغرافي�، والأنظمـــة ال�سي��سية والفكرية، والتيـــ�رات الثق�فية، 

والمذاهب الدينية.

ثاني���اً: اأّنهـــ� لي�ســـت اأمـــورًا مكت�سبة، بـــل هي ميوٌل ورغبـــ�ت مغرو�سة فـــي اأعم�ق 

الإن�س�ن، وموجودٌة معه منذ اأن وجد في هذا الع�لم.

ثالث���اً: اأّن الفطـــرة ل تعرف حّدًا اأبدًا، فرغب�ت الفطرة الإن�س�نية ل تقف عند حّد 

بل تطلب دائمً� م� هو اأف�سل واأكمل، وهي في ح�لة طلٍب دائم، وميوله� ل تعرف 

ال�سبع اأبدًا.

ما هي الغاية من خلق اإلنسان؟

اإن التفّكـــر العقلـــّي، فـــي اأ�سل الخلقـــة، اأي في الفطـــرة الإن�س�نّية مـــن المفتر�س 

اأن يقودنـــ� اإلـــى الغ�ية الحقيقية، لأّنهـــ� كم� ذكرن� ر�س�لة اهلل اإلـــى كّل اإن�س�ن والنداء 

الإلهـــّي الذي ينبعث من اأعم�قـــه، فعن الإم�م الك�ظم Q ق�ل: »يا ه�س���ام: اإّن هلل 

ا الظاهرة فالر�س���ل والأنبياء  عل���ى النا�س حّجتين حج���ة ظاهرة وحجة باطنة، فاأمَّ

. فعندم� نتبع وجهة هذه الميول بوا�سطة 
(((

والأئَم���ة R، واأم���ا البَّاطنة فالعق���ول«

العقـــل �سننتهـــي اإلى الغ�ية، لأّن اهلل تع�لى ل يعقـــل اأن يجعل فين� ميوًل وتوجه�ت نحو 

هـــ�ٌم للخ�لق  م ف��سد، واتِّ اأ�سيـــ�ء ل ينبغـــي اأن ن�سعـــى نحوهـــ�، اإّن مثل هذا الظـــن َتَوهُّ

�سبح�نـــه، لأّن الحكيم المتع�ل ل يترك اأّي عمل فيه حكمة ومن ورائه حكمة، وحكمته 

المطلقة تعني لزوم �سدور جميع الأفع�ل الحكيمة عنه، والحكمة تعني اأن فعل الحكيم 

ينبغـــي اأن يتَّ�سف ب�لغ�ئّية والهدفّية، واأن يكون الهدف مـــن فعله جلياًل و�س�ميً�. اإذن 

وجـــود الميول الفطرية فين� دليٌل قوّي على وجوب تلبيته�، ف�إذا لحقن� هذه الميول في 

توّجه�ته� ورغب�ته� �سننتهي اإلى الغ�ية التي خلقن� اهلل من اأجله�. 

)1)   ال�سيـــخ الكلينـــي، محمد بن يعقوب، الك�في، ج 1، �س 16، ت�سحيـــح وتعليق علي اأكبر الغف�ري، الن��سر دار الكتب 
الإ�سالمية - طهران، مطبعة الحيدري، 1363�س، الطبعة 5، كت�ب العقل والجهل، ح 12.
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اإن التفّكـــر والت�أّمل في اأنف�سن� �سيقودن� اإلى اكت�س�ف مجموعة من الميول النف�سية 

والفطرية التي تتحّرك وتتف�عل ب�سكٍل غريٍب ومده�س، حّتى اأّن كل ّحرك�تن� ون�س�ط�تن� 

تنطلق من هذه الميول، بل نف�س هذا الج�سم الم�دي ي�أتمر ب�إمرة هذه الميول الفطرية 

وهو منق�ٌد له� اأي�سً�. وهذه التوجه�ت الفطرية هي:

1. طلب العلم )الذي يعّبر عنه بحّب ال�ستطالع(.

2. طلب القدرة )الذي ي�س�ر اإليه بحّب ال�سلطة(.

3. طلب الع�طفة )وهو الحّب والع�سق(.

فكّل اإن�س�ن ومنذ اأن يفتح عينيه على هذا الع�لم، هو ط�لٌب ب�لفطرة للعلم والقدرة 

والع�طفـــة. اإلَّ اأن بـــروز هـــذه الميول قد يحتـــ�ج اإلى وقٍت يتف�وت ن�سبيـــً� بين �سخ�سٍ 

واآخـــر. واإذا اأمعّن� النظر في جميع ت�سّرف�ت و�سلـــوك الب�سر ف�سوف نكت�سف ب�سكٍل ل 

يقبـــل ال�سّك اأّن الدوافـــع الأ�س��سية لكّل فعٍل مهم� ك�ن ب�سيطً� هـــي في الحقيقة تلبيٌة 

لإحدى هذه الرغب�ت والميول المذكورة.

ف�لإن�ســـ�ن يريد دومً� اأن يتعّرف ويكت�سف المجهول اأينم� وجد. ويتمّنى لو اأّنه يقدر 

علـــى فعـــل م� يريد. وهو ي�سعى دائمـــً� لالرتب�ط بكّل م� ي�سبع ح�جتـــه الع�طفّية. هذه 

هي رغب�ت كل واحٍد مّن�، مهم� ك�ن، وفي اأي زم�ن اأو مك�ن، و�سواء اأبرزه� اإلى العلن 

ر عنه� ب�سكٍل وا�سح ومب��سر، اأم اأّنه اأخف�ه� واألب�سه� األف حج�ب. وعبَّ

ول نن�ســـى اأّن الإن�س�ن مخلوٌق مخت�ر، ووجود هـــذه الميول فيه ل يعني اأّنه �سي�سعى 

دومـــً� وب�ل�سكل ال�سحيح لتلبيتهـــ�. ف�إّن هذه الميول قد ت�سعف �سيئً� ف�سيئً� اأم�م ميوٍل 

اأخـــرى غيـــر فطرية. وقد تختفي وراء القيم المنحّطـــة ال�س�ئدة في المجتمع، بح�سب 

مـــ� يختـــ�ره ذاك ال�سخ�س ب�إرادتـــه. واإن ك�ن الق�س�ء على الميـــول الفطرية ب�لك�مل 

اأمرًا م�ستحياًل. والأ�سح اأن يق�ل: اإّن المّيول الفطرية تفقد وجهته� ال�سحيحة وتتلّون 

ب�لقيم ال�س�ئدة في مثل هذه الح�ل ل اأّنه� تزول اأو تختفي. 
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الله تعالى هو المنتهى

ومـــن ج�نٍب اآخر اأي�سً� ف�إّن العقل اأثن�ء بحثـــه وتفّكره �سوف يكت�سف اأمرًا في غ�ية 

الأهمّيـــة؛ وهـــو اأّن لهذه الميول خ��سّية ملفتـــة، ب�لإ�س�فة اإلى وجودهـــ� عند الجميع، 

وهـــذه الخ��سّية تتعّلق بعدم محدودّيته�. فميل الإن�ســـ�ن للمعرفة والعلم لي�س له حّد، 

بـــل كّلم� و�سل الإن�س�ن اإلى مرتبٍة من المعرفة تـــراه يطلب مرتبًة اأخرى اأعلى واأرقى. 

والـــكالم نف�سه ب�لن�سبة اإلى �سعي الإن�س�ن لمتـــالك القدرة وال�سيطرة، ف�إّنه ل يكتفي 

 نحو قدرة اأعلى واأكمل. وحب الإن�س�ن وع�سقه 
ٍ
 دائم

ٍ
بم� ت�سل اإليه يداه بل هو في �سعي

هـــو بدوره ل يعرف ال�سبع. ف�لع�طفة الجّي��سة التي تنبع من القلب الواله تتوّجه دائمً� 

نحو المحبوب الذي ترى فيه الكم�ل وال�سع�دة، واإذا م� وجد هذا القلب محبوبً� اأكمل 

ف�إّنـــه �سينتقل اإليـــه. ف�لقلب الإن�س�نّي يحّب ويع�سق الكمـــ�ل ويطلب على الدوام م� هو 

اأكمـــل واأف�سل، و�سيبقى هذا القلب يتنقل من ك�مـــٍل اإلى م� هو اأكمل منه، ومن جميٍل 

اإلـــى م� هو اأجمـــل منه وهكذا... وهـــذه هي حقيقة و�ســـّر هذه الميـــول الفطرّية التي 

اأودعهـــ� اهلل تع�لى فين�، فهي ميوٌل ورغب�ٌت مطلقـــة ل تقف عند حّد ول تعرف ال�سبع 

اأبدًا. والإن�س�ن يجد في نف�سه الرغبة ب�لمزيد دائمً� رغم ح�سوله على الكثير.

في و�سيته يقول الإم�م الخميني} مخ�طبً� ابنه ال�سيد اأحمد:

»اإعل���م اأّن ف���ي الإن�س���ان � اإن لم نق���ل في كّل موجود � حباً فطري���اً للكمال المطلق 

وللو�س���ول اإلى الكمال المطلق. وهذا الحب مما ي�س���تحيل اأن يفارق الإن�س���ان كلياً. 

كما اأّن الكمال المطلق ي�ستحيل اأن يتكّرر اأو يتثّنى. فالكمال المطلق هو الحق جّل 

وع���ال. والجمي���ع يبحث���ون عن���ه، واإليه تهفو قلوبه���م ول يعلمون. فه���م محجوبون 

بحج���ب الظ���الم والنور. له���ذا فهم يتوهمون اأّنهم يطلبون �س���يئاً اآخ���ر غيره. ولذا 

تراه���م ل يقنع���ون بتحقيق اأّية مرتبة من الكمال، ول بالح�س���ول على اأي جمال اأو 

قدرة اأو مكانة. فهم ي�سعرون اأّنهم ل يجدون في كل ذلك �ساّلتهم المن�سودة.
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فالمقت���درون وم���ن يمتل���ك الق���درات الكبرى هم في �س���عٍي دائم للح�س���ول على 

الق���درة الأعل���ى مهما بلغوا من القدرة. وط���الب العلم يطلبون الدرجة الأعلى من 

العلم مهما بلغوا منه، وهم ي�س���عرون دوماً اأّنهم لم يجدوا �س���التهم وفي الحقيقة 

هم غافلون عنها.

ولو اأعطي ال�س���اعون اإلى القدرة وال�س���لطة الت�س���ّرف في كل العالم المادي من 

الأر�س���ين والمنظومات ال�سم�س���ية والمج���ّرات، بل وكل ما فوقها، ّث���م قيل لهم: اإّن 

هناك قدرة فوق القدرة التي تملكونها اأو اأن هناك عالماً اأو عوالم اأخرى فوق هذا 

العالم، فهل تريدون الو�س���ول اإليها؟ فاإّنهم من الم�س���تحيل اأن ل يتمّنوا ذلك. بل 

اإّن���ه م���ن المحت���م اأن يقولوا بل�س���ان الفطرة: ليتن���ا بلغنا ذلك اأي�س���اً! وهكذا طالب 

العلم، فهو اإن ظّن اأّن هناك مرتبة اأخرى - غير ما بلغه - فاإّن فطرته الباحثة عن 

المطلق �س���تقول: يا ليت لي هذه القدرة اأو يا ليت لي �س���عة من العلم ت�س���مل تلك 

 .
(((

المرتبة اأي�ساً!«

فـــ�إذا ك�ن اهلل تع�لى خلقن� ط�لبيـــن وع��سقين للكم�ل الذي ل حد له فهل يعقل اأن 

يحرمنـــ� منه اأو يمنعن� عنـــه؟! اإّن هذا المنع ين�ق�س �سفـــ�ت الخ�لق الرحيم. وعليه، 

فـــ�إّن وجود هذه الرغب�ت والميول نحو الكم�ل الذي ل حّد له، لهو دليٌل وا�سح على اأن 

الكم�ل الالمتن�هي هو الغ�ية التي ينبغي اأن ن�سعى اإليه�، وقد خلقن� اهلل تع�لى لذلك.

اإذًا، في اأعم�ق كّل اإن�س�ن ع�سٌق فطرّي للكم�ل الذي ل حّد له، اأودعه اهلل فين� لكي 

يكون لن� ه�ديً� كّلم� ظنّن� اأنن� بلغن� مق�سدن�. اإن هذا ال�سوق اإذا �سيطر على الإن�س�ن 

لـــن ير�سى معه بجميع لّذات الدني� وكم�لته� مهمـــ� بلغت! لأّنه� محدودة، وهو ط�لٌب 

.
(((

للكم�ل الالمحدود، ط�لب هلل عّز وجّل {ىث يث حج مج   } 

)1)   الإم�م الخميني}، و�س�ي� عرف�نية، �س20 - 21.
)2)   �سورة النجم، الآية: 42.
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املفاهيم الرئي�سة

الإن�س�ن لم يخلق عبثً� في هذه الحي�ة الدني�، بل وجد لأجل هدٍف �سريف وغ�ية   .1

�س�مية.

الحكمـــة العظيمـــة فـــي اأفع�ل الـــرب تعني �ســـرورة وجود هـــدف وغ�ية لوجود   .2

الإن�س�ن في هذه الحي�ة.

اإن البحث عن الغ�ية التي خلقن� اهلل لأجله� يعتبر من اأكثر الأبح�ث والمع�رف   .3

اأهميًة واأعظمه� ت�أثيرًا في �سلوك الإن�س�ن، ونظرته للع�لم.

�سعـــ�دة الإن�ســـ�ن الحقيقّيـــة تكمن ب�لو�سول اإلـــى الهدف الذي مـــن اأجله وجد   .4

الإن�س�ن في هذا الع�لم.

معرفة الهدف والغ�ية �سرط اأ�س��سي للو�سول اإليه�.  .5

الهدف النه�ئي لالإن�س�ن ل يمكن اأن يكون مكتوبً� اإلَّ على ال�سفح�ت ال�س�فية،   .6

وهذه ال�سفح�ت ال�س�فية هي الفطرة الإن�س�نية.

7.  اإن م� تن�سده روح الإن�س�ن وت�سبو اإليه الفطرة على الدوام هو الكم�ل وال�سع�دة 

التي ل حّد له� ول منتهى.

للفطرة الإن�س�نية ثالث ميزات اأ�س��سية: الأولى اأنه� م�ستركة عند جميع الن��س،   .8

الث�نية اأنه� غير مكت�سبة، والث�لثة اأنه� ل تعرف حدًا.

فـــي اأعمـــ�ق كل اإن�س�ن ع�سٌق فطري للكم�ل الذي ل حّد له، اأودعه اهلل فين� لكي   .9

يكون لن� ه�ديً� نحو المق�سد الحقيقي لالإن�س�ن.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

اأين تكمن اأهمّية البحث عن الغ�ية التي من اأجله� خلق الإن�س�ن؟  .1

كيف نهتدي اإلى معرفة الغ�ية التي خلقن� من اأجله�؟  .2

م� هي اأهم مّيزات الفطرة الإن�س�نّية؟  .3

كيـــف ت�ستـــدّل على اأن غ�يـــة الإن�س�ن وهدفـــه النه�ئي في هـــذه الحي�ة هو اهلل   .4

�سبح�نه وتع�لى؟
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

(((
م��������بفطرته��بحث�ع��مهلل

ل يخفـــى على كل ذي وجدان اأّن الإن�س�ن، بح�سب فطرته الأ�سيلة وجبّلته الذاتّية، 

يع�ســـق الكم�ل الت�م المطلـــق، ويّتجه قلبه �سطـــر الجميل على الإطـــالق والك�مل من 

جميع الوجوه. وهذا من فطرة اهلل التي فطر الن��س عليه�. وبهذا الحب للكم�ل تتوّفر 

اإرادة الُملك والملكوت، وتتحقق اأ�سب�ب و�سول ع�ّس�ق الجم�ل المطلق اإلى مع�سوقهم.

غيـــر اأّن كل امرٍئ يرى الكم�ل في �سيٍء م�، ح�سب ح�له ومق�مه فيتوّجه قلبه اإليه. 

ف�أهـــل الآخـــرة يرون الكم�ل في مق�مـــ�ت الآخرة ودرج�ته�، فقلوبهـــم متوّجهة اإليه�. 

واأهل اهلل يرون الكم�ل في جم�ل الحق، والجم�ل في كم�له �سبح�نه يقولون {ہ 

، ويقولـــون: »لي مع اهلل ح�ل« وفيهم 
(((

ہ ہ ہ ھ ھ ھ}
حـــب و�س�لـــه وع�سق جم�له. واأهل الدنيـــ� عندم� راأوا اأن الكم�ل فـــي لذائذه�، وتبّين 

لأعينهـــم جم�لهـــ�، اّتجهـــوا فطريً� نحوه�. ولكـــن على الرغم من كل ذلـــك، ف�إنه لّم� 

ك�ن التوجـــه الفطـــري والع�سق الذاتي قد تعّلق� ب�لكم�ل المطلق، ك�ن م� عدا ذلك من 

التعّلقـــ�ت عَر�سيً� ومن ب�ب الخطـــ�أ في التطبيق. اإّن الإن�س�ن مهم� كثر ُملكه وملكوته، 

ومهم� نـــ�ل من الكم�لت النف�سيـــة اأو الكنوز الدنيويـــة اأو ازدادت اأم�مه الم�ستهي�ت، 

ازداد تعّلـــق قلبه بم�ستهي�ٍت اأخـــرى لي�ست في متن�ول يده، وا�ستـــّدت ن�ر �سوقه اإليه�. 

كذلـــك النف�ـــس التي تطلـــب الرئ��سة، فهي عندمـــ� تب�سط لواء قدرتهـــ� على قطٍر من 

الأقط�ر، تتوّجه بنظرة ط�معة اإلى قطٍر اآخر، بل لو اأنه� �سيطرت على الكرة الأر�سية 

برّمته�، لرغبت في التحليق نحو الكرات الأخرى لال�ستيالء عليه�. اإّل اأّن هذه النف�س 

الم�سكينـــة ل تـــدري ب�أّن الفطرة اإنم� تتطلع اإلى �سيٍء اآخر. اإّن الع�سق الفطري الجبّلي 

)1)   الإم�م الخميني }،الأربعون حديثً�،الحديث ال�س�د�س، �س 147.
)2)   �سورة الأنع�م، الآية: 79.
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يّتجه اإلى المحبوب المطلق. اإّن جميع الحرك�ت الجوهرية والطبيعية والإرادية، وجميع 

التوجهـــ�ت القلبية والميول النف�سية تتوّجه نحو جمـــ�ل الجميل الأعلى على الإطالق، 

ولكّنهم ل يعلمون، فينحرفون بهذا الحب والع�سق وال�ستي�ق - التي هي براق المعراج 

واأجنحة الو�سول - اإلى وجهٍة هي خالف وجهته�، فيحّررونه� ويقيدونه� بال ف�ئدة.

لقـــد ابتعدن� عن المق�ســـود، وهو اأنه لّمـــ� ك�ن الإن�س�ن متوّجهً� قلبيـــً� اإلى الكم�ل 

المطلـــق، ف�إّنه مهم� جمـــع من زخ�رف الحي�ة ف�إّن قلبه يـــزداد تعّلقً� به�. ف�إذا اعتقد 

اأّن الدنيـــ� وزخ�رفهـــ� هي الكم�ل ازداد ولعه به�، وا�ستـــّدت ح�جته اإليه�، وتجّلى اأم�م 

ب�سره فقره اإليه�. بعك�س اأهل الآخرة الذين اأ�س�حوا بوجوههم عن الدني�، فكّلم� ازداد 

توجههم نحو الآخرة، قّل التف�تهـــم واهتم�مهم بهذه الدني�، وتال�ست ح�جتهم اإليه�، 

وظهـــر في قلوبهم الغنى، وزهدوا في الدني� وزخ�رفه�. كم� اأّن اأهل اهلل م�ستغنون عن 

كال الع�َلمين )الدني� والآخرة(، متحّررون من كلت� الن�س�أتين وكل ح�جتهم نحو الغنّي 

المطلق، متجّليً� الِغنى ب�لذات في قلوبهم، فهنيئً� لهم.

اإذًا، يمكن اأن يكون م�سمون الحديث ال�سريف اإ�س�رة لم� مّر �سرحه من قوله: »َمن 

اأ�س���بح واأم�س���ى والدنيا اأكبر هّمه جعل اهلل الفقر بين عينيه، و�ستت اأمره، ولم ينل 

من الدنيا اإل ما ُق�س���م له، ومن اأ�س���بح واأم�س���ى والآخرة اأكبر همه، جعل اهلل الغنى 

في قلبه وجمع له اأمره.

الإم�م الخميني }





على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يبـــّ� اأّن  كمـــ�ل الإن�ســـ�ن احلقيقـــي يكمـــن يف الرجـــوع اإىل اهلل 1-  

ولق�ئه.

ي�سرح املعنى الدقيق للق�ء اهلل وال�سبيل اإليه.2-  

يذكر اآث�ر لق�ء اهلل وح�سوره تع�ىل يف حي�تن�.3-  

أهداف الدرس

كمال اإلنسان

الدرس الثاني
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لقاء الله

ل يوجـــد كمـــ�ٌل لالإن�س�ن اأجّل واأرفع من لقـــ�ء اهلل �سبح�نه وتع�لى، وهو من اأ�سمى 

مق�مـــ�ت الإن�س�نيـــة ال�س�مخـــة. ول �سع�دة اأكبـــر للموؤمن من التقّرب اإلـــى اهلل تع�لى 

�س�حـــب الكمـــ�ل المح�س، والقدرة الالمحدودة، والعلـــم المطلق، ول راحة اأعلى من 

.
ٍ
اليقين ب�أّن الإن�س�ن ل مح�لة راجٌع اإلى ربٍّ ودوٍد رحيم

وقد ب�ّسر عّز وجّل الموؤمنين بلق�ئه، فق�ل {ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ 

 .
(((

ۆئ}
ووعـــد الذين يرجون لق�ءه بـــ�أّن لهم م� ي�أملون {ى ى       ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ 

 .
(((

ۆئ     ۆئ ۈئ }
وو�سف تع�لى المكّذبيـــن بلق�ئه ب�أنهم خ��سرون وغير مهتدين {ڄ ڃ ڃ ڃ      

.
(((

ڃ چ چ چ       چ}
 واأّن الك�فريـــن بلق�ئـــه هم فـــي الحقيقة ي�ئ�سون من رحمـــة اهلل، ولهم عذاٌب األيم 

 .
(((

{ېئ ېئ      ىئ ىئ ىئ  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ}

)1)   �سورة البقرة، الآية: 223.

)2)   �سورة العنكبوت، الآية: 5.
)3)   �سورة يون�س، الآية: 45.

)4)   �سورة العنكبوت، الآية: 23.
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واأّنـــه تع�لى �سوف يكلهم اإلى اأنف�سهـــم ويذرهم في عم�هم {گ ڳ   ڳ ڳ 

.
(((

ڳ ڱ ڱ ڱ}
 اأمـــ� اأهـــل الإيمـــ�ن والخ�سوع ف�إنهـــم على يقيـــٍن بلق�ء رّبهـــم واأّنهم اإليـــه راجعون 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ    ۇ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  {ۓ 

 .
(((

ۅ ۅ ۉ}

بـــل واإّن قلوبهـــم وجلٌة وفرحٌة برجوعهـــم اإليه �سبح�نه تع�لـــى: {ٱ ٻ ٻ ٻ 

.
(((

ٻ پ پ پ پ ڀ}

لأّنهم على يقيٍن اأّن اهلل تع�لى لم يخلقهم عبثً� {ے ے ۓ ۓ ڭ 

 .
(((

ڭ ڭ ڭ}
.

(((

بل يعلمون علم اليقين اأّنه ا�سطنعهم لنف�سه {ڳ ڳ} 

، را�سيًة 
(((

ه� {ڱ   ں ں ڻ  } لـــذا تكون نفو�س الموؤمنين مطمئنًة ب�لرجوع اإلى ربِّ

ب�لدخول في عب�ده ال�س�لحين والوفود اإلى جّنة لق�ئه {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 .
(((

ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ     ڦ }

حضور الله في حياتنا

لقـــ�ء اهلل تع�لـــى على نحويـــن، لق�ٌء في الدني� ولقـــ�ٌء في يوم القي�مـــة عند البعث 

والح�س�ب. وكالمن� الآن يتمحور حول لق�ء اهلل في الدني� قبل الآخرة. ولي�س المق�سود 

بلقـــ�ء الحق تع�لـــى اللق�ء الح�ّسي وروؤيته تع�لى ب�لب�سر المـــ�دي، لأّن اهلل تع�لى لي�س 

)1)   �سورة يون�س، الآية: 11.
)2)   �سورة البقرة، الآيت�ن: 45 - 46.

)3)   �سورة الموؤمنون، الآية: 60.
)4)   �سورة الموؤمنون، الآية: 115.

)5)   �سورة طه، الآية: 41.
)6)   �سورة العلق، الآية: 8.

)7)   �سورة الفجر، الآي�ت: 27 - 30.
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، ول يحّده مك�ن، ول ُيرى ب�لعين، ف�إنه {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ 
ٍ
بج�ســـم

. بـــل المراد به اللق�ء المعنوي، بمعنـــى ح�سوره تع�لى الدائم 
(((

ڤ ڤ ڦ}
فـــي حي�تن�، وعدم الغفلة عنـــه اأبدًا، والتوّجه اإليـــه ب��ستمرار، وم�س�هـــدة اآي�ته واآث�ر 

قدرتـــه تع�لـــى في كّل �سيٍء. فـــال نعبد غيره، ول ندعـــو �سواه، ول نطلـــب حوائجن� اإّل 

منـــه. ف�لإن�س�ن عندم� يدرك اأن اهلل تع�لى خ�لقه، وم�لك كل �سيء، وبيده الأمر كله، 

وهـــو في ال�سم�ء اإلهٌ، وفي الأر�س اإله، وهو رّب الع�لمين، فمن الطبيعي اأن يتوّجه اإليه 

ب�لعبودّية له والت�سليم. 

والو�ســـول اإلـــى هـــذه المنزلـــة الإن�س�نيـــة الّرفيعة، من لقـــ�ء الحـــق والح�سور في 

مـــ� ي�سبح مي�سورًا فـــي ح�لٍة واحدٍة فقط، وهي عندمـــ� ي�سبح اهلل تع�لى  مح�ســـره اإنِّ

ح��ســـرًا دائمً� في حي�ة الإن�ســـ�ن، فيرى الإن�س�ن خ�لقه ح��ســـرًا وموجودًا في جميع 

�ســـوؤون حي�ته، وي�س�هـــد نف�سه دائمً� في م�سهـــد اهلل العظيم وفي �س�حـــة ح�س�به يوم 

القي�مة. 

وكيـــف ل يكـــون ذلك وهو تع�لى معه اأينم� وّلى وجهـــه {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ  

.
(((

ڃ  ڃ}
وهو اأقرب اإليه من حبـــل الوريد {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ 

.
(((

ڀ      ڀ ٺ ٺ}

وهـــو �س�هٌد علـــى كّل حركٍة يقوم به� وكّل لفظٍة ينطق به� {ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

.
(((

وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ}

)1)   �سورة الأنع�م، الآية: 103.
)2)   �سورة الحديد، الآية: 4.

)3)   �سورة ق، الآية: 16.
)4)   �سورة يون�س، الآية: 61.
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ف�لإن�ســـ�ن اإذا اأراد اأن يح�ســـل علـــى مقعد �ســـدٍق عند اهلل، ينبغي لـــه في البداية 

اأن يـــرى اهلل ح��ســـرًا ون�ظرًا اإليه في جميـــع �سوؤونه، ثم بعد ذلك يـــوؤّدي على اأ�س��س 

هذا ال�سهـــود جميع الأعم�ل خ�ل�سًة لوجه اهلل. فمّم� اأو�سى به ر�سول اهللP اأب� ذر 

)ر�س( اأن ق�ل له: »يا اأبا ذّر اإنك مّنا اأهل البيت، واإني مو�س���يك بو�س���ّية فاحفظها، 

فاإّنه���ا جامعة لطرِق الخير و�س���بِله، فاإنك اإن حفظته���ا كان لك بها كفالن، يا اأبا ذّر 

اعبد اهلل كاأنك تراه، فاإن كنت ل تراه فاإنه يراك، واعلم اأن اأول عبادة اهلل المعِرفة 

. وهـــذه الح�لة تح�سل لالإن�س�ن في هذه الدنيـــ� نتيجة الّطهر والتقوى والعب�دة 
(((

ب���ه«

وتهذيب النف�س. وقد �س�أل رجٌل يق�ل له ذعلب اأمير الموؤمنين Q: »هل راأيت ربك؟ 

قال Q: ويلك يا ذعلب ما كنت اأعبد رّباً لم اأره. فقال: يا اأمير الموؤمنين: كيف 

راأيت���ه؟ ق���ال Q: »ويلك يا ذعلب لم تره العيون بم�س���اهدة الأب�س���ار، ولكن راأته 

.
(((

القلوب بحقائِق الإيمان«

أثر حضور الله في حياتنا

اإذا اأدرك الإن�ســـ�ن اأّنـــه فـــي مح�ســـر اهلل تقّد�ســـت ذاتـــه، واأنه مّطلـــٌع على جميع 

حرك�ته و�سكن�ته، فلن يقوم ب�لأعم�ل التي ل تر�سي اهلل، ولن يع�سيه اأبدًا، بل �سوف 

ي�سعـــى دائمـــً� لأن يجعل كّل اأعم�لـــه موافقًة لإرادته تع�لى وخ�ل�ســـًة لوجهه �سبح�نه. 

فـــ�هلل تع�لى يـــرى وي�س�هد اأعم�ل الإن�س�ن، ولي�س هو وحـــده واإنم� ر�سولهP والأئمة 

المع�سومـــون R�س�هـــدون على اأفع�لنـــ� اأي�ســـً� {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

. وعـــن الإمـــ�م 
(((

ېې ې ى      ى ائ ائ   ەئ ەئ وئ         وئ}
ال�س�دق Q ق�ل: »ُتعَر�س الأعمال على ر�س���وِل اهللP اأعماُل العباِد كّل �س���باح 

اأبراره���ا وفّجاره���ا فاحذروها، وه���و قول اهلل تعال���ى {ۅ ۅ ۉ ۉ ې}، 

)1)   العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 74، �س 76.
)2)   ال�سيخ الكليني، الك�في: ج 1، �س 138.

)3)   �سورة التوبة، الآية: 105.
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. وعندم� �سئل Q عن »الموؤمن���ون« في الآية الكريمة ق�ل Q: »هم 
(((

و�س���كت«

.»R الأئمة

فـــ�إذا اأدرك الإن�س�ن هـــذه الحقيقة وهي اأن كل اأعم�له م�سهودٌة عند اهلل ومالئكته 

الذيـــن يكتبـــون كل �ســـيء، وكذلك الأئمـــة المع�سومين R، عندهـــ� �سوف ي�سعى 

�لح�ت. اأمـــ� اإذا لم يّطلع الإن�س�ن علـــى اأ�سل اأن »اهلل  لجتنـــ�ب المع��ســـي وفعل ال�سّ

مع���ه«  دائمـــً�، وظّن اأنه غ�ئٌب عنه، ف�إنه �سوف يغـــرق ب�لغفلة، و�سوف يته�ون في اأداء 

الأعمـــ�ل الواجبة عليه، ولن يهتّم ب�جتنـــ�ب المحّرم�ت. بخالف م� اإذا اأدرك اأّن اهلل 

تع�لى محيٌط به ووجد نف�سه دائمً� في م�سهده ومح�سره، ف�إنه ي�سعى لأداء كل الأعم�ل 

طبـــق الإرادة الإلهية. وهذه الأعم�ل التي توؤّدى وفـــق اإرادة اهلل هي اأعم�ٌل مقّربٌة اإلى 

 .Q �كم� ورد عن الإم�م الر�س 
(((

اهلل، ك�ل�ســـالة مثاًل التي هي »قربان كل تقي«

واإذا و�ســـل الإن�ســـ�ن اإلى هذا الحّد ف�عتقد اأن اهلل ن�ظـــٌر اإلى اأعم�له، راعى الخلو�س 

اأي�سً� في كل اأعم�له. فهو من جهٍة يوؤّدي الأعم�ل بح�سب اأوامر اهلل، ومن ن�حيٍة ث�نية 

يكون مخل�سً� في القي�م ب�أعم�ل البّر والخير. وهذه منزلٌة رفيعٌة ي�سل اإليه� الإن�س�ن 

وهـــي متي�ّسرة للجميع، فم� اأخ�سر الذين يبيعون اأنف�سهم للدني� وهم مدعّوون للو�سول 

اإلى هذا المق�م الرفيع.

الشهداء هم أهل الحضور واللقاء

اإّن اأكثر من ي�ست�سعر هذه المع�ني ال�س�مية جيدًا، ويتوق اإلى هذه المن�زل الرفيعة، 

وي�سبـــو اإليهـــ� دائمً� هـــو ذلك الإن�ســـ�ن الع��سق لل�سهـــ�دة في مترا�ـــس الحرب وثغور 

الجه�د، لأّن قلبه لم يتعّلق ب�سيٍء اإل ب�هلل تع�لى الحّي الذي ل يفنى.

ف�ل�سه�دة تعني الح�سور، ويق�بله� الغيب وال�سي�ع، وهي عب�رٌة عن ح�سور الإن�س�ن 

)1)   ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 1، �س 219.
)2)   م.ن: ج 3، �س 265.
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في المح�سر الإلهي ب�ختي�ره واإرادته حيث ي�سل المج�هد في ع�سقه هلل اإلى درجٍة من 

ال�ســـوق والوله للق�ء المحبوب ل يرى معهـــ� الدني� اإل �سجنً� وقيدًا وم�نعً� من الو�سول 

اإلى ال�سع�دة المطلقة، فيرفع حج�ب الج�سم الم�ّدي عن وجه الروح وحي�ته� الأبدية. 

ف�ل�سهيـــد عندمـــ� يـــدرك اأّن اهلل تع�لى محيٌط به، ومعـــه دائمً�، واأقـــرب اإليه من 

نف�ســـه، ف�إّنـــه ل يتوّرع عن تقديم كل وجوده في �سبيلـــه. ال�سهيد هو الذي عرف اأ�سرار 

الحيـــ�ة، ف�سهـــد الدني� بعين الحقيقـــة؛ اأنه� دار الغـــرور والقرية الظ�لـــم اأهله�، ولم 

يغفـــل عن الآخرة التي هـــي دار الحيوان اأي الحيـــ�ة الحقيقية، {ٱ ٻ ٻ ٻ 

المـــوت  ف�ســـ�ر   .
(((

ٺ} ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پپ  پ  ٻ 
عنـــده اأمنيًة، لأنه ب�ب الو�سول اإلى تلك الحيـــ�ة الحقيقية، وب�تت الدني� �س�حة جه�ٍد 

دوؤوٍب للق�ء المحبوب، فهو يتمّنى الموت طلبً� لالآخرة، ويرى الدني� حج�بً� وم�نعً� من 

الو�سول اإلى غ�يته الكبرى. ف�خت�ر اأن ي�سلك الطريق الأ�سرع والأق�سر للق�ء اهلل ونيل 

ر�سوانـــه، وهل من طريٍق اأ�سرع اإلى ر�سوان اهلل من بذل المهج وخو�س اللجج والقتل 

في �سبيله؟! وهو غ�ية منى الع��سقين واأق�سى مراد الط�لبين!

لـــذا ك�ن ال�سهـــداء في مق�مهم الع�لـــي عند اهلل ولي�س عند اأحٍد �ســـواه، اأحي�ء في 

كنفـــه ب�لحيـــ�ة الحقيقية، لهـــم رزٌق ل حّد لـــه، وعط�ٌء غير مجـــذوذ، {پ    ڀ 

، {گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ 
(((

ڀ ڀ ڀ ٺٺ}
. ل معنـــى للخـــوف اأو الحزن لديهـــم، لأّن الإن�س�ن اإنم� يحـــزن ويغتّم على 

(((

ڻ}
المفقـــود والزائـــل، وهـــم اإّنم� تعّلقـــت قلوبهم ب�لحّي الـــذي ل يـــزول ول يفنى، لذا ل 

يطـــرق الخـــوف اأو الحزن �س�حتهم على الإطالق بـــل {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

لأن   ،
(((

ڭ} ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھ    ھ  ھ  ہ 

)1)   �سورة العنكبوت، الآية: 64.
)2)   �سورة الحديد، الآية: 19.

)3)   �سورة اآل عمران، الآية: 169.

)4)   �سورة اآل عمران، الآية: 170.
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ال�سهـــداء ج�ّسدوا في حي�تهم كل مع�ني الت�سحية والوف�ء وال�سبر والإقدام وال�سدق 

والإخال�ـــس والع�سق والفن�ء في المحبوب، فك�ن لهم م� اأرادوا {ڃ چ چ چ 

ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
. لـــذا ك�ن عيد الإم�م الخميني هو اليـــوم الذي يرزقه اهلل تع�لى ال�سه�دة 

(((

ژ}
في �سبيله: »اإن يوم فرحتنا و�سعادتنا هو يوم نرتاح من هذه الدنيا الملّوثة والمليئة 

.
(((

بالآلم والعذاب والبالء. اإن عيدنا ويومنا ال�سعيد هو ال�سهادة«

كيف يصبح الله حاضراً في حياتنا؟

اإذا ك�ن كمـــ�ل الإن�س�ن و�سع�دته الحقيقّيـــة تكمن في التقّرب اإلى الكم�ل المح�س 

و�سيرورته عند اهلل كم� هو ح�ل ال�سهداء، ف�إن تحّقق ذلك اإنم� يكون من خالل اأمرين 

اأ�س��سّييـــن همـــ�: المراقبة والمح��سبة. ف�لإن�ســـ�ن اإذا اأدرك اأنه في مح�سر اهلل ل بد 

له من مراقبة اأعم�له والنتب�ه لت�سّرف�ته من جهة، ومن جهٍة اأخرى عليه اأن يح��سب 

نف�سه ب��ستمرار. ف�لمراقبة الدائمة والح�س�ب الم�ستمّر هم� اللذان يو�سالن الإن�س�ن 

اإلـــى المـــك�ن الذي ل ينظر فيه اإل اإلى اهلل. ويبّين القـــراآن الكريم هذين الأ�سلين في 

�ســـورة الح�ســـر المب�ركة بقولـــه {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ 

. فهـــذه الآية تدعون� اإلى اأ�سلين اأخالقيين، الأّول 
(((

ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ }
المراقبة، والث�ني المح��سبة. فكّل اإن�س�ٍن مكّلٌف بمراقبة نف�سه ومح��سبته�، فيراقبه� 

فـــي اأفع�له� وت�سّرف�تهـــ� واأقواله� ويح��سبهـــ�، ف�إذا عمل خيرًا �سكـــر اهلل، واإذا عمل 

�سوءًا ا�ستغفر اهلل وت�ب اإليه.

)1)   �سورة الن�س�ء، الآية: 69.
)2)   �سحيفة الإم�م، ج 1، �س 196.

)3)   �سورة الح�سر، الآية: 18.
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1. المراقبة:

معنى المراقبة م�ستّق من »الرقبة«، ف�لذي يرفع رقبته لي�س�هد اأكثر يكون مراقبً�. 

وعلـــى الإن�ســـ�ن اأن يراقب كّل �سيء فـــي حي�ته من الكالم والفعـــل والّنظر وغيره�... 

لكـــي ل يقع فيم� ل ير�سي اهلل، وم� يخ�لف اأمره، فهو عّز وجّل {ڄ ڄ ڄ ڄ 

، وهـــو م�ستعـــّد وج�هز لي�سّجل 
(((

، {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ}
(((

ڃ ڃ}

، والإن�ســـ�ن 
(((

كّل �ســـيء {ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ    ەئ}

الـــذي يراقب نف�سه ب��ستمـــرار �سوف يحر�س على اأن ل يرتكب اأية مخ�لفة، فعن اأمير 

الموؤمنيـــن علـــي Q في خطبة لـــه ق�ل: »فرحم اهلل م���ن راقب ربه، وخ���اف ذنبه، 

ى به  . ومم� و�سّ
(((

وجان���ب ه���واه، وعم���ل لآخرته، واأعر�س عن زه���رة الحياة الدني���ا«

اإم�من� ال�س�دق Q: »واق�س���د في م�س���ِيك؛ وراقب اهلل في كل خطوة، كاأنك على 

.
(((

ال�سراط جائز، ول تكن لّفاتا«

2. المحا�سبة:

واأمـــ� المح��سبة ف�أن يح��سب الإن�س�ن نف�سه من خالل البحث والتدقيق في اأعم�له 

ليرى اإن ك�ن قد اأّدى التك�ليف الإلهية على اأكمل وجه اأم ل، ف�إذا اكت�سف اأنه ارتكب م� 

يخ�لـــف اأمر رّبه ا�ستغفر واأن�ب اإليه ن�دمً� ع�زمً� على اأن ل يعود اإلى مع�سيته مطلقً�، 

و�سعـــى مب��سرة لإ�سالح الأمر وجبـــران م� ف�ته. واإذا اكت�سف اأنـــه اأّدى م� عليه حمد 

اهلل و�سكـــره علـــى م� وّفقه اإليه، وهو مـــدرك اأنه ل مج�ل للمق�رنـــة بين ط�ع�ته ونعم 

رًا دائمً� في مح�سر الحق، ول يفت�أ عن اإظه�ر  اهلل ال�س�بغة عليه، لذا يجد نف�سه مق�سّ

عف اأم�م �س�حته، فال يبتعد عن العبودية له قيد اأنملة، ول يجد نف�سه في  العجز وال�سّ

)1)   �سورة غ�فر، الآية: 19.
)2)   �سورة ق، الآية: 18.

)3)   �سورة ي�س، الآية: 12.
)4)   العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 75، �س 18.

)5)   م.ن: ج 73، �س 167.
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مح�سره اإّل عبدًا. فعن ر�سول اهللP في بع�س خطبه ق�ل: »اأيها النا�س ل ي�سغلّنكم 

دنياكم عن اآخرتكم، فال توؤثروا هواكم على طاعة ربكم، ول تجعلوا اأيمانكم ذريعة 

اإلى معا�س���يكم، وحا�س���بوا اأنف�س���كم قب���ل اأن تحا�س���بوا، ومّهدوا لها قب���ل اأن تعّذبوا، 

وت���زّودوا للرحي���ل قب���ل اأن ُتزَعج���وا، فاإّنها موِقُف عدل، واقت�س���اء حّق، و�س���وؤاٌل عن 

 .
(((

واجٍب، وقد اأبلغ في الإعذار من تقّدم بالإنذار«

وعن اأمير الموؤمنين Q ق�ل: »حا�س���بوا اأنف�س���كم قبل اأن تحا�س���بوا، ووازنوها 

قبل اأن توازنوا، حا�سبوا اأنف�سكم باأعمالها، وطالبوها باأداء المفرو�س عليها والأخذ 

.
(((

من فنائها لبقائها«

)1)   م. �س، ج74، �س183.
R 2)   الطبر�ســـي، الميـــرزا ح�سين النوري، م�ستـــدرك الو�س�ئل، ج 12، �س 154، تحقيق ون�ســـر موؤ�س�سة اآل البيت(

لإحي�ء التراث، 1988م، الطبعة 2، ب�ب وجوب مح��سبة النف�س كل يوم...، ح 5.
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املفاهيم الرئي�سة

لقـــ�ء اهلل من اأعلـــى مراتب الكم�ل الإن�س�نـــي وهو مّم� وعد اهلل بـــه الموؤمنين   .1

الذين اأخل�سوا له و�سّدقوا به.

المـــراد بلقـــ�ء الحق ح�سوره الدائم في كل تف��سيـــل حي�تن�، وعدم الغفلة عنه   .2

مطلقً�.

عندم� يتيّقن الإن�س�ن اأن اهلل معه دائمً�، وهو اأقرب اإليه من نف�سه، واأّنه �س�هد   .3

على كّل حرك�ته و�سكن�ته عنده� لن يغفل عنه اأبدًا.

ال�سهداء هم اأبرز مث�ل حّي على من ف�ز بهذه المرتبة الرفيعة، لأنهم ل يطلبون   .4

غيره ولم يرجوا �سواه.

طريـــق اللقـــ�ء متوّقـــف علـــى اأمريـــن اأ�س��سّييـــن: المراقبـــة الّدائمـــة للّنف�ـــس   .5

ومح��سبته�.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

اذكر بع�س ال�سواهد القراآنية التي تتحّدث عن لق�ء اهلل تع�لى.  .1

م� معنى لق�ء اهلل تع�لى في الدني�؟  .2

م� هي اأهم اآث�ر ح�سور الحق تع�لى في حي�تن�؟  .3

طريق لق�ء اهلل تع�لى متوّقف على اأمرين اأ�س��سّيين اذكرهم� وتحّدث عنهم�.  .4
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

(((
�تع��ى مأدب�م�ح��ور�في�لح��ر�م�ح�م

روي في الك�في والتوحيد اأّن ال�س�دق Q ق�ل: »اإّن روح الموؤمن لأ�سّد اّت�ساًل 

. وقد ثبت ب�لبره�ن القـــوّي المتين في 
(((

ب���روح اهلل من اّت�س���ال �س���عاع ال�س���م�س به���ا«

العلوم الع�لية اأّن جميع دائرة الوجود من اأعلى مراتب الغيب اإلى اأدنى مراتب ال�سهود 

هي عين التعّلق والربط ومح�س التدّلي والفقر اإلى القّيوم المطلق جّلت عظمته، ولعله 

اأ�سيـــر اإلى هذا المعنى في الآيـــة المب�ركة {ۀ ہ ہ ہ ہ  ھھ ھ ھ ے      

....{
(((

ے   
 وعلى الع�رف ب�هلل وال�س�لك اإلى اهلل اأن يكتب هذا المطلب الحّق البره�ني وهذه 

اللطيفـــة الإلهيـــة العرف�نية في لوح القلب بوا�سطة الري��ســـ�ت القلبّية، ويخرجه� من 

حـــّد العقل والبره�ن اإلى حـــّد العرف�ن حتى تتجّلى في قلبه حقيقة الإيم�ن ونوره. ف�إّن 

اأ�سحـــ�ب القلب واأهـــل اهلل ينتقلون من حّد الإيم�ن اإلى منـــزل الك�سف وال�سهود. وهو 

يح�ســـل ب�لمج�هدة ال�ّسديدة والخلوة مع اهلل والع�ســـق هلل. كم� في م�سب�ح ال�سريعة 

�دق Q ق�ل: »العارف �سخ�سه مع الخلق، وقلبه مع اهلل لو �سها قلبه عن  اأّن ال�سّ

اهلل طرف���ة عين لمات �س���وقاً اإلي���ه، والعارف اأمين ودائع اهلل، وكنز اأ�س���راره، ومعدن 

نوره، ودليل رحمته على خلقه، ومطية علومه، وميزان ف�سله وعدله، قد غني عن 

الخل���ق والم���راد والدني���ا ول موؤن�س له �س���وى اهلل، ول نطق ول اإ�س���ارة ول نف�س اإل 

.
(((

باهلل هلل من اهلل مع اهلل«

)1)   الإم�م الخميني }، الآداب المعنوية لل�سالة، �س 105.
)2)    ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س166.

)3)   �سورة ف�طر، الآية: 15.
)4)    العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج3، �س14.
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وب�لجملـــة اإذا راأى ال�ّس�لك نف�سه بجميـــع �سوؤونه عين الح�سور ي�ستر جميع عوراته 

الظ�هرّية والب�طنّية لأجل حفظ المح�سر واأدب الح�سور. لأنه وجد اأن ك�سف العورات 

الب�طنيـــة في مح�ســـر الحّق اأقبـــح واأف�سح من ك�ســـف العورات الظ�هريـــة بمقت�سى 

. والعورات الب�طنية 
(((

الحديث »اإّن اهلل ل ينظر اإلى �سوركم ولكن ينظر اإلى قلوبكم«

هي ذم�ئم اأخالقية وخب�ئث العـــ�دات والأحوال الخلقّية الّرديئة التي ت�سقط الإن�س�ن 

عن لي�قة المح�سر واأدب الح�سور. وهذه هي المرتبة الأولى من هتك ال�ستور وك�سف 

العورات. 

الإم�م الخميني}

)1)   م. �س، ج67، �س248.





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

 ي�ستدل على اأّن معرفة اهلل هي الهدف احلقيقي من خلق الإن�س�ن.1-

 يبّ� نوعي املعرفة والعالقة احل�كمة بينهم�.2-

 ي�سرح م� هي العالقة ب� الفطرة الإن�س�نية والتوحيد الإلهي.3-

كمال اإلنسان في معرفة اهلل

الدرس الثالث
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المدرسة اإللهية في التربية

ثمة ف�رق جوهري بين مدر�سة الأنبي�ء والأئّمة ومنه�جه� في التربية، وبين غيره� من 

مدر�سة الفال�سفة النظريين والمفّكرين والمنّظرين، ف�لمدر�سة الأولى تتع�مل مع الج�نب 

الإن�س�ني والروحي في الب�سر كم� تعّزز تع�مله� مع عواطفهم وقلوبهم، دون القت�س�ر على 

الأفـــك�ر المجّردة والنظرية في الإن�س�ن. وذلك لأن الج�نـــب القلبي والروحي هو المميز 

لالإن�ســـ�ن عن �س�ئر المخلوق�ت الأخـــرى فيعطيه هويته الخ��سة بـــه ول ي�س�ركه فيه� اأي 

ك�ئـــن اآخر �سواء ك�ن من الحيوان�ت اأو الج�ن اأو المالئكة، ولذلك تركز المدر�سة الإلهية 

وفق منهج اأهل البيت R في تربيته� لالإن�س�ن على هذه الجنبة من كي�نه...

 ولهـــذا اأي�ســـً� يالحـــظ اأّن القـــراآن الكريم ي�سيـــر دائمً� في مجـــ�ل و�سفه للعالقة 

الق�ئمـــة بين اهلل �سبح�نـــه وبين الموؤمنيـــن ب�لر�س�لة الإ�سالمية اإلـــى مرتكزات هذه 

العالقة، حيث ي�ستعمل هـــذه الألف�ظ الخ��سة في دللته� على ج�نب الع�طفة والقلب 

 .
(((

 والوجـــدان، وذلك من قبيـــل قوله تع�لـــى: {ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ}

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  {ک 

. {ڇ ڇ ڇ ڇ    ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ       ڈ 
(((

ں ں ڻ ڻ}
.

(((

. {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ  ڦ  ڦ ڄ}
(((

ڈ ژ}

)1)  �سورة البقرة، الآية: 222.
)2)  �سورة الفتح، الآية: 18.

)3)  �سورة الحجرات، الآية: 7.
)4)  �سورة هود، الآية: 90.
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�سنخ  وي�سرح  فيه  �سبح�نه  اهلل  ي�سف  مم�  واأمث�له�  الآي�ت  هذه  اأّن  الوا�سح  فمن 

العالقة ب�لب�سر وطبيعة العن�ية الإلهية بهم، تركز على مقولت ع�لم القلب والروح، ل 

ع�لم الم�سطلح�ت الب�سرية والأفك�ر المجردة، وم� ذلك اإل لأّن هذه المدر�سة ت�سعى 

لأن ترّبي الإن�س�ن وتكّمل اإن�س�نيته وكم�لته التي ل تقوم في اأ�س��سه� ومجراه� اإّل على 

ج�نب القلب والروح والوجدان، فمن خالل هذا الج�نب ي�ستطيع الإن�س�ن اأن يتك�مل 

اإلى ال�س�لح�ت والخيرات، وال�سف�ت الأخالقية والوجدانية الحميدة. وي�سعى 

اأمـــ� كيف ولم�ذا يكمل الإن�س�ن عن طريق هذا الحب؟ فذلك لأّن الكم�ل الحقيقي 

لالإن�س�ن اإّنم� يكون ب�قترابه من الكم�ل المطلق وهو اهلل �سبح�نه، والقلب هو ب�ب هذا 

القتـــراب من الكم�ل المطلق، ولي�س الب�ب اإليه هـــو الذهن وحده، بداهة اأّن الإن�س�ن 

قد يدرك وجود اهلل �سبح�نه ولكنه ل يتك�مل. 

منهج األنبياء التربوي

فـــال يت�سّور اأحد اأّنه مع وجود المنطـــق وال�ستدلل، فم� هي الح�جة للحديث عن 

الموعظة والتربية والتوجيه؟ وم� هي الح�جة للبحث في ق�س�ي� وجدانية وع�طفية من 

هـــذا القبيل؟ اإّن هذا النوع مـــن التفكير بّين البطالن، لأّن لكّل واحدة من هذه الأمور 

دورًا فـــي بن�ء �سخ�سية الإن�ســـ�ن وتك�مله. ف�لعواطف له� دورهـــ� والمنطق والبره�ن 

لهم� دورهم� المهم اأي�سً�.

ف�لع�طفـــة لهـــ� دور في حّل كثيـــر من الم�ســـ�كل والمع�سالت التـــي يعجز المنطق 

وال�ستـــدلل عن حّلهـــ�. ولذلك حينم� نراجع ت�ريخ الأنبيـــ�ءR �سوف نرى اأّنه في 

اأوائـــل بعثتهم ك�ن يلتّف حولهم اأن��س لم يكن المنطق والبره�ن هم� الدافع الأ�س��سي 

لإيم�نهم وللتف�فهم حول اأولئك الأنبي�ءR، لذا ك�ن عملهم ودعوتهم في المرحلة 

الأولى يقوم على اأ�س��س ك�سب الم�س�عر والعواطف ال�س�دقة لدى الن��س.

ففي هـــذه المرحلة ك�ن النبيP يخ�طـــب الكّف�ر مبينً� �سعـــف اآلهتهم )الأ�سن�م( 

وعجزهـــ�، واأنه� لي�ست �ســـوى اأحج�ر ل ت�سّر ول تنفع. مـــن دون الح�جة اإلى ذكر الدليل 
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العقلـــي والمنطقي على بطـــالن عب�دتهم لتلك الأ�سن�م. ولم يكن ي�ستـــدّل للن��س ب�لأدّلة 

العقلية والفل�سفية على وجود اهلل ووحدانيته، بل ك�ن يكتفي ب�لقول: »قولوا ل اإله اإّل اهلل 

، فلـــم يبرهن للن��س عقليً� اأو فل�سفيً� اأّن العتق�د بـ )ل اإله اإّل اهلل( يوؤّدي اإلى 
(((

تفلح����وا«

فالح الإن�س�ن و�سع�دته، بل اإّن هذه العب�رة تخ�طب م�س�عر الإن�س�ن واأح��سي�سه ال�س�دقة.

طبعـــً� اإّن كّل م�س�عـــر واأح��سي�ـــس �س�دقـــة و�سليمـــة تنطـــوي على برهـــ�ن فل�سفي 

وا�ستـــدلل عقلـــي. لكّن الم�س�ألـــة هي اأّن كّل نبـــي عندم� ك�ن يريد البـــدء ب�لدعوة لم 

يكـــن يطرح الدليل العقلي والفل�سفي من اأجل هداية الن��س، بل اإّنه ك�ن يبداأ بتحريك 

العواطف والأح��سي�ـــس ال�س�دقة وال�سليمة التي تحمل المنطق وال�ستدلل في ذاته�. 

وهذه الأح��سي�س والعواطف توّجه اأنظ�ر الإن�س�ن اإلى م� يعي�سه المجتمع من انحراف 

وظلـــم وا�سطه�د وتم�يز طبقي، ومـــ� يم�ر�سه اأنداد اهلل من الب�سر )�سي�طين الأن�س( 

مـــن �سغط واإره�ب �سّد اأبن�ء ذلك المجتمع. اأّم� طـــرح البراهين العقلية والمنطقية 

فك�ن يبداأ حينم� ت�ستقر الدعوة وت�أخذ مجراه� الطبيعي.

المعرفة العقلية والقلبية

وانطالقـــً� من هـــذا المبداأ نقول: اإّن من�بع المعرفة لـــدى الإن�س�ن، وطرق التعرف 

اإلـــى حق�ئق الوجود، ثالثـــة وهي: منبع الح�س، ومنبع العقـــل، ومنبع القلب. ومدر�سة 

اأهـــل البيت R تولي اهتم�مً� كبيرًا بمنبـــع القلب ولكن من دون التقليل من اأهمية 

الح�س والعقل، فلكل منبع خ�سو�سيته واأثره.

ومعنـــى معرفـــة اهلل �سبح�نه عن طريق القلـــب، اأن يجد الإن�س�ن ربـــه وخ�لقه في 

وجوده ونف�سه، ويتح�س�س وجوده في ب�طنه، تم�مً� ك�س�ئر الإح�س��س�ت القلبية الأخرى، 

فهـــو كم� ي�سعر ب�لع�طفة تج�ه ولده، وكم� ي�سعر ب�لجـــوع والعط�س، كذلك ي�سعر ب�هلل 

�سبح�نه في وجوده، ويتلم�س قربه والقتراب منه في كل اآن.

)1)   العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج18، �س202.
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الفرق بين المعرفة العقلية والمعرفة القلبية:

 ومـــن الوا�سح اأّن هن�ك اختالفً� بين المعرفة العقلية والمعرفة القلبية، وهو نف�س 

الختـــالف بين الإح�س��س والعلم، اأو بيـــن المعرفة الفردية والمعرفة الع�مة. ويمكنن� 

هن� اأن ن�سير اإلى الفرق بين المعرفتين من خالل النق�ط الت�لية: 

اأوًل: اإّن معرفـــة اهلل �سبح�نـــه عـــن طريق القلب هي �سهود وح�ســـور المعلوم عند 

الع�لـــم مب��سرة، اأم� معرفتـــه عن طريق العقل فهي تح�سيـــل واإدراك المعلوم 

بوا�سطة الحوا�س وال�سور الذهنية. ف�لع�لم يعرف اهلل ولكّن الع�رف يرى اهلل.  

كم� ورد في الدع�ء المروي عن الإم�م زين الع�بدين Q: »... اإلهي فاجعلنا 

من الذين تر�ّس���خت  اأ�سجار ال�ّس���وق اإليك في حدائق �سدورهم واأخذت لوعة 

محبت���ك بمجام���ع قلوبهم فهم اإل���ى اأوكار الأفكار ياأوون وف���ي ريا�س القرب 

والمكا�س���فة يرتعون ومن حيا�س المحّبة بكاأ�س المالطفة يكرعون و�سرائع 

الم�س���افاة يردون قد ك�س���ف الغطاء عن اأب�س���ارهم وانجلت ظلمة الّريب عن 

عقائده���م من �س���مائرهم وانتف���ت ُمخاَلجة ال�ّس���ك عن قلوبهم و�س���رائرهم 

 .
(((

وان�سرحت بتحقيق  المعرفة �سدورهم...«

ثاني���اً: اأحـــد الختالفـــ�ت الأخرى بين معرفـــة اهلل عن طريق العقـــل وعن طريق 

القلب التي تتفرع عن الفرق الأّول هي اأّن معرفة اهلل عن طريق القلب اإح�س��س 

فهي طريق فردي تم�مً�، ول تقبل النقل لالآخرين والتعليم والتعلم، على خالف 

معرفـــة اهلل عن طريـــق العقل فهـــي لي�ست فردية وهـــي ق�بلة للتعليـــم والتعلم 

ويمكـــن نقلهـــ� لالآخرين. اإّن معرفة اهلل عن طريق القلـــب ل يمكن اإبرازه� في 

ق�لـــب ال�ستـــدلل، وهي لي�ست اأمرًا قوليً� بل هي اأمـــر ذوقي، ونوع من التجربة 

الب�طنية ل يمكن نقله� لالآخرين، كم� اأّن المب�سر ل ي�ستطيع اأن يبين لالأعمى 

اللون واإدراكه له ومعرفته به، وكم� اأّن الإح�س��س ب�لجوع والعط�س ل يقبل النقل 

)1)  الإم�م زين الع�بدين Q، ال�سحيفة ال�سج�دية، من�ج�ة الع�رفين.
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لالآخريـــن فكذلـــك ال�سخ�س الذي ي�ستطيع اأْن يح�ّس بـــ�هلل عن طريق القلب ل 

ي�ستطيع اأن ينقل اإح�س��سه اإلى من ك�ن ب�سر قلبه اأعمى.

ثالث���اً: ومـــن الختالفـــ�ت بين معرفة اهلل عـــن طريق القلـــب ومعرفة اهلل عن 

طريـــق العقل هي اأّن المعرفـــة القلبية تواأم للعمل واللتـــزام والتقوى، ولكن 

المعرفـــة العقلية يمكن اأن تكون مع التقوى ويمكن اأن ل تكون مع التقوى، بل 

يمكن اأن تكون اأحي�نً� مترافقة مع الكفر، كم� يت�سح ذلك من قوله �سبح�نه 

في القراآن الكريم في عدم اإيم�ن قوم فرعون:{ٱ ٻ ٻ ٻ 

.
(((

ٻ پپ}
 وعليه فيمكن اأن ي�سدق العقل ب�هلل �سبح�نه، ولكن الل�س�ن ينكره، ويعمل الإن�س�ن 

خـــالف م� يعلم، اإّل اأّن الأمـــر الذي ل يمكن هو اأن يوؤمن القلب ب�هلل ثم ينكر الل�س�ن، 

فـــال يمكـــن اأن توجد المعرفـــة القلبية مـــن دون اأن يوجد اللتزام العملـــي، وقد اأ�س�ر 

الإم�م الب�قر Q اإلى هذا المعنى بقوله: »ل ُيقَبل عمل اإل بمعرفة ول معرفة اإل 

.
(((

بعمل ومن عرف َدلَّتُه معرفته على العمل ومن لم يعرف فال عمل له« 

هـــذه المعرفة هي المعرفة القلبيـــة التي هي تواأم اللتزام والعمل، والتي له� الدور 

الأ�س��سي في تك�مل الإن�س�ن وت�س�ميه المعنوي والروحي. 

مخاطر فصل المعرفة العقلية عن القلبية

اأفرط  قد  العرف�ء  بع�س  اأن  هو  اإليه�  اللتف�ت  يجب  التي  اله�مة  الأمور  ومن 

ال�ستدلليين  اأرجل  واأن  له،  اأثر  ل  والدليل  البره�ن  اأن  واعتبر  المج�ل  هذا  في 

 : خ�سبية

 والأرجــــــل الــخــ�ــســبــيــة لــيــ�ــســت قــويــةاأرجـــــــل ال�ـــســـتـــدللـــيـــيـــن خــ�ــســبــيــة

)1)  �سورة النمل، الآية: 14. 
)2)   العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج75، �س174.
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اإّن هـــذا الموقف من المعرفـــة العقلية والفل�سفية غير �سحيـــح وغير منطقي، لأّن 

المعرفـــة العقليـــة اإذا طرحت منف�سلة عن المعرفة القلبيـــة، والعلم دون العمل، فهي 

لي�ست فقط ل دور له� في ال�سلوك اإلى اهلل وفي تك�مل الإن�س�ن، بل هي توجب البتع�د 

اأكثـــر عن اهلل �سبح�نـــه. اأم� اإذا ك�نت المعرفـــة العقلية اإلى ج�نـــب المعرفة القلبية، 

والفل�سفـــة اإلى ج�نب العرف�ن والعلم تـــواأم العمل، ف�إّن اأقدام البره�ن ل تكون خ�سبية 

بـــل اأقدامـــً� طبيعية تم�مً� اأنعم اهلل �سبح�نـــه به� على الإن�س�ن للو�ســـول اإلى معرفته. 

فكيـــف يمكن اأن نرمـــي ع�س� البره�ن بعيدًا في ح�ل اأنه ل طريـــق للتعليم والتعلم اإل 

العتم�د على هذه الع�س�. وبن�ًء على هذا ف�إّن اإبق�ء هذه الع�س� بيدن� هو اأمر �سروري 

لحمل ر�س�لة الأنبي�ء الإلهية.

بعـــد اأن تبيـــن معنى معرفـــة اهلل عن طريق القلـــب والتف�وت بينهـــ� وبين المعرفة 

العقلية ن�سل اإلى المبحث الأ�سلي لهذا الدر�س وهو عب�رة عن اإثب�ت ح�ّس معرفة اهلل 

عند الإن�س�ن.

وبمـــ� اأّن المعـــ�رف القلبيـــة وكّل الإح�س��س�ت الأ�سلية عند الإن�ســـ�ن له� جذور في 

فطرته فيجب في هذا المج�ل اأن نبداأ بحثن� بفطرة معرفة اهلل ثم نبحث في �سرائط 

وموانع تفّتح براعم هذه الفطرة الإلهية.

معرفة الله وتوحيده من األمور الفطرية

اإّن معرفة اهلل والعتق�د بوجوده �سبح�نه من الأمور الفطرية. فمن الق�س�ي� الفطرية 

التي جبلت عليه� �سل�سلة بني الب�سر ب�أكمله� كم� ذكرن� بحيث ل اأحد يخ�لفه� ول يمكن 

لأي جهة اأن تبدله� اأو اأن تحدث خلال فيه�، هي الفطرة التي تع�سق الكم�ل، بمعنى اأنك 

لو تجولت في الأدوار التي مر به� الإن�س�ن ولو ا�ستنطقت كل فرد من الأفراد وط�ئفة من 

الطوائـــف وملة من الملل، ف�إنك �ستجـــد هذا الع�سق والحب قد جبل في طينته واأّن قلبه 

دائمـــً� متوّجه نحو الكم�ل، بل اإّن كل م� ي�سدر عن الإن�س�ن من �سكن�ت وحرك�ت وعن�ء 
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وجهـــد اإنم� هو ن�بع من حب الكم�ل، ولكن الخط�أ الكبيـــر الذي وقع به اأفراد الإن�س�نية 

اأنهـــم لم يتعلقـــوا ب�لكم�ل الحقيقي بل اعتمدوا في ذلك على مـــ� توهموه وتخيلوه كم�ًل 

فع�سقوه ك�ل�سلط�ن والنفوذ والم�ل وات�س�ع الملك، ف�سّلوا بذلك �سالًل بعيدًا.

ك�ن علـــى هـــوؤلء اأن تّتجه قلوبهم، وبمقت�ســـى الفطرة، اإلى الكم�ل الـــذي ل نق�س فيه، 

فيع�سقون الكم�ل الذي ل عيب فيه ول كم�ل بعده، ويع�سقون العلم الذي ل جهل فيه، والقدرة 

التـــي ل تعجز عن �سيء والحي�ة التي ل مـــوت فيه�. وهذا هو الكم�ل المطلق، وهو اهلل الذي 

ينبغـــي اأن يكون مع�ســـوق الجميع بحكم الفطرة الواحدة لدى الجميـــع، ف�إلى متى نوجه هذه 

الفطرة المقد�سة التي وهبن� اهلل اإي�ه�، نحو الخي�لت الب�طلة من هذا وذاك من المخلوق�ت 

اأو مـــن متعلقـــ�ت ع�لم الم�دة؟ اإن علين� اأن نتوّجه اإلـــى الكم�ل المطلق وهو اهلل �سبح�نه من 

.
(((

خالل هذه الفطرة التي ل �سك فيه�، {ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ}

واأمـــ� بي�ن اأن توحيد اهلل تع�لى و�سف�ته الأخرى هي فطرية، فنقول: اإن من الأمور 

الفطريـــة التـــي فطر اهلل الن��س عليه� هو النفور مـــن كل نق�س وعيب، ف�لفطرة تنفر 

من النق�س والعيب كم� اأنه� تنجذب اإلى الكم�ل. ومن هن� ك�ن ل بد لهذه الفطرة اأن 

تتوجه اإلى الواحد الأحد وذلك لأن كل كثير ومركب يعتبر ن�ق�س�.

تو�س����يح ذل����ك: اأن الكثـــرة ل تكون اإل بمحدودية، والمحدوديـــة نق�س وكل ن�ق�س  

مرغـــوب عنه من ج�نب الفطرة وعليـــه فينتج من ه�تين المقدمتين الفطريتين وهم�: 

»فطرة حب الكمال« و »فطرة النفور من النق�س« ينتج اإثب�ت التوحيد، بل اإن ا�ستجم�ع 

اهلل لجميع الكم�لت وخلو ذاته المقد�سة من كل نق�س، قد ثبت ذلك كله ب�لفطرة.

قـــ�ل الإم�م ال�ســـ�دق Q في تف�سيـــر قوله تع�لـــى: {ڭ ڭ ڭ     ۇۇ 

: »فطره���م 
(((

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ  ۉې ې ې ې...}

)1)  �سورة اإبراهيم، الآية: 10.
)2)  �سورة الروم، الآية: 30.
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. وفي تف�سير البره�ن ذكر في ذيل الآية 
(((

عل���ى التوحي���د عند الميثاق على معرفته«

المذكـــورة خم�ـــس ع�سرة روايـــة ف�سرت جميعه� الفطـــرة في هذه الآيـــة بمعنى فطرة 

.
(((

معرفة اهلل والتوحيد

و�سئل الإم�م ال�س�دق Q عن اهلل تع�لى ف�أج�ب Q: »يا عبد اهلل... هل ركبت 

�سفينة قط ؟ قال: بلى، قال: فهل ك�سرت بك حيث ل �سفينة تنجيك ول �سباحة تغنيك؟ 

قال: بلى، قال Q: فهل تعلق قلبك هناك اأن �سيئا من الأ�سياء قادر على اأن يخل�سك 

من ورطتك؟ قال: بلى، قال Q: فذلك ال�س���يء هو اهلل القادر على النجاء حين ل 

.  ويالحــــظ اأن في القراآن الكريــــم  اإ�س�رة اإلى 
(((

منج���ي، وعل���ى الإغاث���ة حي���ن ل مغي���ث«

هذه ال�سورة، وذلك في قوله �سبح�نه:{ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ      ڄ ڄ     

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ     ڍ ڌ ڌ 

 .
(((

ڎ ڎڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ   گ}

فـــ�هلل عـــّز وجّل موجود، وفطـــرة التدين له موجـــودة. والإن�س�ن مفطـــور على حبه 

ومعرفتـــه والتعّلق بـــه،  وكّل المقدم�ت مهيئة لم�س�هدة جم�لـــه وجالله، لكن الأنف�س 

الأمـــ�رة وال�سرائر الخبيثة وتدخالت اإبلي�س واّتب�ع الهـــوى وطغي�ن الأن� والبتع�د عن 

طريق الهدى والنغم��س في ع�لم الم�دة، كله� موانع تمنع من هذا ال�سعور والإح�س��س 

به وتلم�س نوراني�ته. 

وب��ستط�عـــة الإن�س�ن اأن ينكر م� ي�س�ء من الحق�ئـــق، ولكّن اإنك�ره� ل يحوله� اإلى 

زيـــف اأو وهـــم كم�  ل يعدمه� بـــل تبقى حق�ئق. وهـــل تنعدم ال�سم�ـــس عندم� ينكره� 

الأعمى؟! وهل تتوقف عن اإ�س�ءة الكون عندم� يغطيه� ال�سح�ب؟

)1)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج3، �س278.
)2)  ال�سيد ه��سم البحراني، تف�سير البره�ن، ج4،�س261.

)3)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج3، �س41.
)4)  �سورة يون�س، الآية: 22.
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فـــ�هلل تع�لـــى ك�ئن في نف�ســـك، وهو موجود فـــي نب�سك و�سكونـــك، ل تراه ولكنك 

تح�ّسه، وقد تح�ّسه ولكنك ل تعرفه. وكونك ل ترى ربك اأو ل تعرفه، فذلك ل يعني اأنه 

غير موجود ول مح�سو�س، ولكنه يعني اأن التراب في نف�سك طغى على القب�س الم�سيء 

فيهـــ�، ف�ختلـــط عليك الأمر وظننت اأنك خلقت من فـــراغ  وتعي�س في فراغ، وتظّل في 

حيرة و�سالل اإلى اأن يطلع عليك ومن داخلك نور اهلل �سبح�نه ليهديك بعد اأن �سللت،  

وير�سدك اإلى الطريق وك�نت قد عمت عليك.

ولعلـــك في حي�تـــك راأيت اهلل مرة اأو مرتيـــن اأو ثالثً� اأو اأكثـــر، ل روؤية العين التي 

تج�ّســـد اأم�مك المرئي�ت،  ولكن روؤية الوجـــدان الذي يوحي اإليك اأّن اهلل في داخلك، 

وروؤية القلب الذي ي�أخذك بكلك اإلى اهلل �سبح�نه. 

اأولي�س اأّن اهلل هو الخير والجم�ل والحب والف�سيلة والإح�س�ن والت�س�مح والت�س�مي 

والطهـــ�رة وال�سفـــ�ء؟ ففي كل مرة اأح�س�ســـت فيه� اأنك تترفع عـــن الحقد اإلى حيث 

ال�سفـــح والمغفـــرة والرحمة، وفي كل مـــرة اأح�س�ست فيه� اأنك تترفـــع عن الكراهية 

والبغ�ســـ�ء اإلـــى حيث الحب والت�س�مـــح، ف�عرف اأّن اهلل هو الـــذي يرع�ك ويوجهك. 

وفـــي كل مرة اأو�سكت اأن ت�سقـــط، واأح�س�ست اأن يدًا خفية تقيمك وتثبتك، ف�علم اأنه� 

يد اهلل.

وفـــي كل مـــرة تق�طرت عليـــك الخطوب وادلهّمـــت عليك الم�س�لـــك، و�س�رفت 

علـــى التعب والي�أ�س اأو الألـــم والحزن، واأ�سحى الظالم يحيـــط بك من كل مك�ن، 

واأح�س�ست نورًا ي�سّع في الظالم، و�سوتً� يهبك الراحة والعزاء وال�سكون وال�سف�ء، 

ف�علم اأّنه اهلل.
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املفاهيم الرئي�سة

مدر�ســـة الأنبيـــ�ء تتع�مل مع الج�نـــب الإن�س�ني والروحي فـــي الب�سر كم� تعزز   .1

تع�ملهـــ� مع عواطفهم وقلوبهم، دون القت�س�ر على الأفك�ر المجردة والنظرية 

في الإن�س�ن.

اإّن من�بع المعرفة لدى الإن�س�ن، وطرق التعرف اإلى حق�ئق الوجود، ثالثة وهي:   .2

منبع الح�س، ومنبع العقل، ومنبع القلب.

معنـــى معرفة اهلل �سبح�نه عن طريق القلب، اأن يجد الإن�س�ن ربه وخ�لقه في وجوده   .3

 ك�س�ئر الإح�س��س�ت القلبية الأخرى.
ً
ونف�سه، ويتح�س�س وجوده في ب�طنه، تم�م�

اإّن معرفة اهلل �سبح�نه عن طريق القلب هي �سهود وح�سور المعلوم عند الع�لم   .4

مب��سرة، اأم� معرفته عن طريـــق العقل فهي تح�سيل واإدراك المعلوم بوا�سطة 

الحوا�س وال�سور الذهنية.

المعرفـــة القلبية تواأم للعمـــل واللتزام والتقوى، ولكـــّن المعرفة العقلية لي�ست   .5

ب�ل�سرورة م�س�حبة للتقوى دائمً�، بل يمكن اأن تكون اأحي�ن� مترافقة مع الكفر، 

.
(((

كم� في قوله تع�لى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ}

المعرفـــة العقلية اإذا طرحت منف�سلة عن المعرفة القلبية، فهي لي�ست فقط ل   .6

دور لهـــ� فـــي ال�سلوك اإلى اهلل وفي تك�مل الإن�س�ن، بـــل هي توجب البتع�د اأكثر 

عن اهلل �سبح�نه اأي�سً�.

اإّن معرفـــة اهلل والعتق�د بوجوده �سبح�نه من الأمور الفطرية، فمن الق�س�ي�   .7

الفطريـــة التي جبلت عليه� �سل�سلة بنـــي الب�سر ب�أكمله� هي فطرة حب الكم�ل الذي ل 

حّد له.

)1)  �سورة النمل، الآية: 14. 
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اأ�سـئلـة الـدر�س

م� هو الف�رق الأ�س��سي بين مدر�سة الأنبي�ء وغيره� من المدار�س الفكرية؟  .1

م� هو الفرق بين المعرفة العقلية والقلبية؟  .2

كيف ن�ستدّل على اأّن معرفة اهلل والعتق�د بوجوده من الأمور الفطرية؟  .3
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

((( 
في��د�ء�مهلل�و�يفيته

اإعلم اأّن الآي�ت والأخب�ر الواردة في لق�ء اهلل �سراحة اأو كن�ية واإ�س�رة كثيرة ل ي�سع 

هذا المخت�سر الخو�س في ذلك مف�ساًل. ولكنن� ن�سير اإلى بع�سه� ب�سورة مخت�سرة. 

ومـــن اأراد التف�سيل في ذلـــك اأكثر فعلية مراجعة كت�ب )لق�ء اهلل( للمرحوم الع�رف 

بـــ�هلل، الح�ج ميـــرزا جواد التبريـــزي قد�س �سره، حيـــث جمع اإلى حّد كبيـــر الأخب�ر 

الم�أثورة في هذا المو�سوع. 

اإعلم ب�أنه قد ذهب بع�س العلم�ء والمف�سرين اإلى �سّد ب�ب ال�سبيل اإلى )لق�ء اهلل( 

نه�ئيـــً�، والجحود للم�س�هدات العينية والتجليـــ�ت الذاتية والأ�سم�ئية، زاعمين بذلك 

اأنهـــم ينّزهون الذات المقّد�س، ومف�سريـــن جميع اآي�ت لق�ء اهلل واأح�ديثه�، بلق�ء يوم 

الآخرة، ولق�ء الجزاء والثواب والعق�ب. 

وهـــذا التوجيـــه لي�س ببعيد كثيـــرًا، ب�لن�سبة اإلى مطلق اللقـــ�ء واتج�ه بع�س الآي�ت 

والروايـــ�ت، ولكّنه ب�لن�سبة اإلى بع�س الأدعية المعتبرة والأح�ديث الم�أثورة في الكتب 

المعتبرة، والأح�ديث الم�سهورة التي ارتكز عليه� علم�وؤن� العظ�م، موهون وبعيد جدًا. 

ول بـــد اأن تعرف ب�أنه لي�س مق�سود من اأج�ز فتح الطريق على لق�ء اهلل وم�س�هدة 

جمـــ�ل الحق وجاللـــه، جواز اكتن�ه - التعرف اإلى الحقيقـــة والذات-  ذاته المقد�س، 

اأو اإمـــك�ن الإح�طة فـــي العلم الح�ســـوري والم�س�هدة العينية الروح�نيـــة، على ذاته، 

المحيط بكل �سيء على الإطالق، ف�إّن امتن�ع الكتن�ه لذاته المقد�س ب�لفكر في العلم 

الكلـــي ـ الفل�سفـــة ـ وامتنـــ�ع الإح�طة ب�لب�سيرة فـــي العرف�ن، من الأمـــور البره�نية، 

ومّتفـــق عليـــه لدى جميع العقالء، واأربـــ�ب القلوب والمع�رف. بـــل المق�سود لدى من 

)1)    الإم�م الخميني }، الأربعون حديث�، الحديث الث�من والع�سرون، �س504.
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يدعـــي مق�م لق�ء اهلل هو: اأنه بعد ح�سول التقـــوى الت�مة والك�ملة، وان�سراف القلب 

نه�ئيـــً� عـــن جميع العوالـــم، ورف�س التوجه نحـــو الن�س�أتينـ  الُملـــك والملكوتـ  ووطء 

الأن�نيـــة والإنّية، والإقب�ل الكلي نحو الحق المتع�لي واأ�سمـــ�ء ذاته المقد�س و�سف�ته، 

والن�سه�ر في ع�سق ذاته المقد�س وحّبه، وتحّمل جهد وتروي�س القلب، يح�سل �سف�ء 

في القلب لدى ال�س�لك يبعث على تجّلي اأ�سم�ئه و�سف�ته، وتمّزق الحجب الغليظة التي 

اأ�سدلت بين العبد من جهة والأ�سم�ء وال�سف�ت، من جهة اأخرى، والفن�ء في الأ�سم�ء 

وال�سفـــ�ت، والتعلق بعّز قد�سه وجاللـــه والتدّلي الت�م بذاته. وفي هذا الح�ل ل يوجد 

ح�جز بين روح ال�س�لك المقد�سة والحق المتع�لي �سوى حج�ب الأ�سم�ء وال�سف�ت. 

ويمكن اأن يرفـــع ال�ست�ر النوري لالأ�سم�ء وال�سف�ت لبع�ـــس اأرب�ب ال�سلوك اأي�سً�، 

وينـــ�ل التجلي�ت الذاتية الغيبية، ويرى نف�سه متدليً� ومتعلقً� ب�لذات المقد�س، وي�سهد 

الإح�طـــة القيومية للحق والفن�ء الذاتي لنف�ســـه، ويرى ب�لعي�ن اأّن وجوده ووجود ك�فة 

الك�ئن�ت، ظلٌّ للحق المتع�لي. 

الإم�م الخميني}





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يبّ� العالقة احل�كمة ب� املعرفة والإمي�ن ب�هلل والفن�ء فيه.1-

يبّ� م�هية الروؤية القلبية وي�ستدّل على اإمك�ن حدوثه�.2-

يبّ� مراحل ال�سري التك�ملّي لالإن�س�ن من الذكر اإىل النقط�ع.3-

المعرفة طريق االنقطاع إلى اهلل

الدرس الرابع
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اإّن لمعرفـــة اهلل العقليـــة والقلبيـــة مراتـــب عديدة، ولـــكّل مرتبة �سرائـــط خ��سة. 

ف�سرائـــط وموانـــع اأّول مرتبة للمعرفة العقليـــة اأو القلبية تختلف عـــن �سرائط وموانع 

المرتبة الأعلى منه�، بل هي غير ق�بلة للقي��س به�، بمعنى اأّن موانع و�سرائط المرتبة 

الأعلـــى للمعرفـــة هي اأكثر واأدق بمراتب مـــن المرتبـــة الأدون. اإّن اأول مرتبة للمعرفة 

العقليـــة تبداأ من المعرفـــة البديهية وتنتهي ب�لإح�طة بكل براهيـــن واأدلة معرفة اهلل 

وب�لإج�بـــة عن كّل اإيرادات المنكرين. واأول مرتبـــة للمعرفة القلبية تبداأ من المعرفة 

الفطريـــة القلبية، وتختتم بتج�وز الحجب الظلم�نيـــة والنورانية والو�سول اإلى مرتبة 

تجّلي الذات.

شرائط المعرفة 

اإّن المعـــ�رف العقليـــة نوع�ن: المع�رف البديهية )البديهيـــ�ت العقلية( والمع�رف 

النظريـــة. معرفة اهلل عن طريق العقل هي بح�سب المعنـــى الأول اأي المعرفة العقلية 

البديهيـــة ل �سرط له� اإّل رفع موانعه� الخ��سة. والموانـــع الخ��سة لهذه المعرفة هي 

ـــب، الحزبية، البغ�س والحقد وكل م� مـــن �س�أنه اأن يبعد العقل عن  عبـــ�رة عن التع�سّ

فطرته وطبيعته. ولو لم تكن هذه الموانع موجودة لتوّجه العقل مع اللتف�ت اإلى نظ�م 

الوجـــود اإلى منظمه وخ�لقه دون اأن يجد ح�جة للبره�ن في هذا المج�ل، ول �سرورة 
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لوجود �سرط اآخر غير عدم وجود الموانع. اأم� معرفة اهلل ب�لمعنى الث�ني اأي المعرفة 

العقلية النظرية فله� �سرائط اأخرى  اإ�س�فًة اإلى رفع الموانع وعلى راأ�سه� التعّلم وطلب 

المعرفة ب�لدليل والبره�ن العقلي.

اأم� معرفة اهلل عن طريق القلب فله� مراتب اأي�سً�، واأدنى تلك المراتب هو الإح�س��س 

الفطري ب�لح�جة للكم�ل المطلق. وهذه المعرفة القلبية ك�لمعرفة العقلية الفطرية ل 

�ســـرط له� اإل رفع الموانع الخ��سة به�. وهذه الموانع هي نف�س موانع المعرفة العقلية 

البديهيـــة التي لول وجوده� لأدرك العقل خ�لقه وربـــه بنف�سه ولأح�س القلب به اأي�سً�. 

كم� يقول الإم�م عليQ في و�سفه ل�س�لك الطريق اإلى اهلل: »قد اأحيا عقله واأمات 

نف�س���ه حّت���ى َدقَّ جليله ولط���ف َغليظه وَبَرَق له لمع كثير الب���رق فاأبان له الّطريق 

و�س���لك به ال�ّس���بيل وتدافعته الأبواب اإلى باب ال�ّس���المة ودار الإقامة وثبتت رجاله 

.
(((

بطماأنينة بدنه في قرار الأمن والّراحة بما ا�ستعمل قلبه واأر�سى رّبه«

اإليمان ومراتبه

الإيمـــ�ن ب�هلل يح�ســـل في النف�س من خالل الت�سديـــق المنطقي وال�ستدللي اإلى 

ج�نـــب الإدراك والإح�س��ـــس الفطري القلبي الذي يح�سل ب�إر�ســـ�د الأنبي�ء الإلهيين، 

و�سرط تحّققه هو عدم وجود الموانع ولو بنحو ن�سبّي.

واإذا عمـــل الإن�س�ن بلـــوازم الإيم�ن التي هـــي تنفيذ القوانين الإلهيـــة، وبذل تم�م 

قدرتـــه ب�إخال�س في تنفيذ هذه القوانين في حي�تـــه الفردية والجتم�عية ف�سيح�سل 

على مرتبـــة اأعلى اإلى اأن ي�سل اإلى اليقين. كم� يقول الإم�م عليQ: »اإّن الإيمان 

.
(((

يبدو ُلمظًة في القلب، كّلما ازداد الإيمان ازدادت الُلمظُة«

)1)  نهج البالغة، خطبة 220.
)2)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الآنوار، ج66، �س196.
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ومـــع بق�ء التقوى يزداد نور الإيم�ن تدريجيً� حتى ت�سل مراآة القلب اإلى درجة من 

الإ�سراق والنور بحيث تتجّلى فيه ذات الحق المقّد�سة، ويرى الإن�س�ن ربه واإلهه بب�سر 

القلب وي�سل اإلى مرتبة اليقين.

وعلى هذا فيكون حينئٍذ لالإيم�ن ثالث مراتب محدودة، المرتبة الأولى هي عب�رة 

عن الت�سديق المنطقي، الث�نية مرتبة التقوى، الث�لثة مرتبة اليقين.

وقـــد ذكرت هذه المراتب في رواية عن الإم�م الر�س�Q حيث يقول: »الإيمان 

فوق الإ�س���الم بدرجة والَتق���وى فوق الإيمان بدرجة واليقين ف���وق الّتقوى بدرجة 

.
(((

وما ُق�ِسَم في الّنا�س �سي ء اأقّل من اليقين«

فـــي مج�ل بي�ن مراتب الإيم�ن مـــن الت�سديق المنطقي حتى الروؤية القلبية اأو من 

علم اليقين اإلى عين اليقين هن�ك عدة م�س�ئل يجب بحثه� ودرا�سته� وهي:

1. اإمك�ن الروؤية القلبية.

2. معنى الروؤية القلبية.

3. بي�ن ال�سير التك�ملي من الإيم�ن اإلى اليقين.

إمكان الرؤية القلبية

لي�ســـت روؤية اهلل عن طريـــق القلب في الإ�سالم ممكنة فقط بـــل اإّن الإم�م ي�سّرح 

فـــي روايـــ�ت متعددة ب�أنه ل يعبد ربً� لم يره. ج�ء فـــي رواية معروفة اأّن �سخ�سً� ا�سمه 

ذعلـــب ذا ل�ســـ�ن بليغ في الخطب �سج�ع القلب �س�أل اأميـــر الموؤمنينQ فق�ل: »ي� 

اأميـــر الموؤمنين هل راأيت رّبك؟ ق�ل: ويلك يا ِذْعِلُب م���ا كنت اأعبد رّباً لم اأره، فق�ل: 

ي� اأمير الموؤمنين كيف راأيته؟ ق�ل: ويلك يا ِذْعِلُب لم تره العيون بم�ساهدة الأب�سار 

.
(((

ولكن راأته القلوب بحقائق الإيمان «

)1)   ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س51.
)2)  م. ن، ج1، �س138.
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وفي رواية اأخرى عن عبد اهلل بن �سن�ن عن اأبيه ق�ل: ح�سرت اأب� جعفر محمد بن 

علي الب�قرQ وقد دخل عليه رجل من الخوارج فق�ل له:

 تعالى، قال راأيته؟ قال: بل لم تره العيون 
َ َّ
»يا اأبا جعفر اأّي �سي ء تعبد؟ قال: اهلل

بم�ساهدة الأب�سار ولكن راأته القلوب بحقائق الإيمان ل ُيعرف بالقيا�س ول يدرك 

بالحوا����ّس ول ُي�َس���ّبه بالنا����س مو�س���وف بالآي���ات مع���روف بالعالم���ات ل يجور في 

حكم���ه ذل���ك اهلل ل اإل���ه اإل ه���و قال فخرج الّرج���ل وهو يقول اهلل اأعل���م حيث يجعل 

.
(((

ر�سالته «

ويقـــول اأبو ب�سيـــر: �س�ألت الإم�م ال�ســـ�دقQ: »قلت له اأخبرن���ي عن اهلل عَز 

وج���ّل ه���ل ي���راه الموؤمن���ون ي���وم القيام���ة؟ ق���ال: نع���م وق���د راأوه قبل ي���وم القيامة، 

فقل���ت: مت���ى؟ ق���ال: حين قال لهم {ڄ ڄڄ ڄ ڃ}  ثّم �س���كت �س���اعة ثم قال: 

واإّن الموؤمني���ن ليرون���ه في الّدنيا قبل يوم القيامة، األ�س���ت تراه في وقت هذا؟ قال 

ث بهذا عنك؟ فقال: ل فاإّنك اإذا حّدثت به  َحدِّ
ُ
اأبو ب�س���ير: فقلت له جعلت فداك فاأ

َر اأّن ذلك ت�سبيٌه وكفر، ولي�ست الّروؤية  ْنَكرُه ُمْنِكٌر، َجاِهٌل ِبَمْعَنى ما تقوله، ثّم َقدَّ
َ
فاأ

.
(((

بالقلب كالروؤية بالعين تعالى اهلل عّما ي�سفه الُم�َسبُِّهون والملحدون«

�ْس���ِرَي بي اإلى 
ُ
وعـــن اأبـــي الح�سن الّر�ســـ� Q ق�ل: »قال ر�س���ول اهللP لّم���ا اأ

ال�ّس���ماء بل���غ ب���ي جبرئيل مكانا لم يطاأه قّط جبرئيل فك�س���ف له ف���اأراه اهلل من نور 

.
(((

عظمته ما اأحّب«

ويقول اأمير الموؤمنينQ في الدع�ء:

ة اأوليائك فوَحدوك وعرفوك فعبدوك  »فاأ�ساألك با�سمك اّلذي َظهْرَت به لخا�سّ

ِق���َر ل���ك بربوبّيت���ك عل���ى حقيقة الإيم���ان بك ول 
ُ
فن���ي نف�س���ك لأ بحقيقت���ك اأن ُتعرِّ

)1)   ال�سيخ الكليني، الك�في، ج1، �س97.
)2)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج4، �س44.

)3)  م.�س، ج1، �س98.
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تجعلن���ي ي���ا اإله���ي مّمن يعبد ال�س���م دون المعن���ى والحظني بلحظة م���ن لحظاتك 

.
(((

ة ومعرفة اأوليائك اإّنك على  كّل �سي ء قدير« ر بها قلبي بمعرفتك خا�سّ تنوَّ

ويقول الإم�م الح�سينQ في دع�ء عرفة: »اأنت الذي اأ�سرقَت الأنوار في قلوب 

.
(((

اأوليائك حتى عرفوك ووحدوك«

السير التكاملي من اإليمان إلى اليقين

لبيـــ�ن هذا ال�سير المعنوي يجب اأن ن�ســـ�أل من طووا هذا الم�سير وهم في اأوج قمة 

اليقيـــن، اأولئـــك الذيـــن و�سلوا في  معرفـــة حق�ئق الوجـــود اإلى مرتبة »لو ك�س���ف لي 

. اأي اأن ن�ستمع اإلى كالم اأهل بيت الع�سمة والطه�رة، واأهل 
(((

الغطاء ما ازددت يقيناً«

بيت الر�س�لة �سلوات اهلل عليهم اأجمعين، والذي ي�ستف�د من مجموع كالمهم �سلوات 

اهلل عليهـــم اأجمعين في بي�ن هذا ال�سير وبح�سب مـــ� األمح اإليه بع�س ال�س�لحين، اأّن 

هذا ال�سير التك�ملي يبداأ ب�لذكر ويختتم ب�لنقط�ع. ولتو�سيح الأمر ن�سير اإلى النق�ط 

الت�لية: 

الأولى: ارتباط الإيمان والذكر

الذكر هو عب�رة عن العمل بلوازم الإيم�ن، لأّن لزم الإيم�ن والعتق�د بخ�لق الكون 

هـــو العمل ب�لقوانين والبرامج التي اأوحيت لالأنبي�ء الإلهيين من اأجل تك�مل الإن�س�ن. 

فحقيقة ذكر اهلل لي�ست اإّل العمل ب�لقوانين الإلهية، وذكر اهلل ب�لل�س�ن هو جزء �سغير 

من الذكر ب�لمفهوم الع�م. وب�سبب هذا التالزم ف�ّسر الإيم�ن ب�لعمل من ب�ب المب�لغة 

فـــي حديث لالإم�م ال�س�دقQ يقول فيه: »الإيمان عمل كله، والقول بع�ُس ذلك 

.
(((

العمل بفر�س من اهلل«

)1)   العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج91، �س96.
)2)  م. ن، ج95، �س226.
)3)  م. ن ، ج40، �س153.

)4)   ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س33.
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وعلـــى هذا الأ�س��س ل يكون الإيمـــ�ن ق�باًل للبق�ء بدون الذكر، واإذا انف�سل الذكر 

 :Qعـــن الإيم�ن انطف�أ هذا الم�سب�ح، وانهدم هذا البن�ء لذلك يقول الإم�م علي

، اأي اأّن الذكر اأمر �سرورّي لبقـــ�ء بن�ء الإيم�ن، وبدون 
(((

»ذك���ر اهلل دعام���ة الإيم���ان«

هذا العم�د ل يمكن اأن يكون لالإيم�ن وجود خ�رجي.

وعليـــه فبعـــد تكوين جوهرة الإيم�ن فـــي الروح، يبداأ الإن�ســـ�ن حركته نحو الكم�ل 

براأ�ـــس م�ل الذكـــر والعمل ب�لقوانين الإلهية، كم� يقـــول الإم�م عليQ: »ذكر اهلل 

.
(((

راأ�س مال كل موؤمن وربحه ال�سالمة من ال�سيطان«

الثانية:  ارتباط الذكر والحّب

 الذكـــر ب�لمعنـــى المذكـــور هـــو اأ�س��ـــس حيـــ�ة القلـــب والـــروح، لـــذا يقـــول اأميـــر

. ودوام 
(((

 الموؤمنيـــنQ: »من ذكر اهلل �س���بحانه اأحيا اهلل قلبه ون���ّور عقله ولب«

. وعندم� 
(((

غذاء الذكر �سرورّي ل�ستمرار حي�ة الروح: »مداومة الذكر قوت الأرواح«

. »م���ن اأكثر ذكر اهلل 
(((

يحيـــ� القلـــب ي�ست�أن�س ب�هلل تدريجيـــً�: »الذكر مفت���اح الأن�س«

. اإّن لحـــّب اهلل اإذًا اأثرين اأحدهم� اأّنه ي�ســـون روح الإن�س�ن ويعطيه الع�سمة 
(((

اأحب���ه«

من الحجب والأدران، والآخر اأنه يجعل القلب منقطعً� هلل.

الثالثة:  ارتباط الحّب والع�سمة

اإّن اأحـــد اآثـــ�ر وثم�ر الحّب هـــو الع�سمة، بمعنـــى اأنه عندم� ت�ســـل عالقة ومحبة 

الإن�ســـ�ن هلل اإلـــى اأوجه� ل ت�سمح المحبـــة له ب�أن يفعل م� هو خـــالف مراد المحبوب 

)1)   الآمدي، غرر الحكم، �س188.
)2)   م. ن.

)3)   م. ن، �س189.
)4)   م. ن.
)5)   م. ن.

)6)    الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج 7، �س 154، تحقيق ون�سر موؤ�س�سة اآل البيت R لإحي�ء التراث - قم، مطبعة 
مهر - قم، 1414هـ، الطبعة 2، ب�ب ا�ستحب�ب كثرة ذكر اهلل...، ح 1.
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وتطّهـــر القلب من جميع الرين. والع�سمة هي ال�سيء الذي يمنع الإن�س�ن من مع�سية 

اهلل، وي�سونه من التلّوث به�، وم� لم ي�ستقّر الإن�س�ن في اأوج قمة المحبة هلل فال يمكن 

اأن يمتلـــك ال�سي�نة من المع�سية، ولذا ج�ء في المن�جـــ�ة ال�سعب�نية: »اإلهي لم يكن 

لي حْول فاأنتقل به عن مع�سيتك اإل في وقٍت اأيقظتني لمحبتك«.

الحب ل يطهر الأدران من القلب وي�سون الإن�س�ن من التلّوث ب�لمع��سي فقط، بل 

ي�سون من ال�سبهة اأي�سً�. يقول ر�سول الإ�سالمP في حديث له: »قال اهلل �س���بحانه 

اإذا علمت اأَن الغالب على عبدي ال�ستغال بي، نقلت �سهوته في م�ساألتي ومناجاتي، 

فاإذا كان عبدي كذلك فاأراد اأن ي�سهو ُحْلُت بينه وبين اأن ي�سهو، اأولئك اأوليائي حقاً، 

هِل���َك اأهل الأر�س عقوَب���ًة َزَويُتَها 
ُ
َرْدُت اأن اأ

َ
اأولئ���ك الأبط���ال حق���اً، اأولئك الذي���ن اإذا اأ

.
(((

عنهم من اأجل اأولئك الأبطال«

الرابعة:  ارتباط الحّب والنقطاع

اأثر الحّب الث�ني هو اأنه يجذب الع��سق للمع�سوق بحيث يقطع اأّي نوع من الرتب�ط 

مع اأّي �سخ�س واأّي �سيء اآخر، وهذا هو معنى النقط�ع. وفي من�ج�ة المحّبين المروية 

عـــن الإمـــ�م زين الع�بدين في ال�سحيفـــة ال�سج�دية: »اإلهي من ذا ال���ذي ذاق حالوة 

محبتك فرام منك بدًل، ومن ذا الذي اأن�س بقربك فابتغى عنك حوًل«.

اإذا حققنـــ� في الأمـــور التي ذكرت في بـــ�ب العب�دة في برن�مـــج الأنبي�ء، نرى اأن 

هـــذه الأمور قـــد نظمت بحيث اإذا اأنجـــزت ب�سكل �سحيح وت�م، فـــ�إّن الإن�س�ن �سي�سل 

بعـــد مدة وب�سكل طبيعي اإلى ح�لة النقط�ع وقطـــع الرتب�ط بكل م� �سوى اهلل فتموت 

 جميـــع الأهواء في القلب وتتحقق فـــي الإن�س�ن هذه الخ�سو�سية التـــي ذكره� الإم�م 

. حينئذ يكون نظر العين 
(((

ال�س�دق Q فـــي �سف�ت الموؤمن وهي »مّيتة �س���هوته«

)1)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 9، �س162.
)2)   ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2،�س 230.
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هلل ل للهـــوى، و�سمـــع الأذن هلل ل للهوى، واليد والرجل تتحّرك�ن له عز وجل ل للهوى، 

وت�سير اإرادة الإن�س�ن في نه�ية الأمر م�سّلمة لإرادة الحق، وبتعبير اأدق واأعمق ت�سير 

اإرادة الإن�س�ن اإرادة اهلل وي�سل الإن�س�ن اإلى مق�م الفن�ء في اهلل، وهو معنى الحديث 

القد�ســـي: »م���ا تق���َرب اإلّي عبد ب�س���ي ء اأحّب اإل���ّي مّما افتر�س���ت عليه، واإّن���ه ليتقَرب 

اإل���ّي بالّنافل���ة حّت���ى اأحّب���ه ف���اإذا اأحببت���ه كنت �س���معه الذي ي�س���مع به وب�س���ره الذي 

يب�سر به ول�سانه الذي ينطق به ويده التي يبط�س بها اإن دعاني اأجبته واإن �ساألني 

.
(((

اأعطيته«

الخام�سة: عالقة النقطاع واللقاء

اإّن الإن�ســـ�ن طبقـــً� للروايـــ�ت التـــي وردت عـــن المع�سوميـــن �سلـــوات اهلل عليهم 

اأجمعيـــن، ل ي�سل اإلـــى الكم�ل ول ين�ل روؤيته القلبية واللق�ء مـــع اهلل عّز وجّل  م� لم 

يح�ســـل النقط�ع. يقول �سيد الع�رفين واإمـــ�م الموّحدين اأمير الموؤمنينQ: »لن 

. ويقول Q اأي�سً�: »الو�س���لة باهلل في 
(((

تت�س���ل بالخالق حتى تنقطع عن الخلق«

.
(((

النقطاع عن النا�س«

وفي المن�ج�ة ال�سعب�نية التـــي تحتوي على م�س�مين عرف�نية ع�لية وعميقة جدًا، 

والتي ك�ن المع�سومون R بح�سب المنقول يداومون على قراءته�: »اإلهي هب لي 

نر اأب�س���ار قلوبنا ب�س���ياء نظرها اإليك حّتى تخرق اأب�س���ار 
َ
كم���ال النقط���اع اإلي���ك واأ

القلوب حجب النور فت�سل اإلى معدن العظمة«.

بنـــ�ء على هـــذا اإّن اأول درجة للعروج والو�سول للكم�ل هـــي الذكر واآخر درجة هي 

النقطـــ�ع وي�سل الإن�س�ن في مرحلة اأوج النقطـــ�ع اإلى لق�ء اهلل وروؤية الحق القلبية. 

ويمكـــن ا�ستنب�ط ال�سير التك�ملي مـــن الإيم�ن اإلى اليقين، اأو مـــن الذكر حتى اللق�ء 

)1)   ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س352.
)2)   الآمدي، غرر الحكم، �س200.

)3)   م. ن، �س199.



71

هلل
�م
ع
�م�
 
ط�
د
��
�م
�
ر�
ط
ا�
ف
عر
ّ
م

مـــن هذه الأح�ديـــث المروية عن ر�ســـول اهللP الذي يقول فيه: »قال اهلل �س���بحانه 

اإذا علمت اأّن الغالب على عبدي ال�س���تغال بي نقلت �س���هوته في م�س���األتي ومناجاتي 

ف���اإذا كان عب���دي كذل���ك ف���اأراد اأن ي�س���هو ُحْلُت بينه وبين اأن ي�س���هو. اأولئ���ك اأوليائي 

حقاً اأولئك الأبطال حقاً اأولئك الذين اإذا اأردت اأن اأهلك اأهل الأر�س عقوبة زويتها 

.
(((

عنهم من اأجل اأولئك الأبطال«

ويقول الإم�م ال�س�دقQ في خ�س�ئ�س »اأولي الألباب« والعقالء بعد اأن يبّين 

اأّن العقالء هم الذين و�سلوا اإلى اهلل عن طريق الفكر والحب: »اإّن اأولي الألباب اّلذين 

عمل���وا بالفك���رة حّت���ى َوِرُث���وا منه ُحبَّ اهلل ف���اإّن ُح���بَّ اهلل اإذا َوِرَثُه القلب وا�ست�س���اء 

�ْس���َرَع اإلي���ه اللُّطف فاإذا نزل {َمْنِزَلَة} الّلطف �س���ار من  اأهل الفوائد فاإذا �س���ار 
َ
ب���ه اأ

من اأهل الفوائد َتَكلََّم بالحكمة ف�س���ار �س���احب ِفطَنة فاإذا نزل منزلة الفطنة عمل 

في القدرة فاإذا عمل في القدرة عرف الأطباق ال�ّس���بعة فاإذا بلغ هذه المنزلة �س���ار 

يتقّل���ب ف���ي فكره بلطف وحكمة وبيان فاإذا بلغ هذه المنزلة جعل �س���هوته ومحّبته 

ف���ي خالق���ه ف���اإذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبرى فعاين رّب���ه في قلبه وورث الحكمة 

���دق بغير ما  بغي���ر م���ا ورثه الحكم���اء وورث العلم بغير ما ورث���ه العلماء وورث ال�سّ

.
(((

يقون« دِّ ورثه ال�سّ

وعلـــى هـــذا الأ�س��ـــس يخت�سر الإم�م الرابـــع Q مط�لبه الكثيـــرة من اهلل في 

مج�ل تزيين الروح ب�ل�سف�ت الح�سنة بعدة كلم�ت وهي: »ونّبهني لذكرك في اأوقات 

الغفلة، وا�س���تعملني بطاعتك في اأيام المهلة، وانهج لي اإلى محبتك �س���بياًل �س���هلة 

.
(((

اأكمل لي بها خير الدنيا والآخرة...«

)1)  العاّلمة  المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 90، �س162.
)2)  م. ن، ج36، �س404.

)3)  الإم�م زين الع�بدين Q، ال�سحيفة ال�سج�دية، دع�ء مك�رم الأخالق.



72

ة
قي

ال
خ

لأ
� 

ة
بي

رت
��

يف 
 �

�
و

در

املفاهيم الرئي�سة

اإّن لمعرفة اهلل العقلية والقلبية مراتب عديدة، ولكّل مرتبة �سرائط خ��سة.  .1

اأول مرتبـــة للمعرفـــة العقلية تبداأ من المعرفة البديهيـــة وتنتهي ب�لإح�طة بكل   .2

براهين واأدلة معرفة اهلل وب�لإج�بة عن كل اإيرادات المنكرين.

واأول مرتبة للمعرفة القلبية تبداأ من المعرفة الفطرية القلبية، وتختتم بتج�وز   .3

الحجب الظلم�نية والنورانية والو�سول اإلى مرتبة تجّلي الذات.

معرفة اهلل عن طريق القلب له� مراتب اأي�سً� واأدنى تلك المراتب هو الإح�س��س   .4

الفطري ب�لح�جة للكم�ل المطلق.

اإذا عمـــل الإن�س�ن بلوازم الإيم�ن التي هي تنفيـــذ القوانين الإلهية، وبذل تم�م   .5

قدرتـــه ب�إخال�ـــس في تنفيـــذ هـــذه القوانين في حي�تـــه الفرديـــة والجتم�عية 

ف�سيح�سل على مرتبة اأعلى اإلى اأن ي�سل اإلى اليقين.

الـــذي ي�ستف�د من مجمـــوع كالم المع�سومين �سلـــوات اهلل عليهم اأجمعين في   .6

بيـــ�ن هـــذا ال�سير المعنـــوي وبح�سب م� األمـــح اإليه بع�س ال�س�لحيـــن، اأن هذا 

ال�سير التك�ملي يبداأ ب�لذكر ويختتم ب�لنقط�ع.

اإّن اأحـــد اآث�ر وثم�ر الحّب هو الع�سمة، بمعنى اأنـــه عندم� ت�سل عالقة ومحبة   .7

الإن�س�ن هلل اإلى اأوجه� ل ت�سمح المحبة له ب�أن يفعل م� هو خالف مراد المحبوب 

وتطهر القلب من جميع الرين.

اأثـــر الحـــب الث�نـــي هو اأنه يجـــذب الع��سق للمع�ســـوق بحيث يقطـــع اأّي نوع من   .8

الرتب�ط مع اأّي �سخ�س واأّي �سيء اآخر، وهذا هو معنى النقط�ع.

الإن�ســـ�ن طبقـــً� للروايـــ�ت التي وردت عـــن المع�سوميـــن �سلـــوات اهلل عليهم   .9

اأجمعين، ل ي�سل اإلى الكم�ل ول ين�ل روؤيته القلبية واللق�ء مع اهلل عز وجل  م� 

لم يح�سل النقط�ع.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

م� هي مراتب المعرفة العقلية واأهم �سرائطه�؟  .1

م� معنى المعرفة القلبية؟ وم� مدى اإمك�نية تحققه�؟  .2

م� هي اأهم اآث�ر المعرفة والروؤية القلبية؟  .3
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

(((
لع���ة�م�فرمق

عزيـــزي: ل تقـــ�رن نف�سك مع الأوليـــ�ء، ول تظن ب�أن قلبك ي�س�هـــي قلوب الأنبي�ء 

واأهـــل المعـــ�رف. اإن قلوبن� الم�سحونة بغبـــ�ر التعلق ب�لدني� وملذاتهـــ�، واإن انغم��سن� 

فـــي ال�سهـــوات يمنع قلوبن� مـــن اأن تكون مراآة لتجلـــي الحق �سبح�نـــه، ومحاًل لظهور 

المحبـــوب. ومـــن المعلوم اأنن� ل نعـــي �سيئً� من تجلي�ت الحـــق وجم�له وجالله عندم� 

ن�سعر ب�لأن�نية والذاتية والمحورية بل يجب اأن نكّذب في هذا الح�ل اأح�ديث الأولي�ء 

واأهل المعرفة، ف�إن لم نكّذبه� ب�أل�سنتن� في الظ�هر، لكّذبن�ه� في قلوبن�. واإن لم نجد 

�سبيـــاًل للتكذيب، ب�أن ك�نت اأح�ديث النبي P اأو الأئمة المع�سومين R، لفتحن� 

ب�ب الت�أويل والتف�سير، وفي النه�ية ن�سّد ب�ب معرفة اهلل. 

 َمَع���ُه َوَقْبلَُه َوِفي���ِه« على روؤية الآث�ر. 
َ
ْيُت اهلل

َ
ْيُت �َس���ْيئاً اإّل َوَراأ

َ
فنف�ســـر قوله: »َم���ا َراأ

َرُه »بالعلم بالمفاهيم الكلية التي ت�س���ارع علومنا، وقوله 
َ
ْعُبْد َرّباً َل���ْم اأ

َ
وقولـــه: »َلْم اأ

ف���ي اآيات���ه الكريمة الت���ي تتحدث عن لق���اء اهلل، بلقاء يوم الج���زاء. وقوله: »لي َمَع 

اهلل َحاَلٌة« بح�لة الرّقة في القلب. وقوله: »َواْرُزْقِني النََّظَر اإَِلى َوْجِهَك اْلَكِريِم« وت�أّوه 

الأوليـــ�ء وتحّرقهم فـــي مع�ن�ة الفراق، ب�لبعـــد عن حور العين، وطيـــور الجنة. وهذه 

التف��سيـــر ل تكـــون اإل نتيجـــة اأننـــ� ل نكون رج�ل تلـــك ال�س�ح�ت، ول نفهـــم اإل المتع 

الحيوانية والج�سم�نية دون غيره�، ولهذا ننكر جميع المع�رف. والأنكى من كل ذلك، 

هـــذا الإنك�ر الـــذي يف�سي اإلى غلق ب�ب كل المعـــ�رف، ويحجزن� عن ال�سعي والطلب، 

ويجعلنـــ� نقتنع بم�ستـــوى الحيوانيـــة والبهيمية، ويحرمنـــ� من عوالم الغيـــب والأنوار 

الإلهية. لقد اأ�سبحن� نحـــن الم�س�كين المحرومين نه�ئيً� من الم�س�هدات والتجلي�ت 

)1)    الإم�م الخميني {، الأربعون حديثً�، الحديث الث�من والع�سرون، �س 507.
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فـــي من�أى حتـــى عن الإيم�ن بهذه المع�نـــي التي هي درجة من الكمـــ�ل النف�سي والتي 

يمكـــن اأن ت�سوقنـــ� اإلى مرحلة متقدمة. اإننـــ� نهرب من العلم الذي قـــد يكون منطلقً� 

وبـــذرة للم�س�هدات، ونغلق عيوننـــ� واأ�سم�عن� نه�ئيً� ون�سع القطـــن في اآذانن� حتى ل 

يتطـــرق كالم الحق اإليه�. واإذا �سمعن� حقيقـــة من ل�س�ن ع�رف ه�ئم اأو �س�لك حزين 

اأو فيل�ســـوف مت�أله، نت�سدى فـــورًا نتيجة عدم ط�قة اآذانن� على ا�ستم�ع تلك الحقيقة، 

ونتيجـــة اأّن ُحبَّ النف�س يمنعنـــ� من جعل هذه الحق�ئق اأ�سمى من قدرة ا�ستيع�بن� له�، 

ونت�سدى فورًا للطعن فيه ولعنه وتكفيره وتف�سيقه، ول ن�أبى من اأي غيبة اأو تهمة. 

الإم�م الخميني}





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يبّ� املدلول احلقيقي لعقيدة التوحيد، اأنواعه� واأهدافه�.1-

ي�ستدل على اأّن الط�عة والنقي�د والت�سليم هلل هي من لوازم املعرفة 2-

التوحيدية.

ي�ستـــدل على اأّن ولية وح�كمية املع�سوم يف الأر�س هي من اللوازم 3-

الأ�س��سية للمعرفة التوحيدية.

الدرس الخامس

المعرفة التوحيدية
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هدف عقيدة التوحيد

العق�ئدي  ب�لج�نب  الإن�س�ن  �سلوك  وتف��سيل  الإن�س�نية  الحي�ة  �سبغة  ترتبط 

�سواء   - الإن�س�ن  ت�أثيره� في حي�ة  تفر�س  التي  العقدية  وب�لمف�هيم  يحمله،  الذي 

على الم�ستوى ال�سلبي اأم على الم�ستوى الإيج�بي- وعلى �سخ�سيته وتفكيره و�سلوكه 

هذه  اأهــم  ومن  ونظ�مه.  حكومته  منحى  ثم  و�سي��سته،  عب�دته  اإلــى  حتى  و�سوًل 

مدلوله  في  يعني  الذي  الإلهي  التوحيد  »التوحيد«.  العق�ئدية  والمب�دئ  الأ�سول 

الحقيقي وبعده العلمي، تم�م الخ�سوع هلل �سبح�نه وحده، ونفي الخ�سوع والط�عة 

والتبعية لغيره، وترجمة هذه العقيدة التوحيدية مم�ر�سًة دقيقة في مختلف من�حي 

الحي�ة...

واإّن عقيـــدة التوحيـــد تحـــدد لمهمته� هدفً� كريمـــً�، هو اإ�ســـالح الإن�س�ن واإ�سالح 

المجتمـــع، واإ�سالح الدولة التي اأخذت على ع�تقهـــ� اإدارة المجتمع. فتخطط لتوجيه 

الإن�ســـ�ن والعالق�ت الإن�س�نية والجتم�عية فـــي اأروع �سيغة ينمو في اأجوائه� الإن�س�ن 

بهدف الو�سول اإلى الكم�ل الإن�س�ني الالئق به.

ول �ســـك فـــي اأّن اإيم�ن الموؤمن بوحدانيـــة اهلل �سبح�نه، يدفعه اإلـــى الت�س�مي نحو 

مـــ� ير�سي اهلل عـــّز وجّل، فيع�هد نف�سه علـــى اأن ل يتمرد على اأوامـــر موله ونواهيه، 

في�ســـري جوهر التوحيـــد اإلى كي�نه اقترابً� من الكم�ل المن�ســـود. فم� اأكثر م� اأ�س�رت 
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اآي�ت الكت�ب الكريم اإلى وجوب ال�سلة بين اإيم�ن الموؤمن وعمله ال�س�لح، ليتوافق فيه 

ب�طن الإيم�ن مع ظ�هر العمل،  ليكون ب�بً� ومقدمة لإ�سراق نور التوحيد في القلب. 

التوحيد النظري والعملي

اإّن مفهـــوم التوحيد الإلهي يمّر بمرحلتين اثنتيـــن ل تكتمل الأولى منهم� اإل بتم�م 

الث�نية، وهم�:

1. التوحيد النظري:

 والـــذي يعني عقد العقل على التوحيد الإلهي، والإيمـــ�ن بوحدانيته تع�لى، و�س�ئر 

�سف�ته الجاللية والجم�لية. وهن� ل بّد من بي�ن مفهوم التوحيد الإلهي على الم�ستوى 

د في اإ�سك�ليـــ�ت التوحيد في مفهومه  النظـــري، والإح�طـــة بمعن�ه حتى ل يقـــع الموحِّ

الخ�طئ، وذلك اأن هن�ك مفهومين للمبداأ الواحد:

الأول: مفهوم محّرف.

الثاني: مفهوم �سليم.

ف للتوحيد، فهو الـــذي يعتبر الإله الواحد موجودًا منعزًل عن  اأمـــ� المفهوم المحرَّ

الكـــون والمجتمع، انق�ست مهمته في ع�لم الوجود بعد خلقـــه للكون والإن�س�ن، ولي�س 

على الإن�س�ن اإل اأن يقّدره ويحترمه ويقد�سه على اإح�س�نه الأول وفي�سه الأزلي في خلق 

الأ�سي�ء من العدم. ف�لإله على �سوء هذا المفهوم الخ�طئ موجود منف�سل تم�مً� عن 

واقـــع الحيـــ�ة الإن�س�نية، لي�س له بهـــ� اأي دخل اأو م�س��س، وم� علـــى المخلوق �سوى اأن 

ف  يقد�ســـه فح�ســـب. وقد اأ�س�ر القراآن الكريم اإلى بع�س مراحـــل هذا المفهوم المحرَّ

في قوله تع�لى: {ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

 .
(((

ۆئ     ۈئۈئ}

)1)  �سورة الم�ئدة، الآية: 64.
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واأمـــ� المفهـــوم ال�سليم للمبداأ الواحـــد، فهو الذي يعتبر الإلـــه الواحد مهيمنً� على 

الوجـــود كّلـــه ومفي�سً� �سيَبه على مخلوق�ت العوالم الُعلويـــة وال�ُسفلية كله� في اآن. كم� 

يرى اأن الوجود كله بمراتبه المتف�وتة ق�ئٌم بذاته تع�لى ومن اإ�سراق�ت وجوده الواجب. 

فهـــو اهلل �سبح�نه المهيمن بوليته الكلية المطلقة وال�س�ملة الع�مة على عر�س الوجود 

. وهو عـــّز ا�سمه الق�ئم 
(((

وع�لـــم التكويـــن {ۈئ ۈئ  ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی}

ب�لق�سط على نظ�م العدل والإن�س�ف في جميع مراحل التكوين ونزول نور الوجود اإلى 

.
الع�لم الأر�سي {ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ } )))

ويالحظ في القراآن الكريم م�ستوى مميز من اإظه�ر العن�ية بهذا المفهوم ال�س�ئب 

لق�سية التوحيـــد وتو�سيحه� واإزاحة ال�سبه�ت واإزالـــة الغمو�س عنه�، ومن ذلك قوله 

تع�لى:

{چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ    ڻ ڻ   
.

(((

ڻۀ ۀ ہ ہ ہ      ہ ھ ھ ھ}

ڄ  ڄ          ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  {ٿ 

.
ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   ڇ ڇ} )))

.
(((

{ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ېې ې}

)1)  �سورة الكهف، الآية: 44.
)2)  �سورة اآل عمران، الآية: 18.

)3)  �سورة الرعد، الآية: 16.
)4)  �سورة الرعد، الآية: 2.

)5)  �سورة الم�ئدة، الآية: 17.
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ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  {ې 

.
(((

ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ}

اإلـــى غيـــر ذلك من ع�ســـرات الآي�ت المب�ركة الـــواردة في دق�ئق مفهـــوم التوحيد 

النظري ودللته...

2. التوحيد العملي:

يق�ســـد بـــه اأن يكون الإن�س�ن في عملـــه كله خ��سعً� هلل وحده. وهـــذا الم�ستوى في 

الحقيقة ن�تج طبيعي ومنطقي عن م�ستوى التوحيد النظري. بمعنى اأن �سدق التوحيد 

العملي وا�سراق�ته ال�سلوكية اإنم� تتجلى من خالل التوحيد النظري، وتج�سيدات اآث�ره 

الخيـــرة في عقـــل الموؤمن. ذلك لأن العتقـــ�د بكون الأ�سي�ء كلهـــ� خ��سعة هلل وت�بعة 

لأمـــره وم�سيئته وتدبيره، يقت�سي خ�سوع الإن�س�ن هلل فـــي عمله وت�سرف�ته وتبعيته له 

تع�لى في حي�ته.

ومعنـــى ذلك، اأن التوحيد العملي في واقعه هو توحيد الط�عة هلل �سبح�نه، وتتمثل 

حقيقـــة العمل ب�لتوحيد في التزام خط الط�عة الإلهيـــة في جميع �سوؤون العبد، �سواء 

ك�نت فردية اأو َجم�عية اأو اجتم�عية اأو �سي��سية اأو اقت�س�دية.

ففـــي مج�ل التوحيـــد النظري ل بد للموّحد اأن ل يرى موؤثـــرًا في الوجود على نحو 

ال�ستقـــالل غير اهلل تع�لى، واأن يعتقد اأن الأمر كلـــه بيد اهلل، واأن اإليه ت�سير الأمور، 

واأن له الخلق والأمر، واأن له من في ال�سموات والأر�س، وم� فيهم�، واأن له الُملك واأنه 

يفعل م� ي�س�ء، ول يفعل م� ي�س�ء غيره..

واإذا ك�نـــت �ســـوؤون الخلق والتكوين كلهـــ� بيد اهلل تع�لى كم� هـــو مقت�سى التوحيد 

النظـــري، فال بد اأن يوجـــه العبد اإرادته وفق الوجهة التي يريدهـــ� اهلل �سبح�نه، واأن 

)1)  �سورة الزمر، الآية: 67.
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يحـــّرك اختي�ره على اأ�س��س ان�سج�م اأفع�له الإراديـــة والختي�رية مع اإرادة اهلل واأمره 

ونهيه، واأن يجعل اإرادة اهلل فوق اإرادته، واأمره ونهيه فوق هواه ورغبته.

وثمـــة طوائف من الآي�ت المب�ركة فـــي القراآن الكريم تر�سم لنـــ� طريقة التوحيد 

العملـــي التـــي يعّبـــر عنه� القـــراآن الكريـــم بملـــة اإبراهيمQ وي�ســـف الموحدين 

العملييـــن ب�لم�سلميـــن، ويجعل الإ�سالم مرادفـــً� لتوحيد الط�عـــة والخ�سوع الت�م هلل 

�سبح�نه، ومن ذلك قوله تع�لى:

{گ ڳ ڳ ڳ    ڱ ڱ ڱ ڱ   ں 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ 
ۇئ    ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ    ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ 

.
(((

ۆئ ۆئ} 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  {ڻ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
.

(((

ې   ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ         وئۇئ}
{ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

.
(((

ۈئ ۈئ}
اإن هـــذا المعنى لإ�سالم الوجه والط�عة ال�س�ملـــة هلل �سبح�نه هو الذي يحّتم على 

العبـــد اأن يكـــون في وجهتـــه وطريقته التي ي�سلكهـــ� في الحي�ة وفي كل مـــ� تتوجه اإليه 

اإرادته، خ��سعً� هلل �سبح�نه مطيعً� لتك�ليفه، ممتثاًل لإرادته، معر�سً� عمن �سواه...

)1)  �سورة الحج، الآيت�ن: 77 - 78.
)2)  �سورة الأنع�م، الآي�ت: 161 - 164.

)3)  �سورة غ�فر، الآية: 66.
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واإن هـــذا الم�ستوى من الإ�ســـالم هلل وتوحيده العملي اإنم� يتحقق ب�لخ�سوع لحكمه 

الجـــ�ري علـــى اأيدي عبـــ�ده ال�س�لحين، بل لن يكـــون اإ�سالم اإل بهـــذه التبعية للق�دة 

الإلهيين من الأنبي�ء والأو�سي�ء وال�س�لحين.

ال استثناء في اإليمان التوحيدي 

وعندم� تتحكم هذه النظرة التوحيدية بملك اهلل �سبح�نه وهيمنته على الكون كله، 

فهي ت�أبى اأَي ا�ستثن�ٍء، فلي�س الإن�س�ن ول حي�ته الفردية والجتم�عية محل ا�ستثن�ء في 

هـــذه النظرة ال�س�ملة، بل ل يمكن اأن يكون الإن�س�ن ن�س�زًا في هذه المجموعة الكونية 

الخ��سعة هلل تب�رك وتع�لى.

واإذا ك�ن م�ســـدر القرار والح�كمية في الكون واحـــدًا وهو اهلل �سبح�نه، واإذا ك�ن 

الإن�ســـ�ن �سمن هذه المجموعة الكونية الخ��سعة لولية اهلل و�سلط�نه، فلي�ست الولية 

في حي�ة الإن�س�ن اإل هلل وحده.

ومـــن هن� ي�سبح مقت�ســـى التوحيد العملـــي، توحيد الولية والط�عـــة هلل �سبح�نه 

وتع�لـــى، ونتيجة ذلك اأن قبـــول ولية غير اهلل والت�سليم والخ�ســـوع لغير اهلل �سبح�نه 

يمّثل خروجً� عن طريقة التوحيد.

اإن ق�نـــون الوجود الإلهي يمنح الإن�س�ن اأ�سب�ب البق�ء، التي �س�ر الإن�س�ن بموجبه� 

. وان�سج�مً� 
(((

ت�بعً� تكوينً� لل�سلطة الإلهية {ک ک ک گگ گ گ ڳ     ڳ ڳ}

مـــع ق�نون التكوين يـــدرك العقل الإن�س�ني لـــزوم الإتب�ع والعمل ب�لتوجيـــه الإلهي، اإذ 

العقـــل الذي يـــدرك ارتب�طـــه وح�جتـــه الم�ستمرة للـــذات المطلقة الغنيـــة المحيطة 

بطبيعة التكوين الإن�س�نـــي ومالب�س�ته الطبيعية المختلفة، هذا العقل نف�سه يدرك اأن 

الم�سلحة الحقيقية هي في اتب�ع التخطيط الإلهي الذي تر�سمه �سرائع الرحمن ل�سد 

نق�ـــس الإن�س�ن المحدود، الذي ل يقدر على تقديم ال�سورة ال�س�لحة لنظ�م الحي�ة، 

)1)  �سورة الزمر، الآية: 62.
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(((

{ڈ   ڈ  ژ ژڑ ڑ ک ک ک      کگ}

كم� يدرك اأي�سً� اأن حق التخطيط والتوجيه ب�لأ�س�لة بيد هذه القدرة دون �سواه�.

ومن هن� يتبلور المفهوم الإ�سالمي ال�س�ئد، وهو اأن حق الت�سريع وال�سلطة مح�سور 

بيـــد اهلل �سبح�نـــه وتع�لى، ول ط�عة لغيـــره ول اتب�ع ل�سواه. ف�لإ�ســـالم يو�سل وجهته 

الت�سريعيـــة بنظرتـــه التكوينية، اإذ ال�سلطنـــة في ع�لم التكوين هلل وحـــده والولية في 

ع�لم الت�سريع هلل فح�سب.

التوحيد ونظام الوالية 

ولكـــن كيف ي�أخـــذ التوحيد العملـــي اأو الط�عـــة والولية المطلقـــة الإلهية، مجراه 

الطبيعي في حي�ة الإن�س�ن؟ وكيف ينطبق الإ�سالم الحقيقي على حي�ة الإن�س�ن وُت�س�غ 

�سوؤون هذه الحي�ة ومج�لته� على �سوء هداه؟ 

ب اهلل �سبح�نـــه وتع�لى في عب�ده رمزًا  لي�ـــس هنـــ�ك اإل طريق واحد، وهو اأن ين�سِّ

ي�أمرهم بط�عته واتب�عه، ويفر�س عليهم وليته لتكون ط�عتهم له ط�عًة هلل، والخ�سوع 

لوليتـــه خ�سوعً� لولية اهلل وذلك هو النبيPاأو الإم�م المع�سوم Q اأو الح�كم 

الع�دل الن�ئب عن المع�سوم في ح�ل غيبته.

اإن م�لكيـــة اهلل �سبح�نه ك�أ�سل وجوده، فهي واقعية م�سّلمة وغير ق�بلة للتغيير، قد 

ُو�سعـــت في فطرة كل اإن�س�ن وطينته، ووظيفة كل اإن�ســـ�ن يطلب الحق وي�سعى اإليه هو 

اأن يرفع موانع �سهود هذه الحقيقة عن عين ب�سيرته، واأن ينظر في مكنون فطرته.

وهـــذه الم�س�ألة تجري اأي�ســـً� في اأ�سل التوحيد، وتحليل معنـــى الكلمة الطيبة، »ل 

اإل���ه اإل اهلل« ف�إنه� تنحل اإلى ق�سيتيـــن م�ستقلتين، اإحداهم�: نفي الط�غوت، والث�نية: 

اإثب�ت الحق. اإذن... فهن�ك طريق�ن اأم�م الإن�س�ن، لي�س لهم� ث�لث وهم�:

)1)  �سورة يو�سف، الآية: 40.
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الإيمـــ�ن ب�هلل تع�لـــى وحده، اأو الإيمـــ�ن ب�لط�غوت. وكل م� �ســـوى اهلل �سبح�نه اأو 

مـــن ل يت�سل ب�هلل تع�لى فهو ط�غوت، اإل اأن تكون ط�عته منبثقة من ط�عة اهلل ب�أمر 

مـــن اهلل، وك�ن النقيـــ�د لـــه انقي�دًا هلل �سبح�نـــه، وذلك هو الـــذي ين�سبه اهلل تع�لى 

علـــى الن��س اإم�مً� وق�ئدًا لي�سلـــك بهم طريق الط�عة الإلهية {يب جت حت 

.
(((

خت مت ىت يت جث مث ىث يث حجمج جح مح جخ}
وانطالقً� من هذا الأ�س��س التوحيدي المف�سلي يت�سح اأن كل ط�عة وانقي�د من 

الط�غوت  ط�عة  من  تكون  اإليه  والنقي�د  اهلل  ط�عة  اإلى  ينتِه  لم  اإذا  العبد  ج�نب 

بمعنى  ط�غوت.  ف�إنه  اهلل،  ط�عة  اإلى  ط�عته  تنتهي  ل  مط�ع  كل  اأن  كم�  ووليته. 

والروؤ�س�ء  والزعم�ء  الق�دة  اأو  ال�سديق  اأو  الوالدين  حتى  اإن�س�ن  اأي  اإط�عة  اأن 

ال�سوابط  ووفق  تع�لى،  اهلل  من  ب�إذٍن  تجب  اأو  تجوز  اإنم�  والحزبيين  ال�سي��سيين 

بذلك  وردت  وقد  الط�غوت.  عب�دة  من  ف�إنه  واإل  لذلك،  ال�سرعية  والمحددات 

:Rرواي�ت كثيرة عن الأئمة المع�سومين

منهـــ�: مـــ� روي عـــن الإم�م ال�ســـ�دق Q في قـــول اهلل عّز وجـــل: {ٹ ڤ 

(((

ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ}، ق�لQ: �سرك طاعة ولي�س �سرك عبادة«
ومنهـــ�: مـــ� رواه ال�ســـدوق ب�إ�سنـــ�ده عن ال�ســـ�دقQ اأي�ســـً� اأنه قـــ�ل: »اإّياك 

والرئا�س���ة فم���ا طلبها اأحد اإّل هلك فقلت قد هلكن���ا اإذاً لي�س اأحد منا اإل وهو يحّب 

َب رجاًل دون  اأن ُيذَكر وُيق�َسد وُيوؤَخذ عنه فقال لي�س حيث تذهب اإنما ذلك اأن َتْن�سِ

.
(((

َقُه في كّل ما قال وتدعو النا�س اإلى قوله« ِة َفُت�َسدِّ الُحجَّ

وعنـــه Q اأي�ســـ� اأنه قـــ�ل: »اإياكم وه���وؤلء الروؤ�س���اء الذين يتراأ�س���ون، فواهلل 

. و�سبـــب ذلك: اأن الم�سعور بحب 
(((

م���ا خفق���ت النعال خل���ف الرجل اإل هلك واأهلك«

)1)  �سورة البقرة، الآية: 256.
)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س397.

)3)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج27، �س129.
)4)  م.�س، ج2، �س397.
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الرئ��ســـة عـــ�دة م� ينتهي اإلى ط�غية متجبر، ل يب�لـــي بم� ف�ت من دينه اإذا �سلمت له 

رئ��ستـــه، وهو ب�لت�لي م�ستعد لتحريف اأحك�م ال�سريعة وتج�وز حدوده�.. لأن �سميره 

قد �سقط وبعد هذا، فهل نعي اأ�س��س التوحيد واإ�سراق�ته المترجمة في �سلوك الإن�س�ن، 

وارتب�طـــه الحميم ب�أ�س��س نظ�م الولية فـــي الحي�ة واإ�سك�لية م�أزق الخ�سوع لالأولي�ء 

الك�ذبين، والعمل �سمن الخطوط والتي�رات التي ل تنتهي في موا�سف�ته� المو�سوعية 

اإلـــى خط اهلل �سبح�نه وتوحيـــده؟.. ولي�س علين� ه� هن� اإل اأن ن�سغي بتدبر ووعي اإلى 

))).{ھ 

ڈ} ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ     ڍ  {ڇ  تع�لـــى:  قولـــه 

.(((

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ}

)1)  �سورة الأحزاب، الآية: 67.
)2)  �سورة الكهف، الآية: 50.



88

ة
قي

ال
خ

لأ
� 

ة
بي

رت
��

يف 
 �

�
و

در

املفاهيم الرئي�سة

التوحيد الإلهي يعني تم�م الخ�سوع هلل �سبح�نه وحده، ونفي الخ�سوع والط�عة   .1

والتبعية لغيره.

عقيـــدة التوحيد هدفه� اإ�سالح الإن�ســـ�ن واإ�سالح المجتمـــع، وتوجيه الإن�س�ن   .2

والعالقـــ�ت الإن�س�نية والجتم�عية نحو الهـــدف الحقيقي للخلقة وهو الو�سول 

اإلى الكم�ل الإن�س�ني الالئق به.

التوحيد النظري يعني عقد العقل على الإيم�ن بوحدانيته تع�لى، و�س�ئر �سف�ته   .3

الجاللية والجم�لية.

التوحيـــد العملي في واقعه هو توحيد الط�عة هلل �سبح�نه. وتتمثل حقيقة العمل   .4

ب�لتوحيـــد في التزام خـــط الط�عة الإلهية في جميع �ســـوؤون العبد، �سواء ك�نت 

فردية اأو َجم�عية اأو اجتم�عية اأو �سي��سية اأو اقت�س�دية.

اإن مقت�سى التوحيد العملي، توحيد الولية والط�عة هلل �سبح�نه وتع�لى، ونتيجة   .5

ذلك اأن قبول ولية غير اهلل والت�سليم والخ�سوع لغير اهلل �سبح�نه يمّثل خروجً� 

عن طريقة التوحيد.

عندمـــ� تتحكم هذه النظرة التوحيديـــة بملك اهلل �سبح�نه وهيمنته على الكون   .6

كله، فهي ت�أبى اأَي ا�ستثن�ٍء، فلي�س الإن�س�ن ول حي�ته الفردية والجتم�عية محل 

ا�ستثن�ء في هذه النظرة ال�س�ملة. 

لكي ي�أخذ التوحيد العملي اأو الط�عة والولية المطلقة الإلهية، مجراه الطبيعي   .7

ـــب اهلل �سبح�نه  فـــي حي�ة الإن�ســـ�ن لي�س هن�ك اإل طريـــق واحد، وهو اأن ين�سِّ

وتع�لـــى فـــي عب�ده رمـــزًا ي�أمرهم بط�عتـــه واتب�عه، وهم النبـــيPاأو الإم�م 

المع�سوم Q اأو الح�كم الع�دل الن�ئب عنه.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

مفهـــوم التوحيد الإلهي يمـــّر بمرحلتين اثنتين، اأذكرهمـــ� وتحدث عن واحدة   .1

منهم�.

كيف ي�أخذ التوحيد العملي مجراه الطبيعي في حي�ة الإن�س�ن؟  .2

م� هو مقت�سى التوحيد العملي؟ وم� هي اأهم نت�ئجه واآث�ره؟  .3
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

(((
مأق���م�م�ع�وم�م�ن�فعا

اعلـــمـ  قـــد تقـــدم �س�بقً�ـ  بـــ�أن لالإن�س�نـ  اإجمـــ�ًل وب�سورة كليةـ  ن�ســـ�آت ومق�م�ت 

وعوالم ثالثة: 

الأولى ـ ن�س�أة الآخرة، وع�لم الغيب، ومق�م الروح�نية والعقل. 

الث�نية ـ ن�س�أة البرزخ وع�لم متو�سط بين الع�لمين، ومق�م الخي�ل. 

الث�لثة ـ ن�ســـ�أة الدني� ومق�م الُملك وع�لم ال�سه�دة. ولكل منه� كم�ل خ��س وتربية 

خ��سة وعمل يتن��سب مع ن�س�أته ومق�مه، واأن الأنبي�ء R يتوّلون بي�ن تلك الأعم�ل. 

فجميع العلوم الن�فعة تنق�سم اإلى هذه العلوم الثالثة: 

علـــم راجـــع اإلى الكمـــ�لت العقلية والوظ�ئـــف الروحية، وعلم راجـــع اإلى الأعم�ل 

القلبيـــة ووظ�ئفهـــ�، وعلم راجع اإلـــى الأعم�ل الق�لبيـــة الخ�رجية، ووظ�ئـــف الن�س�أة 

الظ�هرة للنف�س. 

اأمـــ� العلوم التي تقـــّوي الع�لم الروح�نـــي، والعقل المجرد وتربيتهمـــ� فهي: العلم 

ب�لـــذات المقد�ـــس الحق جّل وعـــال، ومعرفـــة اأو�س�فـــه الجم�لية والجالليـــة، والعلم 

ب�لعوالم الغيبية المجردة مثل المالئكة واأ�سن�فهم من اأعلى مراتب الجبروت الأعلى 

والملكوت الأعلى اإلى نه�ية الملكوت ال�سفلي والمالئكة الأر�سية وجنود الحق �سبح�نه. 

والعلم ب�لأنبي�ء والأولي�ء ومق�م�تهم ومدارجهم، والعلم ب�لكتب المنزلة، وكيفية نزول 

الوحـــي، وتنّزل المالئكة والروح، والعلم بن�س�أة الآخـــرة وكيفية عودة الموجودات اإلى 

ع�لم الغيب، وحقيقة ع�لم البرزخ والقي�مة، وتف��سيل ذلك. 

الأربعون حديثً�، الحديث الرابع والع�سرون، �س434. )1)   الإم�م الخميني }، 
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وملخ�ـــس الكالم اأن العلـــم الذي يرتبط ب�لع�لـــم الروح�ني والعقـــل المجرد، هو 

العلم بمبداأ الوجـــود وحقيقته ومراتبه وب�سطه وقب�سه وظهوره ورجوعه. ويتكفل بي�ن 

هذا العلم بعد الأنبيـــ�ء والأولي�ء، الفال�سفة والعظ�م من الحكم�ء واأ�سح�ب المعرفة 

والعرف�ن. 

اأمـــ� العلـــوم التي ترتبـــط بتربية القلـــب وتروي�سه والأعمـــ�ل القلبية فهـــي: العلم 

ب�لُمنجيـــ�ت الُخلُقّية والمهلـــك�ت الُخلقية، اأي العلم بمح��ســـن الأخالق مثل ال�سبر، 

وال�سكـــر، والحيـــ�ء والتوا�سع، والر�ســـ� وال�سج�عة وال�سخ�ء والزهـــد والورع والتقوى 

وغير ذلك من مح��سن الأخالق، والعلم بكيفية تح�سيله� واأ�سب�ب ح�سوله� ومب�دئه� 

و�سرائطهـــ�، والعلم بقب�ئح الأخالق مثـــل الح�سد والكبر والري�ء والحقد والغ�س وحب 

الرئ��ســـة والجـــ�ه وحب الدنيـــ� والنف�س وغيـــر ذلك، والعلـــم بمب�دئه� التـــي تمنحه� 

الوجـــود، والعلـــم بكيفية التنزه عنهـــ�. والذي يتوّلى بيـــ�ن هذه الأمور اأي�ســـً� الأنبي�ء 

والأو�سيـــ�ء عليهـــم ال�سالة وال�سالم ثم علم�ء الأخالق واأ�سحـــ�ب الري��سة الروحية 

وذوو المع�رف. 

والعلـــوم التـــي تن�ط بهـــ� تربيـــة الظ�هر وتروي�ســـه، علـــم الفقه ومب�دئـــه، وعلم 

 اآداب المع��ســـرة وتدبيـــر المنـــزل، و�سي��ســـة الُمـــُدن. ويتكفـــل ب�سرحهـــ� الأنبي�ء ثم 

الأولي�ء R ثم علم�ء الظ�هر من الفقه�ء والمحّدثين. ول بّد من معرفة كل واحدة 

من هذه المراتب الثالث الإن�س�نية المذكورة مترابطة بدرجة، تنعك�س اآث�ر كل مرتبة 

علـــى المرتبـــة الأخرى من دون فرق في ذلك بين الأمـــور الكم�لية، اأو الأمور القبيحة 

المعيبة. 

الإم�م الخميني}





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

 يبّ� عّلة جحود احلّق واإنك�ره عند اأكرث الن��س رغم فطرة التوحيد.1-

 يبـــّ� مـــ� هي اأهـــّم احلجب واملوانـــع التي متنع من قبـــول الإن�س�ن 2-

واإذع�نه للتوحيد.

 يذكـــر اأنواع احلجب التي حتـــول دون معرفة اهلل وكيفية اخلال�س 3-

منه�.

الدرس السادس

 موانع معرفة اهلل 
)الظلم - والكفر - والتكّبر(
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مقدمة

ك�ن الـــكالم عـــن فطرة معرفـــة اهلل، واأّن العقـــل ل طريق له لحّل لغـــز الوجود اإّل 

ب�لعتقـــ�د بـــ�هلل، واأّن كل ع�لم الوجـــود هو اآي�ت وعالئم وا�سحـــة وق�طعة على وجود 

خ�لق الكون، واأّن الإن�س�ن ب�لأ�سل قد ُوجد مفطورًا على البحث عن اهلل، وعلى معرفته 

وتوحيده، واأّن لمعرفة اهلل جذورًا في قلبه وروحه وفطرته.

فلسفة اإلنكار

وهنـــ� �ســـوؤال يطرح نف�ســـه وهو لمـــ�ذا نواجه في الت�ريـــخ اأ�سخ��ســـً� منكرين هلل، 

و�س�هدن� في القرنين الأخيرين اأحزابً� وجموعً� كثيرة يقومون ب�أن�سطتهم على اأ�س��س 

اإنـــك�ر الخ�لق بل على المن�ه�ســـة ال�سديدة للدين. وبتعبير اآخر مـــ� هي الدوافع نحو 

الإنـــك�ر؟ األي�س لـــدى هوؤلء فطرة معرفـــة اهلل؟ األ ي�سمع هوؤلء نـــداء الوجدان ونداء 

العقل الوا�سح الق�طع؟

والجـــواب اأّن للمعرفـــة العقليـــة والقلبيـــة �سروطً� ينبغـــي مراع�تهـــ� وموانع ينبغي 

تجّنبهـــ�، فيجب اأن توجد �سرائطه� وتزال موانعه� حتـــى تتحقق المعرفة. والمنكرون 

هلل هـــم مبتلون عمومً� بهذه الموانع. وكمـــ� اأّن المري�س اأثن�ء مر�سه ل يح�س ب�لجوع، 

وعـــدم اإح�س��سه ب�لجوع لي�س دلياًل على اأنه لي�ـــس ج�ئعً�، اأو اأنه  ف�قد لهذا الإح�س��س 

الطبيعـــي والفطـــري ب�لجوع، ولكن المر�س في الحقيقة م�نـــع لفعلية هذا الإح�س��س. 
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كذلـــك هـــو ح�ل المنكريـــن هلل اأي�سً�، فهـــم يمتلكون ح�س معرفة اهلل ولكـــن بم� اأنهم 

م�س�بـــون بمر�س نف�ســـي ن��سئ من موانع المعرفة، فلن ي�سبح هـــذا الإح�س��س فعليً� 

في وجودهم.

وكم� اأّن الحب والبغ�س يمنعـــ�ن الإن�س�ن عن معرفة حقيقة المحبوب والمبغو�س، 

ويحولن اأحي�نً� دون �سمـــ�ع نداء العقل الوا�سح والق�طع فيم� يرتبط ب�تخ�ذ الموقف 

ال�سحيـــح والعقالئي ب�لن�سبـــة للمحبوب والمبغو�ـــس، كذلك ف�إّن الجهـــل والع�سبية 

والحقـــد والعـــ�دات والتق�ليد وغيره� مـــن الأمور... يمكن اأن تحـــرم الإن�س�ن وتفقده 

القـــدرة علـــى الإن�س�ت لنداء العقل الـــذي يدعوه دائمً� للبحث عـــن الحق والحقيقة، 

وب�لت�لـــي يفّوت علـــى نف�سه فر�سة حقيقية لمعرفة اهلل والحق كم� هو.  بن�ًء على ذلك 

فـــ�إّن مر�س القلب وحجـــ�ب العقل م�نع�ن اأ�س��سيـــ�ن لالإح�س��ـــس ب�لحق�ئق المعنوية 

والو�سول اإليه� والتحقق به�. 

الظلم والكفر والتكّبر أساس كّل احتجاب

مـــن الحجب والموانـــع الأ�س��سية التـــي تقف ك�ل�ســـد المنيع اأم�م هدايـــة الإن�س�ن 

وتحول ب�لت�لي دون و�سوله اإلى الهدف الأ�سيل والمعرفة الحقيقية بخ�لق الكون، ومع 

م� يترّتب على هذه المعرفة من الآث�ر واللوازم، الظلم والكفر والتكبر. 

اإّن الظلـــم الـــذي يعني و�سع ال�سيء في غير مك�نه الخ��ـــس به، والكفر الذي يعني 

اإخفـــ�ء الحقيقة بدافع جلب النفع والتحقير والتع�سب، والتكبر الذي يعني ال�ستعالء 

والترّفع على الآخرين، هي حجب تعمي ب�سيرة العقل والقلب، واأمرا�س اإذا ابتلي به� 

الإن�س�ن حرمته قطعً� من معرفة الحقيقة والتحقق به�. 

ويالحـــظ اأّن القـــراآن الكريم قد اأ�ســـ�ر اإلى هذه الحقيقة وبي�نهـــ� بتعبير دقيق في 

 .
(((

 غ�ية الروعة والجم�ل، وذلك في قوله �سبح�نه: {ڇ ڇ ڇ    ڇ ڍ}

)1)   �سورة العنكبوت، الآية: 47.
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.
(((

ہ}  ہ  ۀ      ۀ  ڻ       ڻ  {ڻ   .
(((

ۅ} ۋ  ۋ  ٴۇ   {ۈ 

 .
(((

{ڍ             ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ}

اإذن ف�لظلـــم والكفـــر والتكبـــر ب�سريح هذه الآيـــ�ت هي حجب تمنـــع الإن�س�ن من 

الت�سديق ب�لحقيقة والعتـــراف به�. وحتى لو اعترف الإن�س�ن بحقيقة م� ف�إّن الظلم 

والكفـــر يمنع�نه من العمل بم� اعتقد به عقـــاًل ويدفع�نه على م�ستوى القلب اإلى اإنك�ر 

مـــ� هو معترٌف به على حد تعبير القـــراآن الكريم بقوله تع�لى: {ٱ ٻ ٻ 

 .
(((

ٻ ٻ پپ}

جذور هذه الحجب

وممـــ� ذكرن�ه ات�ســـح اأّن القـــراآن الكريم يعلن ب�ســـكل �سريح اأّن الظلـــم، والكفر، 

والكبر والتع�لي هي حجب تمنع الإن�س�ن عن اإدراك الآي�ت والعالم�ت والدلئل الإلهية 

الوا�سحة والقطعية اأو اأن يعترف به� اإذا اأدركه�.

وهن� يطرح �سوؤال وهو: م� هي جذور هذه الموانع؟

والجـــواب: اإّن جميـــع موانـــع معرفـــة اهلل ترجع اإلـــى اأ�سل واحد وهـــو الهوى وحّب 

النف�س. وقد �سّرح القراآن الكريم بهذا المعنى: {ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   

.
(((

ۅ ۅ ۉ      ۉ ې}

 .
(((

{ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب}

 .
(((

{ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ}

)1)  �سورة الأنع�م، الآية: 33.
)2)  �سورة لقم�ن، الآية: 32.
)3)  �سورة غ�فر، الآية: 35.
)4)  �سورة النمل، الآية: 14.
)5)  �سورة البقرة، الآية: 87.

)6)  �سورة البقرة، الآية: 145.
)7)  �سورة الروم، الآية: 29.
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{حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب جت  حت خت مت ىت يت جث مث 

  .
(((

ىث يث حج}
ِتَي 

ُ
ولقـــد �سّرح الإم�م ال�س�دق Q بهذا المعنى اأي�سً� في قوله: »ولعمري ما اأ

���اُل م���ن ِقَبِل َربِِّهْم واإّنه���م َلَيَرْوَن الّدللت الوا�س���حات والعالمات البيَِّنات في  الُجهَّ

الَّ  ْنَع العجيب الُمْتَقَن الدَّ َخْلِقِهْم وما ُيَعاِيُنوَن في ملكوت ال�ّسماوات والأر�س وال�سُّ

���اِنِع ولكّنهم قوم فَتُحوا على اأنف�س���هم اأبواب المعا�س���ي و�س���ّهُلوا لها �سبيل  على ال�سَّ

ال�ّس���هوات فغلبت الأهواء على قلوبهم وا�س���تحَوذ ال�ّس���يطان ِبُظلِمِهم عليهم َوَكَذِلَك 

.
(((

 َعلى  ُقُلوِب اْلُمْعَتِدي«
ُ َّ
َيْطَبُع اهلل

فـــي هذه الروايـــة ت�سريح وا�سح اأّن اإنـــك�ر اهلل والتكذيب ب�لآيـــ�ت الإلهية هو من 

الآثـــ�ر المب��ســـرة للهوى والمع�سيـــة ولي�س معلوًل لأمور هي مـــن نت�ئج جبر المحيط. 

ولـــو علم اهلل اأن �سخ�سً� يتبع الحقيقة اإذا عرفه� واأن علة خط�إه هو الجهل ف�إنه قطعً� 

�سيجعل له طريقً� للخروج من جبر المحيط واإن ك�ن يعي�س في اأف�سد الأجواء، وهو لون 

مـــن اللطف الإلهي ب�لعب�د. وفي المق�بل ي�سمي اهلل �سبح�نه وتع�لى الأ�سخ��س الذين 

حرموا من معرفة الحقيقة ب�سبب ابتالئهم بحج�ب موانع المعرفة، ب�سّر الدواب يقول 

 .
(((

�سبح�نه: {ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ}

وعلـــى هذا الأ�س��س اإنن� نجد فـــي الت�ريخ اأ�سخ��سً� ع��سوا فـــي اأجواء ف��سدة ولم 

يكـــن لهم طريق لمعرفـــة الحقيقة ب�ل�سكل الطبيعي فوجـــدوا طريق �سع�دتهم في ظل 

العن�يـــ�ت الغيبية الإلهية، حتى اأّن اأحد اأعظم الأنبيـــ�ء الإلهيين وهو نبي اهلل مو�سى، 

ك�ن قـــد تربى فـــي اأف�سد اأجـــواء ع�سره يعني فـــي ح�سن فرعون، وقـــد ترعرع خ�تم  

الأنبي�ء محمد P و�سّب في اأحّط مجتمع�ت ع�سره اأي الجزيرة العربية.

)1)  �سورة �س، الآية: 26.
)2)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج3، �س152.

)3)  �سورة الأنف�ل، الآية: 23.
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الموانع الدائمة والمؤقتة 

اإّن موانع المعرفة قد تكون اأحي�نً� موؤقتة وق�بلة للعالج، واأخرى قد تكون دائمة وغير 

ق�بلـــة للعالج. ف�لهوى والمع�سية واآث�رهم� مـــن الظلم، والكفر والإ�سراف وغيره�... 

اإذا ظهرت ب�سورة ع�دة وملكة نف�س�نية را�سخة ومتجذرة في النف�س، ففي هذه الح�لة 

تكون الم�نعية دائمة، والإن�س�ن غير ق�در على معرفة اهلل ول اإدراك الحقيقة. 

اأمـــ� اإذا لم يتحّول الهوى واآث�ره اإلى �سفـــة ث�بتة للروح ف�إّن م�نعيته من معرفة اهلل 

تكـــون موؤقتـــة وق�بلة للعـــالج. وبتعبير اآخر كمـــ� اأّن الأمرا�س الج�سميـــة م� لم ت�سبح 

مزمنـــًة، ولم تف�سد المزاج ب�سكل ك�مل، فهـــي ق�بلة للعالج، كذلك الأمرا�س النف�سية 

مـــ� لم ت�سبح مزمنة ولم تف�سد مزاج القلب والروح الإن�س�نية ب�سكل ك�مل، فهي ق�بلة 

للعـــالج اأي�سً�. اأم� اإذا �سرى المر�س اإلى كل القلب والروح، وانعدم ال�ستعداد لإدراك 

الحق�ئـــق ب�سكل ك�مل، ففي هذه الح�لة لن يكون ق�باًل للعالج، و�سوف يحرم الإن�س�ن 

ب�سكل ت�م من معرفة اهلل.

يعّبر القراآن الكريم عن اآث�ر هذه الأمرا�س بتع�بير مختلفة مثل: الق�س�وة، الختم، 

الطبـــع، والرين وغيره�... ف�لقلب عندم� يبتلى بمر�س الهوى ي�سبح ق��سيً� على نحو 

تدريجـــي، حتى تعـــم الق�س�وة القلب كله، في�سير ك�لحجر بـــل واأق�سى اأي�سً�، وهن� لن 

يوؤثر كالم الحق فيه، ك�لم�سم�ر الذي ل يوؤثر ول ينفذ في الحجر.

يقـــول اهلل �سبح�نـــه مبّينً� هذه الحقيقة في القـــراآن الكريم: {ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ 
، فبعـــد نقل الحجج والدلئل الكثيرة والوا�سحة والق�طعة 

(((

ے ے ۓ ۓ}
ر في جذبهم نحو الحق �سبح�نه وتع�لى. لبني اإ�سرائيل، اإل اأنه� لم توؤثِّ

)1)  �سورة البقرة، الآية: 74.



100

ة
قي

ال
خ

لأ
� 

ة
بي

رت
��

يف 
 �

�
و

در

وهـــذا يعني اأّن الحج�ب قد يكون اأحي�نً� �سميكً� و�سلبً� اإلى درجة اأنه ل يمكن �سقه 

اأو اختراقه ليتمكن القلب من م�س�هدة الحقيقة.

فعندمـــ� ي�سيطر الهوى على القلب، وبتعبير القـــراآن الجميل، عندم� ي�سير الهوى 

اإلـــه الإن�ســـ�ن، ف�هلل تع�لى يقفل ب�ب المعرفة القلبيـــة، ويطبع على القلب ويختم عليه 

بقـــوة: { ٱ ٻ ٻ ٻ    ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

. {ھ  ھ   ے 
(((

. {ھ ھ ے ے  ۓ}
(((

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ}
 .

(((

ے ۓ ۓ }

اأمـــ� ب�لن�سبة للموانع الموؤقتة فيوجـــد نوع�ن من الدواء لمع�لجتهـــ� واإزالة ال�سداأ 

الـــذي لم يف�سد جوهر مـــراآة القلب بعد؛ اأحدهم� اختي�ري من خـــالل الذكر والتفكر 

ومج�هـــدة النف�ـــس، والث�ني غير اختيـــ�ري من خالل المحن والبـــالءات التي ت�سيب 

الإن�س�ن في الحي�ة الدني�. 

)1)  �سورة الج�ثية، الآية: 23.
)2)  �سورة يون�س، الآية: 74.

)3)  �سورة الأعراف، الآية: 101.
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املفاهيم الرئي�سة

للمعرفة العقلية والقلبية �سروط ينبغي مراع�ته� وموانع ينبغي تجّنبه�، فيجب   .1

اأن توجد �سرائطه� وتزال موانعه� حتى تتحقق المعرفة.

الظلم والكفر والتكبر من الحجـــب والموانع الأ�س��سية التي تحرم الإن�س�ن من   .2

الهداية، وتحول دون الو�سول اإلى المعرفة الحقيقية والتحقق به�. 

جميـــع موانـــع معرفة اهلل ترجع اإلـــى اأ�سل واحد وهو الهوى وحـــب النف�س. وقد   .3

�سرح القراآن الكريم بهذا المعنى في العديد من الآي�ت ال�سريفة. 

موانـــع المعرفة قد تكون اأحي�نـــً� موؤقتة وق�بلة للعالج، واأخـــرى قد تكون دائمة   .4

وغير ق�بلة للعالج.

الأهواء والمع��سي اإذا ظهرت ب�سورة ع�دة وملكة نف�س�نية را�سخة في النف�س،   .5

ففي هذه الح�لة تكون م�نعية المعرفة دائمة.

اإذا لـــم يتحول الهوى واآث�ره اإلى �سفة ث�بتة للـــروح ف�إن م�نعيته من معرفة اهلل   .6

تكون موؤقتة وق�بلة للعالج.

عندم� ي�سيطر الهوى على القلب، وبتعبير القراآن الجميل، عندم� ي�سير الهوى   .7

اإلـــه الإن�س�ن، ف�هلل تع�لى يقفل ب�ب المعرفة القلبية، ويطبع على القلب ويختم 

عليه بقوة.

الموانـــع الموؤقتة يوجـــد نحوان لمع�لجته�؛ اأحدهم� اختيـــ�ري من خالل الذكر   .8

والتفكـــر ومج�هدة النف�س، والث�نـــي غير اختي�ري من خالل المحن والبالءات 

التي ت�سيب الإن�س�ن في الحي�ة الدني�.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

متى تتحّقق المعرفة ال�سحيحة عند الإن�س�ن؟  .1

م� هي اأهم الموانع التي تحول دون تحقق المعرفة الحقيقة؟  .2

م� هو عالج الموانع الموؤقتة التي تحول دون تحقق المعرفة؟  .3
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

(((
ة�مبتالء�م�أ�بي�ء�وم�أو��ي�ء�وم��وؤلني� ف���فا���قم

اعلـــم وقـــد �سبق من� الحديث ب�أّن كّل عمل ي�سدر عـــن الإن�س�ن، بل كّل م� يقع منه 

في ع�لم ُملك الج�سم، وك�ن مدَركً� للنف�س، يترك اأثرًا لدى النف�س، من دون فرق بين 

الأعمـــ�ل الح�سنـــة اأو ال�سيئة، ومن دون فرق بين اأن يكون العمل من نوع الأفراح اأو نوع 

بنقطة بي�س�ء ونقطة �سوداء فمثاًل: اإن 
 (((

الأتراح. وقد ُعّبر عن هذا الأثر في الأخب�ر

كل لـــذة مم� يلتذ الإن�س�ن به من المطعوم�ت اأو الم�سروب�ت اأو المنكوح�ت اأو غيره�، 

يترك اأثرًا في النف�س، ويح�سل تعلقً� ومحبة في عمق الروح تج�ههـ  ال�سيء الذي تمتع 

فيـــه ـ ويزداد توجه النف�س اإليه. وكلم� توّغل في اللذائذ والم�ستهي�ت اأكثر، ازداد تعلق 

النف�ـــس وحّبهً� لهذا الع�لـــم اأكثر، وغدا ركونه واعتم�ده على هذا الع�لم اأكبر، فتتربى 

النف�ـــس وترت��س على التعلق ب�لدني�. وكلم� ك�نت المتع في ذائقته اأحلى، ك�نت جذور 

محّبة الدني� في قلبه اأكثر. وكلم� توفرت و�س�ئل العي�س والع�سرة والراحة ب�سكل اأوفى، 

اأ�سبحـــت دوحة التعلق ب�لدني� اأقوى وكلم� اأقبلـــت النف�س على الدني� اأكثر، كلم� ك�نت 

غفلتـــه عـــن الحق وع�لم الآخـــرة اأكثر. ف�إّن نف�ـــس الإن�س�ن اإذا ركنت اإلـــى الدني� كليً� 

و�س�ر توجهه� م�ديً� ودنيويً�، ان�سرف عن الحق المتع�ل ودار الكرامة نه�ئيً� و{ے 

. ف�لنهم�ك في بحر اللذائذ والم�ستهي�ت ي�سرف الإن�س�ن 
(((

ے   ۓ ۓ ڭ}
اإلـــى حّب الدني� من دون اختيـــ�ر، وحّب الدني� يوجب النفور عن غيره�، والإقب�ل على 

الُملـــك ـ الم�دي�ت ـ ي�سبـــب الغفلة عن الملكوت ـ ع�لم الغيـــب ـ. وكذلك العك�س فلو اأّن 

)1)   الإم�م الخميني {، الأربعون حديثً�، الحديث الخ�م�س ع�سر، �س287.
)2)  عن اأبي جعفر Q ق�ل: »م� من عبد اإل وفي قلبه نقطة بي�س�ء ف�إذا اأذنب خرج في النقطة نقطة �سوداء ف�إن ت�ب 
ذهب ذلك ال�سواد واإن تم�دى في الذنوب زاد ذلك ال�سواد حتى يغطي البي��س، ف�إذا تغطى البي��س لم يرجع اإلى 

�س�حبه اإلى خير اأبدًا«. ال�سيخ الكليني، اأ�سول الك�في، ج2، �س273 »كت�ب الإيم�ن والكفر، ب�ب الذنوب « ح 20.

)3)   �سورة الأعراف، الآية: 176.
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الإن�ســـ�ن ا�ستـــ�ء من �سيء و�سعـــر بب�س�عته، ا�ستدعـــت �سورة ذلك ال�ســـيء الكراهية 

والنفور، وكلم� ك�نت تلك ال�سورة في النف�س اأقوى ك�ن النفور والنزج�ر منه� اأكثر.

 فمثاًل: اإذا دخل �سخ�س على بلد وابُتلى ب�أ�سق�م واآلم فيه وع�نى من ورائه م�س�كل 

داخليـــة وخ�رجية لكرهه وتنّفر منه وكلم� ك�نت مع�ن�تـــه اأكثر ك�ن هروبه ونفوره منه 

اأكثـــر واإذا وجد مدينة اأف�سل منه لأقبل عليه� واإن لم ي�ستطع التحرك نحوه�، ل�ست�ق 

اإليه� وتوّجه قلبه نحوه�. ف�لإن�س�ن اإذا ع��س هموم الدني� واآلمه� واأ�سق�مه� وم�س�كله� 

وعن�َءهـــ� و�سعر بـــ�أن اأمواج الفتن والمحن تزحف نحوه، قّل تعلقه به�ـ  اأي الدني�ـ  وقّل 

ركونه اإليه� ونفر قلبه منه�. واإذا اعتقد بوجود ع�لم اآخر، وف�س�ء رحب ف�رغ من جميع 

اأنـــواع ال�سق�ء والتع��سة، ارتحل اإليه. واإذا لم يتمكن من ال�سفر بج�سمه لذهب بروحه 

وبعـــث بقلبه اإلى ذلك الع�لم. ووا�سح جـــدًا اأن المف��سد الروحية والخلقية وال�سلوكية 

ب�أ�سره� تنجم عن حب الدني� والغفلة عن اهلل �سبح�نه وع�لم الآخرة، واإن حّب الدني� 

 .
(((

راأ�س كل خطيئة

فـــي حين اأّن ال�سالح الروحـــي والخلقي وال�سلوكي ينبعث مـــن التوّجه نحو الحق، 

ودار الكرامـــة ـ ع�لم الآخرة ـ ومن الالمب�لة ب�لدني� وعـــدم النبه�ر بزخ�رفه�. اإذًا، 

علمنـــ� من هذا التمهيد بـــ�أّن لطف الحق تب�رك وتع�لى وعن�يتـــه كلم� �سملت �سخ�سً� 

اأكثـــر، وو�سعتـــه رحمة الـــذات المقد�ســـة ب�سورة اأوفـــى، كلم� اأبعـــد �سبح�نه عن هذا 

الع�لـــم وزخرفـــه اأكثر، ودفـــع عنه اأمواج المحـــن والفتن اأكثر، حتـــى تنقلع رغبته في 

الدنيـــ� وزرك�سته�، ووّجه وجهه ح�سب م�ستوى اإيم�نه اإلى ع�لم الآخرة وارتبطت روحه 

بذلك الع�لم. واإن لم تكن جدوى من احتم�ل �سدائد المحن اإّل هذه الجهة ـ النزج�ر 

والإعرا�س عن الدني� والإقب�ل نحو الآخرة ـ وحده�، لكفى.

الإم�م الخميني}

)1)  عـــن الإمـــ�م علي بن الح�سين Q: »حب الدنيـــ� راأ�س كل خطيئة«. ال�سيخ الكليني، اأ�ســـول الك�في، ج2 �س131، 
كت�ب الإيم�ن والكفر، ب�ب ذم الدني� والزهد فيه�، ح 11.



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يتعّرف اإىل ال�سرائط الأ�س��سّية حل�سول لق�ء اهلل تع�ىل.1-  

يبـــّ� اأّن الو�سول اإىل اهلل يتحّقق مـــن خالل الإمي�ن به والهجرة 2-  

اإليه.

ي�ستـــدل على اأّن اجله�د يف �سبيل اهلل هـــو اأف�سل الأعم�ل املقّربة 3-  

من �س�حته املقّد�سة.

الدرس السابع

 الطريق نحو الكمال
)اإليمان - الهجرة - الجهاد(
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مقّدمة

ك�ن بحثن� يدور حول عدم وجود كم�ٍل لالإن�س�ن اأرفع من لق�ء اهلل والح�سور الدائم 

فـــي مح�سره. ف�أّي �سع�دة اأكبر لالإن�ســـ�ن من التقّرب اإلى الكم�ل المح�س؟ واأّي مق�م 

اأرفـــع له مـــن �سيرورته عند اهلل؟! فـــ�إذا ك�ن كم�ل الإن�س�ن في التقـــّرب اإلى اهلل فم� 

هـــو الطريق المو�سل اإلى ذلـــك؟ واإذا ك�نت �سع�دة الإن�س�ن فـــي اأن يكون الحّق تع�لى 

ح��سرًا دائمً� في حي�ته فال يغيب عنه طرفة عين اأبدًا، فم� هو ال�ّسبيل اإلى ذلك؟

أسس الطريق 

اإّن الآيـــة الكريمـــة الت�ليـــة مـــن كتـــ�ب اهلل العزيز تبّيـــن لن� جوانب هـــذا الطريق 

راط الإلهي الم�ستقيم، يقول  الأ�س��سّية والتي بمراع�ته� ي�سع الإن�س�ن قدمه على ال�سّ

تع�لـــى في محكم كت�بـــه {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ 
. ف�لآيـــة ت�سير ب�ســـكل وا�سح اإلى اأّن الإيمـــ�ن، والهجرة، والجه�د في 

(((

پ ڀ}
�سبيل اهلل، من العوامل الأ�س��سّية التي تمّهد الأر�سّية للق�ء الحق والو�سول اإلى درجٍة 

عظيمـــة عنده كم� ق�ل عّز ا�سمه: {ېئ ىئ ىئ ىئی}، ليكون في نه�ية المط�ف من 

الف�ئزين {ی ی ی}. اإذًا، ف�سرط التقّرب اإلى اهلل و�سيرورة الإن�س�ن عند 

)1)   �سورة التوبة، الآيت�ن: 20 - 21.
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حيـــح والواعي،  اهلل كمـــ� هـــو ح�ل ال�ّسهيد هو فـــي اأن يتحّلى المج�هـــد ب�لإيم�ن ال�سّ

ثـــم ي�سّمـــر عن �س�عد الهّمة ليه�جر اإلى اهلل ور�سوله، ثـــم ينزل اإلى ميدان المج�هدة 

ومق�رعـــة الأعـــداء بهّمٍة ع�ليـــة وب�أ�ٍس �سديد حتـــى ين�ل �سرف القتل فـــي �سبيل اهلل، 

في�ســـل اإلـــى م� ل عيـــن راأت، ول اأذن �سمعـــت، ول خطر على قلب ب�ســـر، فين�جي ربه 

ق�ئاًل: »اإلهي بك هام���ت القلوب الوالهة، وعلى معرفتك جمعت العقول المتباينة، 

.
(((

فال تطمئّن القلوب اإّل بذكراك، ول ت�سكن النفو�س اإّل عند روؤياك«

اإليمان واللقاء

الإيم�ن من �سوؤون الب�سر وميولهم التي خلقت معهم، ف�أن نقول »اإن�س�ن« فهذا يعني 

اأّننـــ� اأم�م ك�ئـــن يمتلك مياًل طبيعيً� نحو الإيم�ن ب�سيء مـــ�، فال يخلو اإن�س�ن من هذا 

الميـــل اأو ال�سعور. والإيم�ن هو نوع من الإذع�ن اأو الّت�سليم لحقيقة اأو ل�سيء نعتقد اأنه 

حقيقـــة، والّنف�س التـــي توؤمن به تعي�س ح�لة من الخ�ســـوع اأو الّت�سليم له. والإيم�ن في 

الإ�سالم يق�بل الكفر وهو الذي يكون ح�س�ب الب�سر في يوم القي�مة على اأ�س��سه، وهو 

الإيم�ن ب�هلل الواحد الأحد الذي خلق كّل �سيء وهو رّب الع�لمين. ف�لإيم�ن الإ�سالمي 

يختلـــف عـــن اأّي اإيمـــ�ن اآخر، وبمعرفتـــه يمكن اأن نقـــول اإّن كّل اإيم�ن اآخـــر هو الكفر 

 من الأي�م. 
ٍ
الحقيقّي الذي �سوف يظهر في يوم

لقـــد خلق اهلل الإن�س�ن لكي ي�سل اإلى هدٍف واقعـــّي تتحّقق عنده �سع�دته المطلقة 

وكم�لـــه النه�ئـــي، وهو لم يط�لبـــه ب�لإيمـــ�ن اإل لدخ�لته في تحّقق الهـــدف النه�ئي. 

ويمّثـــل لق�ء اهلل ودخول جّنته هـــذه ال�سع�دة المطلقة التي هي هدف الإن�س�ن {ڦ 

، ومـــ� لـــم يدخـــل هذا الإن�س�ن اإلـــى الجّنة فهو 
(((

ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ   ڃ}
مـــن اأ�سح�ب الن�ر وال�ّسق�ء الأبـــدي. وبمراجعة الآي�ت التي تحّدثت عن �سروط الفوز 

)1)   الإم�م زين الع�بدين )ع(، ال�سحيفة ال�سج�دية، من�ج�ة الذاكرين.
)2)   �سورة الن�سق�ق، الآية: 6.
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ب�لجّنـــة والّنجـــ�ة من العذاب، نجد اأّن الإيم�ن ب�هلل عّز وجّل هـــو الع�مل الأ�س��سّي بل 

الوحيد، لأن كّل العوامل الأخرى ل تقف اإلى ج�نبه بل تنبع منه {ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

. وكذلـــك اإذا راجعنـــ� 
(((

ٿ ٹ ٹ ٹ      ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ       ڦ ڦ  ڄڄ}
جميـــع الآي�ت التي تحّدثت عـــن �سبب الّدخول اإلى جهّنم والعـــذاب الإلهي والحرم�ن 

مـــن لق�ء الحق تع�لى، نجـــد اأّن ال�ّسبب الوحيد هو الكفر بـــ�هلل �سبح�نه {ڄ ڄ 

. و�سّر ذلك اأّن الإيم�ن والكفر 
(((

ڃ         ڃ ڃ ڃ    چچ چ چ}
هم� الموّجـــه لم�سيرة الإن�س�ن فم� يوؤمن به الإن�س�ن ويعتقد به هو الذي �سيكون هدفه 

النه�ئـــي، واأولئـــك الذين اآمنـــوا ب�هلل حقـــً�، وتوّجهوا اإليـــه وطلبوه، و�سلكـــوا الطريق 

المـــوؤّدي اإليه، ك�نـــت ع�قبتهم الو�سول اإليـــه ودخول جّنته التي هي مقـــ�م لق�ئه. فال 

اإمك�نيـــة للو�ســـول اإلى هذه المنزلة الّرفيعة اإل بعد الإيم�ن بـــه تع�لى وب�إمك�نية لق�ئه 

، {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ 
(((

{ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ}

. والقـــراآن الكريـــم يحّدثن� ويوؤّكد لنـــ� على اأّن �سع�دة الأفـــراد والمجتمع�ت 
(((

ٿ}
تكمـــن في اإيم�نه�، واأّن �سق�ءهم ح��سل كفرهم، ف�لخير يبداأ من الإيم�ن وينمو معه، 

وال�سّر م�ستبطن في الكفر وي�ست�سري به. اأَم� اأولئك الذين اآمنوا بغير اهلل الواحد الذي 

بيده كّل خيـــر، ف�سيتحّركون نحو كم�لت وهمّية، واأ�سي�ء يظّنون الخير فيه� وال�سع�دة 

المن�ســـودة منه�، ولكّنهم في النه�ية �سيدركـــون اأّن م� اآمنوا به لم يكن الإله الحقيقّي 

اأ�سل كّل خير ومفي�س كّل نعمة.

ول �سّك اأّن الإيم�ن وحده ل يكفي للو�سول اإلى ال�سع�دة، ف�لإيم�ن اإذا لم ي�سل اإلى 

درجٍة يحّرك معه� الإن�س�َن نحو مفي�س الخير والكم�ل ف�إّنه لن يكون موؤّثرًا. بل الإيم�ن 

)1)   �سورة الأنع�م، الآية: 158.
)2)   �سورة اآل عمران، الآية: 12.

)3)   �سورة البقرة، الآية: 46.
)4)   �سورة هود، الآية: 29.
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الـــذي يوّلد ال�ّسعي هو الذي �سيكون موؤّثـــرًا، واأعظم اأثٍر لالإيم�ن الواقعي هو اأّنه يجعل 

قلـــب �س�حبه متوّجهـــً� ومقباًل اإلى اهلل �سبح�نـــه وتع�لى، بينم� يكـــون الكفر اإعرا�سً� 

واإغالقً� لهذا القلب اأم�م كّل خير و�سع�دة ين�سره� الرحمن في عب�ده ومخلوق�ته. اإذًا، 

م� ينبغي اأن يتعّلق به الإيم�ن ليكون اإيم�نً� اإ�سالمّيً�، هو الإله الذي بيده كّل خير وكم�ل 

و�سع�دة ي�سبو اإليه� الإن�س�ن.

وهـــذا هو الّتوحيـــد ومعنى اأن يكون المـــرء موّحدًا. ف�لتوحيد لي�ـــس مجّرد اعتق�د 

بـــ�أّن اهلل خ�لـــق كّل �سيء واأنه لم ي�سرك معه اأحدًا في خلقه، بـــل يعني اأي�سً� العتق�د 

بـــ�أن كّل خيـــر نريده اأو نحت�ج اإليه فهو موجود عنـــد اهلل، وعلين� اأن نطلبه منه. ونف�س 

هـــذا العتقـــ�د يعّد درجًة مـــن درج�ت الإيم�ن، وهـــو اإذا ا�ستولى على قلـــب الإن�س�ن، 

ف�أخـــرج كّل مـــ� ين�في هذا العتقـــ�د الحقيقّي من قلبه، ف�إّن �س�حبـــه ي�سل اإلى اأعلى 

درجـــ�ت الإيمـــ�ن. لأّن الإيم�ن الك�مل هو الذي يكون القلـــب معه هلل وحده دون �سواه، 

فتكون جميع تحّرك�ت هذا الإن�س�ن اإلهية، وعنده� ي�سبح في اأعلى درج�ت ال�ستعداد 

ل�ستقب�ل األط�ف الحق ومواهبه ال�سنّية.

واأّم� الو�سيلة الف�سلى لنيل هذه الدرجة من الإيم�ن وتعميقه� وتر�سيخه� في القلب 

 .
(((

ىت} مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  {حب  �لـــح  ال�سّ العمـــل  فهـــي 

 واأهـــّم هذه الأعمـــ�ل المقّربة اإلى اهلل واله�ديـــة اإليه الهجرة والجهـــ�د في �سبيل اهلل 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  {ۈ 

.
(((

ىى ائ ائ ەئ ەئ  }

)1)   �سورة طه، الآية: 75.
)2)   �سورة الأنف�ل، الآية: 74.
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الهجرة في سبيل الله

من ك�ن يريد اهلل تع�لى فعليه اأن يه�جر اإليه. والهجرة اإلى اهلل هي التعبير العملّي 

عـــن الإيمـــ�ن به، لذا قـــ�ل تع�لى في كت�بـــه العزيـــز: {ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

. ف�لخطـــوة الث�نيـــة بعد الإيم�ن بـــ�هلل والعتق�د العقلي 
(((

گ گ گ ڳ ڳڳ }
والقلبي به هي الهجرة في �سبيله، والإن�س�ن م� دام حّيً� فهو مكّلف بهذه الهجرة، وهي 

على اأنواع ومراتب:

منهـــ�: اأن يه�جر الإن�س�ن من بالد الكفر والم�سركيـــن اإلى دي�ر الإ�سالم، التي   .1

ي�ستطيع اأن يوؤّدي فيه� تكليفه، وي�أمن فيه� على دينه، {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې   ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئ 
 .

(((

ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ}

ومنهـــ�: اأن يتـــرك الّدنـــ�ءة، ويهجر الخب�ئـــث، ويتجّنب المع��ســـي التي تحول   .2

بينـــه وبين لق�ء ربـــه والّظفر بجّنته، وهي قوله تع�لى في كت�به العزيز، {ۆ   

.
(((

ۆ}

ومنهـــ�: الهجرة ب�لبدن عـــن مخ�لطة اأهل الع�سي�ن والف�ســـوق، ومج�ل�سة اأهل   .3

البغـــي والطغي�ن، واأبن�ء الدنيـــ� الذين يعيقونه عن التوّجـــه لالآخرة. والهجرة 

ب�لقلب عن الموّدة لهم والميل اإليهم، وترك الع�دات والتق�ليد المخ�لفة لل�سرع، 

والعتب�رات الوهمّية التي تمنع الإن�س�ن من �سلوك طريق الآخرة، وتكون ع�ئقً� 

مـــن ال�ّسفر اإلى اهلل. ففي المجتمع الم�ّدي يتقّيد الإن�س�ن بع�دات وهمّية اعت�د 

عليهـــ� اأهل الدني� حتى اأ�سبح قي��س الّنفع وميـــزان الخ�س�رة مبينً� عليه�. كم� 

مت في المج�ل�س العلمّية  جـــرت الع�دة اأن ين�سب الجهل اإلى كّل من يلتزم ال�سّ

)1)   �سورة الأنف�ل، الآية: 72.
)2)   �سورة الن�س�ء، الآية: 100.

)3)   �سورة المّدثر، الآية: 5.
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اأو غير العلمّية، اأو اأن يعتبر الّته�فت اإلى الجلو�س في �سدر المجل�س دلياًل على 

نع في الكالم والت�سّدق به دليٌل  الّرفعـــة والمنزلة الع�لية، اأو اأن يعتبـــر اأن الت�سّ

عة و�سعف الموقف  على �سعة الّطالع والفهم، وخالفه دليل على الحق�رة وال�سّ

وال�سخ�سّية. بـــل على الإن�س�ن الموؤمن حقً� اأن يغ�ّس النظر عن كل هذه الأمور 

واأن يهجره� دون اأّي خوف اأو وجل، وهي قوله تع�لى في كت�به العزيز:{ڑ 

 .
(((

ک ک ک ک گ گ}
ومنه�: اأن يهجـــر الإن�س�ن اأن�نّيته، ويخرج من بيت نف�سه المظلم، وحّبه لذاته،   .4

بهدف الق�س�ء على اأهواء الّنف�س حتى يقدر اأن ي�سع قدمه على ب�س�ط الّتوحيد، 

. وهـــذه هـــي الهجـــرة 
(((

ويدخـــل عندهـــ� فـــي م�سمـــ�ر {ڄ   ڄ ڄ  ڃ     ڃ   }

الحقيقّية اإلى اهلل حيث يدو�س الإن�س�ن على اأهوائه واأن�نّيته وييّمم وجهه �سطر 

الإلـــه والمعبود الأوحد، وهي الهجرة التي قـــ�ل اهلل تع�لى فيه�: {ڌ ڎ   ڎڈ 

. وجـــ�ء فـــي بع�س التف��سير في 
(((

ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک  ک  ک    گ   }

تف�سير قوله تع�لـــى {ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئ 

، اأّن البيـــت في الآية ُيحمل على معنييـــن؛ على البيت الظ�هري 
(((

ۈئ ۈئ ېئېئ}
وهـــو المنزل، وعلى البيت الب�طني وهو بيت النف�ـــس. فكّل من يه�جر من بيت 

النف�ـــس الأّم�رة ب�ل�سوء بهدف التوّجه اإلـــى اهلل ق��سدًا لق�ءه، ف�إّن اأجره وثوابه 

على اهلل، وهو �سوف يوّفيه اإّي�ه حتمً� حتى ولو اأدركه الموت في الأثن�ء. 

)1)   �سورة المزمل، الآية: 10.
)2)   �سورة البقرة، الآية: 156.

)3)   �سورة العنكبوت، الآية: 26.
)4)   �سورة الن�س�ء، الآية:  100.
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الجهاد في سبيل الله

على الإن�س�ن الذي يبحث عن ال�ّسبيل الأ�سلم لتعميق الإيم�ن وتثبيته في الّنف�س طمعً� 

فـــي الهدايـــة، اأن يبحث عن اأف�سل الأعم�ل التي تبرهن عـــن �سّحة و�سالمة مق��سده 

 �سّحت هجرته اإلى رّبه، بل 
(((

واأهدافه. فلي�س كّل من اّدعى {ى ائ ائ  ەئ ەئ}

عليـــه اأن يقّدم الأدّلة التي تثبت �سّحـــة نّيته و�سدقه في الطلب. واأف�سل و�سيلة لإثب�ت 

هـــذا المّدعى هـــو انتخ�ب اأف�سل الأعم�ل التـــي تقّربن� اإلى اهلل وتدنينـــ� منه. وُيعتبر 

 Q الجه�د في �سبيل اهلل من اأف�سل الأعم�ل واأحمزه�، فقد �ُسئل اإم�من� ال�س�دق

الة لوقتها وبّر الوالدين والجهاد  ذات مّرة: اأي الأعم�ل اأف�سل؟ فق�ل Q: »ال�سّ

. وعنه Q اأي�سً� اأّنه ق�ل: »الجهاد اأف�س���ل الأ�سياء بعد 
(((

في �س���بيل اهلل عّز وجّل«

، وهـــو اأ�سرف الأعمـــ�ل اأي�سً� كم� ق�ل اأميـــر الموؤمنين Q:»الجهاد 
(((

الفرائ����س«

.
(((

اأ�سرف الأعمال بعد الإ�سالم، وهو قوام الدين، والأجر فيه عظيم«

ومن�ســـ�أ هذه العظمة والأهّمية؛ اأنه مـــ� �سلحت دني� ول دين اإّل ب�لجه�د. فعن اأمير 

���َرُه  الموؤمنيـــن Q اأّنـــه ق�ل: »اإن اهلل عّز وج���ّل فر�س الجهاد وعّظمه، وجعله َن�سْ

. وكيف ل تكون له هذه العظمة وهو 
(((

���َره،ُ واهلل ما �س���لَحت دنيا ول دين اإل به« ونا�سِ

���بر واليقين والعدل  مـــن اأرك�ن الإيمـــ�ن كم� ق�ل Q: »الإيم���ان اأربعة اأركان ال�سّ

. وقـــد حّدد ر�ســـول اهللP المنهج العملـــي لالإ�سالم واخت�ســـره بكلمٍة 
(((

والجه���اد«

. فمن اأراد 
(((

 اأّمتي الجه���اد«
(((

واحـــدة في الجه�د فـــي �سبيل اهلل حيث ق�ل: »�س���ياحة

)1)   �سورة ال�س�ف�ت، الآية: 99.
)2)   ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �س 158.

)3)   م. ن،ج 5، �س 3.
)4)   م. ن، ج 5، �س 36.
)5)   م. ن، ج 5، �س 8.

)6)    الميرزا النوري، م�ستدرك  الو�س�ئل،ج11،�س16.
)7)   ال�سي�حة: تعني الطريق والمنهج.

)8)   الميرزا النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج11، �س14.
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اّتب�ع �سبيل الحق ل طريق له اإلى ذلك اإّل ب�لجه�د.

والجهـــ�د في �سبيل اهلل على ق�سمين كمـــ� اأخبر بذلك ر�سول اهلل الأكرمP حيث 

ُروي اأنـــهP ا�ستقبل �سرّية ك�ن قد بعثه� للقت�ل فق�ل له� بعد عودته�: »مرحباً بقوم 

ق�س���وا الجهاد الأ�س���غر، وبقي عليهم الجهاد الأكبر، فقيل له: وما الجهاد الأكبر، 

. الجهـــ�د الأ�سغر وهو مواجهـــة العدّو الخ�رجي مـــن الكّف�ر 
(((

ق���ال: جه���اد النف����س«

واأعـــداء الإ�سالم، الذين يمنعون اإق�مة حكـــم اهلل تع�لى على الأر�س، وهذه المواجهة 

لهـــ� اأ�سك�ٌل عديـــدة: ع�سكرية واأمنية و�سي��سية وثق�فيـــة واقت�س�دية وغيره�... وهذا 

 :Q الجه�د الأ�سغر هو درع اهلل الح�سينة وجّنته الوثيقة، كم� عن اأمير الموؤمنين

���ة اأوليائه، و�س���ّوغهم  »اأم���ا بع���د، فاإن الجه���اد باب من اأبواب الجنة فتحه اهلل لخا�سّ

كرام���ة من���ه له���م ونعمة ذخره���ا. والجهاد هو لبا����س التقوى، ودرع اهلل الح�س���ينة، 

 .
(((

وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه األب�سه اهلل ثوب الذل و�سمله البالء«

اأمـــ� الجهـــ�د الأكبر فهو مح�ربـــة العدّو الب�طني، وهـــو الأهواء والنف�ـــس الأّم�رة. 

ووظيفـــة المج�هـــد الأ�س��سّية الق�س�ء على هذا العدّو الب�طنـــي والنت�س�ر عليه، وهو 

اأ�ســـّد فتكً� وخطرًا من العدّو الخ�رجي بل ومن اأخطر الأعداء على الإطالق كم� اأخبر 

عـــن ذلك اأمير الموؤمنين Q حيـــن اأو�سى ق�ئاًل:  »اهلل اهلل ف���ي الجهاد لالأنف�س 

فهي اأعدى العدّو لكم، اإنه تبارك وتعالى قال اإن النف�س لأّمارة بال�س���وء اإل ما رحم 

 .
(((

ربي، واإن اأول المعا�سي ت�سديق النف�س، والركون اإلى الهوى«

وقد �سّمى النبيP هذا الجه�د ب�لأكبر، لأن الهزيمة فيه هي الهزيمة الحقيقية، 

والنت�س�ر فيه هو النت�س�ر الأكبر. ف�لهزيمة في �س�حة الجه�د الأ�سغر لي�ست هزيمة 

فـــي الحقيقة بل هي نيل اإحدى الح�سنييـــن، اأّم� في �س�حة الجه�د الأكبر ف�إّن الإن�س�ن 

)1)    الميرزا النوري، م�ستدرك  الو�س�ئل، ج11، �س137.
)2)   ال�سيخ الكليني، الك�في، ج5، �س4.

)3)    الميرزا النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج11، �س138. 
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اإذا ف�ســـل في مح�ربة الّنف�س الأّمـــ�رة ب�ل�ّسوء، ف�إنه� �ست�سيطر عليه وت�سبح هي الآمر 

والن�هـــي في مملكة وجـــوده، فيخرج بذلك من ميدان العبودّيـــة هلل ليدخل في ميدان 

عبودّيـــة الّنف�س والط�عة له� في�سقط في اأ�سفل �س�فلين {ٱ ٻ ٻ ٻ    ٻ پ 

 ،
(((

ٹ} ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
وربم� ل يتمّكن من جبران هذه الخ�س�رة بعده� اأبدًا.

ف�لنف�ـــس جّراء التعّلق بزينة الدني� و�سهواته� ت�سبح م�سغوفة به�، فتدعو �س�حبه� 

لرتك�ب الخط�ي� وتزّين له ال�سّيئ�ت، وهي ل تزال على هذا المنوال حتى ت�سبح اأّم�رة 

ب�ل�ســـوء ل يهـــداأ له� خ�طر اإل اإذا دعت واأمرت ب�ل�سّيئـــ�ت. وقد اأ�س�ر القراآن اإلى هذه 

. ف�ّلنف�س 
(((

الحقيقـــة بقولـــه {پ پ پ پ ڀ    ڀ ڀ  ڀٺ ٺ   ٺ ٺ ٿ }

اإذا تركـــت و�س�أنهـــ� واأهملت تربيته� تكون مب�درة اإلى المع��ســـي وت�أمر ب�ل�سوء دائمً�، 

وال�ستثنـــ�ء هو م� خرج برحمـــة اهلل تع�لى ب�لتربية والمج�هدة. وعليه ن�سل اإلى هذه 

النتيجة؛ اأن من اآمن ب�هلل حّق الإيم�ن، وه�جر اإليه، وج�هد في �سبيله، فهو في اأعظم 

درجـــة عند اهلل، وهـــو من الف�ئزيـــن {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

.
(((

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی}

)1)   �سورة الج�ثية، الآية: 23.
)2)   �سورة يو�سف، الآية: 53.
)3)   �سورة التوبة، الآية: 20.
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املفاهيم الرئي�سة

لق�ء الحّق عّز وجّل والتقّرب اإليه يح�سل بثالثة اأمور: الإيم�ن به، حّق الإيم�ن،   .1

الهجرة اإليه وترك كل م� �سواه، والجه�د في �سبيله.

الإيمـــ�ن هو من �ســـوؤون الب�سر وميولهم التـــي خلقت معهم، ف�أن نقول »اإن�س���ان«   .2

فهذا يعني اأّنن� اأم�م ك�ئن يمتلك مياًل طبيعيً� نحو الإيم�ن ب�سيء م�.

الإيمـــ�ن وحده ل يكفي للو�سول اإلـــى ال�سع�دة، ف�لإيم�ن اإذا لم ي�سل اإلى درجٍة   .3

يحّرك معه� الإن�س�َن نحو مفي�س الخير والكم�ل ف�إّنه لن يكون موؤّثرًا. 

ل يمكـــن اأن يدنـــو الإن�س�ن من �س�حـــة الحّق اإّل بعد اأن يهجـــر كل م� يعيقه عن   .4

التوّجه اإليه، ومن اأهم هذه الموانع: الذنوب، اأهل الب�طل وال�سوء، وحّب الّنف�س 

والذات.

مـــن ك�ن يريد اهلل تع�لـــى فعليه اأن يه�جر اإليه. والهجـــرة اإلى اهلل هي التعبير   .5

العملّي عن الإيم�ن به.

الجهـــ�د فـــي �سبيل اهلل هو اأف�ســـل الأعم�ل التي تدني الإن�س�ن مـــن ربه لأّنه م�   .6

�سلح الدين ول الدني� اإل به.

الجهـــ�د فـــي �سبيل اهلل على نحويـــن؛ اأ�سغر وهو جه�د العـــدو الظ�هري للدين   .7

والإ�سالم، وب�طني وهو النف�س الأم�رة ب�ل�سوء والأهواء.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

لم عّد الإيم�ن ب�هلل ال�سرط الأّول ل�سلوك طريق اللق�ء والقرب من اهلل؟  .1

تحّدث عن مراتب ودرج�ت الهجرة اإلى اهلل تع�لى.  .2

الجه�د في �سبيل اهلل على ق�سمين اذكرهم� وتحّدث عنهم�.  .3
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

م�رارة�وم�ار�د

الهجرة والجه�د هم� الركن�ن الأ�س��سّي�ن اللذان ي�ستند اإليهم� الإ�سالم من الن�حية 

ة كّلم� تحّدث  الجتم�عيـــة، وقد حر�س القراآن الكريم على اإح�طتهمـــ� بقد�سّية خ��سّ

عنهم�، كم� اأنه عّظم وقّد�س درجة المه�جرين والمج�هدين اأكبر تعظيم وتقدي�س.

الهجـــرة تعني التخّلي عن البيت والأهل والوطن والبتعـــ�د عنه� والتوّجه اإلى دي�ر 

ي�ع. وفي كثير مـــن الآي�ت القراآنية نرى كلمتي الهجرة  الإيمـــ�ن حفظً� للّدين من ال�سّ

والجهـــ�د قـــد ذكرتـــ� معـــً�؛ {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

.
(((

ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ      }
والهجـــرة هي ك�لجه�د، حكم غير ث�بـــت في ال�سرع الإ�سالمـــي، ولكنه من اأرك�نه 

الأ�س��سّيـــة واأحك�مـــه الحّية، بمعنـــى اأّن من المحتمـــل اأن تطراأ ظـــروف ت�سبح معه� 

الهجرة واجبً� �سرعّيً� وفر�سً� يجب على الم�سلم اأداوؤه. 

ولقـــد ورد للهجرة وكذلك الجه�د تف�سير اآخر غير م� تقـــّدم، فقد ف�ّسرت الهجرة بهجر 

، المه�جر من هجر ال�سّيئـــ�ت. فم� هو ن�سيب هذا 
ً
المع��ســـي والذنوب والبتع�د عنهـــ�. اإذا

حة ي� تـــرى؟ وهل اأّن من تلّوثـــت نف�سه ب�لذنوب ثم تـــ�ب واأ�سلح واغت�سل  التف�سيـــر مـــن ال�سّ

 لأنه هجر الذنوب وابتعد عنه�؟ لو اأخذن� بهذا 
ً
بمـــ�ء التوبة المطّهر �سي�سبـــح بذلك مه�جرا

التف�سير لأ�سبح جميـــع الت�ئبين في الع�لم مه�جرين لأنهم هجروا الذنوب والمع��سي ون�أوا 

عنهـــ�، اأمث�ل ف�سيل بـــن عي��س، وب�سر الح�في وغيرهم� كثيـــر... ولهذا المنحى في تف�سير 

، والمج�هد هو 
(((

، حيث اإّن »المجاهد من جاهد نف�سه«
ً
الهجرة �سبيه في ب�ب الجه�د اأي�س�

)1)   �سورة الأنف�ل، الآية: 74.
)2)   الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج15، �س163.



119

دم
ر�
ي
�م
ف
ة�
ار
ر
م�
ف�
��
ل�
��
-م
��
��
ن
م�
و�
ح
��
�
ر�
ط
م�

من يج�هد النف�س الأّم�رة ب�ل�ّسوء واأهواءه� الداخلية، ومعروف اأّن ال�سراع الداخلي موجود 

ب��ستمرار، ق�ئم بين النف�س واأهوائه� من جهة، والعقل من جهة اأخرى. يقول اأمير الموؤمنين 

. وخال�سة م� تقّدم اأّن المعنى الآخر 
(((

الإمـــ�م علي Q: »اأ�س���جع النا�س من غلب ه���واه«

للهجـــرة هو ترك الذنوب والمع��سي، والمعنى الآخـــر للجه�د هو مج�هدة النف�س واأهوائه�، 

فهـــل ي� ترى هذا التف�سير �سحيـــح اأم ل؟! الجواب هو اأّنه �سحيح بحّد ذاته، ولكن قد اأ�سيء 

فهمه وُفهم ب�سورة خ�طئة. فمقولتن�: »المهاجر من هجر ال�سيئات، والمجاهد من جاهد 

نف�س���ه« واردة في اأح�ديث المع�سومين Rبـــل اإّن النبّي الأكرمP ي�سف جه�د النف�س 

ب�أنـــه »الجه���اد الأكبر«، لكن الخط�أ في الفهم والنحـــراف في التف�سير، وقد وقع عندم� لج�أ 

البع�ـــس اإلـــى اإلغ�ء المعنى الأول للهجرة والجه�د، وذلـــك ب�حتج�جهم في اأّن معنى الهجرة 

 لأن نترك الأهل والّدي�ر عند 
ً
ترك الذنوب واأّن معنى الجه�د مج�هدة النف�س، فال ح�جة اإذا

اقت�ســـ�ء ال�ســـرورة، ونتغّرب في البلدان، بل بدًل من ذلك نجل�ـــس في بيوتن� ونهجر الذنوب 

 ،
ً
فن�سبح بذلك مه�جرين. ويقول البع�س الآخر: اإّنه م� دام الجه�د هو مج�هدة النف�س، اإذا

فـــال �سرورة لل�ّسير اإلـــى مح�ربة اأعداء الإ�سالم، وبدًل من اأن نتحّمل م�س�عب ذلك، نجل�س 

في بيوتن� ونن�سغل في مج�هدة اأنف�سن� وهذا هو - في نظرهم- الجه�د في �سبيل اهلل بل هو 

اأعظم من �س�بقه، لأنه الجه�د الأكبر وذاك هو الجه�د الأ�سغر.

اإذًا، فقـــد اّتخذ تف�سير الهجرة بترك الذنوب ذريعًة لإلغ�ء الهجرة ب�لمعنى الأول، 

واّتخـــذ تف�سيـــر الجه�د بجه�د النف�ـــس ذريعًة لإلغ�ء الجه�د ب�لمعنـــى الأول. وهذا هو 

النحـــراف في الفهم، لأّن في الإ�سالم هجرتين ل هجرة واحدة، ونوعين من الجه�د 

ل نوع واحد، واإلغ�ء اأّي من الهجرتين ب�لتذّرع ب�لنوع الآخر، اأو اإلغ�ء اأّي نوع من نوعي 

الجه�د ب�لتذّرع ب�لآخر، كل ذلك يعني انحرافً� عن الإ�سالم وتع�ليمه. 

ال�سهيد ال�سيخ مرت�سى مطهري}

)1)   ال�سيـــخ ال�ســـدوق، محمد بن علي، من ل يح�سره الفقيه، ج 4، �ـــس 394، ل ت، الن��سر موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي 
الت�بعة لجم�عة المدر�سين بقم الم�سرفة، 1404هـ، الطبعة 2، نوادر المواعظ، ح 5840.





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يتعـــّرف اإىل �سرطـــي الهجـــرة واجله�د يف �سبيـــل اهلل: امل�س�رعة 1-  

وامل�س�بقة.

يبـــّ� اأّن كمـــ�ل الهجـــرة اإىل اهلل واجلهـــ�د يف �سبيلـــه يكمـــن يف 2-  

امل�س�رعة وامل�س�بقة اإليه.

يبّ� اأّن امل�س�رعة اإىل اهلل من اأهم �سف�ت املج�هدين واأهل الورع 3-  

والولية.

الدرس الثامن

كمال اإلنسان في المسارعة إلى اهلل
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كمال الهجرة والجهاد 

تقـــدم البحث في اأّن اأف�سل واأعظم كم�ل لالإن�س�ن هو في الرتب�ط ب�لحق �سبح�نه 

وتع�لـــى، واأّن اأف�ســـل طريق يو�ســـل اإلى هذا الكم�ل الإن�س�ني هو فـــي اأن يرى الإن�س�ن 

الموؤمـــن الحـــق تع�لى ح��سرًا دائمـــً� في حي�تـــه، واأعم�له، وك�ّفـــة �سوؤونه، من خالل 

المراقبة والمح��سبة الدائمة للّنف�س.

فـــ�إذا و�سل الإن�س�ن اإلى هذه الح�لـــة �سوف يحر�س على عدم ارتك�ب المحّرم�ت، 

واإذا �ســـدرت عنه ل �سمح اهلل ف�إنه يبـــ�در اإلى اإ�سالحه� فورًا. واإذا لم ي�سدر عنه م� 

يخ�لف ر�س� اهلل، ولم ي�سدر عنه اإل الط�عة، ف�إّنه يقي�س ط�ع�ته بنعم اهلل عليه فيرى 

اأّن هـــذه الّنعـــم اأكثر من ط�ع�ته، بل اأكثر من اأن ُتح�سى، في�سعر عنده� ب�لق�سور ول 

ُي�ســـ�ب ب�لغرور اأبدًا. ولكـــن هذا ل يحول بينه وبين العمـــل ال�س�لح اأ�ساًل، بل يزيده 

اإ�سرارًا على اأداء م� اأوجبه اهلل تع�لى عليه بكّل م� اأوتي من قّوة، لأنه يعلم اأنه ل �سبيل 

ل�سكـــر الإله على نعمه ال�س�بغـــة اإّل بمت�بعة التك�ليف الإلهية، والإ�سرار على الّط�ع�ت 

والأعم�ل ال�س�لحة.

مّر في الدر�س ال�س�بق اأّن اأهّم هذه العب�دات والط�ع�ت الهجرة والجه�د في �سبيل 

اهلل، فهم� ركن�ن اأ�س��سّي�ن لبن�ء النف�س المطمئّنة والمجتمع الف��سل، ومن دونهم� لن 

تتحّقق اأهداف الدين الإ�سالمي ال�سمحة، التي تهدف اأّول م� تهدف اإلى بن�ء الإن�س�ن 
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ـــرح الجتم�عي على اأ�س��س  ف�ت والأخالق الإلهية، وبن�ء ال�سّ الموؤمـــن، �س�حـــب ال�سّ

العـــدل والم�ســـ�واة، واإعطـــ�ء كّل ذي حّق حّقـــه. وهذا غير ممكن مـــن دون هجرة كّل 

مـــ� يمنع من تحقيق هـــذه الأهداف ال�س�مية، ومح�ربة كّل م� يحـــول دون بلوغه�. لذا 

ك�نت الهجرة والجه�د في �سبيل اهلل اأمرًا �سرورّيً� لكّل اإن�س�ن موؤمن ب�حث عن �سبيل 

الحـــق، وع��سق للق�ئه، وط�لب لو�س�لـــه، {ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

. فلالإن�س�ن روح اأبدّية وخ�لدة ل 
(((

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ}

ي�سبعه� كّل م� في ال�سموات والأر�س، وهذا الّنظ�م الوا�سع لنجوم الكون اأ�سغر من اأن 

يقنـــع روح الإن�ســـ�ن، لأّنه نظ�م م�دي، اأّم� نف�س الإن�ســـ�ن وروحه فهي مجّردة ومنّزهة 

عـــن ع�لم الطبيعة، فال �سيء م�دي يمكن اأن يكون غذاء لروح الإن�س�ن اإّل غذاء ع�لم 

القد�س، والقرب من اهلل.

وللهجرة والجه�د في �سبيل اهلل تع�لى �سرط�ن اأ�س��سّي�ن بهم� ترتقي روح الإن�س�ن 

اإلـــى ع�لـــم القرب، وبهم� ت�سمو روحـــه اإلى ملكوت اهلل فرحة مطمئّنـــة، فتدخل جّنته 

را�سية مر�سّية، وهذان ال�سرط�ن هم�:

- الم�س�رعة.

- الم�س�بقة.

المسارعة في طريق الحّق

اإّن ترك المحّرم�ت واأداء الواجب�ت عند الإن�س�ن الط�مح اإلى الرتب�ط ب�هلل ولق�ئه 

لي�س ب�لأمر الك�في، بل تراه ملح�حً� وكثير الإ�سرار والطلب من الحق �سبح�نه وتع�لى 

اأن يوّفقه للقي�م ب�أف�سل الأعم�ل التي تقّربه منه، لأنه ل ير�سى ب�أن يلقى اهلل ب�أعم�ل 

ع�ديـــة، بل ي�س�رع اإلى الأعمـــ�ل التي تبّلغه الدرج�ت العلى عنده عـــّز وجّل. والإ�سراع 

ـــراط الم�ستقيم ل خطر ول �سرر فيه بل هو  �لح، وال�سّ فـــي طريق الخير والعمل ال�سّ

)1)   �سورة البقرة، الآية: 218.
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محمود �سرعً� وعقاًل، وهو من اأهّم عالم�ت اأهل الآخرة، ف�ساًل عن اأن اهلل تع�لى اأمر 

به في قراآنه الكريم حيث ق�ل {ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

. وهـــو مـــن اأهّم ف�س�ئل النف�ـــس، كم� ق�ل اأميـــر الموؤمنين 
(((

ڀ ڀ ڀ}

.
(((

ومولى الموّحدين علي Q: »من ف�سيلة النف�س الم�سارعة اإلى الطاعة«

ف�لم�س�رعـــة اإلـــى الط�ع�ت والأعمـــ�ل ال�س�لحة والعب�دات المقّربـــة، واإلى هجرة 

الّدن�ءات والرذائل و�سف��سف الأمور، وترك الع�دات البغي�سة التي ل تمّت اإلى ال�سرع 

الأنـــور ب�سلة، والمب�درة دون ترّدد اإلى هجرة اأ�سح�ب ال�ّسوء الذين ل يزيدون المرء 

اإل بعـــدًا عـــن الحّق، وا�ستغراقً� في الدني�، والم�س�رعة اإلـــى الجه�د، وعدم التب�طوؤ اأو 

التلّكـــوؤ عن القي�م ب�لواجب�ت الجه�دّية الملقـــ�ة على ع�تق الإن�س�ن، اأمور كّله� تك�سف 

عن مدى حر�س الإن�س�ن واهتم�مه وجّدّيته في طلب الحّق والتقّرب اإليه. لذا لم ي�س�ِو 

ل الم�س�رعين واعتبرهم اأنهم هم  الحـــّق تع�لى بين الم�س�رعين اإليه وغيرهم، بل ف�سّ

ال�س�لحون، قـــ�ل:  {ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ     ۆ 

ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
.

(((

ې ې ى ى ائ ائ}

 عّز ِذْكُرُه، 
َ
ى به اأمير الموؤمنين علّي Q في اإحدى خطبه: »َفاتَُّقوا اهلل ومم� و�سّ

نَُّه  �َس���ا َفاإِ ِب اإَِلْيِه ِبُكلِّ َما ِفيِه الرِّ ���َواِن اهلِل، َواْلَعَمِل ِبَطاَعِتِه، َوالتََّقرُّ َلى ِر�سْ َو�َس���اِرُعوا اإِ

.
(((

ْن َيْعَمُل ِبَمَحابِّهِ، َوَيْجَتِنُب �َسَخَطُه« اُكْم ِممَّ  َواإِيَّ
ُ َّ
َقِريٌب ُمِجيٌب َجَعلََنا اهلل

واإذا عدنـــ� اإلـــى كت�ب اهلل العزيز نجد اأّن الم�س�رعة فـــي الخيرات هي من �سف�ت 

و�سم�ئـــل الإن�ســـ�ن الموؤمن، الـــذي يخ�سى رّبه، ويوؤمـــن ب�آي�ته، والـــذي طّهر اهلل قلبه 

)1)   �سورة اآل عمران، الآية: 133.
)2)   الآمدي، غرر الحكم، �س182.

)3)   �سورة اآل عمران، الآيت�ن: 113 - 114.
)4)   ال�سيخ الكليني، الك�في، ج8، �س173.
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مـــن ال�ّسرك والنف�ق، والذي ي�أتـــي ب�أعم�ل البّر والإح�س�ن ب�ســـرور لأنه على يقين اأّنه 

 منقلب اإلى رّبه وراجع اإليه. فمثل هذا الإن�س�ن ي�س�رع في الخيرات دون طلب من اأحد 

يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  {ىئ 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خت  حت  جت 
 .

(((

ٺ ٺ ٺ ٿ}

اأّمـــ� الذي ي�ســـ�رع اإلى الكفر بدل الإيم�ن، ول يتوّرع عـــن القب�ئح، بدل اأعم�ل البّر 

والإح�ســـ�ن، ف�إنه لن ي�سّر اإل نف�سه، وهو فـــي الحقيقة في عداد المحرومين، لأن اهلل 

تع�لى يريد اأن ل يجعل له حّظً� ون�سيبً� في الآخرة، لعلمه تع�لى بف�س�د ب�طنه، وخبث 

�سريرتـــه {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ 

 .
(((

ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ  ڎ}
اإّن اأهـــل الآخـــرة والذين ي�سلكون طريـــق العبودّية هلل تع�لى يعّبـــرون عن �سلوكهم 

هـــذا من خالل العمل. ف�لعمل هو طريقهم لنيل المن�زل الّرفيعة والكم�لت ال�س�مية. 

والحـــّق �سبح�نه وتع�لى يمتحنهم ب�لمواقـــف الكثيرة لي�ستفيدوا من بالئه في الرجوع 

اإليـــه {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھے ے ۓ 

. والإن�ســـ�ن الذي ي�سعى للنج�ح في 
(((

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ       ۇ ۇ}
هـــذا المتحـــ�ن الإلهي عليه اأن يقّدم دلياًل على �سدق دعواه؛ وهو اأنه ل يريد اإل ر�س� 

اهلل، والّزلفـــى لديه. وهنـــ� ت�أتي الم�س�بقة اإلـــى الخيرات لتقّدم دليـــاًل ملمو�سً� يوؤّكد 

�ســـدق نواي� الإن�س�ن واإخال�سه. اأم� اإذا تقّدم ببـــطء وتمّهل فيمكن اأن يعتر�سه ق�طع 

طريـــق يمنعه من اإكم�ل �سيره. لذا يلفت القراآن الكريم نظر الإن�س�ن اإلى اأهّمية �سبق 

)1)   �سورة الموؤمنون، الآي�ت: 57 - 61.
)2)   �سورة اآل عمران، الآية: 176.

)3)   �سورة الم�ئدة، الآية: 48.
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، واأن ل يقتنـــع فـــي طريـــق الخير 
(((

الآخريـــن {ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦڦ}

ب�لدرجـــ�ت ال�ّسفلـــى، واأن ل يقي�س نف�سه مع الأ�ســـواأ، واأن ل يق�رن نف�سه ب�لمت�أّخرين، 

بـــل يجعل اأئّمة �سبيل الخير مقي��سً� لـــه واأ�سوًة، وي�سعى للتفّوق على الآخرين، والتقّدم 

عليهم في الف�س�ئل واأعم�ل البّر والإح�س�ن.

الهدف من المسارعة

المق�سود مـــن الم�س�بقة اأن ي�س�بق الإن�س�ن الآخرين فـــي فعل الخيرات والأعم�ل 

ال�س�لحـــة التـــي تقّربه مـــن الحق نجّيـــً�. ف�لإن�س�ن م�أمـــور اأّوًل ب�ل�سعـــي لجتن�ب كّل 

�سفه وقذارة وحـــرام، وث�نيً� الإتي�ن ب�لواجب�ت والط�ع�ت المقّربة، وفي كال الح�لين 

علـــى الإن�س�ن ال�ســـ�دق اأن يتو�ّسل ب�لم�س�بقة �سواء في تـــرك الحرام اأو فعل الواجب، 

لكـــي ين�أى بنف�سه فيم� بعد عـــن ال�سواغل والمعّوق�ت التي يمكـــن اأن تعتر�س طريقه. 

ف�لإن�س�ن عندم� يه�جر اإلى الحّق ويج�هد في �سبيله عليه اأن ي�سرع في التحّرك ويعطي 

لعملـــه �سرعة وعجلـــة، ولكن هذا وحده ل يكفي، بل عليـــه اأن ي�س�بق حّتى ي�سبح اأكثر 

الن��ـــس ورعً� وتقـــًى، فيغدو م�سداقً� حقيقّيً� ل�سيعة اأهـــل R، كم� ُروي عن الإم�م
 

ال�س�دق Q اأّنه دخل عليه عي�سى بن عبد اهلل القّمي فرّحب به وقّربه من مجل�سه، 

���ٍر فيه مائة  ثم ق�ل له: »يا عي�س���ى بن عبد اهلل لي�س مّنا ول كرامة من كان في ِم�سْ

.
(((

ِر اأحد اأورع منه« األف اأو يزيدون، وكان في ذلك الِم�سْ

لذا اأمر اهلل تع�لى في كت�به العزيز الموؤمنين ب�أن يت�س�بقوا اإلى المغفرة والأعم�ل 

ال�س�لحـــة التي تقودهم اإلى الجّنة، لأنه� اأبلغ �سه�دة على �سدقهم واإخال�سهم. فق�ل 

عـــّز وجـــّل {گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ            ڱ     ڱ ڱ ں    

. كمـــ� اأنـــه عـــّز 
(((

ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ}

)1)   �سورة البقرة، الآية: 148.
)2)   ال�سيخ الكليني، الك�في،ج2، �س78.

)3)   �سورة الحديد، الآية: 21.
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ا�سمـــه لم يـــورث كت�به من قبل اإّل لعبـــ�ده الذين ا�سطف�هم ممن ك�نـــوا ي�س�بقون في 

الخيرات {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

.
(((

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ}
لقـــد �سّنـــف اهلل تع�لى الن��ـــس يوم القي�مة اإلـــى ثالثة اأ�سن�ف ذكرهـــم في كت�به 

العزيز حيث قـــ�ل {ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

 .
(((

ۋ} ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓ  ۓ 

 ف�أ�سحـــ�ب الميمنـــة؛ هـــم الذين يعطون يـــوم القي�مة كتبهـــم ب�أيم�نهم، قـــ�ل تع�لى: 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ڳ  {ڳ 

، وهـــذا ال�سنـــف واإن ك�ن مـــن الن�جين ومن اأهل 
(((

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے}
ال�سع�دة والحبور، ولكنه دون ال�سنف الث�لث الذي �سوف ي�أتي الكالم عنه. واأ�سح�ب 

الم�س�أمـــة؛ هم الذين يعطون كتبهم ب�سم�لهم، ق�ل �سبح�نه ۋ ۋ ۅ ۅ      ۉ ۉ 

. والم�س�أمـــة مـــن ال�سوؤم 
(((

ې ې ې ې           ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ      ۇئ}
والتع��سة، وت�سّلم �سح�ئف اأعم�لهم ب�أيديهم الي�سرى دليل على �سوء ع�قبتهم، وعظيم 

جرمهم وجن�يتهم، نتيجة عمى الب�سيرة، و�سقوطهم في وحل ال�سالل.

اأمـــ� ال�س�بقون ال�س�بقون فهم الذين �سبقـــوا الآخرين. والحق تع�لى واإن ك�ن اأطلق 

هنـــ� ال�سبق ولم يبّيـــن اإلى اأّي �سي ء ي�سبقـــون وي�سرعون، ولكّنه تع�لـــى بّينه في �سورة 

»الموؤمن���ون«  كمـــ� ذكرنـــ� �س�بقـــً� {ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
. ف�ل�س�بقـــون اإذًا هـــم الذين 

(((

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ}

)1)   �سورة ف�طر، الآية: 32.
)2)   �سورة الواقعة، الآي�ت: 7 - 12.
)3)   �سورة الح�قة، الآي�ت: 19 ـ 22.
)4)   �سورة الح�قة، الآي�ت: 25 ـ 27.

)5)   �سورة الموؤمنون، الآي�ت: 57 اإلى 61.
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يوؤمنـــون بـــ�هلل وحده ل �سريك لـــه، وب�ليوم الآخـــر، ول يتوانون عن ط�عتـــه خوفً� من 

غ�سبـــه وعذابه، وي�سّحون ب�لغ�لي في �سبيله طلبً� لمر�س�تـــه وثوابه. وهم لم ي�سبقوا 

غيرهم ب�لإيم�ن فح�سب، بل وب�أعم�ل الخير، والأخالق الح�سنة والإخال�س هلل تع�لى. 

فهم اأ�سوة وقدوة للن��س، ولهذا ال�سبب ك�نوا هم المقّربين اإلى الح�سرة الإلهّية.

وفـــي حديث عن الإم�م ال�س�دق Q يقول ب�س�أن هذه الآية الكريمة: »يا جابر: 

اإّن اهلل تب���ارك وتعال���ى خلق الخلق ثالثة اأ�س���ناف، وهو ق���ول اهلل عّز وجّل: {ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ 

ڭ ۇ}. فال�س���ابقون ه���م ر�س���ل اهلل Rوخا�س���ة اهلل م���ن خلق���ه، جعل 

فيهم خم�سة اأرواح؛ اأّيدهم بروح القد�س فبه عرفوا الأ�سياء، واأّيدهم بروح الإيمان 

ّيدهم 
َ
فب���ه خاف���وا اهلل عّز وج���ّل، واأيدهم بروح الق���وة فبه قدروا على طاع���ة اهلل، واأ

ب���روح ال�س���هوة فبه ا�س���تهوا طاعة اهلل ع���ّز وجّل وكرهوا مع�س���يته، وجعل فيهم روح 

.
(((

المدرج الذي به يذهب النا�س ويجيئون«

وللت�أكيـــد على اأهّمية ال�سبـــق و�سرورته ب�لن�سبـــة لأهل الآخرة التّواقيـــن اإلى لق�ء 

ُق  ربهـــم، يقول الإم�م ال�س�دق Q اأي�سً�: »اإّن اهلل �س���ّبَق بين الموؤمنين كما ُي�َس���بَّ

ْبِق اإليه، فجعل كل امرئ  لهم على درجاتهم في ال�سَّ بين الخيل يوم الّرهان، ثم ف�سّ

منه���م عل���ى درج���ة �س���بقه ل ينق�س���ه فيها من حق���ه ول يتقّدم م�س���بوق �س���ابقاً، ول 

.
(((

واخرها«
َ
مف�سول فا�ساًل، تفا�سل بذلك اأوائل هذه الأمة واأ

)1)   ال�سيخ الكليني، الك�في، ج1، �س271.
)2)   م. ن، ج2، �س40.



130

ة
قي

ال
خ

لأ
� 

ة
بي

رت
��

يف 
 �

�
و

در

املفاهيم الرئي�سة

اأف�ســـل طريـــق يو�سل اإلى هذا الكم�ل الإن�س�ني هو فـــي اأن يرى الموؤمن اأّن اهلل   .1

تع�لـــى ح��سر دائمً� في حي�ته، وذلك مـــن خالل المراقبة والمح��سبة الدائمة 

للّنف�س.

ل �سبيـــل ل�سكر الإله على نعمه ال�س�بغة اإّل بمت�بعة التك�ليف الإلهية، والإ�سرار   .2

على الّط�ع�ت والأعم�ل ال�س�لحة.

الهجـــرة والجهـــ�د في �سبيـــل اهلل من اأهّم العبـــ�دات والط�عـــ�ت، فهم� ركن�ن   .3

اأ�س��سّيـــ�ن لبن�ء النف�س المطمئّنة والمجتمع الف��ســـل، ومن دونهم� لن تتحّقق 

اأهداف الدين الإ�سالمي ال�سمحة.

4.  اأهـــل الآخرة والذين ي�سلكون طريق العبودّية هلل تع�لى يعّبرون عن �سلوكهم هذا 

من خالل العمل. ف�لعمل هو طريقهم لنيل المن�زل الّرفيعة والكم�لت ال�س�مية.

الهجـــرة والجه�د فـــي �سبيل اهلل من الأعم�ل الأ�س��سّيـــة المقّربة من الحق عّز   .5

وجـــّل، ولكنهمـــ� ل ي�ستوي�ن، ول يحّقق�ن الهدف المن�ســـود منهم� اإل من خالل 

اأمرين اأ�س��سّيين وهم�: الم�س�رعة اإلى الحق، والم�س�بقة اإليه.

الم�س�رعـــة اإلى القيـــ�م ب�لأعم�ل ال�س�لحـــة والعب�دات المقّربـــة، واإلى هجرة   .6

القب�ئح المبّعدة، من عالم�ت القلوب الموؤمنة الت�ئقة اإلى لق�ء ربه�، والب�حثة 

عن ال�سع�دة في جواره.

اإّن �سبق الآخرين في الف�س�ئل واأعم�ل البّر من اأهّم �سف�ت الموالي الحقيقي،   .7

الـــذي يب�در دائمً� اإلى م� فيه ر�س� الإمـــ�م المع�سوم عنه. ول يكتفي بذلك بل 

وي�سبـــق الآخرين اأي�سً� طمعً� في القربى من رّب رحيم، {ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ}.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

لكم�ل الهجرة والجه�د في �سبيل اهلل �سرط�ن اأ�س��سّي�ن، اذكرهم�.  .1

م� هو الفرق بين الم�س�بقة والم�س�رعة اإلى اهلل؟  .2

م� هي حقيقة الم�س�رعة اإلى اهلل؟ وم� هي اأهمّيته�؟  .3

م� هي حقيقة الم�س�بقة اإلى اهلل. وم� هي اأهمّيته�؟  .4
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

(((
تف���ل�م��وؤلني��عنق�مهلل

�ســـ�أل اأحدهم الإم�م ال�س�دق Q فق�ل: اإّن لالإيمـــ�ن درج�ت ومن�زل يتف��سل 

الموؤمنون فيه� عند اهلل؟

ق�ل Q: نعم.

قلت: �سفه لي رحمك اهلل حّتى اأفهمه.

لهم  ُق بين الخيل يوم الره�ن، ثم ف�سَّ َق بين الموؤمنين كم� ي�َسبَّ قــــ�ل Q: اإّن اهلل �سبَّ

ْبِق اإليه، فجعــــل كل امرئ منهم على درجة �سبقــــه ل ينق�سه فيه�  علــــى درج�تهم فــــي ال�سَّ

 ول مف�ســــول ف��ساًل. تف��سل بذلــــك اأوائل هذه الأّمة 
ً
مــــن حّقه، ول يتقــــَدم م�سبوق �س�بق�

واأواخرهــــ�، ولــــو لم يكن لل�ّس�بق اإلى الإيم�ن ف�سل على الم�سبوق، اإذًا للحّق اآخر هذه الأّمة 

اأّولهــــ�، نعــــم؛ ولتقّدّموهــــم اإذا لم يكن لمن �سبق اإلــــى الإيم�ن الف�سل على مــــن اأبط�أ عنه. 

رين،  ولكــــن بدرج�ت الإيم�ن قّدم اهلل ال�ّس�بقين، وب�لإبط�ء عــــن الإيم�ن اأّخر اهلل المق�سّ

 
ً
لأّن� نجد من الموؤمنين من الآخرين من هو اأكثر عماًل من الأّولين واأكثرهم �سالًة و�سوم�

 عند 
ً
، ولو لم يكــــن �سوابق يف�سل به� الموؤمنون بع�سهم بع�س�

ً
 وزك�ًة وجه�دًا واإنف�ق�

ً
وحّجــــ�

مين على الأّولين. ولكن اأبــــى اهلل عّز وجّل اأن ُيدرك  اهلل لــــك�ن الآخرون بكثــــرة العمل مقدَّ

ر فيه� من قّدم اهلل. اآخر درج�ت الإيم�ن اأّوله�، ويقّدم فيه� من اأّخر اهلل اأو ُيوؤخَّ

قلت: اأخبرني عّم� ندب اهلل عّز وجّل الموؤمنين اإليه من ال�ستب�ق اإلى الإيم�ن.

فقـــ�ل Q: »قول اهلل عّز وجّل {گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ            ڱ     

ۆ  ۇ  ۇ  {ڭ  وق����ال:   ،
(((

ڻ} ڻ  ں  ں     ڱ  ڱ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  وق����ال:   ،

(((
ۆ}

)1)   ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س40.
)2)   �سورة الحديد، الآية: 21.

)3)   �سورة الواقعة، الآيت�ن: 10 ـ 11.



133

هلل
�م
ع
�م�
ا
ع
�ر
��
ّ
�م
س
��
��
�
���
�م
�
��
�

. فب����داأ بالمهاجرين الأّولين على درجة �س����بقهم، ثَم ثنَّى 
(((

پ ڀ ڀ ڀ ڀ}
بالأن�سار، ثم ثلَّث بالّتابعين لهم باإح�سان، فو�سع كّل قوٍم على قدر درجاتهم ومنازلهم 

����ل اهلل عّز وجّل به اأولياءه بع�س����هم على بع�س، فق����ال عّز وجّل:  عن����ده، ث����م ذك����ر ما ف�سّ

 اإل����ى اآخ����ر الآي����ة 
(((

{ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ     ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ}

، وق����ال {ڇ ڇ      ڇ ڍ ڍ ڌڌ 
(((

وق����ال: {ھ ھ ھ ے ے ۓ} 

وق����ال:   ،
(((

ۈٴۇ}  ۈ  ۆ  {ۆ  وق����ال:   ،
(((

ژ} ڈ  ڈ  ڎ   ڎ 
وق����ال: {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ،

(((
{ۇ ۆ       ۆ ۈ ۈ}

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٺ  {ٺ  وق����ال:   ،
(((

ىئ}  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ 
، وقال: {ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ    ىئی ی ی ی جئ حئ مئ 

(((
ڃ}

، وقال: 
((1(

، وق����ال: {مب ىب يب جت حت خت مت ىت  يتجث} 
(((

 ىئ يئ جب} 
{ک ک  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ     

، وق����ال: {ڳ ڳ 
((((

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ     ہ ہ   ہ ہ} 
، وق����ال:  {ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

((((
ڳ   ڱ  ڱ ڱ ڱ ں} 

 فهذا ذكر درجات الإيمان ومنازله عند اهلل عّز وجّل. 
((((

ک ک ک گ گ}

)1)   �سورة التوبة، الآية: 100.
)2)   �سورة البقرة، الآية: 253.
)3)   �سورة الإ�سراء، الآية: 55.
)4)   �سورة الإ�سراء، الآية: 21.

)5)   �سورة اآل عمران، الآية: 163.
)6)   �سورة هود، الآية: 3.

)7)   �سورة التوبة، الآية: 20.
)8)   �سورة الن�س�ء، الآيت�ن: 95 ـ 96.

)9)   �سورة الحديد، الآية: 10.
)10)   �سورة المج�دلة، الآية: 11.

)11)   �سورة التوبة، الآية: 120.
)12)   �سورة المزمل، الآية: 20.

)13)   �سورة الزلزلة، الآيت�ن: 7 - 8.





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

ي�ستدّل على حقيقة الفقر والحتي�ج الإن�س�ين.1-  

ي�سرح اأّن كّل اإن�س�ن بفطرته يفّر من النق�س اإىل الكم�ل.2-  

يبّ� اأّن العبودية هلل هي الكم�ل احلقيقي لالإن�س�ن.3-  

الدرس التاسع

العبودية هلل هي الهدف
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العبودية والفطرة اإلنسانية

عندم� يرجع الإن�س�ن اإلى اأعم�ق نف�سه �سوف يجد فيه� مياًل ورغبًة للخ�سوع اأم�م كّل 

 من العظم�ء �سوف ي�سعر ب�لنجذاب 
ٍ
عظيـــم. فعندم� يجل�س الإن�س�ن في مح�ســـر عظيم

نحـــوه والخ�سوع له. وكّلمـــ� ك�ن تعلّق قلبه بهذا ال�سخ�س اأكثر، فـــ�إّن خ�سوعه له �سيكون 

اأ�ســـّد واأقـــوى، بحيث ي�سبح م�ستعدًا لتنفيذ كل م� يطلبه منه. وهذه الح�لة لي�ست غريبًة 

عن الإن�س�ن، بل هي ن�بعٌة من اأ�سل خلقته التي فطرت على الخ�سوع اأم�م كل عظيم.

ولـــو اأع�د الإن�س�ن النظـــر ورجع اإلى اأعم�ق ذاته من جديـــد �سوف يكت�سف حقيقًة 

اأخرى جلّية مف�ده�، اأّنه مخلوٌق �سعيف ومحت�ج على الدوام {ۀ ہ ہ ہ 

، ف�لحتيـــ�ج وال�سعف 
(((

، {ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ} 
(((

ہ  ھھ ھ ھ ے      ے  } 
يخ�لط�نـــه كمـــ� يخ�لط الدم لحمه بـــل اأ�سّد من ذلـــك.. وهذا هو ال�سبـــب الجوهري 

والأ�س��سي لح�لة النجذاب والخ�سوع التي تحّدثن� عنه� اآنفً�. ف�لإن�س�ن عندم� يع�ين 

عجزه و�سعفه �سوف يلج�أ ل مح�لة اإلى موجوٍد اأكمل منه واأقوى واأغنى لكي يرفع عنه 

هـــذا النق�س والحتي�ج الذي يتخّبط فيه. هذا التوّجـــه نحو الموجود الأكمل والأقوى 

يترجـــم عملّيـــً� بم� ي�سّمى ب�لعبـــ�دة والخ�سوع. والفطرة الإن�س�نيـــة ل تطلب الخ�سوع 

عبثً�، واإّنم� لأنه� تجد فيه �سبياًل للكم�ل وال�سع�دة المفقودين.

)1)   �سورة ف�طر، الآية: 15.
)2)   �سورة محمد، الآية: 38.
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أصناف البشر

الن��س في هذه الحي�ة الدني� �سنف�ن:

�سنـــٌف يرى كم�له و�سع�دته فـــي الدني� وملّذاته�، فيتوّجه اإليهـــ� ويطلبه� عّله يجد 

فيه� رّيً� لعط�سه. وهذا الطلب قد يقوى وي�ستّد عند بع�س الن��س حتى ي�سل اإلى درجة 

العبـــ�دة، بحيث ي�سبح الإن�س�ن ع�بدًا للدني� والأهواء المتفّرعة عنه�. وهذا م� ك�سف 

النق�ب عنه في القراآن الكريم حيث ق�ل عّز وجّل: {ٱ ٻ ٻ ٻ    ٻ پ پ 

.
(((

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ} 

و�سنـــٌف اآخـــر مـــن الن��س اأدركـــوا الكمـــ�ل الحقيقي و�سّخ�ســـوه جيدًا، وعرفـــوا اأّن 

مطلوبهـــم الواقعـــي لي�س الكمـــ�لت المحدودة والزائلـــة، بل م� يبحثون عنـــه واقعً� وم� 

تع�سقه فطرتهم هو الكم�ل الالمتن�هي الذي ل نق�س فيه ول ا�سمحالل ول زوال، وهو 

اهلل تب�رك وتع�لى. فتوّجهوا اإليه بقلوٍب منك�سرة، خ��سعة، م�ستب�سرة، وعبدوه لأنه اأهٌل 

للعبـــ�دة، ولأّنه م�لُك كّل �سيء وهو على كل �ســـيٍء قدير {ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ     پ پ       

. وهـــذا اأمٌر طبيعي وفطري لأّن الإن�ســـ�ن اإذا اأحب موجودًا م�، ف�إّن اأف�سل 
(((

پ پ  } 
و�سيلـــة للتعبير عن هـــذا الحب هو الخ�سوع اأم�مه وط�عته فيم� ي�أمر به. فكيف اإذا ك�ن 

قلـــب الإن�س�ن متوّجهً� اإلـــى اهلل ومتعّلقً� به ومنجذبً� نحوه؟! اأمـــ�م هذه الحقيقة الجلّية 

يرتفـــع النـــداء الإلهي ليك�سف النق�ب عن �ســـّر وجود الإن�س�ن في هـــذا الع�لم والهدف 

 وفي اآيٍة 
(((

الأ�س��ســـي من وجوده، فيقول عّز وجّل:  {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ}

. ولـــو عـــ�د الإن�س�ن اإلى 
(((

اأخـــرى يقـــول {گ گ ڳ  ڳ              ڳ ڳ ڱڱ} 

نف�ســـه مجّددًا ف�سيجد اأّن الط�عـــة لي�ست ب�لأمر الغريب والطـــ�رئ عليه، بل اإّن فطرته 

)1)   �سورة الج�ثية، الآية: 23.
)2)   �سورة الملك، الآية: 1.

)3)   �سورة الذاري�ت، الآية: 56.
)4)   �سورة هود، الآية: 123.
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الإن�س�نيـــة وجبّلته الأ�سلية قد جبلت على الط�عة والعبـــ�دة. اإذًا، ف�لعبودية اأمٌر فطري 

في الإن�س�ن وعليه ي�سبح الطريق اإلى اهلل عّز وجّل جلّيً� ووا�سحً� ل غب�ر عليه.

لماذا العبودية؟

ل�س�ئـــٍل اأن ي�ســـ�أل عـــن ال�سبب الـــذي جعل العبوديـــة هي الطريـــق الوحيد للخروج 

مـــن ح�لة النق�ـــس والحتي�ج الب�ســـري، وب�لت�لي الطريق الوحيـــد لالت�س�ل ب�لكم�ل 

الالمتن�هـــي، اأي ب�لحق عّز وجّل. فم� الذي يمنع من افترا�س وجود طريٍق اآخر ي�سل 

الإن�ســـ�ن عبره ؟! اإن امتالك جواٍب �سحيح عن هذا ال�سوؤال يتوقف على معرفٍة دقيقة 

بحقيقـــة النف�ـــس وتوّجه�تهـــ� الفطرية، ففـــي الحديث عن ر�ســـول اهللP ق�ل: »من 

.
(((

عرف نف�سه عرف ربه«

 
ٍ
اإن الّنف�ـــس الإن�س�نّيـــة كم� ذكرنـــ� مجبولٌة على الط�عة والخ�ســـوع اأم�م كل عظيم

وك�مـــل، اأم�م كل من يوؤّمن لهـــ� �سع�دته� وراحته� وكم�له�. وهذه الحقيقة و�سمٌة على 

جبيـــن الإن�س�نّية ل مفّر منه� اأبدًا. ف�لإن�س�ن ل مح�لة ع�بٌد ومطيٌع، وال�سبب في ذلك 

فقـــره �سعفـــه ونق�سه. ولكن هذا الإن�س�ن اإمـــ� اأن يكون ع�بدًا ومطيعـــً� لموجوٍد فقيٍر 

 مثلـــه، واإم� اأن يكون خ��سعـــً� لموجوٍد ك�مـــل ل نق�س فيه اأبـــدًا. وم� يرجوه 
ٍ
ومحتـــ�ج

الإن�ســـ�ن من خ�سوعه وعب�دته دومً� هو نيله ال�سع�دة التي يتوق اإليه� ويبحث عنه� في 

الليل والنه�ر، وهي ال�سع�دة الخ�لدة والدائمة التي ل نق�س فيه� ول عوج، ل ال�سع�دة 

المحدودة الزائلة والف�نية.

وهـــذه ال�سع�دة بطبيعـــة الح�ل لن تكون عند مخلوٍق �سعيف مثلـــه، لأنه ل يمتلكه� 

اأي�ســـً�، فف�قد ال�ســـيء ل يعطيه اأبدًا. وهو لو توّجه اإلى موجـــوٍد �سعيف ومحت�ج مثله، 

ف�إّنـــه لن يزيـــده اإلَّ فقرًا ونق�سً�، لأّن الآخرين مثله محت�جـــون اأي�سً� اإلى من يعطيهم 

ال�سع�دة والكم�ل ولو اأظهروا لن� خالف ذلك.

)1)   العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج2، �س32.
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العبودية أمر ال مفّر منه

اإذًا، ل مفـــّر مـــن العبوديـــة والط�عة، ولكن الإن�ســـ�ن اإم� اأن يكون عبـــدًا هلل تع�لى 

واإمـــ� عبدًا للدني� والأهـــواء. والإن�س�ن اإذا اأراد اأن يدرك مـــ� عند اهلل تع�لى الذي هو 

اأ�ســـل كل غنـــًى وكم�ل، وم�سدر كل جم�ل ومنبع كّل �سعـــ�دة وطم�أنينة وراحة في هذا 

الع�لم، ف�إّنه لن يح�سل على مراده اإلَّ بعب�دته وحده، لأّن العب�دة لي�ست �سوى التعبير 

العملـــي عن التوّجه نحوه عّز وجّل. عن مولـــى الموّحدين علي Q اأّنه ق�ل: »اإّنه ل 

. اأم� �سعي الإن�ســـ�ن وراء الدني� واإعم�ل الجهد في 
(((

ي���درك م���ا عن���د اهلل اإل بطاعته«

تح�سيـــل ملّذاته� وكم�لته� الموهومة الف�نية فلن تزيـــد الإن�س�ن �سوى عط�سً� وحيرًة 

و�ساللـــة. كم� عـــن الإم�م ال�س�دق Q اأنه قـــ�ل: »مثل الدنيا كمثل م���اء البحر، 

. وال�سبب فـــي ذلك اأّن الدنّي� 
(((

كلم���ا �س���رب منه العط�س���ان ازداد عط�س���اً حتى يقتله«

الف�نّية والّن�ق�سة ل يمكن اأن تكون بح�ٍل من الأحوال غ�ية الأرواح الب�حثة عن الخلود 

وال�سع�دة التي ل حّد له� ول منتهى. لذا اأمر اهلل تع�لى الإن�س�ن بط�عته، واأن ل ي�سرك 

بط�عتـــه اأحدًا، لأن الط�عة هي الترجمـــة العملّية للخ�سوع والحّب، وحّب اهلل ل يمكن 

اأن يجتمع معه حبٌّ اآخر، كم� ق�ل تع�لى في كت�به العزيز: {ڃ ڃ ڃ ڃ    چ چ 

 فط�عـــة اهلل ومحبتـــه ل تجتمع مع ط�عة غيره: {ڳ ڳ ڳ ڱ 
(((

چ  چڇ} 
. وقـــ�ل عـــّز مـــن ق�ئـــل: {ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

(((

ڱ ڱڱ} 
.

(((

. ويحّذر من ط�عة غيره فيقول: {گ گ گ گ} 
(((

ہ} 

)1)   الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج15، �س234.
)2)   ال�سيخ الكليني، اأ�سول الك�في، ج2،�س136.

)3)   �سورة الأحزاب، الآية: 4.
)4)   �سورة الن�س�ء، الآية: 36.
)5)   �سورة البقرة، الآية: 21.

)6)   �سورة الأنع�م، الآية: 121.
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اإذًا، التحّقـــق ب�لكم�ل الإن�س�ني الالمتن�هي ل يتّم اإلَّ ب�لرتب�ط الحقيقي والعميق 

ب�لحق جّل وعال. ونحن لو اأردن� اأن نعطي مرادفً� اآخر لالرتب�ط الفعلي والعملي ب�هلل 

عـــّز وجّل، فلن نجد اأف�سل من كلمة العبودية. فمن المتعّذر على الإن�س�ن الب�حث عن 

ال�سع�دة والكم�ل الإن�س�ني المن�سود اأن يجد مطلوبه عند غير اهلل تع�لى. واهلل �سبح�نه 

وتع�لـــى اخت�ســـر وجود الإن�س�ن في هـــذه الدني� بكلمة واحدة هـــي العب�دة. ف�لطريق 

الوحيـــد اإلى الغ�ية الحقيقية هو النقي�د الت�ّم هلل �سبح�نه والذي يظهر ب�سورة اّتب�ع 

ر�سلـــه وتطبيق �سريعتـــه. ف�لعبودية الحّقـــة ل تتحقق اإلَّ من خـــالل النقي�د الت�ّم هلل 

وتـــرك الّتمرد والعن�د. ونتيجة هـــذه العبودية: »يا ابن اآدم: اأنا غّن���ي ل اأفتقر اأطعني 

فيما اأمرتك اأجعلك غنياً ل تفتقر يا ابن اآدم: اأنا حّي ل اأموت اأطعني فيما اأمرتك 

اأجعل���ك حي���اً ل تم���وت يا اب���ن اآدم اأنا اأقول لل�س���ي ء ك���ن فيكون اأطعن���ي فيما اأمرتك 

.
(((

اأجعلك تقول لل�سي ء كن فيكون«

)1)   العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج90، �س376.
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املفاهيم الرئي�سة

يخ�ســـع الإن�س�ن بحكم �سعفه وفقره وفطرتـــه الب�حثة عن الكم�ل اأم�م كّل من   .1

يمتلك العظمة والقدرة.

اإذا اأعـــ�د الإن�ســـ�ن النظر ورجع اإلى اأعمـــ�ق ذاته �سوف يكت�ســـف حقيقًة جلّية   .2

مف�ده� اأّنه مخلوٌق �سعيف ومحت�ج ون�ق�س.

اهلل عّز وجّل هو اأ�سل كل عظمة وقدرة وكم�ل في هذا الوجود.  .3

العبودية والخ�سوع هلل هي الهدف من خلق الإن�س�ن، لأّنه اأ�سل كّل كم�ل وعظمة   .4

وقدرة في هذه الحي�ة.

الن��ـــس في هذه الحي�ة الدنيـــ� �سنف�ن: �سنٌف يرى كم�لـــه و�سع�دته في الدني�   .5

وملّذاتهـــ�، فيتوّجـــه اإليه� ويطلبه�، و�سنـــف يرى كم�له و�سع�دتـــه مع اهلل وفي 

التقرب اإليه فيعبده ويخ�سع له.

الإن�س�ن ل مح�لة ع�بٌد ومطيٌع، وال�سبب في ذلك فقره �سعفه ونق�سه.  .6

ل مفـــّر من العبودية والط�عة، ولكـــّن الإن�س�ن اإم� اأن يكون عبدًا هلل تع�لى واإم�   .7

عبدًا للدني� والأهواء.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

مـــ� هـــو ال�سبب الجوهـــري في �سيـــرورة ح�لة العبوديـــة والخ�سوع مـــن الأمور   .1

الفطرية عند الإن�س�ن؟

لم�ذا ك�نت العبودية هي ال�سبيل الوحيد الذي يو�سل اإلى الغ�ية الحقيقية؟  .2

الن��س في روؤيتهم للكم�ل في هذه الحي�ة الدني� �سنف�ن تحدث عنهم� ب�إيج�ز.  .3
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

�م�عبود�ا�))) �م�ربوبيا�وذ�م عزم

مـــن الآداب القلبية في العب�دات والوظ�ئف الب�طنية ل�س�لك طريق الآخرة التوّجه 

اإلى عّز الربوبية وذّل العبودية، وهو ب�لن�سبة لل�س�لك من من�زل ال�سلوك المهّمة بحيث 

تكـــون قـــّوة �سلوك اأّي اإن�س�ن بح�سب قّوة هذا التوّجـــه والّنظر، بل الكم�ل والنق�س في 

الإن�س�نيـــة يكون ت�بعً� لنق�س�نـــه وكم�له. وكلم� ك�ن النظر اإلى الإّنيـــة والأن�نية وروؤية 

النف�ـــس وحّبهـــ� في الإن�س�ن غ�لبـــً� ك�ن بعيدًا عن كم�ل الإن�س�نيـــة ومهجورًا من مق�م 

القـــرب الربوبي. واإّن حج�ب روؤية النف�ـــس وعب�دته� لأ�سخم الحجب واأظلمه�، وخرق 

هـــذا الحجـــ�ب اأ�سعـــب من خرق جميـــع الحجب التي يعـــّد خرقه� مقدمة لـــه. بل اإّن 

مفتـــ�ح مف�تيح الغيـــب وال�سه�دة وب�ب اأبواب العـــروج اإلى كمـــ�ل الروح�نية هو خرق 

هذا الحج�ب. ومـــ� دام الإن�س�ن ق��سر النظر اإلى نف�سه وكم�له وجم�له الموهوم فهو 

محجـــوٌب وبعيٌد عن الجم�ل المطلـــق والكم�ل ال�سرف. والخروج من هذا المنزل هو 

اأول �سرٍط لل�سلوك اإلى اهلل بل هو الميزان في حّق�نية الري��سة وبطالنه�. فكّل �س�لٍك 

ي�سلـــك بقـــدم الأن�نية وروؤيـــة النف�س ويطوي منـــ�زل ال�سلوك في حجـــ�ب الإنّية وحب 

النف�ـــس تكون ري��سته ب�طلـــة ول يكون �سلوكه اإلى اهلل بل اإلـــى النف�س )نف�سك هي اأّم 

. ق�ل تع�لى: {ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئ 
(((

الأ�سنـــ�م(

. ف�لهجـــرة ال�سورّية و�ســـورة الهجرة عب�رة عن الهجرة ب�لبدن الذي 
(((

ۈئ ۈئ ېئېئ} 
هو »المنزل ال�س���وري« اإلى الكعبة اأو اإلـــى م�س�هد الأولي�ء R. والهجرة المعنوية 

هـــي الخروج مـــن بيت النف�س ومنزل الدنيـــ� اإلى اهلل ور�سوله، والهجـــرة اإلى الر�سول 

)1)   الإم�م الخميني }، الآداب المعنوية لل�سالة، المق�لة الأولى، الف�سل الأول، �س 33.
)2)   م�سراع بيت للع�رف الرومي الم�سهور.

)3)   �سورة الن�س�ء، الآية: 100.
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والولّي هي اأي�سً� هجرة اإلى اهلل. وم� دام التعلق ب�لنف�س والتوّجه اإلى الإّنّية موجودان، 

فال يكون م�س�فرًا، وم� دامت بق�ي� الأن�نية اأم�م نظر ال�س�لك، وجدران مدينة النف�س 

غيـــر مختفية، واأذان اإعالن حّب النف�س م�سموعـــً�، فهو في حكم الح��سر ل الم�س�فر 

ول المه�جر.

وفـــي م�سبـــ�ح ال�سريعة قـــ�ل الإمـــ�م ال�ســـ�دقQ: »العبودية جوه���رة كنهها 

الربوبي���ة فم���ا فقد في العبودية وجد في الربوبية، وما خفي من الربوبية اأ�س���يب 

.
(((

في العبودية«

فمن �سعى بخطوة العبودية وو�سم ن��سيته ب�سمة ذّله� �سيجد �سبيل الو�سول اإلى عّز 

الربوبيـــة. وطريق الو�سول اإلى الحق�ئق الربوبية هـــو ال�سير في مدارج العبودية؛ فم� 

 
ٍ
فقد من الإّنّية والأن�نية في عبودّيته يجده في ّظل حمى الربوبية، حتى ي�سل اإلى مق�م

يكون الحق تع�لـــى �سمعه وب�سره ويده ورجله كم� ورد في الحديث ال�سحيح الم�سهور 

عند الفريقين. ف�إذا اأ�سقط العبد ت�سرف�ته و�سّلم مملكة وجوده كله� اإلى الحق وخّلى 

بين البيت و�س�حبه وفني في عّز الربوبية، فحينئذ يكون المت�سرف في الدار �س�حبه� 

فت�سير تدبيراته تدبيراٍت اإلهية، فيكون ب�سره ب�سرًا اإلهيً� وينظر بب�سر الحق ويكون 

�سمعه �سمعً� اإلهيـــً� في�سمع ب�سمع الحق. وبمقدار م� تزداد ربوبية النف�س ويكون عّزه� 

غ�يـــة في نظره، ينق�س من عـــّز الربوبية، لأن هذين: اأي عـــّز العبودية وعز الربوبية 

.
(((

متق�بالن »الدنيا والآخرة �سرتان«

الإم�م الخميني}

.Q 1)     م�سب�ح ال�سريعة، �س5. المن�سوب لالإم�م ال�س�دق(
)2)    المحّقق الح�س�ئي، عوالي الالآلي، ج4، �س114.





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يتعّرف اإىل الطريق الذي ينبغي له اأن ي�سلكه ليكون عبدّا حقيقيَ� 1-  

هلل.

يبّ� اأهم �سروط واآداب العبودية هلل.2-  

يبّ� اأّن اّتب�ع ال�سريعة هو الطريق الوحيد الأوحد اإىل اهلل تع�ىل.3-  

الدرس العاشر

طريق العبودية إلى اهلل
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شروط العبودية

اإّن الأنبيـــ�ء والأو�سي�ء ج�وؤوا ليعّلمـــوا الن��س اأدب الح�سور في مح�سر اهلل تع�لى، 

ولينذروهـــم بع�قبة ترك ط�عته وعبوديتـــه: {ک ک ک گ گ    گ گ ڳ ڳ ڳ 

. فهـــذا المح�ســـر ل يدخلـــه مـــن ك�ن ملّوثً� ب�لذنـــوب والمع��سي: 
(((

 ڳ ڱ} 
. لقـــد ج�وؤوا 

(((

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ      ڀ ٺ ٺ} 

ليعلموا الن��س العبودية هلل عّز وجّل. واإّن لهذه العبودية ثالثة �سروط اأ�س��سية هي:

اللتـــزام الت�ّم ب�أوامر اهلل ونواهيـــه: ف�لعبد الحقيقي هو المطيع ل�سيده في كّل   .1

مـــ� ي�أمر به اأو ينهى عنه، اإلى الحّد الذي ت�سبـــح فيه �سريعة المولى هي الآمر 

الن�هي في كّل مملكة وجود هذا العبد. ف�إذا اأراد الإن�س�ن اأن يكون عبدًا �سكورًا 

هلل عليه اأن يلتزم بكل م� ي�أمر به موله، فال يّقدم ول يوؤّخر �سيئً� اإلَّ طبق اإرادة 

اهلل.

الت�سليـــم الت�م لإرادة اهلل: فال يكفي مجـــرد اللتزام والعمل، بل ينبغي ل�س�لك   .2

طريق العبودية اأن ي�سّلم اأمره ب�لك�مل اإلى �سّيده وموله، بمعنى ترك العترا�س 

على اهلل مطلقً�. ق�ل اهلل تع�لى مخ�طبً� ر�سوله الكريم: {ۈ ٴۇ ۋ ۋ    

)1)   �سورة نوح، الآيت�ن: 2 - 3.
)2)   �سورة الأنبي�ء، الآيت�ن: 25.



150

ة
قي

ال
خ

لأ
� 

ة
بي

رت
��

يف 
 �

�
و

در

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې     ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
. ف�لموؤمن الحقيقي ل يجد في نف�سه حرجً� من اأدائه لحكم 

(((

ەئ وئ} 
ه  اهلل بل ي�سّلم اأمره اإليه وير�سى بحكمه، ول يتذمر اأو يت�أفف على الإطالق، لأنَّ

 اإلَّ لم�سلحته و�سالحه في الدني� 
ٍ
علـــى يقيـــٍن ب�أن اهلل تع�لى م� �سّرع من حكـــم

والآخرة.

الإخال�ـــس: يقول اهلل تع�لى في كت�به العزيـــز: {يت جث          مث  ىث يث حج  مج   .3

. تبّيـــن الآيـــة الكريمـــة ب�سكٍل وا�ســـٍح �سرطين 
(((

جح مح جخ حخ  مخ جس} 
ل العمـــل ال�س�لح وهو الذي يظهر من خالل  اأ�س��سييـــن للق�ء الحّق تع�لى: الأوَّ

اّتب�ع ال�سريعة والعمـــل ب�أحك�مه�. وال�سرط الث�ني هو عدم ال�سرك ب�هلل تع�لى 

اأي الإخال�س، لأّن ال�سرك ي�س�ّده الإخال�س، فمن لم يكن مخل�سً� فهو م�سرك. 

، ولكّنه لم 
(((

ف�هلل عّز وجل اأمر الّن��س ب�لعب�دة {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  } 

 ي�أمـــر ب�أّي عب�دة بل اأمر ب�لعبـــ�دة الخ�ل�سة له التي ل ي�س�ركه فيه� اأحٌد �سواه: 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  تع�لـــى:  وقولـــه   ،
(((

ں}  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  {ڳ 

، وفي اآية اأخرى يوّجه القراآن خط�به اإلى جميع الم�سلمين وي�أمرهم 
(((

ڌ} 
، وفي مك�ٍن اآخر يخ�طب 

(((

ق�ئاًل: {وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ      ۈئ ېئ} 

.
(((

الر�سول الأكرمP فيقول: {ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ} 

)1)   �سورة الن�س�ء، الآية: 65.
)2)   �سورة الكهف، الآية: 110.
)3)   �سورة الإ�سراء، الآية:  23.

)4)   �سورة البّينة، الآية: 5.

)5)   �سورة الزمر، الآية: 2.
)6)   �سورة الأعراف، الآية: 29.

)7)   �سورة الزمر، الآية: 11.
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طريق العبودية

اإلى العبودية ُي�سلك بتمرين النف�س وتروي�سه� ب�لعب�دة والط�عة.  اإّن الطريق 

ومن  النف�س.  في  را�سخة  ملكًة  العملي  النقي�د  ي�سبح  الط�عة،  دوام  اأثر  فعلى 

الت�سّبر  خالل  ومن  �س�لحً�،  الب�طن  ي�سبح  ال�س�لح�ت  على  المواظبة  خالل 

في  العب�دات  تكرار  اأهــداف  اأحــد  وهــذا  ال�سبر.  ُخلق  اإلــى  ن�سل  وال�سِطَب�ر 

والط�عة  والنقي�د  الت�سليم  من  لوازمه�  وجميع  العبودية  مفهوم  اإّن  الإ�سالم. 

وترك الأن� والفن�ء والذوب�ن والنتظ�ر وغيره� هي من المف�هيم الوجدانية التي 

مطلقً�  العترا�س  وترك  واللتزام  الخ�سوع  ف�إّن  وعرفه�.  ت�سّوره�  من  يدركه� 

من مع�ني العبودية. والعبد الحقيقي هو الذي ل يملك �سيئً� اأم�م �سيده وموله، 

لأّن �سيده هو الذي يملكه ويملك جميع �سوؤونه. ول يعتر�س عليه فيم� يفعله به، 

ويلتزم بكل م� ي�أمره.

اإّن العبوديـــة مقـــ�ٌم للنف�س وح�لة للب�طن والقلب، وهي تتجّلـــى في اأعم�ل الإن�س�ن 

 في نف�سه، ويجعل 
ٍ
وظ�هـــره. والعبد هو الذي يالحظ اإرادة �سيده، فيتبعهـــ� دون حرج

اإرادته ت�بعة له� مطلقً�. ولكي يتحّقق ال�س�لك بهذا المق�م عليه اأن يم�ر�س هذه التبعّية 

في ب�طنه وظ�هره حّتى ت�سبح ملكًة را�سخة لنف�سه، فيكون عبدًا هلل تع�لى ب�لحقيقة. 

ف�إذا اأراد �سلوك طريق العبودية عليه اأن ي�سقط من نواي�ه ودوافعه ومن غ�ي�ت اأعم�له 

وعب�داتـــه كل مـــ� عدا اهلل. فال ي�سدر عنه عمٌل اأو فعل اأو تفّكر اإلَّ هلل وحده. وهذا هو 

الإخال�ـــس. {ٱ ٻ       ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ 

.
(((

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ   ٹ} 

)1)   �سورة الأحزاب، الآية: 36.
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الشريعة اإللهية هي الطريق األوحد

خلـــق الإن�ســـ�ن لي�سل اإلى ال�سع�دة والكم�ل الذي ل حـــّد له، اإلى لق�ء اهلل عّز وجّل 

الـــذي ي�سمـــن  الوحيـــد  والطريـــق   .
(((

{ڦ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ   ڃ} 

لالإن�ســـ�ن هذا الهدف ال�س�مـــي وال�سريف هو الط�عة والعبودية الت�ّمة هلل تع�لى. فعن 

اأميـــر الموؤمنيـــن Q يقول في عهده اإلى م�لـــك الأ�ستر: »هذا ما اأم���ر به عبد اهلل 

عل���ّي اأمير الموؤمنين مالك بن الحارث الأ�س���تر في عه���ده اإليه...اأمره بتقوى اهلل، 

واإيثار طاعته، واّتباع ما اأمر به في كتابه من فرائ�سه و�سننه التي ل ي�سعد اأحد اإلَّ 

 .
(((

باتباعها، ول ي�سقى اإلَّ مع جحودها واإ�ساعتها..«

فـــ�إذا ك�ن مـــ� عند اهلل ل يدرك اإلَّ بط�عته، وك�نت الط�عة ف��سلًة على م� �سواه�، 

وك�ن القـــرب منه تع�لى متوّقفً� على م� فر�سه علين� من الط�عة والت�سليم له كم� ج�ء 

، ف�إّن 
(((

فـــي الحديث القد�سي: »ما تق���رب اإلّي عبد بمثل ما يتقرب اإل���ّي بالفرائ�س«

ال�سوؤال الجوهري والأ�س��سي الذي ينبغي لن� الإج�بة عنه هو كيف نطيع اهلل وبم�ذا؟

لقد اأر�سل اهلل تع�لى اإلى الن��س �سريعًة ك�ملة و�س�ملة تحتوي على كّل احتي�ج�تهم 

ومتطّلب�تهـــم، وهـــي تت�سّمن اأوامـــر اهلل تع�لى ونواهيـــه في كل �س�أٍن مـــن �سوؤون هذه 

الحيـــ�ة، م� ظهر منه� وم� بطن. واإّن المبـــداأ الأ�س��س الذي ق�مت عليه هذه ال�سريعة 

هو م�سلحة الإن�س�ن و�سع�دته. فكل م� ج�ء فيه� اإنَّم� ك�ن لم�سلحة الإن�س�ن و�سع�دته. 

وهي الد�ستور والق�نون الذي ينبغي اأن يط�ع اهلل به. ف�إذا اأراد الإن�س�ن اأن يكون عبدًا 

�س�لحـــً� �س�لـــكً� نحو اهلل ور�سوانه، م� عليه اإلَّ اأن يجتهد فـــي اّتب�ع هذه ال�سريعة بكل 

تف��سيلهـــ� بعد التعّرف اإليه� وتعّلم اأحك�مهـــ�، حالله� وحرامه�، في�سعى بجدٍّ ون�س�ٍط 

لتطبيـــق هذه الأحـــك�م حّتى ت�سري في كّل تف��سيل حي�تـــه، فت�سبح اأحك�م اهلل تع�لى 

هي الح�كمة في مملكة وجود الإن�س�ن ل الأهواء النف�سية الب�طلة.

)1)   �سورة الن�سق�ق، الآية: 6.
)2)   نهج البالغة، ج 3، �س 83.

)3)    الميرزا النوري، م�ستدرك  الو�س�ئل، ج3، �س58.
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فطريق الجّنة هو طريق الط�عة والتقوى هلل، وهذه الط�عة اإّنم� تتجّلى من خالل اللتزام 

. اأم� لو ا�ستكبر الإن�س�ن وع�سى 
(((

ب�سريعـــة اهلل:  {ی ی    ی ی جئ حئ مئ ىئ       يئ} 

فترك عب�دة اهلل، ف�إّن جهنم هي المثوى: {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  

 
ً
. ف�لعبـــد الحقيقي هو الذي يرجع اإلـــى ال�سريعة قبل اّتخ�ذ اأي موقف، علم�

(((

ڤ} 
هـــ� تمّثل اإرادة اهلل، ومـــن ل ي�سلك طريق العبودية، ف�إّنه ي�ســـرع اإلى اّتخ�ذ الموقف  منـــه ب�أنَّ

والقيـــ�م ب�لعمل من نف�ســـه. وهذا هو ال�سبب الأ�س��سي في هـــالك الإن�س�ن، اأي رجوعه اإلى 

نف�سه بدل الرجوع اإلى ربه لمعرفة الحالل والحرام منه وم� فيه م�سلحته وخيره.

وال�سريعة الإلهية تنق�سم اإلى خم�سة اأحك�م اأ�س��سية هي:

- الحرام: وهو الذي يع�قب الإن�س�ن على فعله.

- الواجب: هو الذي يع�قب الإن�س�ن على تركه.

- المكروه:  وهو الذي يث�ب الإن�س�ن على تركه ول يع�قب على فعله.

- الم�ستحّب:  وهو الذي يث�ب الإن�س�ن على فعله ول يع�قب على تركه.

- المب���اح: وهو الحكم الـــذي يف�سح فيه ال�س�رع المج�ل للمكلـــف ليخت�ر الموقف 

الذي يريده.

 ف�لعبـــد الحقيقي ل يبيح لنف�سه �سيئً� اإلَّ بعـــد عر�سه على الأحك�م ال�سرعية الأربعة، 

ف�إّن لم يجده محّرمً� اأو واجبً� اأو م�ستحبً� اأو مكروهً� يحكم ب�أّنه مب�ٌح ويت�سّرف وفقه، لأّن 

اهلل تع�لى قد فّو�س اإليه في هذه الح�لة الت�سّرف في هذا ال�سيء. وفي الواقع المت�سّرف 

هنـــ� اأي�سً� هـــو اإرادة اهلل الت�سريعية، ولي�س اإرادة العبد واختي�ره، لأّن اهلل تع�لى هو الذي 

اأب�ح له هذا الأمر. وعليه لكي ي�سبح الإن�س�ن من ال�س�لكين لدرب الحق عليه:

اأوًل: التعّرف اإلى �سريعة اهلل من خالل تعّلم الأحك�م ال�سرعية.

ثانياً: العمل على تطبيق هذه الأحك�م في حي�ته.

)1)   �سورة مريم، الآية: 63.
)2)   �سورة غ�فر، الآية: 60.
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املفاهيم الرئي�سة

الأنبي�ء والأو�سي�ء جـــ�وؤوا ليعّلموا الن��س اأدب الح�سور في مح�سر اهلل تع�لى،   .1

ج�وؤوا ليعلموا الن��س العبودية هلل عّز وجّل.

العبودية المطلقة هلل هي ال�سبيل الوحيد للو�سول اإلى الغ�ية الإن�س�نية.  .2

للعبودية ثالثة �سروط اأ�س��سية: اللتزام ب�لأوامر الإلهية، الت�سليم الت�م لإرادة   .3

اهلل، والإخال�س.

العبودية هلل تع�لى تتحّقق من خالل اّتب�ع �سريعته بكل تف��سيله�.  .4

على العبد الحقيقي اأن ي�سعى اإلى التعّرف اإلى الأحك�م ال�سرعية ومن ثمَّ العمل   .5

على تطبيقه�.

 في نف�سه، ويجعل اإرادته 
ٍ
العبد هو الذي يالحظ اإرادة �سيده، فيتبعه� دون حرج  .6

ت�بعة له� مطلقً�.

اإذا اأراد الإن�ســـ�ن اأن يكـــون عبـــدًا �س�لحً� �س�لـــكً� نحو اهلل ور�سوانـــه، م� عليه   .7

اإلَّ اأن يجتهـــد فـــي اّتب�ع هـــذه ال�سريعة بكل تف��سيله� بعد التعـــّرف اإليه� وتعّلم 

اأحك�مه�. 

طريق الجّنة هو طريق الط�عة والتقوى هلل، وهذه الط�عة اإّنم� تتجّلى من خالل   .8

اللتزام ب�سريعة اهلل.

العبـــد الحقيقـــي ل يبيح لنف�ســـه �سيئً� اإلَّ بعـــد عر�سه على الأحـــك�م ال�سرعية   .9

الأربعة.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

م� هو الطريق العملي الذي ب�ّتب�عه يتحّقق الإن�س�ن بمق�م العبودية هلل؟  .1

تحدث عن �سروط العبودية هلل تع�لى ب�إيج�ز.  .2

لم�ذا ل يوجد بديل اأو طريق اآخر غير اتب�ع ال�سريعة؟ وم� ال�سير في ذلك؟  .3
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

م�عبود�ا�هلل�����نف�س)))!

ه وعبوديته  اعلم اأّن الإن�س�ن اإذا اأ�سبح مقهورًا لهيمنة ال�سهوة والميول النف�سية، ك�ن رقُّ

وذّلتـــه بقـــدر مقهورّيته لتلك ال�سلطـــ�ت الح�كمة عليه. ومعنـــى العبودية ل�سخ�س هو 

الخ�سوع الت�م له واإط�عته. والإن�ســـ�ن المطيع لل�سهوات المقهور للنف�س الأّم�رة يكون 

عبـــدًا منقـــ�دًا له�. وكلمـــ� توحي هـــذه ال�سلط�ت ب�ســـيء اأط�عه� الإن�ســـ�ن في منتهى 

الخ�ســـوع، ويغدو عبـــدًا خ��سعً� ومطيعً� اأم�م تلـــك القوى الح�كمة، ويبلـــغ الأمر اإلى 

ل ط�عته� على ط�عة خ�لق ال�سمـــ�وات والأر�س، وعبوديته� على عبودية  م�ستـــوًى يف�سّ

م�لـــك الملـــوك الحقيقي. وفي هذا الح�ل تـــزول عن نف�سه العـــّزة والكرامة والحرية 

ويحـــل محّله� الذّل والهوان، والخ�سوع لأهل الدني�، فينحني قلبه اأم�مهم� واأم�م ذوي 

الجـــ�ه والح�سمـــة، ويتحّمل لأجل البلوغ اإلـــى �سهواته النف�سية الـــذّل والمّنة، وي�ست�سيغ 

لأجـــل الترفيـــه عـــن البطن والفرج الهـــوان، ول يت�س�يـــق من اقتراف مـــ� فيه خالف 

ال�ســـرف والفتـــّوة عندم� يكون اأ�سيرًا لهـــوى النف�س وال�سهوة. فينقلـــب اإلى اأداة طّيعة 

اأمـــ�م كل �س�لح وط�لـــح، ويقبل امتن�ن كل و�سيع عنده لمجـــّرد احتم�ل نيل م� يبتغيه 

حتى اإذا ك�ن ذلك ال�سخ�س اأحّط واأتفه اإن�س�ن.

اإّن عبيـــد الّدنيـــ� وعبيد الّرغب�ت الذاتّيـــة، والذين ر�سن عبوديـــة الميول النف�سّية 

فـــي رق�بهم، يعبدون كل من يعلمـــون اأن لديه الدني� اأو يحتملـــون اأّنه من ذّوي الدني�، 

ويخ�سعـــون له، واإذا تحدثوا عـــن التعّفف وكبر النف�س ك�ن حديثهـــم تدلي�سً� مح�سً�، 

واأعم�لهـــم اأقوالهم تكّذب حديثهم عن عفـــة النف�س ومن�عته�. وهذا الأ�سر والرّق من 

ب. ويجب على الإن�س�ن  الأمـــور التي تجعل الإن�س�ن دائمً� في المذّلة والعـــذاب والَن�سَ

)1)   الإم�م الخميني }، الأربعون حديثً�، الحديث ال�س�د�س ع�سر، ال�سبر، �س 283.
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ذي النبل والكرامة اأن يلتجئ اإلى كل و�سيلة لتطهير نف�سه منه�. ويتم التطهير من هذه 

القـــذارات، والتحرير من كل خّفة وهوان، بمع�لجـــة النف�س، وهي ل تكون اإلَّ بوا�سطة 

العلم والعمل الن�جع. اأّم� العمل فيكون ب�لري��سة ال�سرعّية وبّمخ�لفة النف�س فترة يتّم 

فيهـــ� الوازع للنف�س تج�ه حبه� المفرط للدني� وال�سهـــوات والأهواء حتى تتعّود النف�س 

على الخيرات والكم�لت.

الإم�م الخميني }





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يتعّرف اإىل اأهّم املوانع التي حتول دون لق�ء اهلل تع�ىل.1-  

يبّ� حقيقة الغفلة واأهم �سف�ت الغ�فل�.2-  

ي�سرح كيفّية مع�جلة هذه الآفة التي ت�سّد عن �سبيل اهلل.3-  

 موانع العبودية هلل )1)
)الغفلة( 

الدرس الحادي عشر
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ك�ن الكالم يدور حول الكم�ل الإن�س�ني الذي ل يفوقه اأّي كم�ل، وذلك عندم� ي�سل 

الإن�ســـ�ن اإلـــى مق�م ال�سه�دة ولق�ء اهلل، حيث ل خـــوف ول حزن ول نق�س هن�لك لأّن 

. وللو�ســـول اإلى هذا المقـــ�م ال�س�مخ على الإن�س�ن 
(((

{ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇڇ}

المج�هـــد اأن يتعّرف اإلى كّل ق�طع لطريقه اأو م�نع ل�سفره ويطرده، كم� عليه اأي�سً� اأن 

يتعـــّرف اإلـــى كّل م� يمكن اأن ي�س�عده في الو�سول اإلى هذه الّدرجة ال�ّس�مية، والمنزلة 

الرفيعـــة. ويعـــّد التعـــّرف اإلى الموانـــع التي تحـــول دون بلوغه هذا الهـــدف ال�سريف، 

�لحين  الحلقة الأولى في م�سيرة الإن�س�ن التك�ملية، لأنه من المتعّذر الدخول في ال�سّ

والعبـــ�د المكرمين م� لم يجتـــز الإن�س�ن العوائق والموانع التي تحـــول بينه وبين رّبه، 

واجتي�زه� اأي�سً� غير ممكن قبل التعّرف اإليه�. ومن اأهّم الموانع التي تحب�س الإن�س�ن 

عن الرتب�ط برّبه ودخول جّنته، هي:

- الغفلة عن الحّق تع�لى.

- الّر�س� ب�لحي�ة الدني�.

- العق�ئد الف��سدة التي يحمله� الإن�س�ن.

- الذنوب والمع��سي واّتب�ع الهوى.

)1)   �سورة النحل، الآية: 96.
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�دق Q ق�ل: »من رعى قلبه عن الغفلة، ونف�سه عن ال�سهوة،  فعن الإم�م ال�سّ

 .
(((

وعقله عن الجهل، فقد دخل في ديوان الُمَنبَِّهيَن«

حقيقة الغفلة

بع�ـــس الن��س رغم امتالكهم لـــالأدوات والو�س�ئل التي توؤّهلهم للو�سول اإلى الكم�ل 

الإن�س�نـــي المطلوب، ورغم وجـــود ال�ستعدادات الفكرّية التي توؤّهلهـــم لذلك، اإّل اأّنن� 

حيح به. والبع�س منهم  نجد اأّنهم يعي�سون ح�لة من البعد عن اهلل وعن الرتب�ط ال�سّ

اأي�ســـً� رغم علمهـــم بمب�دئ الإ�سالم وب�أحك�مـــه وتع�ليمه اإّل اأنـــك ل تجد فيهم ذلك 

ال�ّســـوق اإلـــى المحبـــوب الأوحد، ول تجد نيـــران الفطرة التي تع�ســـق الكم�ل تحرقهم 

للو�سول اإلى اهلل تع�لى، وهذه الح�لة �سّم�ه� القراآن الكريم ب�لغفلة: {ٺ ٺ ٺ 

. وحقيقـــة الغفلة هي انعدام التوّجه اإلى المق�سد 
(((

ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ      }

الحقيقي لالإن�س�ن وهو اهلل �سبح�نه وتع�لى، والن�سغ�ل بغيره. 

فعندمـــ� يعتبـــر الإن�ســـ�ن اأّن اهلل تب�رك تع�لى غ�ئب عنه وبعيـــد، ول يدرك اأّن اهلل 

، واأّنه معه اأينم� حّط رح�له ويّمم وجهه، 
(((

 قريـــب منـــه، {ڀ ڀ ڀ      ڀ ٺ ٺ}

، ف�إّنـــه �سوف يغـــرق في الغفلة. واإذا غرق 
(((

{ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ  ڃ  ڃ}

في الغفلة ته�ون في اأداء واجب�ته، ولم يعتن ب�جتن�ب المحّرم�ت. اأّم� لو اأدرك اأّن اهلل 

معـــه ووجد نف�سه في مح�سر اهلل دائمً�، ف�إّنـــه �سي�سعى لأداء كّل الأعم�ل طبق الإرادة 

الإلهية. وهذه الأعم�ل التي توؤّدى وفق اإرادة اهلل هي في الواقع اأعم�ل مقّربة اإلى اهلل، 

.
(((

الة التي هي »قربان كل تقي« ك�ل�سّ

)1)   الميرزا النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج12، �س111.
)2)   �سورة الروم، الآية: 7.

)3)   �سورة ق، الآية: 16.
)4)   �سورة الحديد، الآية: 4.

)5)    ال�سيخ الكليني، الك�في، ج3،�س265..



163

م�
ا
ف�
�
م�
-�
)م
-�
هلل
ا�
د�
و
عب
م�
ا�
م�
و
ل

والهدف مـــن اإر�س�ل الأنبي�ء Rهو اإحي�ء النفو�س وتوجيهه� نحو الحّق، ليكون 

الإن�ســـ�ن ذاكـــرًا له في كّل حرك�تـــه و�سكن�ته. فم� من �ســـيء اإل وهلل فيه حكم واإرادة 

وح�ســـور. والإن�ســـ�ن الغ�فل هو الذي ين�سغل ب�أمور ل قيمة لهـــ� عن اأداء واجب�ته تج�ه 

خ�لقه، تلك الأعم�ل ال�س�لحة التي توؤّهله ليكون في م�س�ّف الم�س�هدين لجم�ل وجهه 

الكريـــم وكم�لته الاّلمحدودة. فنراه ل يخ�سع في �سالته، ول ُيقبل على تالوة القراآن 

والدعـــ�ء، ول يهتـــّم بتزكية نف�سه وتهذيبهـــ�، ول يزداد علمً� ومعرفـــة، ول يبحث عن 

تكليفـــه ال�سرعّي بهدف خدمة الم�ست�سعفين من الموؤمنين، فيق�سي معظم اأوق�ته في 

الّلهو والّلعب والن�سغ�ل بتوافه الأمور و�سف��سفه�، في�سبح م�سداقً� لقوله تع�لى: {ٱ 

.
(((

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ}

من هم الغافلون؟

يحّدثن� القراآن الكريم عن الغ�فلين وي�سفهم لن� ب�أّنهم في الظ�هر ب�سر مثل بقّية 

الن��ـــس، ولكنهم في الم�سمون والجوهر هم بعيـــدون كّل البعد عن حقيقة الإن�س�نية. 

فهـــم رغم امتالكهم لنعمـــة ال�سمع والب�سر والفوؤاد، اإّل اأن البـــ�ري عّز وجّل ي�سفهم 

ب�أنهـــم ك�لأنع�م بل اأ�سّل!! وال�سبب في ذلـــك اأّنهم لم ي�ستفيدوا من هذه الّنعم الإلهية 

ب�ل�سكل ال�سحيح، ولم يوّجهوه� نحو المق��سد والأهداف التي يريده� اهلل وير�س�ه� 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  لعبـــ�ده، 

 .
(((

ڦ} ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ف�لغ�فلون لهم قلوب ولكنه� ل تعقل ول تفّكر في حجج اهلل وبّين�ته، ولهم اأعين ولكّنه� 

ل ت�س�هـــد اآي�تـــه، ولهـــم اآذان ولكّنهـــ� ل ت�سمع ول تفقـــه قوله تع�لـــى، ول وعظ الأئّمة 

المر�سديـــن اإلى الهدى وديـــن الحق. فك�نوا اأ�سواأ ح�ًل من البه�ئم {ٹ ڤ         ڤ 

)1)   �سورة يون�س، الآية: 7.
)2)   �سورة الأعراف، الآية: 179.
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ڤ ڤڦ}، و{ڦ ڦ ڦ } عـــن حجـــج اهلل تع�لى وبّين�ته، وعـــن التفكير بم� 
ي�سلـــح ح�لهـــم ويوؤّمن م�آلهم في الدنيـــ� والآخرة. فك�نت ع�قبـــة اأمرهم اأن طبع اهلل 

على قلوبهـــم و�سمعهم واأب�س�رهـــم {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

.
(((

ھھ ھ ے ے}

منشأ الغفلة وأسبابها

للغفلة عن الحّق تع�لى اأ�سب�ب ومن��سئ عديدة �سوف نذكر اأهّمه�:

1. �س���عف الإيمان: يقول الإم�م الخميني }: »هل تعلم الم�ّس���وغ لفتورنا هذا 

ف���ي الأم���ور الدينية؟ اإّنه لأجل ع���دم اإيماننا بالغي���ب، واأّن مرتكزات عقائدنا 

واهية، واإيماننا بالوعود الإلهية والأنبياء مهتز ومتزلزل، وتكون النتيجة اأّن 

جميع الأمور الدينية وال�س���رائع الإلهية عندنا تافهة وموهنة، ويف�سي هذا 

الوهن �س���يئاً ف�س���يئاً اإلى الغفلة فاإّما اأن تهيمن علينا هذه الغفلة، وتخرجنا 

كلياً من هذا الدين ال�سكلي ال�سوري الذي نعتنقه، اأو تبعث على الغفلة لدى 

.
(((

اأهوال نزع الروح و�سدائد اللحظات الأخيرة من حياة الإن�سان«

2. ح���ّب الدني���ا: وهو من اأهّم اأ�سبـــ�ب الغفلة، لأنه� تعمي وت�ســـّم عن اّتب�ع �سبيل 

الحـــق، كمـــ� ق�ل اأمير الموؤمنيـــن Q حيث كتب اإلى بع�ـــس اأ�سح�به يعظه ، 

، وُيْبِكُم، وُيِذلُّ  ���مُّ ومّمـــ� ق�له له: »فارف�س الدنيا، ف���اإّن ُحبَّ الدنيا ُيعمي وُي�سِ

.
(((

الرقاب«

3. الجه���ل باله���دف النهائ���ي: اإّن جهل الإن�ســـ�ن ب�لغ�ية الحقيقّيـــة التي خلق من 

اأجلهـــ�، وبمـــ� وعد اهلل به المطيعين لـــه والع�ملين ب�أمره، واأّنـــه م� لهذه الدني� 

)1)   �سورة النحل، الآية: 108.
)2)   الإم�م الخميني }، الأربعون حديثً�، الحديث الت��سع والع�سرون، في بي�ن ال�سالة الو�سطى، �س: 551.

)3)    ال�سيخ الكليني، الك�في،ج2، �س136.
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الف�نية خلـــق، يدفع الإن�س�ن اإلى ال�ستزادة منهـــ� والغفلة عن الآخرة وم� فيه� 

ظّنـــً� منه اأنه� نه�ية الأمل وغ�ية المنى. فعـــن اأمير الموؤمنين Q ق�ل: »األ 

واإّن هذه الدنيا التي اأ�س���بحتم تتمّنونها وترغبون فيها، واأ�س���بحت تغ�سبكم 

وتر�سيكم، لي�ست بداركم، ول منزلكم الذي خلقتم له، ول الذي دعيتم اإليه. 

 .
(((

األ واإنها لي�ست بباقية لكم، ول تبقون عليها«

4. اّتب���اع ال�ّس���هوات: ف�لإن�ســـ�ن عندمـــ� يغـــدو ت�بعـــً� لح�ج�تـــه الم�ّديـــة، ومنق�دًا 

لغرائـــزه الحيوانية، فيجعل ح�ج�ته ال�سهوّية في المقّدمة دومً�، ويقّلده� زم�م 

الأمـــور وينق�د اإلى مط�لبهـــ� كّلم� اأمرت، ف�إّن ذلك �سيـــوؤّدي اإلى تقوية الج�نب 

المـــ�دي في حي�تـــه، وت�سعف التوّجهـــ�ت المعنوّية فيه حتى يغفـــل عنه� ويغّط 

 فـــي �سب�ت عميق، فتبعده عن �ســـراط اهلل الم�ستقيم ونهجه القويم. فعن اأمير 

الموؤمنيـــن Q اأّنه ق�ل: »لي�س في المعا�س���ي اأ�س���ّد من اّتباع ال�س���هوة، فال 

. وعن الّنبي الأكـــرمP اأنه ق�ل: »اإّياكم 
(((

تطيعوه���ا في�س���غلكم عن ذكر اهلل«

.
(((

وف�سول النظر، فاإنه يبذر الهوى، ويوّلد الغفلة«

5. الع�س���رة ال�ّس���يئة: فمع��سرة الفّج�ر ومج�ل�سة الف��سقين، والمراودة الم�ستمّرة 

لأهـــل الدني�، والقت�س�ر على م�س�حبة اأهل المرتبة ال�ّسفلى من الإيم�ن، كله� 

تـــورث الغفلة والبعد عن الحّق، لأّن الم�س�حبين كّلهم اأهل غفلة واحتج�ب عن 

الحـــّق �سبح�نه وتع�لى، كم� و�سفهم مولى الموحدين Q: »واإن اأهل الدنيا 

.Pكم� ق�ل ر�سول اهلل 
(((

. و»المرء على دين خليله وقرينه«
(((

اأهل غفلة«

)1)    العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج34، �س248.
)2)   الآمدي، غرر الحكم، �س190.

)3)    العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج69، �س 199.
)4)   م. ن، ج 70، �س 36.

)5)    ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س375.
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آثار الغفلة

للغفلة عن الحّق تع�لى والّدار الآخرة عواقب وخيمة ومهلكة نذكر بع�سه�:

1. العذاب الإلهي: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

.
(((

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ}

2. ق�ســـ�وة القلـــب: فعن الإمـــ�م ال�س�دق Q اأّنه قـــ�ل: »واإّي���اك والغفلة ففيها 

 .
(((

. وق�ل Q: »من غلبت عليه الغفلة مات قلبه«
(((

تكون ق�ساوة القلب«

3. ف�س�د الأعم�ل: فعن اأمير الموؤمنين Q: »اإّياك والغفلة، والغترار بالمهلة، 

 .
(((

فاإّن الغفلة تف�سد الأعمال، والآجال تقطع الآمال«

4. راأ�ـــس كّل بلّيـــة: فعن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل: »الغفلة م�س���طاد ال�س���يطان، 

.
(((

وراأ�س كل بلّية، و�سبب كل حجاب«

5. عمـــى الب�سيـــرة: فعـــن اأميـــر الموؤمنيـــن Q قـــ�ل: »دوام الغفل���ة يعم���ي 

.
(((

الب�سيرة«

6. ت�سّلـــط ال�سيطـــ�ن: اإّن التغ�فـــل عن ذكـــر اهلل يف�سي اإلى ت�سّلـــط ال�سيط�ن على 

 .
(((

الإن�س�ن: {ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ}

)1)   �سورة يون�س، الآيت�ن: 7 -  8.
)2)   الميرزا  النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج 12، �س93.

)3)   الآمدي، غرر الحكم، �س266.
)4)   م. ن.

)5)   الميرزا النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج 1، �س 389.
)6)    الآمدي، غرر الحكم، �س266.

)7)   �سورة الزخرف، الآية: 36.
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عالج الغفلة

اإّن اإن�س�نّيـــة الإن�س�ن تبداأ من لحظة خروجه مـــن ح�لة الغفلة وارتق�ئه اإلى مرحلة 

الّذكـــر واليقظـــة، فنحـــن اإذا عدن� اإلـــى حركة الأنبيـــ�ء Rنجد عنـــوان حركتهم 

الأ�س��ســـي هو »الّذكر«، لذا ي�سف القراآن الكريم النبـــّيP ب�أنه مذّكر. ومن الأمور 

التي ت�س�عد على اليقظة والّذكر: 

1. المعرفة بالغاية التي خلق الإن�سان لأجلها: 

واأّنـــه لم يخلق لهـــذه الّدنيـــ� الف�نية وملّذاتهـــ� الزائلة، بل خلقـــه اهلل لمق�م قربه 

، وللق�ئـــه وم�س�هـــدة اآي�تـــه {ڃ چ چ چ 
(((

وجـــواره {ڳ ڳ  }

. ومن لم ت�ستحكم في نف�سه 
(((

، ولدخـــول جنته {ڦ     ڦ }
(((

چ ڇ   ڇ ڇ}
المعرفـــة ال�سحيحة ب�لغ�ية التي خلق لأجلهـــ�، معّر�س دومً� لأن يقع في ظّن الو�سول 

اإلـــى المرام. وكثيرًا م� ن�س�هد مـــن يعي�س مثل هذه الح�لة التي يت�سّور فيه� اأنه يوؤّدي 

ر. كّل ذلك من قّلة  مـــ� عليه، وكّلم� فتـــح دفتر مح��سبة النف�س وجد نف�سه غيـــر مق�سّ

المعرفة ب�لغ�ية الحقيقّية و�سعف ح�سوره�. واإّن من عرف الغ�ية وتفّكر به� �سي�سطع 

نورهـــ� على كّل �سوؤونـــه وحرك�ته، وي�سعر من جّراء ذلك ب�لتق�سير ال�سديد. وهذا من 

موجب�ت اليقظة وطرد الغفلة.

2. ذكر الموت:

 فعن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل: »ذكر الموت يميت ال�سهوات في النف�س، ويقلع 

مناب���ت الغفل���ة، ويق���وي القلب بمواع���د اهلل، وي���رّق الّطبَع، ويك�س���ر اأع���الم الهوى، 

.
(((

ويطفئ نار الحر�س، ويحّقر الدنيا«

)1)   �سورة طه، الآية: 41.
)2)   �سورة الرعد، الآية: 2.

)3)   �سورة الفجر، الآية: 30.
)4)   العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج6، �س133.
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3. معا�سرة اأهل ال�سالح: 

الذيـــن ورد ب�س�أنهم اأنـــك اإذا راأيتهم ذّكروك ب�هلل والآخـــرة، فقد �سئل ر�سول اهلل

P اأّي الجل�ســـ�ء خير فق�لP: »من تذّكركم اهلل روؤيته، ويزيد في علمكم منطقه، 

.
(((

ويرغبكم في الآخرة عمله«

4. قراءة القراآن الكريم: 

.
(((

الذي هو الّذكر المق�بل للغفلة، ق�ل تع�لى: {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ}

)1)   الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة:ج12، �س23.
)2)   �سورة ق، الآية: 45.
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املفاهيم الرئي�سة

التعّرف اإلى الموانع التي تحول دون بلوغه هذا الهدف ال�سريف، الحلقة الأولى   .1

في م�سيرة الإن�س�ن التك�ملية.

الهـــدف الأ�س��سي من اإر�س�ل الأنبي�ء Rهو اإحيـــ�ء النفو�س وتوجيهه� نحو   .2

الحّق، ليكون الإن�س�ن ذاكرًا له في كّل حرك�ته و�سكن�ته.

الغفلة عن اهلل من الموانع الأ�س��سّية التي تحول بين الإن�س�ن والرتب�ط ب�لحّق   .3

ودخول جّنته.

الغفلـــة هي انعدام التوّجه اإلى المق�ســـد الحقيقي لالإن�س�ن وهو الحّق �سبح�نه   .4

وتع�لى، والن�سغ�ل بغيره. 

يحّدثنـــ� القراآن الكريم عن الغ�فليـــن وي�سفهم لن� ب�أّنهم في الظ�هر ب�سر مثل   .5

بقّيـــة الن��س، ولكنهم في الم�سمـــون والجوهر هم بعيدون كّل البعد عن حقيقة 

الإن�س�نية.

للغفلـــة اأ�سبـــ�ب عديدة اأهّمهـــ�: �سعف الإيم�ن، حـــّب الدني�، اّتبـــ�ع ال�سهوات،   .6

الجهل والع�سرة والبيئة ال�سّيئة.

للغفلة اآث�ر مهلكة و�سلبّية منه�: �سبب لكّل بلّية، وق�س�وة القلب، وعمى الب�سيرة،   .7

وف�س�د الأعم�ل، وت�سّلط ال�سيط�ن، وللعذاب الأليم في الآخرة.

مع�لجة الغفلة تكمن في عّدة اأمور: المعرفة ب�لغ�ية الحقيقّية التي خلق الإن�س�ن   .8

لأجله�، ذكر الموت دائمً�، مع��سرة اأهل ال�سالح، وقراءة القراآن الكريم.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

م� هي حقيقة الغفلة؟ ولم�ذا عّدت من الموانع التي ت�سّد عن �سبيل اهلل تع�لى؟  .1

م� هي اأهّم الأ�سب�ب التي توؤّدي اإلى الغفلة عن الحق �سبح�نه وتع�لى؟  .2

تحّدث عن اأهّم اآث�ر الغفلة عن اهلل تع�لى.  .3

مع�لجة الغفلة تكمن في عّدة اأمور تحّدث عنه� ب�إيج�ز.  .4
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

(((
لوعلا�م��ل�م

اإّن المرحلـــة الأولى من مراحـــل الإن�س�نية هي »اليقظة« وهـــي ال�ستيق�ظ من نوم 

حـــوة مـــن �سكـــر الطبيعة، والإدراك بـــ�أّن الإن�ســـ�ن م�س�فر، واأّنـــه ل ُبدَّ  الغفلـــة، وال�سّ

للم�س�فر مـــن زاد وراحلة. وزاد الإن�س�ن خ�س�له، وراحلته في هذه المرحلة الخطيرة 

راط الذي هـــو اأحدَّ من ال�سيف واأدّق  المخيفـــة، وفـــي هذه الطريق ال�سّيقة، على ال�سّ

من ال�سعرة، هي هّمة الرج�ل وعزمهم.

والنـــور الذي ينير ظالم هـــذا الطريق، هو نور الإيم�ن والخ�ســـ�ل الحميدة. ف�إذا 

تق�ع�ـــس الإن�س�ن ووهنت هّمته اأخفق في العبور، وانكـــب ّعلى وجهه في الن�ر، و�س�وى 

تـــراب الـــّذل، وانقلـــب في ه�وية الهـــالك. فمن لم ي�ستطـــع اجتي�ز هـــذا ال�سراط ل 

ي�ستطيع اجتي�ز �سراط يوم القي�مة اأي�سً�. 

في� اأيه� العزيز، ا�سدد عزيمتك، ومّزق عن نف�سك �سجف الجهل، وانج بنف�سك من 

هذه الورطـــة المهلكة! ك�ن اإم�م المّتقين و�س�لك طريـــق الحقيقة ين�دي في الم�سجد 

حيِل«  ، َفَقْد ُنوِدَي ِفيُكْم ِبالرَّ
ُ
ُزوا َرِحَمُكُم اهلل ب�أعلى �سوته حّتى ي�سمعه الجيران: »َتَجهَّ

وم� زاٌد ينفعك �سوى الكم�لت النف�س�نّية، وتقوى القلب، والأعم�ل ال�س�لحة، و�سف�ء 

الب�طن، وخلو�س النّية من كّل عيب وغ�ّس. 

وري، فعليـــك اأن تطّهر نف�سك من هذا  فـــ�إذا كنت مـــن اأهل الإيم�ن الن�ق�س وال�سّ

الغ�ـــسّ حتى تن�سّم اإلى زمرة ال�ّسعداء وال�س�لحيـــن. والغ�ّس يزول بن�ر التوبة والندم، 

وب�إدخ�ل النف�س في اأتون العذاب واللوم، و�سهره� في حرارة الندامة والعودة اإلى اهلل. 

)1)   الإم�م الخميني }، الأربعون حديثً�، الإم�م الخميني، الحديث الرابع، �س 132.



172

ة
قي

ال
خ

لأ
� 

ة
بي

رت
��

يف 
 �

�
و

در

 
(((

عليـــك اأن تعمل في هذا الع�لـــم، واإّل ف�إن {چ چ ڇ    ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ}

�سوف تذيب قلبك.

واهلل اأعلم كم قرنً� من قرون الآخرة ي�ستغرق اإ�سالحك هذا!! اإن التطّهر في هذه 

الدنيـــ� �سهل ي�سير، ف�لتغّيرات والت�سّورات �سريعـــة الوقوع فيه�، اأم� في الع�لم الآخر 

ف�لتغيير يكون ب�سكل اآخر، فزوال �سفة من �سف�ت النف�س قد ي�ستغرق قرونً� عديدة. 

اإذًا، اأيهـــ� الأخ، مـــ� دمت في مقتبل عمـــرك، وزهرة �سب�بـــك، واأوج قّوتك، وحّرية 

اإرادتـــك، �ســـ�رع لإ�ســـالح نف�ســـك، ول تلق بـــ�ًل لهذا الجـــ�ه والمق�م، وطـــ�أ على هذه 

العتب�رات بقدميك اإنك اإن�س�ن.

الإم�م الخميني }

)1)   �سورة الهمزة، الآيت�ن: 6 ـ 7.



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يبـــّ� كيـــف تكون العقيـــدة الف��سدة م�نعة مـــن الو�سول اإىل اهلل 1-  

تع�ىل.

يذكر اأهّمية العقيدة وت�أثريه� على م�سري الإن�س�ن.2-  

ي�ســـرح كيفية مع�جلة العق�ئد الب�طلـــة والف��سدة التي ت�سّد عن 3-  

ج�ّدة احلّق.

موانع العبودية هلل )2)
)العقائد الفاسدة(

الدرس الثاني عشر
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مقدمة

ذكرنـــ� �س�بقً� اأّن من اأعظم الكمـــ�لت الإن�س�نية هي اأن ي�سل الإن�س�ن اإلى الدرجة 

التي ي�سبح فيه� الحّق تع�لى ح��سرًا دائمً� في حي�ته فال يغفل عنه طرفة عين اأبدًا، 

وهـــذا هـــو مق�م اللق�ء وال�سهـــ�دة، واأ�سح�به هم ال�سهداء، الذيـــن و�سفهم تع�لى في 

كت�بـــه الكريم ب�أنهـــم اأحي�ء عنده يرزقـــون: {گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ 

. وذكرنـــ� اأّن مـــ� يحول بيـــن الإن�س�ن وبلوغه هـــذه المرتبة 
(((

ں ں ڻ ڻ}
الإن�س�نيـــة الّرفيعة موانع ثالثة هي: الغفلة عن الحـــّق، والعق�ئد الب�طلة التي يحمله� 

الإن�ســـ�ن، والر�ســـ� ب�لحي�ة الدنيـــ�. في الدر�ـــس ال�س�بق تحدثن� عـــن الغفلة، و�سوف 

نتن�ول في هذا الدر�س الم�نع الث�ني وهو العق�ئد الب�طلة. 

صالح اإلنسان بصالح معتقداته

العقيــــدة هي مجموعة مــــن الم�س�ئل التي ت�ســــّكل الروؤية الكونية لالإن�ســــ�ن حول الكون 

والوجــــود والإن�ســــ�ن، والتي تعتبر اأهّم م� فــــي حي�ة الإن�س�ن على الإطــــالق، ول يوجد اأهّم 

منهــــ�، لأّنه� ترتبط بم�سيره وب�سع�دتــــه و�سق�ئه، في دار الدنيــــ� ودار القرار. فعلى �سبيل 

المث�ل تتن�ول العقيدة م�س�ألة وجود الحي�ة بعد الموت، وهذه الق�سّية على درجة ع�لية من 

الخطــــورة والأهّمية. ف�إذا لم يلتفت الإن�س�ن اأو يعتقد بوجود الحي�ة بعد الموت، والح�س�ب 

)1)   �سورة اآل عمران، الآية: 169.
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الأخروّي، والكم�لت والّنعم التي وعد به� في الدار الآخرة، ف�إّنه �سيت�سّرف بطريقة يهمل 

معه� العق�ب الإلهي، ول يعطي اأّي اأهّمية للحي�ة الآخرة، وللق�ئه تع�لى فيه�. وهذا الأمر ل 

 بدخول الآراء الف��سدة والمعتقدات الب�طلة. 
ً
يوؤّدي اإلى الجهل والفراغ فقط بل ي�سمح اأي�س�

ذلــــك اأّن الّنف�ــــس ل تقبل الجهــــل اأبدًا ول ت�ست�أن�س به، وهي ترف�ــــس اأن ل يكون لديه� العلم 

حيحة عن ت�س�وؤلته�،  بمــــ� تواجهه من م�س�ئل وق�س�ي�. ف�إذا لــــم تح�سل على الأجوبة ال�سّ

اأ�سرعت اإلى تعبئة الفراغ بم� لديه� من اأهواء، وبم� يزّوده� به اأ�سح�ب ال�ّسبه�ت. ول �سّك 

 للحرم�ن ولرتك�ب الأخط�ء واجتراح المع��سي.
ً
اأّن الأفك�ر الخ�طئة �ستكون �سبب�

، م� يكـــون �سببً� في 
(((

ولهـــذا ق�ل اأميـــر الموؤمنين Q: »الجهل اأ�ســـل كّل �سّر«

البتعـــ�د عن اهلل والحرمـــ�ن من في�سه العميم. فكّل اإن�س�ن في هذه الحي�ة اإّنم� ي�سير 

بح�سب م� يعتقده. لذا ك�ن �سالح الإن�س�ن منوطً� في المرحلة الأولى ب�إ�سالح معتقداته 

ونظرته اإلى الخ�لق والع�لم وروؤيته التي يحمله� فيم� يتعّلق ب�لحي�ة والم�سير والعالقة 

مع اهلل �سبح�نه وتع�لى. لأّن للعقيدة التي يحمله� الإن�س�ن الدور الأ�س��سي في تحديد 

م�سيـــره ومـــدى قربه وبعده عن الحـــق تع�لى وعن حق�ئق الإ�ســـالم ومع�نيه الراقية. 

واإن مـــن اأكبر الموانع التي تقـــف �سّدًا بين الإن�س�ن و�سلوك طريق اهلل الم�ستقيم، تلك 

الأفك�ر الخ�طئة التي قد يتبّن�ه� ويبني عليه� حي�ته و�سلوكه.

العقيدة وتأثيرها على كمال اإلنسان

للعقيدة التي يحمله� الإن�س�ن اإذًا ت�أثير مب��سر على م�سيره، وعلى مق�مه عند اهلل، 

وعلى درجة قربه منه عّز وجّل. لأن للعقيدة ت�أثيرًا اأكيدًا على �سلوك الإن�س�ن وحركته 

فـــي الخ�رج، وعلى اأ�سلوب تع�مله مع الآخريـــن، وتف�عله مع الأحداث التي تجري من 

حوله. فهي تحّث الإن�س�ن وتدفعه للت�سّرف والعمل بن�ء على الخلفّية العتق�دّية التي 

يحمله� ويعتقد به�.

)1)   الآمدي، غرر الحكم، �س73.
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فمـــن ك�ن يوؤمـــن ب�لآخرة واأّنـــه ل مح�لة راحل عن هذا الع�لـــم، ف�سوف ي�سعى له� 

�سعيه�، و�ستكون الدار الآخرة ن�سب عينيه دومً�؛ {ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

.
(((

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ}
ومـــن ك�ن يوؤمـــن ب�أّن اهلل تع�لى هـــو الموؤّثر الحقيقّي في هـــذا الع�لم {ٱ ٻ 

، واأنـــه الـــّرازق الحقيقـــي، 
(((

ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ}
والم�لك لـــكّل �سيء، والمدّبر لـــكّل �ســـيء؛ {ۆ ۈ ۈ    ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ې  ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   وئۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ 
، ف�ســـوف ي�سلم وجهه اإليه، ويتـــوّكل عليه في كّل اأموره، ولن يخ�سى �سيئً� 

(((

ۈئ ېئ}
على الإطالق، لأّنه على يقين اأّنه بين يدي رّب رحيم ل يريد اإّل الخير وال�سالح لعب�ده.

ومـــن ك�ن يوؤمن ب�أّن اهلل تع�لـــى معه دائمً� اأينم� يّمـــم وجهه {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ 

، واأنه تع�لى اأقرب اإليه من م�سدر حي�ته {ڀ ڀ ڀ      ڀ ٺ 
(((

ڄ ڄ  ڃ  ڃ}
 ،

(((

، واأّنـــه �س�هد على كّل اأعم�له وحرك�ته و�سكن�ته {ې ې ى ى ائ}
(((

ٺ}

ف�سوف ي�ستحيي من رّبه، ولن يتجّراأ عليه، ولن يع�سيه اأو يخ�لف له اأمرًا اأبدًا. 

، واأّنه 
(((

ومن يعتقد ب�أّنه ل مح�لة راجع اإلى رّبه {ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱڱ}

، ف�إّنـــه لن يغفل عنه 
(((

ك�دح اإليـــه كدحـــً� {ڦ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ   ڃ}

اأبدًا، ولن يهداأ له ب�ل اأو ي�سكن له قرار قبل اأن يعّد العّدة الاّلزمة لهذا ال�سفر الطويل، 

ر كل م�ستلزم�ت اللق�ء ب�لمحبوب. ويح�سّ

)1)   �سورة الإ�سراء، الآية: 19.
)2)   �سورة الأنف�ل، الآية: 17.
)3)   �سورة يون�س، الآية: 31.
)4)   �سورة الحديد، الآية: 4.

)5)   �سورة ق، الآية: 16.
)6)   �سورة اآل عمران، الآية: 98.

)7)   �سورة يون�س، الآية: 4.
)8)   �سورة الن�سق�ق، الآية: 6.



178

ة
قي

ال
خ

لأ
� 

ة
بي

رت
��

يف 
 �

�
و

در

آثار االعتقادات الباطلة

اإذًا، للعقيـــدة التـــي يحملهـــ� الإن�ســـ�ن ت�أثير على اأفع�لـــه و�سلوكه في هـــذه الدني�، 

وب�لت�لـــي علـــى م�سيره في الآخرة. ولو ح�ولنـــ� الآن اأن نعك�س ال�ســـورة قلياًل، واأتين� 

ب�سخ�ـــس ل يحمل هـــذه المعتقدات والمبـــ�دئ الإ�سالمية الأ�سيلة التـــي ذكرن� بع�سً� 

منه� اآنفً� فم�ذا �ستكون النتيجة؟ 

ف�لـــذي ل يوؤمن ب�هلل تع�لـــى ول يعتقد ب�أنبي�ئه ور�سله، ول ب�لدار الآخرة، والذي ل 

يـــرى نف�ســـه في �سفر، واأنه راحل عن هذا الع�لم اإلى ع�لـــم الجزاء والح�س�ب، والذي 

ل يعتقـــد ب�لمق�م�ت المعنوّية للنف�س الإن�س�نية، وب�سرورة تهذيبه� حتى ت�سبح مهّي�أة 

للق�ء اهلل تع�لى، والرجوع اإليه را�سية مر�سّية، فكيف �ستكون ع�قبته؟! 

اهلل عـــّز وجّل في ذكره الحكيم يك�سف لن� بع�س م� �سيوؤول اإليه ح�ل اأ�سح�ب هذه 

العتق�دات الخ�طئة، ويحّذر من عواقبه� الوخيمة والتي منه�:

.
(((

1. العذاب الأليم: {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ}

2. الخ�س���ران والندام���ة: {ڌ ڌ  ڎ ڎ        ڈ ڈژ ژ ڑ  ڑ ک    ک ک 

.
(((

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں }
3. بط���الن اأعماله���م: {ڱ ڱ         ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ 

 .
(((

ۀ ہ ہ ہ           ہ}

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  {ڀ  الن�س���يان:   .4

 .
(((

ڤ}

)1)   �سورة الإ�سراء، الآية: 10.
)2)   �سورة الأنع�م، الآية: 31.

)3)   �سورة الأعراف، الآية: 147.
)4)   �سورة الج�ثية، الآية: 34.
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ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ    ڱ  {ڱ  الدني���ا:  ف���ي  الإله���ّي  العق���اب   .5

.
(((

ڻ ڻ ڻ  ۀۀ ہ ہ           ہ ہ ھ}
6. الحرم���ان م���ن المغف���رة: {ژ ڑ ڑ          ک ک ک ک گ گ گ گ            ڳ 

 .
(((

ڳ  ڳ ڳ}

ومـــ� ينبغـــي التنّبه اإليه جيـــدًا اأي�ســـً�، اأّن العق�ئـــد الب�طلة مع م� لهـــ� من عواقب 

وخيمـــة علـــى الإن�ســـ�ن المعتقد بهـــ� اإّل اأّن اآث�رهـــ� ال�سلبّية لي�ست مح�ســـورة فيه، بل 

اإّن �سررهـــ� وت�أثيره� ال�سلبي قـــد ي�سل اإلى الآخرين اأي�ســـً�، وذلك عندم� تدفع هذه 

المعتقـــدات الخ�طئـــة ب�س�حبه� من حيـــث يق�سد اأو ل يق�سد اإلـــى ال�سّد عن �سبيل 

الحـــق وعن �سراطه الم�ستقيـــم. فعندم� يعتقد �سخ�س م� اأن تهذيب النف�س وتزكيته� 

مـــن الأهـــواء والأمرا�ـــس الب�طنية لي�س اأمـــرًا �سرورّيً�، اأو ينكر والعيـــ�ذ ب�هلل م�س�ألة 

لقـــ�ء اهلل والرجوع اإليه، اأو يعتقـــد ب�أّن الإن�س�ن الموالي لأهـــل البيت Rلن يدخل 

النـــ�ر ولن يعّذب مهم� ارتكب من موبق�ت واآث�م، وغيره� من العتق�دات الخ�طئة... 

فمثـــل هـــذه العتق�دات اإذا ك�ن �س�حبهـــ� ذا �س�أن اأو ت�أثير فـــي محيطه فمن الممكن 

اأن يكـــون �سببً� في دفع الآخرين اإلى العتق�د بمثل هـــذه المب�دئ وب�لت�لي النحراف 

عـــن ج�ّدة ال�ســـواب، وال�سّد عن �سبيل اهلل، ومنـــع الخير عن عب�ده {ې ې ى 

، وهـــو يح�سب نف�سه من المهتديـــن {ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
(((

ى}

، والحـــق اأنه مـــن ال�س�ّليـــن {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
(((

ڃ}

. واهلل عـــّز وجـــّل قـــد 
(((

ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ}

نهـــى عن ال�سّد عن �سبيلـــه {ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

)1)   �سورة الق�س�س، الآيت�ن: 39 - 40.
)2)   �سورة محمد، الآية: 34.
)3)   �سورة القلم، الآية: 12.

)4)   �سورة الزخرف، الآية: 37.
)5)   �سورة اإبراهيم، الآية: 3.
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، بـــل ولعـــن الذيـــن ي�ســـّدون عن �سراطه 
(((

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ }
وو�سفهم ب�أنهم ظ�لمون {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ    ڄ ڄ  ڃ ڃ 

.
(((

ڃ ڃ     }

عالج العقائد الباطلة

بعـــد معرفة دور العق�ئـــد الف��سدة وت�أثيره� على �سلوك الإن�ســـ�ن في الحي�ة الدني� 

وب�لت�لي على م�سيره في الحي�ة الآخرة، على اللبيب اأن يفكر ملّيً� في كيفّية التخّل�س 

من هذه ال�سبه�ت العق�ئدية التي تحول دون ارتب�طه ب�هلل عّز وجّل، وتحرمه من لق�ئه، 

ول يوجـــد طريـــق للتخّل�س من هذا الم�نـــع والع�ئق الخطير �ســـوى و�سيلة واحدة؛ هي 

التعـــرف اإلى مب�دئ وعق�ئد هذا الدين الحنيف وتعّلمه�. ف�لعلم والمعرفة ب�أ�س�س هذا 

الديـــن ومعتقداته الأ�سيلة هو الذي يهدي الإن�س�ن اإلى �سراط اهلل الم�ستقيم، وينجيه 

ويع�سمـــه من الوقوع في المه�لك والمزّلت. ومن الطبيعي اأن العلم وحده ل يكفي، بل 

ل بـــّد اأن ي�سحبـــه العمل بهذه المب�دئ والمعتقدات الإ�سالميـــة حتى ل يغدو م�سداقً� 

لقوله تع�لى: {ڱ ڱ ڱ ں   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ 

، ولأّن العلـــم ل يثبـــت ول يمكن اأن ي�ستقّر فـــي النف�س اإّل ب�لعمل كم� 
(((

ھ ھ ھ}
. كم� اأّن هن�ك 

(((

ق�ل ر�سول اهللP: »العلم يهتف ب�لعمل، ف�إن اأج�به واإّل ارتحل عنه«

بع�س الآداب والأمور التي ينبغي لالإن�س�ن المتعّلم التنّبه اإليه� ومراع�ته� وهي: 

اأن يعلم اأنَّ م� يعلمه فيم� ل يعلمه قليل، لذا عليه اأن ل يجيز لنف�سه اإنك�ر كل م�   .1

ل يرقـــى اإلى م�ستوى فهمـــه وعقله، بل عليه اأن يذره في بقعة الإمك�ن فع�سى اأن 

ي�أتي عليه يوم يفتح اهلل عليه ب�ب العلم به.

)1)   �سورة الأعراف، الآية: 86.
)2)   �سورة الأعراف، الآيت�ن: 44 - 45.

)3)   �سورة ال�سف، الآية: 3.
)4)   العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج2، �س33.
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العتراف الم�سبـــق ب�حتم�ل وجود الأفك�ر الخ�طئة والآراء الف��سدة لديه، لأّن   .2

الّثقـــة المطلقة ب�لنف�س تكون ع�ئقً� في بع�س الأحي�ن دون الّطالع على حق�ئق 

الأمـــور، كم� فـــي الحديث عن اأمير الموؤمنيـــن Q ق�ل: »اّتهم���وا عقولكم، 

 .
(((

فاإّنه من الّثقة بها يكون الخطاأ«

ال�ســـدق والإخال�س في طلب المع�رف الإلهية حيـــث يق�سد بعمله وجه اهلل تع�لى،   .3

وامتث�ل اأمره، واإ�سالح نف�سه، واإر�س�د عب�ده اإلى مع�لم دينه، ول يق�سد بذلك عر�س 

الحيـــ�ة الدني� من تح�سيل م�ل اأو جـــ�ه اأو �سهرة، فعن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل: 

.
(((

»من تعّلم هلل عّز وجّل، وعمل هلل، وعّلم هلل دعي في ملكوت ال�سماوات عظيماً«

ـــب من ال�ســـروط المهّمـــة اأي�سً�  اإّن تبـــ�دل وجهـــ�ت الّنظـــر بعيدًا عـــن التع�سّ  .4

لت�سحيـــح العقيدة، فمن و�سّية لأمير الموؤمنين Q يقول: »ا�س���ربوا بع�س 

، وعنه Q اأي�سً�: »من ا�ستقبل وجوه 
(((

الراأي ببع�س يتوّلد منه ال�سواب«

، وعن الإم�م ال�ســـ�دق Q ق�ل: »من تعّلم 
(((

الآراء ع���رف مواق���ع الخطاأ«

و يباهي به العلماء، اأو ي�سرف وجوه النا�س اإليه 
َ
العلم ليماري به ال�سفهاء، اأ

 .
(((

ليرّئ�سوه ويعّظموه، فليتبّواأ مقعده من النار«

عـــدم الت�سّرع فـــي اإعط�ء الـــراأي واإبداء وجهـــة النظر، والنتظـــ�ر حتى تتبلور   .5

وتّت�ســـح الفكـــرة فتكـــون ق�بلة لالعتمـــ�د عليه�. فعـــن الإم�م علـــي Q اأنه 

، ومّمـــ� اأو�ســـى بـــه Q ولـــده الإمـــ�م الح�سن
(((

 قـــ�ل: »ال���راأي م���ع الأن���اة«

)1)   الآمدي، غرر الحكم، �س56.
)2)    ال�سيخ الكليني، الك�في، ج1، �س35.

)3)   م. ن، ج 1، �س 1024.
)4)   العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج2، �س29.

)5)   م. ن، ج2، �س31.
)6)   م. ن،ج75، �س 81.
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.
(((

المجتبى Q: »اأنهاك عن الت�سّرع في القول والفعل«

 .R الدعـــ�ء وطلـــب العن�ية من اهلل تع�لـــى من خالل التو�ّســـل ب�أهل البيت  .6

ل اإلى المعتقدات العلمّية والمع�رف الحّقة.  وهذا له ت�أثير كبير جدًا في التو�سّ

وعليه ن�سل اإلى هذه النتيجة ومف�ده� اأّن �سّر ال�سع�دة والفالح في الدني� والآخرة 

منـــوط بعالقة الإن�س�ن برّبـــه وبح�سوره تع�لى في حي�ته، فكلم� ك�ن ح�سور اهلل تع�لى 

اأقـــوى ك�ن القـــرب منه اأ�سّد واأكثر. و�سرط هذا الح�ســـور العتق�د ال�سليم وال�سحيح 

ب�أنه تع�لى معن� دائمً�، و�س�هد علين�، وقريب مّن� اإلى الحّد الذي يحول فيه تع�لى بينن� 

، واأّنن� 
(((

وبين قلوبن� {ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ     وئ}

اإليـــه راجعون. مثل هذا العتقـــ�د والعمل بمقت�س�ه، مقدمة �سرورّيـــة واأ�س��سّية توؤّهل 

الإن�ســـ�ن لالرتب�ط ال�سحيح والقوّي ب�هلل عّز ا�سمـــه، وت�س�عده على دوام ا�ستح�س�ر 

وجوده وعدم الغفلة عنه اأبدًا.

)1)   الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج27، �س167.
)2)   �سورة الأنف�ل، الآية: 24.
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املفاهيم الرئي�سة

العقيـــدة هي مجموعـــة من الم�س�ئل التي ت�سّكل الروؤيـــة الكونية لالإن�س�ن والتي   .1

ترتبط بم�سيره وب�سع�دته و�سق�ئه، في دار الدني� ودار القرار.

العقيـــدة من�س�أ �سلـــوك الإن�س�ن وحركته في الخ�رج. فهـــو يت�سّرف ويعمل بن�ء   .2

للخلفّية العتق�دّية التي يحمله� ويعتقد به�.

للعقيدة ت�أثير مب��سر على م�سير الإن�س�ن، لأن للعقيدة ت�أثيرًا اأكيدًا على �سلوك   .3

الإن�س�ن وحركته في الخ�رج. 

اإذا ك�نـــت اعتقـــ�دات الإن�س�ن خ�طئة وب�طلـــة فمن الطبيعـــي اأن تكون اأعم�له   .4

ب�طلة اأي�سً� وغير مقبولة وب�لت�لي �سوف ينعك�س الأمر على م�سيره في الآخرة 

المرهونة ب�لأ�سل ب�أعم�له.

العق�ئـــد الب�طلة مع م� له� من عواقب وخيمة علـــى الإن�س�ن المعتقد به� اإّل اأن   .5

اآث�ره� ال�سلبّية لي�ست مح�سورة فيه، بل اإّن �سرره� وت�أثيره� ال�سلبي قد ي�سل 

اإلى الآخرين اأي�سً�.

ت�سحيح العتقـــ�دات الب�طلة يكون بتعّلم العق�ئد ال�سحيحة مع مراع�ة بع�س   .6

الآداب الأ�س��سّية.

العلم والمعرفـــة ب�أ�س�س هذا الدين ومعتقداته الأ�سيلة هو الذي يهدي الإن�س�ن   .7

اإلى �سراط اهلل الم�ستقيم، وينجيه ويع�سمه من الوقوع في المه�لك والمزّلت.

اإّن العلـــم وحـــده ل يكفي، بل ل بّد اأن ي�سحبه العمل بهذه المب�دئ والمعتقدات   .8

الإ�سالمية.

اإّن �سّر ال�سع�دة والفالح في الدني� والآخرة منوط بعالقة الإن�س�ن برّبه وبح�سوره   .9

تع�لى في حي�ته، فكلم� ك�ن ح�سور اهلل تع�لى اأقوى ك�ن القرب منه اأ�سّد واأكثر. 

و�سرط هذا الح�سور العتق�د ال�سليم وال�سحيح ب�أّنه تع�لى معن� دائمً�.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

م� هي العقيدة؟ ولم�ذا ُربط �سالح الإن�س�ن ب�سالح معتقده؟  .1

تحّدث عن بع�س الآث�ر الطّيبة للعقيدة ال�س�لحة على حي�ة الإن�س�ن.  .2

تحّدث عن بع�س الآث�ر ال�سلبّية للمعتقدات الب�طلة على م�سير الإن�س�ن.  .3

م� هو العالج الن�جع للتخّل�س من المعتقدات الب�طلة والف��سدة؟  .4
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

را�ب�م�آرمء�م�ف���قة)))

... ومـــن الحجب، حج�ب الآراء الف��سدة والم�س�لك والمذاهب الب�طلة، وهذا قد 

يكـــون من �سوء ا�ستعداد ال�سخ�س والأغلب اأّنه يح�سل من التبعّية والتقليد. وهذا من 

الحجب التي حجبتن� ب�لأخ�ّس عن مع�رف القراآن.

مثـــاًل اإذا ر�ســـخ في قلوبن� اعتق�د بمجـــّرد ال�ستم�ع مـــن الأب اأو الأم اأو من بع�س 

جهلـــة اأهل المنبر تكون هذه العقيدة ح�جبـــة بينن� وبين الآي�ت ال�سريفة الإلهية. ف�إن 

وردت اآلف من الآي�ت والرواي�ت تخ�لف تلك العقيدة، ف�إّم� اأن ن�سرفه� عن ظ�هره� 

اأو اأن ل ننظـــر فيه� نظر الفهم. والأمث�ل على ذلك فيم� يرجع اإلى العق�ئد والمع�رف 

كثيـــرة، ولكّنـــي اأكّف نف�سي عـــن عّده� لأنني اأعلم ب�أّن هذا الحجـــ�ب ل يُخترق بكالم 

مثلي، ولكن اأ�سير اإلى واحد منه� حيث اإّنه �سهل الم�أخذ في الجملة.

قد وردت الآي�ت الكثيرة الراجعة اإلى لق�ء اهلل ومعرفة اهلل، ووردت رواي�ت كثيرة 

راح�ت في الأدعية والمن�ج�ة  في هذا المو�سوع مع كثير من الإ�س�رات والكن�ي�ت وال�سّ

لالأئمـــة R. فبمجـــّرد م� ن�س�أت عقيدة في هذا الميدان مـــن العواّم وانت�سرت ب�أّن 

طريق معرفة اهلل م�سدود ب�لكّلية، فيقي�سون ب�ب معرفة اهلل وم�س�هدة جم�له على ب�ب 

التفّكر في الذات على الوجه الممنوع بل الممتنع، ف�إّم� اأن يوؤّولوا ويوّجهوا تلك الآي�ت 

والروايـــ�ت، وكذلك الإ�س�رات والكن�ي�ت وال�سراح�ت فـــي اأدعية الأئّمة ومن�ج�تهم، 

واإّمـــ� اأّل يدخلـــوا في هذا الميـــدان اأ�ساًل ول يعّرفوا اأنف�سهـــم ب�لمع�رف التي هي قّرة 

العين لالأنبي�ء والأولي�ء.

)1)   الإم�م الخميني }، الآداب المعنوية، في بي�ن رفع الموانع والحجب بين الم�ستفيد القراآن.
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فمّم� يوجب الأ�سف ال�سديد لأهل اهلل اأّن ب�بً� من المعرفة الذي يمكن اأن يق�ل اإّنه 

غ�ية بعثة الأنبي�ء، ومنتهى مطلوب الأولي�ء قد �سّدوه على الن��س بحيث يعّد التفّوه به 

مح�ـــس الكفر و�سرف الزندقة. اإّن هوؤلء يرون مع�رف الأنبي�ء والأولي�ء فيم� يخت�ّس 

بـــذات الحّق تع�لـــى واأ�سم�ئه و�سف�ته م�س�وية لمع�رف العـــواّم والن�س�ء فيه، بل يظهر 

من هوؤلء اأحي�نً� م� هو اأعظم من ذلك فيقول اأحدهم: اإّن لفالن عق�ئد ع�ّمية ح�سنة! 

في� ليت لن� مثلم� له من العقيدة الع�ّمية.

وهـــذا الـــكالم منه �سحيح، لأّن هـــذا الم�سكين الذي يتفّوه بهـــذا الكالم قد اأخرج 

مـــن يده العق�ئد الع�ّمية، ويرى معـــ�رف الخوا�ّس، واأهل اهلل ب�طلة، فهذا التمّني منه 

مط�بـــق لتمّني الكّفـــ�ر. وقد نقل عنهـــم في الكريمة الإلهيـــة: {ڱ ڱ ں ں        

. ونحـــن اإن اأردنـــ� اأن نذكر الآيـــ�ت والأخب�ر في لقـــ�ء اهلل ب�لتف�سيل لف�سح 
(((

ڻ} 
هذه العقيـــدة الف��سدة الن��سئة عـــن الجهل والغرور ال�سيط�نـــي، ل�ستلزم ذلك كت�بً� 

علـــى حدة؛ ف�ساًل من اأن نذكـــر المع�رف التي وقعت وراء �ستـــر الن�سي�ن، ب�سبب هذا 

الحجـــ�ب الغليظ، حتى ُيعلم اأّن اأحد مراتب مهجورية القراآن، وهجران القراآن، ولعّل 

الأ�ســـف عليه� اأ�سّد هو هذه؛ كمـــ� يقول تع�لى في الكريمة ال�سريفة {ۇ ۆ     ۆ 

.
(((

ۈ   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ} 
الإم�م الخميني }

)1)   �سورة النب�أ، الآية: 40.
)2)   �سورة الفرق�ن، الآية: 30.



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يبّ� من�س�أ حّب الدني� وخم�طر تعّلق القلب به�.1-  

يذكر الفرق ب� الدني� املذمومة والدني� املمدوحة.2-  

ي�سرح كيفّية عالج اآفة حّب الدني�.3-  

موانع العبودية هلل )3)
)الرضا بالحياة الدنيا(

الدرس الثالث عشر
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مقدمة

اإذا ك�ن لقـــ�ء اهلل تع�لى، والفوز بمق�م ال�سه�دة اأمنية كّل اإن�س�ن �س�دق يبحث عن 

ال�سعـــ�دة التي ل ينّغ�سه� األم، والكم�ل الذي ل ي�سوبه نق�س، والراحة التي ل يعتريه� 

ن�ســـب، ف�إّن بلوغ هذا الهـــدف ال�ّس�مي �سرطه الأ�س��سّي �ســـدق النّية في طلب الحّق، 

وقطـــع كّل العوائـــق التي تمنع مـــن التوّجه والنقطـــ�ع اإليه. وفي الدر�سيـــن ال�س�بقين 

ذكرن� م�نعين من هذه الموانع هم� الغفلة والعق�ئد الف��سدة، وفي هذا الدر�س �سوف 

نذكر الم�نع الث�لث وهو الر�س� ب�لحي�ة الدني�. 

آفة االكتفاء بالدنيا وحّبها

يقـــول اهلل تع�لـــى فـــي كت�بـــه الكريـــم: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
 .

(((

ٹ}

تبّين هذه الآية ب�سكل وا�سح، اأّن الكتف�ء والر�س� ب�لحي�ة الدني� والطمئن�ن اإليه� 

يمكن اأن يكون �سببً� لدخول الّن�ر، لأّن الر�س� ب�لحي�ة الدني� يك�سف عن غفلة الإن�س�ن 

عـــن الحي�ة الحقيقّيـــة في الآخرة. ف�لآية لم تـــذّم الذين يعي�سون فـــي الدني�، ي�أكلون 

وي�سربـــون، ويتمّتعون، بل الذين تعّلقت قلوبهم ب�لدنيـــ� واطم�أّنوا به�، واخت�روه� بدًل 

)1)   �سورة يون�س، الآيت�ن: 7 - 8.
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عـــن الآخرة وت�سّبثوا به�، فال يرغبون في �ســـيٍء اآخر ول ي�سعرون بنق�سٍ اإلى ج�نبه�. 

ولقـــد ا�ستف��ست الآي�ت والرواي�ت في الحديـــث عن الدني� والتحذير من مغّبة التعّلق 

بهـــ�، وحّبه� والكتف�ء به�، لأّنه يحرف الإن�ســـ�ن عن ج�ّدة الحق و�سراطه الم�ستقيم، 

منهـــ� قوله تع�لـــى: {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 ،
(((

گ} گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

وقوله عّز ا�سمـــه: {ڳ ڳ ڳ     ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

، وقوله: 
(((

، وقولـــه: {ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې  ې ى  } 
(((

ۀ}
  .

(((

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ}

وفـــي الحديـــث عن اأمير الموؤمنيـــن Q عن ر�سول اهللP فـــي خبر المعراج، 

ق�ل: »قال اهلل تبارك وتعالى: يا اأحمد لو �سّلى العبد �سالة اأهل ال�سماء والأر�س، 

وي�س���وم �س���يام اأه���ل ال�س���ماء والأر����س، ويطوي عن الطع���ام مثل المالئك���ة، ولب�س 

لبا����س العابدي���ن، ث���ّم اأرى ف���ي قلبه م���ن حّب الدني���ا ذّرة اأو �س���معتها اأو رئا�س���تها اأو 

ظلمّن قلبه 
ُ
نزعنَّ مْن قلبه محبتي، ولأ

َ
�سيتها اأو زينتها، ل يجاورني في داري، ولأ

 .
(((

حّتى ين�ساني، ول اأذيقه حالوة محبتي«

�دق Q في تف�سير قوله تع�لـــى: {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ      ڃ} ق�ل: »هو  وعـــن ال�سّ

 .
(((

القلب الذي �سِلم من حّب الدنيا«

وعـــن الإم�م علـــّي Q ق�ل: »اإن كنتم تحّب���ون اهلل فاأخرجوا م���ن قلوبكم حّب 

)1)   �سورة اإبراهيم، الآيت�ن: 2 - 3.
)2)   �سورة البقرة، الآية: 86.

)3)   �سورة الن�زع�ت، الآي�ت: 37 - 39.
)4)   �سورة الأعلى، الآيت�ن: 16 - 17.

)5)    الميرزا النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج12، �س36.
)6)   م. ن، ج12، �س40.
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. وعنه Q اأي�سً� اأّنه ق�ل: »اإّنك لن تلقى اهلل �سبحانه بعمٍل اأ�سُرّ عليك 
(((

الدنيا«

.
(((

من حب الدنيا«

وعن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل: »في مناجاة مو�سى Q: يا مو�سى اإّن الدنيا 

دار عقوب���ة، عاقب���ُت فيه���ا اآدم عن���د خطيئت���ه، وجعلته���ا ملعونة، ملعون م���ا فيها اإل 

م���ا كان فيه���ا ل���ي. يا مو�س���ى اإّن عبادي ال�س���الحين زهدوا في الدني���ا بقدر علمهم، 

و�سائر الخلق رغبوا فيها بقدر جهلهم، وما من اأحد عّظمها فقّرت عيناه فيها، ولم 

.
(((

يحّقرها اأحد اإل انتفع بها«

منشأ التعّلق بالدنيا

اأّمـــ� من�س�أ حب الدنيـــ� والتعّلق به� وال�ستغـــراق في ملّذاته� و�سهواتهـــ� فيعود اإلى 

اأمرين اأ�س��سّيين:

الأّول: هـــو روؤية الإن�ســـ�ن اأّن كم�له و�سع�دته وراحته اإّنمـــ� هي مح�سورة في هذه 

الحي�ة الدني�، على ح�س�ب الحي�ة الآخرة، ولق�ء اهلل تع�لى والرتب�ط به.

الثاني: الجهل بحقيقة الحي�ة الدني�، ودوره� الحقيقّي في حي�ة الإن�س�ن.

فعندمـــ� يرى الإن�س�ن اأّن �سع�دته وكم�له يكمن في نعم الدني� وملّذاته� و�سهواته�، 

دون اأن يخطـــر فـــي ب�ل هذا الم�سكيـــن اأّن الدني� ف�نية وزائلة فـــي الأ�سل {ڇ ڇ ڇ 

 واأّنهـــ� لـــم تدم لغيره حتى تبقى له. فكيف يجد الإن�س�ن �سع�دته في اأمر ف�ن؟! 
(((

ڍ}
وكيـــف يعّلق اآم�له على �سيء زائل؟! فكّل مـــن يركن اإلى الحي�ة الدني� وينجذب اإليه�، 

ول يتوّرع عن الدخول في حرامه�، وي�سرف في حالله�، فلن يلبث اأن يقع في المع�سية 

التي اإن اأ�سّر عليه� اأهلكته ل مح�لة. لذا ك�ن بغ�س الدني� من اأف�سل الأعم�ل، كم� ورد 

)1)   الميرزا النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج 12، �س 40.
)2)   م. ن، ج12، �س41.

)3)   ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س 317.
)4)   �سورة الرحمن، الآية: 26.
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ف�س���ل عند اهلل بعد معرفة اهلل، ومعرفة 
َ
عن ر�سول اهللP اأّنه ق�ل: »ما من عمل اأ

 .
(((

هل بيته من بغ�س الدنيا«
َ
ر�سوله، واأ

اإّن الحيـــ�ة الحقيقّيـــة والأبدّية لالإن�ســـ�ن والخلود متي�ّسر في ع�لـــم الآخرة فقط، 

اأّمـــ� الحي�ة الدني� فمت�عهـــ� قليل، وهي ف�نية وزائلـــة {ے ۓ ۓ  ڭ ڭ  ڭ ڭ 

، ولكّن هذا ل يعني اأن ل قيمة لهذه الحي�ة الدني�. ف�إذا عرف الإن�س�ن حقيقة 
(((

ۇ }
الحي�ة الدني� ودوره�، واأدرك اأنه� مقّدمة للحي�ة الحقيقّية الخ�لدة في ع�لم الآخرة، 

والتفت اإلى اأّن اللحظ�ت الق�سيرة التي جعله� اهلل تع�لى له في الدني� �ستكون مفت�حً� 

لكنـــوزه الأخروّيـــة الأبدّية، وفهـــم م�هّية العالقة بيـــن الدني� والآخـــرة، وت�أثير حي�ته 

الدنيوّيـــة علـــى حي�ته الأخروّيـــة الخ�لدة، وعرف اأنه ل بّد مـــن الزراعة هن� حتى يتّم 

الح�ســـ�د هن�ك، فمّم� ق�له عي�سى Q: »بح���ق اأقول لكم اإّن الدنيا خلقت مزرعة 

، واأّن اأولي النعمة هن�ك هم الذين اأنجزوا 
(((

ي���زرع فيه���ا العباد الحلو والمّر وال�س���ر«

اأعم�ًل هن�، و�سعوا وجّدوا من اأجل تلك الحي�ة وتح�سيل ال�سع�دة فيه�. عنده� �سوف 

يـــدرك اأّن للدنيـــ� دورًا وت�أثيرًا اإيج�بيً� جّدًا في ارتق�ئـــه وتك�مله، فعن اأمير الموؤمنين 

علـــي Q قـــ�ل: »اإّنما الدني���ا دار مم���ّر والآخرة دار م�س���تقر، فخذوا م���ن ممّركم 

. والإن�س�ن الـــذي يتمّتع بهذه المعرفة، ف�إّنه لـــن يع�دي الحي�ة الدني�، 
(((

لم�س���تقّركم«

لأّنه �سيدرك هذه الحقيقة وهي اأّنه كّلم� ا�ستمّر وجوده في الدني� اأكثر ك�ن ق�درًا على 

التك�مـــل اأكثر، واإنجـــ�ز المزيد من الأعم�ل ال�س�لحة وب�لت�لي بلـــوغ مق�م�ت اأخروّية 

اأ�سمى.

)1)    الميرزا النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج12، �س36.
)2)   �سورة الن�س�ء، الآية: 77.

)3)   العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج14، �س 312.
)4)   الآمدي، غرر الحكم، �س 149.
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ف�لروايـــ�ت والأدعيـــة المروّية عن الأئّمـــة المع�سومين Rوالتـــي تتحّدث عن 

طلبهم طول العمر من اهلل ق�ئمة على هذه الروؤية وال�ستنت�ج المذكور. لقد ك�نوا على 

علم ب�أّن الحي�ة الدني� يمكن اأن تكون و�سيلة لنيل ال�سع�دة الأخروّية. والتع�بير الواردة 

 ت�سير اإلى هـــذه الحقيقة وهي اأّن على 
(((

فـــي الرواي�ت نظير »الدني���ا مزرعة الآخرة«

الإن�س�ن اأن يعمل في الدني� لكي ين�ل ال�سع�دة الدائمة في الآخرة. فهذه الحي�ة طريق 

ل بـــّد اأن نجت�زه، وو�سيلـــة ينبغي اأن ن�ستخدمه� في مج�له� وب�ســـورة �سحيحة، واأداة 

يجـــب ال�ستف�دة منه� بدّقة كي نن�ل �سع�دتن�، والحي�ة الالئقة بن� في الع�لم الخ�لد. 

وفـــي هذه الح�لة فقط يرغب الإن�س�ن اأن تطول فترة حي�ته الدنيوّية كي يوّفق للمزيد 

مـــن الأعم�ل ال�س�لحة. اأّم� تمّني الموت من قبل اأولي�ء اهلل كم� ق�ل مولى الموحدين 

علـــي بن اأبي ط�لـــب Q: »واهلل لبن اأبي طال���ب اآن�س بالموت م���ن الطفل بثدي 

، فهو من اأجل لق�ء محبوبهم بعد الموت حيـــث ف�سلتهم الحي�ة الم�ّدية عنه، 
(((

اأم���ه«

وب�لموت يرتفع هذا الم�نع، وين�لون لق�ء محبوبهم. وهذا ل يتن�فى مع طلبهم البق�ء، 

والـــدوام في هذا الع�لم كم� ذكرن�، فهم من جهة يطلبون بق�ءهم لكي ي�ستعّدوا بنحٍو 

اأف�سل لّلق�ء، ويتمّنون الموت من جهة اأخرى �سوقً� للق�ء محبوبهم، ف�لمق�سود الأ�سلي 

لالإن�س�ن هو النعم الأخروّية والكرام�ت الإلهية ور�س� اهلل تع�لى. 

الدنيا الممدوحة والدنيا المذمومة

 .
(((

في الحديث عن الإم�م ال�س�دق Q اأنه ق�ل: »حّب الدنيا راأ�س كل خطيئة«

ولي�س المق�سود من حب الدني� والتعّلق به�، حّب الطبيعة من الجب�ل والأنه�ر وغيره� 

اأو حـــّب الن��ـــس، بل المـــراد بحّب الدني� تعّلـــق القلب بهذه الأمور بحيـــث ت�سّكل ع�ئقً� 

اأمـــ�م ارتق�ء الإن�س�ن، و�سفره نحـــو الآخرة والحق. وب�سكل اأدّق اإّن تعّلق القلب بملّذات 

)1)    المحقق الإح�س�ئي، عوالي الالآلي، ج1، �س 267.

)2)   العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 28، �س 234.
)3)    الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج16، �س 9.
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الدني� و�سهواته� واأمواله� وزينته� اإلى الحّد الذي يحول دون توّجه عقل الإن�س�ن وقلبه 

وفكـــره وعمله اإلى اهلل �سبح�نه وتع�لى، واإلى الحّد الذي يدفعه اإلى الوقوع في الحرام 

هـــو الأمر القبيح والمذموم، وهو الذي ق�لت عنه الرواي�ت ال�سريفة اإّنه راأ�س كل ذنب 

وخطيئة، ففي الحديث اأنه مّم� وعظ به اهلل تع�لى عي�سى Q: »يا عي�سى.. واعلم 

. وذلك لأّن 
(((

ّن راأ����س كّل خطيئ���ة وذنب هو حّب الدنيا فال تحبها، فاإن���ي ل اأحبها«
َ
اأ

الدنيـــ� والآخرة ل يجتمع�ن، وحبه� وحب اهلل في القلب ل يلتقي�ن، كم� ج�ء عن مولى 

 
َّ

ّن ال�س���م�س واللي���ل ل يجتمعان، كذل���ك حّب اهلل
َ
الموحديـــن Q اأنـــه ق�ل: »كما اأ

 .
(((

وحّب الدنيا ل يجتمعان«

واإذا اأردنـــ� اأن نخت�ســـر الأمر نقول اإّن الدني� في الحقيقـــة دني�ءان: دني� ممدوحة 

، ودنيا 
(((

ودني� مذمومـــة، كم� ق�ل اإم�من� ال�سج�د Q: »الدنيا دنياءان: دنيا بالغ

. فلي�س طلب مطلق الدني� وطّيب�تهـــ� حرامً� ومذمومً� {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
(((

ملعون���ة«

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ  
، وذات يوم ج�ء رجل اإلى الإم�م ال�س�دق Q وق�ل له: 

(((

چ چ  چ   ڇ}
»اإّنا لنطلب الدنيا، ونحّب اأن نوؤتاها، فقال: تحبُّ اأن ت�سنع بها ماذا؟ قال: اأعود بها 

 :Q ُل بها واأت�سّدق، واأحّج واأعتمر، فقال اأبو عبد اهلل��� �سِ
َ
على نف�س���ي وعيالي، واأ

. وورد فـــي نهج البالغة اأّن �سخ�سً� ذّم 
(((

لي����س ه���ذا طلب الدنيا، هذا طلب الآخرة«

الدني� في مح�سر الإم�م علي Q فع�ر�سه الإم�م Q ب�سّدة ق�ئاًل: »اأّيها الذاّم 

للدني���ا، المغت���ّر بغرورها، المخ���دوع باأباطيلها، اأتغتّر بالدنيا ث���م تذّمها؟ - اإلى اأن 

)1)   ال�سيخ الكليني، الك�في، ج8، �س 131.
)2)   الميرزا النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج12،�س 42.

)3)   بالغ: اأي بقدر م� يبلغ به اإلى الآخرة.
)4)   ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س 131.

)5)   �سورة الأعراف، الآية: 32.
)6)   م.�س،ج5، �س72.
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قال -: اإنَّ الدنيا دار �سدق لمن �سّدقها ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن 

ت���زّود منه���ا، ودار موعظ���ة لمن اّتعظ بها، م�س���جد اأحباء اهلل، وم�س���ّلى مالئكة اهلل 

.
(((

ومهبط وحي اهلل، ومتجر اأولياء اهلل...«

ف�لحي�ة الدني� بنف�سه� غير مذمومة، بل اإّن عالقة الإن�س�ن به� وانخداعه واغتراره 

بهـــ� وغفلتـــه عـــن الآخـــرة، وان�سغ�له ب�لدنيـــ� اإلى الحّد الـــذي ين�سى معـــه اهلل تع�لى 

ولقـــ�ءه هو المذموم. ف�لذّم يتوّجـــه اأّوًل اإلى �سلوك الإن�ســـ�ن وعالقته ب�لدني�. بمعنى 

اآخـــر المذموم من حـــّب الدني� هو الدني� التي توقع الإن�س�ن فـــي الحرام، وتكون �سببً� 

للبعد عن الحق عّز وجّل، {ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی 

. كمـــ� واإّن 
(((

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب}
الإ�ســـراف فـــي طلب حالل الدنيـــ� دون ح�سيب اأو رقيـــب، ودون الرجـــوع اإلى الحدود 

وابط ال�سرعّية والأحك�م الإلهية، بحيث ي�سّر ذلك بواجب�ته تج�ه ربه، هو بدوره  وال�سّ

يعـــّد من م�س�ديق الدني� وحّبه� الذي يـــوؤّدي اإلى عواقب وخيمة، واهلل تع�لى يقول في 

، {ڍ ڍ ڌ ڌ 
(((

الكريـــم: {پ ڀ ڀ  ڀڀ ٺ      ٺ ٺ ٺ} كت�بـــه 

.
(((

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ}
اإّن نقطــــة النحــــراف الأ�س��ــــس والتي تن�س�أ منهــــ� كّل العيوب هي الإفــــراط في اهتم�م 

الإن�س�ن ب�لدني�، وتعّلق قلبه به� وابتغ�وؤه� ب�سورة م�ستقّلة. هذه الروؤية والتعّلق ن��سئ�ن عن 

جهل الإن�س�ن وقّلة ب�سيرته، لأنه لو عرف اأّن الدني� لي�ست دار بق�ء، بل م�هّيته� النق�س�ء 

واأّننــــ� في ح�ل تحّرك دائــــم فيه�، ول نتوّقف حّتى لحظة واحدة ل في النوم ول في اليقظة 

، لو ك�نت لالإن�س�ن مثل هذه الروؤية لم يتعّلق قلبه ب�لدني� اأبدًا.
(((

{ىث يث حج مج    }

)1)    العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار،ج70، �س 100.
)2)   �سورة الأعراف، الآية: 51.
)3)   �سورة الأعراف، الآية:  31.

)4)   �سورة طه، الآية: 81.
)5)   �سورة النجم، الآية: 42.
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اإذًا، مّمـــ� ذكرن� ن�ستنتج اأّن الم�سكلة لي�ست في الحي�ة الدني�، بل في كيفّية تع�ملن� 

وا�ستف�دتنـــ� منه�، ف�لإخـــالد اإليه� والّر�س� بهـــ� هو الم�سكلة، وهو الـــذي يكون �س�ّرًا 

وخطيرًا {ہ ھ ھ ھ ھ ے ے   ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ 

. لـــذا ي�ســـ�أل اهلل تبـــ�رك وتع�لـــى الن��ـــس 
(((

 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋۋ}
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  {ڇ 

!!!
(((

ک ک ک ک}

عالج حّب الدنيا

اأمـــ�م هـــذا الواقع يرى الع�قل اأّنه ل بـــّد من اجتن�ب حّب الدنيـــ� والتعّلق به� لأّنه� 

 ،
(((

، المح�س���ّوة فالآّفات، الم�س���حونة بالنكبات«
(((

»المهلكة طالبها، المتلفة ُحاّللها

كم� ق�ل اإم�من� زين الع�بدين Q، وال�سبيل اإلى ذلك يكون من خالل ثالثة اأمور:

الأّول: اأن يعـــرف اأّن الدنيـــ� لي�ســـت هـــي الهـــدف ول الغ�يـــة، واأّن ال�سعـــ�دة فيه� 

زائلـــة وغيـــر ب�قيـــة {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ   ٺٺ ٺ 

، والأهـــّم من ذلك عليـــه اأن يتعّرف اإلى الآث�ر ال�سلبيـــة المترّتبة على حّب 
(((

ٺ}
الدنيـــ�، من العذاب والبعد والّطـــرد وغيره�... لعله� تردعه وتجعله يفّكر ملّيً� قبل اأن 

يقدم على هذه الحم�قة. 

الثاني: على الإن�س�ن الع�قل اأن يتذّكر الموت دائمً�، ويعتبر منه، ويحّدث نف�سه به 

ب�لليـــل والنه�ر، لأنـــه اأبلغ حقيقة، واأقوى بره�ن على اأّن الإن�س�ن لم ُيخلق لهذه الحي�ة 

نتفع به 
َ
الدنيـــ�، ول للبقـــ�ء فيه�. �س�أل اأحدهم الإمـــ�م الب�قر Q: »حّدثني بم���ا اأ

)1)   �سورة الأعراف، الآية: 176.
)2)   �سورة التوبة، الآية: 38.

)3)   حاّلله�: اأي نّزاله�.
)4)   الإم�م زين الع�بدينQ، ال�سحيفة ال�سج�دية: من�ج�ة الزاهدين، �س 421.

)5)   �سورة الق�س�س، الآية: 60.
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كثر ذكر الموت، فاإنه لم يكثر اإن�س���ان ذكر الموت اإل زهد في 
َ
ب���ا عبيدة: اأ

َ
فق���ال: ي���ا اأ

 .
(((

الدنيا«

الثال���ث: عليـــه اأن ي�سّحح نظرتـــه اإلى الدني�، ويدرك اأّن حي�تـــه لي�ست مح�سورة 

بهـــذه الحي�ة، بل هن�ك حي�ة اأخرى خ�لدة وراءه�، واأن يكت�سف العالقة الواقعّية بين 

الدني� والآخرة، من خالل المق�رنة بينهم� ليدرك اأّن عالقة الدني� ب�لآخرة هي عالقة 

 كم� ق�ل مولى 
(((

الطريق والهـــدف، اأو الو�سيلة والغ�ية، ف�لدني� »دار ممّر ل دار مقر«

 .Q الموّحدين علي بن اأبي ط�لب

اأّمـــ� لو نظر اإليه� نظـــر اإعج�ب وافتت�ن بزينته� واّتخذه� هدفـــً� نه�ئّيً� له، ف�سوف 

تكون روؤيته الخ�طئة هذه من�س�أ للكثير من الأخط�ء الفكرّية وال�سلوكّية في الم�ستقبل، 

لأنه اّتخذ الو�سيلة هدفً� والطريق مق�سدًا. اإّن ح�ل �س�حب هذه الروؤية ح�ل من يوّفر 

م�ستلزمـــ�ت ال�سفر اإلـــى بلد م� لأداء عمل م� �سرورّي، ثّم اأثنـــ�ء الطريق ينجذب اإلى 

الُخ�سرة والم�س�هد الجميلة حتى ين�سى هدفه الأ�س��س من الرحلة.

)1)   ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س 131.
)2)   نهج البالغة، ج4، �س 33.
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املفاهيم الرئي�سة

الّر�س� ب�لحي�ة الدني� والتعّلق به� يحجب الإن�س�ن عن الحّق تع�لى ولق�ئه.  .1

الحيـــ�ة الدنيـــ� و�سيلـــة واأداة لنيل ال�سعـــ�دة الأخروّيـــة، ولتح�سيـــل الكرام�ت   .2

نّية. والمق�م�ت ال�سَّ

من�س�أ حّب الدني� وال�ستغراق في ملّذاته� و�سهواته� فيعود اإلى اأمرين اأ�س��سّيين:   .3

الأول روؤية الإن�س�ن كم�له في هذه الحي�ة الدني�، والث�ني الجهل بحقيقة ووظيفة 

الحي�ة الدني�.

4.  الدني� دني� اآن دني� مذمومة ودني� ممدوحة.

لي�ـــس المق�سود من حـــب الدني�، حّب الطبيعة اأو حّب الن��ـــس، بل المراد منه�   .5

تعّلـــق القلب بهذه الأمور بحيث ت�سّكل ع�ئقً� اأمـــ�م ارتق�ء الإن�س�ن، و�سفره نحو 

الآخرة والحّق.

الدني� بنف�سه� غير مذمومة، بل ان�سغ�ل الإن�س�ن به� وغفلته عن الآخرة، ولق�ء   .6

اهلل هـــو المذموم. ف�لذّم يتوّجـــه اأّوًل اإلى �سلوك الإن�ســـ�ن ل اإلى الدني� بم� في 

دني�.

للتخّل�ـــس من حّب الدنيـــ� ل بّد: من معرفة حقيقة الغ�يـــة التي خلق من اأجله�   .7

الإن�س�ن، ومعرفة حقيقة الدني� ودوره�، وذكر الموت والعتب�ر منه دائمً�.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

لمـــ�ذا يعتبر حّب الدني� والتعّلق به� من الموانـــع الأ�س��سّية التي ت�سّد عن لق�ء   .1

اهلل تع�لى؟

قيل اإّن الدني� دني�ءان، دني� مذمومة ودني� ممدوحة، م� الفرق بينهم�؟  .2

م� هو من�س�أ حّب الدني� وتعّلق القلب به�؟  .3

م� هو ال�سبيل للتخّل�س من حّب الدني� وتعّلق القلب به�؟  .4
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

(((
مأةل�م�آ�رة�

ل يخفـــى على كّل ذي وجدان اأّن الإن�س�ن، بح�سب فطرته الأ�سيلة وجبّلته الذاتّية، 

يع�ســـق الكمـــ�ل الت�ّم المطلق، ويتوّجـــه قلبه �سطر الجميل علـــى الإطالق والك�مل من 

جميع الوجوه. وهذا من فطرة اهلل التي فطر الن��س عليه�. وبهذا الحّب للكم�ل، تتوّفر 

اإرادة الُملك والملكوت، وتتحّقق اأ�سب�ب و�سول ع�ّس�ق الجم�ل المطلق اإلى مع�سوقهم.

غير اأّن كّل امرئ يرى الكم�ل في �سيٍء م�، ح�سب ح�له ومق�مه، فيتوّجه قلبه اإليه. 

ف�أهـــل الآخـــرة يرون الكم�ل في مق�مـــ�ت الآخرة ودرج�ته�، فقلوبهـــم متوّجهة اإليه�. 

واأهـــل اهلل يـــرون الكم�ل في جم�ل الحـــق، والجم�ل في كم�لـــه �سبح�نه يقولون {ۀ 

 ويقولـــون: »لي َمَع اهلِل حال« 
(((

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ}
وفيهـــم حّب و�س�له وع�سق جم�لـــه. واأهل الدني� عندمـــ� راأوا اأّن الكم�ل في لذائذه�، 

وتبّين لأعينهم جم�له�، اّتجهوا فطريً� نحوه�.

ولكـــن علـــى الرغم من كّل ذلك، ف�إنه لّم� ك�َن التوّجـــه الفطري والع�سق الذاتي قد 

تعّلقـــ� ب�لكم�ل المطلق، ك�ن م� عدا ذلك من التعّلقـــ�ت عر�سيً�، ومن ب�ب الخط�أ في 

التطبيـــق. اإّن الإن�س�ن مهم� كثـــر ُملكه وملكوته، ومهم� ن�ل من الكمـــ�لت النف�سية اأو 

الكنوز الدنيوّية اأو الج�ه وال�سلط�ن، ازداد ا�ستي�قه �سّدة، ون�ر ع�سقه الته�بً�.

ف�س�حـــب ال�ّسهوة، كّلم� ازدادت اأم�مـــه الم�ستهي�ت، ازداد تعّلـــق قلبه بم�ستهي�ت 

اأخـــرى لي�ست في متنـــ�ول يده، وا�ستّدت نـــ�ر �سوقه اإليه�. وكذلـــك النف�س التي تطلب 

الرئ��سة، فهي عندم� تب�سط لواء قدرته� على قطر من الأقط�ر، تتوّجه بنظرة ط�معة 

)1)   الإم�م الخميني }، الأربعون حديثً�، الحديث ال�س�د�س، �س 163.
)2)   �سورة الأنع�م، الآية: 79.
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اإلـــى اآخر، بل لو اأّنه� �سيطـــرت على الكرة الأر�سية برّمتهـــ�، لرغبت في التحليق نحو 

الكـــرات الأخرى لال�ستيالء عليه�. اإّل اأّن هـــذه النف�س الم�سكينة ل تدري ب�أّن الفطرة 

اإّنم� تتطّلع اإلى �سيٍء اآخر.

اإّن الع�ســـق الفطـــري الجبّلـــي يّتجه اإلـــى المحبوب المطلـــق. اإّن جميـــع الحرك�ت 

الجوهرّية والطبيعّية والإرادّية، وجميع التوّجه�ت القلبية والميول النف�سية تتوّجه نحو 

جم�ل الجميل الأعلى على الإِطالق، ولكنهم ل يعلمون، فينحرفون بهذا الحب والع�سق 

وال�ستيـــ�ق ـ التي هي براق المعـــراج واأجنحة الو�سول ـ اإلى وجهة هي خالف وجهته�، 

فيحّررونه� ويقّيدونه� بال ف�ئدة. 

لقد بعدن� عن الق�سد، وهو اأنه لّم� ك�ن الإن�س�ن متوّجهً� قلبّيً� اإلى الكم�ل المطلق، 

ف�إنـــه مهم� جمع من زخرف الحي�ة، ف�إّن قلبه يزداد تعّلقـــً� به�. ف�إذا اعتقد اأّن الدني� 

وزخ�رفه� هي الكم�ل ازداد ولعه به�، وا�ستّدت ح�جته اإليه�، وتجّلى اأم�م ب�سره فقره 

اإليه�.

بعك�ـــس اأهـــل الآخرة الذيـــن اأ�س�حوا بوجوههم عـــن الّدني�، فكّلمـــ� ازداد توّجههم 

نحـــو الآخـــرة، قّل التف�تهم واهتم�مهـــم بهذه الدني�، وتال�ست ح�جتهـــم اإليه�، وظهر 

فـــي قلوبهم الِغنى، وزهـــدوا في الدني� وزخ�رفه�. كم� اأّن اأهـــل اهلل م�ستغنون عن كال 

الع�لميـــن )الدني� والآخرة(، متحـــّررون من كلت� الن�س�أتيـــن وكّل ح�جتهم نحو الغنّي 

المطلق، متجّليً� الِغَنى ب�لذات في قلوبهم، فهنيئً� لهم. 

الإم�م الخميني}





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يبّ� كيف تكون الذنوب واملع��سي ح�ئاًل دون و�سول الإن�س�ن اإىل 1-  

الغ�ية.

يتعـــّرف اإىل بع�س الآثـــ�ر ال�سلبية للذنوب وت�أثريهـــ� على �سلوك 2-  

الإن�س�ن املعنوي.

يّطلع على الطريق العملي للتخّل�س من الذنوب واملع��سي.3-  

موانع العبودية هلل )4)
)الذنوب- إتباع الهوى(

الدرس الرابع عشر
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حجاب الذنوب والمعاصي

اإذا ك�ن الإن�ســـ�ن ب�حثـــً� عن اهلل بحكم فطرته، والأنبي�ء ي�سعـــون على الدوام اإلى 

ربطـــه بخ�لقـــه وحّثه على التوجه اإليـــه، ف�إّن م� يحول بين الإن�ســـ�ن وبلوغ هذا الهدف 

ال�س�مـــي المن�ســـود هو ع�سي�نـــه لإرادة اهلل ومخ�لفتـــه لحكمه. ف�لحـــّق تع�لى ولأجل 

، جعل له 
(((

اإي�ســـ�ل الإن�س�ن اإلى مق�م الخالفة الكبرى {ٻ پ پ پ پڀ } 

برن�مـــج ال�سريعة الذي ي�سبط من خالله �سهواتـــه ونزواته ويمّكنه من ال�سيطرة على 

ح�ج�ته، لتتفتح بعده� ا�ستعداداته الك�منة نحو الخير المطلق والجم�ل الالمتن�هي. 

ففـــي الحديث القد�سي اأّن اهلل عّز وجّل يقول: »ي���ا ابن اآدم: اأنا غنّي ل اأفتقر، اأطعني 

فيم���ا اأمرت���ك اأجعلك غنياً ل تفتقر، يا ابن اآدم اأنا حّي ل اأموت اأطعني فيما اأمرتك 

اأجعل���ك حي���اً ل تموت يا اب���ن اآدم: اأنا اأقول لل�س���ي ء كن فيكون اأطعن���ي فيما اأمرتك 

.
(((

اأجعلك تقول لل�سي ء كن فيكون«

هذا البرن�مـــج الإلهي يهدف ب�لدرجة الأولى اإلى تنظيم عالقة الإن�س�ن ب�لملّذات 

وال�سهـــوات لأجل كـــفِّ النف�س وكبح جم�حهـــ� وانفالته�، وب�لدرجة الث�نيـــة اإلى اإبراز 

مك�من الجم�ل فيه� من خالل العب�دة والط�عة، لذا حّذر الب�ري جّل وعال من تعّدي 

)1)   �سورة البقرة، الآية: 30.
)2)   العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج90، �س376.
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. لأنه عندم� يخ�لف المرء هذا 
(((

هذه الحدود الإلهية فق�ل: {ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ}

البرن�مـــج، ويطلق العن�ن ل�سهواته، ويع�سي خ�لقه، ف�إّن الآث�ر ال�سلبية لهذه المخ�لفة 

والع�سي�ن �ستبرز في النف�س والقلب، وتلّوث ب�طن الإن�س�ن، م� يمنع من بروز الجم�ل 

الحقيقّي و�سطوع اأنوار الكم�ل فيه. 

اآلثار السلبية للذنوب

من اآث�ر الذنوب ال�سلبية اأنه� �سبٌب في:

كـــدورة القلب وظلمته: وان�سداد بـــ�ب الفي�س الإلهي عنه، فعـــن الإم�م الب�قر   .1

Qاأّنه ق�ل: »في القلب نكتة بي�ساء، فاإذا اأذنب العبد خرج من تلك النكتة 

نقط���ة �س���وداء، فاإذا ت���اب العبد زال ذلك ال�س���واد، واإذا تمادى ف���ي الذنوب زاد 

ال�سواد حتى يغطي القلب كله، وعندها ل يعود �ساحبه اإلى خير اأبداً. ثّم تال 

.
(((

قوله تعالى: {ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ       ڍ}«

النـــ�ر: {ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ  دخـــول   .2

.
(((

ۈئ ۈئ ېئ ېئ} 
عـــدم تقّبل الحق�ئق الإلهية: {ۀ ہ         ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ   .3

.
(((

ے ے ۓ ۓ} 

ق�سوة القلب: فعن اأمير الموؤمنين Q اأّنه ق�ل: »ما جّفت الدموع اإلَّ لق�سوة   .4

.
(((

القلوب، وما ق�ست القلوب اإلَّ لكثرة الذنوب«

)1)   �سورة البقرة، الآية: 229.
)2)   ال�سيخ الكليني، اأ�سول الك�في، ج2،�س273.

)3)   �سورة الن�س�ء، الآية: 14.
)4)   �سورة الروم، الآية: 10.

)5)   العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج67، �س 55.
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الحرم�ن من الخيرات: فعن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل: »اإنَّ اهلل ق�سى ق�ساء   .5

حتما األَّ ينعم على عبد بنعمة في�س���لبها اإياه حّتى يحدث العبد ذنباً ي�س���تحّق 

.
(((

بذلك النقمة«

ت�سّلـــط الأعـــداء على الإن�ســـ�ن: فعن اإم�منـــ� ال�س�دق Q: »يق���ول اهلل عّز   .6

.
(((

وجّل: اإذا ع�ساني من عرفني، �سّلطت عليه من ل يعرفني«

عالج الذنوب والمعاصي

ف�لع��سي بمع�سيته ك�أّنه يقول هلل الذي بيده كّل خير: اأن� ل اأريدك! ومن هن� نفهم 

لم�ذا ك�نت الذنوب حج�بً� بين الإن�س�ن المذنب وكم�له. ومن الالزم اللتف�ت اإلى اأّن 

تـــرك الذنب هو اأهون عمٍل يمكن اأن يقوم بـــه الإن�س�ن. ولهذا ُجِعل ب�لعموم على راأ�س 

المط�لـــب الإلهية. ولعّل هذا المعنى مت�سمٌن في حديث اأمير الموؤمنين Q حينم� 

 لأنَّه عندمـــ� ي�سل الأمر ب�لإن�س�ن 
(((

يقـــول: »اإنَّ ترك الذنب اأه���ون من طلب التوبة«

من خـــالل التم�دي في الذنوب اإلى �سيرورة المع�سية ملكًة را�سخة وع�دًة م�ستحكمة 

فـــي نف�سه، ف�إّن الإقالع عنه� ي�سبح اأمرًا في غ�ية ال�سعوبة. ولكن ل نقول م�ستحياًل، 

لأّن بـــ�ب التوبـــة يبقى مفتوحً� اأم�م الإن�ســـ�ن، وعندم� يقّرر الإن�ســـ�ن العودة اإلى اهلل 

 ،
(((

والرجـــوع اإليه ف�سوف يجد ربً� رحيمً� توابً� غفـــورًا؛ {ٿ ٹ ٹٹٹ} 

{ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ ڭ   ڭ     ڭڭ ۇ   ۇ 

.
(((

ۆ        ۆ } 

)1)   ال�سيخ الكليني، اأ�سول الك�في، ج2،�س273.
)2)   م. ن، ج2، �س276.

)3)   العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 07، �س 364.
)4)   �سورة الأعراف، الآية: 156.

)5)   �سورة الزمر، الآية: 53.
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حجاب الهوى وحّب النفس

الهـــوى هو حّب ال�سيء والميل اإليـــه والتعّلق به وا�سته�وؤه. وهـــوى النف�س هو عب�رة 

عـــن حّب النف�س وميل الإن�س�ن اإلى اّتبـــ�ع الأوامر ال�س�درة عنه� بدل اّتب�ع اأوامر اهلل 

واللتزام ب�أحك�مه.

ف�لأمـــر ال�ســـ�در عن النف�س اإن ك�ن خيرًا ولم يكن فـــي ط�عة اهلل ولأهداف اإلهية 

فهـــو مخ�لـــٌف لإرادة اهلل وب�لت�لي ب�طل، واإن ك�ن �سرًا فهو �ســـ�دٌر عن النف�س الأّم�رة 

ب�ل�ســـوء التي ت�أمر الإن�س�ن ب�ل�ســـوء دائمً� وتدفعه اإلى مع�سية الـــرب ومخ�لفة اأمره. 

وقـــد تحدث اهلل تع�لى عن هذه الحقيقة واأ�س�ر اإلى اأن المّتبع لهواه في الحقيقة ع�بٌد 

لغير اهلل {ٱ ٻ ٻ ٻ    ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

.
(((

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ} 

اآلثار السلبية التّباع الهوى

الم�سكلـــة الكبـــرى في هذه التبعّيـــة للنف�س تكمن في اأّنه� ت�ســـّل الإن�س�ن عن ج�دة 

الحـــّق وال�ســـراط الم�ستقيم، كم� قـــ�ل عّز ا�سمـــه {ٿ ٹ        ٹ    ٹ ٹ  ڤڤ 

. والأخطـــر مـــن ذلك اأن اّتب�ع الهـــوى ي�سّد عن �سبيل 
(((

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ} 
الحـــّق، ويحـــول دون الو�ســـول اإليـــه، وهل بعـــد �سبيل الحـــّق اإّل ال�ســـالل!؟ فعن اأمير 

مل، 
َ
خاف عليكم اثنتين ؛ اّتب���اع الهوى وطول الأ

َ
الموؤمنيـــن علي Q ق�ل: »اإنَّم���ا اأ

. لذا 
(((

مل فين�س���ي الآخ���رة«
َ
ّما طول الأ

َ
���د عن الح���ق، واأ م���ا اّتب���اع اله���وى، فاإنه ي�سَّ

َ
اأ

ك�ن اأمـــر اهلل وحكمه وا�سحـــً� و�سريحً� ب�سرورة تجّنب هوى النف�ـــس وط�عته�، لأنَّه� 

لن تـــورث الإن�س�ن اإلَّ العذاب وال�سالل {حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب جت  حت 

.
(((

خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج} 

)1)   �سورة الج�ثية، الآية: 23.
)2)   �سورة الأنع�م، الآية: 119.

)3)   ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2،�س 355.
)4)   م. ن، �س 26.
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عالج اتّباع الهوى

الموؤمـــن الواعي وال�س�دق يكفيه اأن يعـــرف الأ�سرار والم�س�وئ الن�جمة عن اّتب�ع 

الهوى وحّب النف�س، وم� وعد اهلل به الذين يخ�فونه في الغيب من الجن�ن، حتى يقلع 

. فـــ�إذا ك�ن 
(((

عنـــه {ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ   } 

اّتبـــ�ع الهوى دعوًة لّتب�ع اأوامر النف�س على ح�س�ب اأوامـــر الحق واإرادته، ف�إّن العالج 

يكمن في اأمٍر واحد هو مخ�لفة هذه الأوامر الن�بعة من النف�س والحتك�م عو�سً� عنه� 

اإلى اأحك�م ال�سريعة في ك�ّفة �سوؤون حي�تن� لأنه {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

. فمخ�لفة 
(((

، وعن اأمير الموؤمنين Q ق�ل: »خالف نف�سك ت�ستقم«
(((

ھ} 
النف�ـــس واإ�سغ�لهـــ� دائمً� ب�لط�ع�ت والواجب�ت ال�سرعيَّة بحيـــث ل يعود له� اأي فر�سٍة 

لتلبيـــة الأهواء وال�سهوات ي�سّكالن ال�سبيل الوحيد للتك�مـــل والرقّي الإن�س�ني، كم� اأّن 

مع��سرة ال�س�لحين وترك �سحبة رف�ق ال�سوء له� الأثر الأكبر في توجيه الإن�س�ن نحو 

مع�لي الأخالق وعدم التلّوث في م�ستنقع الرذائل.

)1)   �سورة الن�زع�ت، الآيت�ن: 40 - 41.
)2)   �سورة الم�ئدة، الآية: 44.

)3)   الآمدي، غرر الحكم، �س237.
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املفاهيم الرئي�سة

الأنبيـــ�ء ي�سعون على الدوام اإلى ربط الإن�ســـ�ن بخ�لقه وحّثه على التوّجه اإليه،   .1

ولكـــن م� يحول بيـــن الإن�س�ن وبلوغ هذا الهدف ال�س�مـــي المن�سود هو ع�سي�نه 

لإرادة اهلل ومخ�لفته لحكمه.

ال�سريعـــة الإلهية تهدف اأّوًل اإلـــى تنظيم عالقة الإن�س�ن ب�لملـــّذات وال�سهوات   .2

لأجـــل كفِّ النف�س وكبح جم�حهـــ� وانفالته�، وث�نيً� اإلى اإبـــراز مك�من الجم�ل 

فيه� من خالل العب�دة والط�عة.

للمع��ســـي اآث�ر �سلبية عديدة منه�: ق�س�وة القلب وكدورته، عدم تقّبل الحق�ئق   .3

والعلوم الإلهية، العذاب الإليم في الن�ر، ت�سلط الأعداء.

عـــالج الذنـــوب يكمن ب�لإقـــالع عنه� مـــن خالل اللتـــزام التـــ�م ب�سريعة اهلل   .4

واأحك�مه ونواهيه.

الهوى هو حّب ال�سيء والميل اإليه والتعلق به وا�سته�وؤه. وهوى النف�س هو عب�رة   .5

عن حّب النف�س وميل الإن�س�ن اإلى اّتب�ع الأوامر ال�س�درة عنه� بدل اّتب�ع اأوامر 

اهلل واللتزام ب�أحك�مه.

الم�سكلة الكبرى في هذه التبعّية للنف�س تكمن في اأّنه� ت�سّل الإن�س�ن عن ج�دة   .6

الحق وال�سراط الم�ستقيم، والأخطر من ذلك اأّن اّتب�ع الهوى ي�سّد عن �سبيل 

الحق. 

التخّل�ـــس مـــن حج�ب حب النف�س يمكـــن بمخ�لفته� من خـــالل اللتزام الت�م   .7

بط�عة اهلل واّتب�ع �سريعته.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

كيف ت�سّد الذنوب والمع��سي عن �سبيل اهلل وتكون م�نعً� من التقّرب اإليه؟  .1

عّدد الآث�ر ال�سلبية للذنوب والمع��سي وتحدث عن واحدة منه�.  .2

م� هو حج�ب الهوى؟ ولم�ذا عّد من اأخطر الموانع التي ت�سّد عن �سراط اهلل   .3

الم�ستقيم؟

كيف يتخّل�س الإن�س�ن من الهوى وحّب النف�س؟  .4
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

رديدا�م�توبا�)))

اعلـــم اأّن التوبـــة من المن�زل المهّمـــة ال�سعبة. وهي عب�رة عـــن الرجوع من ع�لم 

المـــ�دة اإلى روح�نية النف�ـــس، بعد اأن ُحجبت هذه الروح�نية ونـــور الفطرة، بغ�س�وات 

ظلم�نية من جراء الذنوب والمع��سي.

وتف�سيل هذا الإجم�ل ب�إيج�ز هو: اأّن النف�س في بدء فطرته� خ�لية من كّل اأنواع الكم�ل 

 من اأ�سداد هذه ال�سف�تـ  المذكورة 
ً
والجمـــ�ل والنور والبهجة، كمـــ� اأّنه� تكون خ�لية اأي�س�

الأربعـــةـ  فـــك�أّن النف�س �سفحة نقية من كّل ر�سم ونق�س، ل توجد فيه� الكم�لت الروحية ول 

تّت�ســـف ب�لنعوت الم�س�دة له�. ولكّن اهلل تع�لى قـــد اأودع فيه� نور ال�ستعداد والأهلّية لنيل 

ن�سئت فطرته� على ال�ستق�مة، وعجنت طينته� ب�لأنوار الذاتية. 
ُ
اأي مق�م رفيع اأو و�سيع، واأ

وعندمـــ� تجترح النف�س �سيئة تح�سل في القلب ظلمة و�ســـواد، وكلم� ازدادت المع��سي 

ت�س�عفـــت الظلمة وال�سواد، اإلى اأن يغ�سى الظالم وال�سواد القلب كّله، وينطفئ نور الفطرة 

ويبلـــغ مرتبـــة ال�سق�ء الأبدي. ف�إذا انتبـــه الإن�س�ن قبل اأن ي�ستوعب الظـــالم القلب كّله، ثم 

اجت�ز منزل اليقظة ودخل على منزل التوبة وا�ستوفى حظوظ هذا المنزل ح�سب ال�سرائط، 

زالت الحـــ�لت الظلم�نية والكدورات الطبيعية وع�د اإلى الح�لـــة الفطرية النورّية الأ�سيّلة 

والروح�نية الذاتية وك�أّنه� تنقلبـ  النف�سـ  اإلى �سفحة خ�لية من جميع الكم�لت واأ�سداده�. 

.
(((

ْنِب َكَمْن َل َذْنَب َلُه« كم� ورد في الحديث ال�سريف الم�سهور »التَّاِئُب ِمَن الذَّ

فتبيـــن اإّن حقيقة التوبة هي الرجوع من ع�لم الطبيعـــة واآث�ره� وم�س�عف�ته� اإلى ع�لم 

الروح�نيـــة والفطرة. كم� اأن حقيقة الإن�بة رجـــوع من الفطرة والروح�نية اإلى اهلل وال�سفر 

والهجرة من بيت النف�س نحو بيت الق�سيد. فمنزل التوبة �س�بق ومقّدم على منزل الإن�بة. 

الإم�م الخميني }

)1)   الإم�م الخميني }، الأربعون حديثً�، الحديث ال�س�بع ع�سر، التوبة، �س 304.
)2)   ال�سيخ الكيلني، الك�في، ج2، �س435.



أهداف الدرس

الدرس الخامس عشر

تهذيب النفس باب اإلصالح

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يتعّرف اإىل حقيقة النف�س الأّم�رة ب�ل�سوء وت�أثريه� على الإن�س�ن 1-  

وم�سريه.

يبّ� حقيقة املج�هدة ودوره� يف اإ�سالح النف�س.2-  

يبـــّ� اأّن جم�هدة النف�س تقوم على ركن� اأ�س��سّي� هم�: التخّلي 3-  

والتحّلي.
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أعدى األعداء

عندم� ي�سّمر الإن�س�ن عن �س�عد الهّمة، ويعقد النّية على اّتب�ع طريق الحق و�سلوك 

درب الآخـــرة ولقـــ�ء المحبوب الأوحـــد والكم�ل المطلـــق، وينزل اإلـــى �س�ح�ت العمل 

والجهـــ�د، ف�إنه �سي�سطـــدم بمجموعٍة من الموانـــع والعراقيل التي تقـــف حجر عثرٍة 

اأمـــ�م تك�مله وتدّرجه في مراتب القرب مـــن الحق. في الدرو�س ال�س�بقة ذكرن� بع�س 

اأهـــّم هذه الموانع، ولكن يبقى في البين م�نـــع وعدّو هو اأخطره� واأ�سّده� فتكً� واأذًى، 

ّاإّنهـــ� نف�ســـه التي بيـــن جنبيه! فعن ر�سول اهللP قـــ�ل: »اأعدى عدّوك نف�س���ك التي 

. والمق�ســـود ب�لنف�س هن� النف�س الأّم�رة ب�ل�ّســـوء التي توقع الإن�س�ن 
(((

بي���ن جنبي���ك«

فـــي المع��سي والأخط�ء، وارتك�ب المخ�لف�ت حتى تتلّوث نف�سه ب�لذنوب المبعدة عن 

�س�حة القد�س الإلهي وجّنة لق�ئه. وي�سفه� الإم�م ال�سّج�د Q في من�ج�ة ال�س�كين 

فيقول: »اإلهي اإليك اأ�س���كو نف�س���اً بال�ّس���وء اأّمارة، واإلى الخطيئة مبادرة وبمعا�س���يك 

مولعة، ول�س���خطك متعّر�س���ة، ت�سلك بي م�س���الك المهالك، وتجعلني عندك اأهون 

 .
(((

هالك كثيرة العلل، طويلة الأمل«

)1)   العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج67، �س64.
)2)   الإم�م زين الع�بدينQ، ال�سحيفة ال�سج�دية، من�ج�ة ال�س�كين.
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حقيقة النفس األّمارة

النف�ـــس الإن�س�نيـــة بحـــّد ذاته� جوهرة لطيفـــة وط�هرة مـــن كّل دن�س وخبث {ڀ 

. ولكّنهـــ� عندمـــ� تعّلقت بع�لم المـــ�ّدة، وا�ستغرقت بع�لم 
(((

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  }
الطبيعة اأكثر من الحّد المطلوب، ن�سيت الحي�ة الروحّية الحقيقّية في الآخرة والعي�س 

فـــ�ت ال�سّيئة، والأخالق  المعنـــوّي، واأخلدت اإلى الأر�ـــس حتى تلّوثت ب�لمع��سي وال�سّ

الرذيلة، من البخل والح�سد والطمع والأن�نّية والحر�س وال�سهوة والغ�سب وغيره� من 

ف�ت الخبيثة. وم� ذلك اإّل لأجل ا�ستجالب الفوائد والمن�فع الم�دّية، والتو�ّسع في  ال�سّ

الحيـــ�ة الدني�، وتح�سيل اللّذات الح�ّسّية فقط. وك�نت النتيجة اأن رّده اهلل تع�لى اإلى 

، ولو �س�ء اهلل لرفعه اإليه مجّددًا وقّربه منه، 
(((

اأ�سفل �س�فلين {ٿ ٿ ٿ ٿ }

ولكّنه اأخلد اإلى الأر�س فك�ن مثله كمثل الكلب الذي يلهث من �سّدة العط�س اأو الإعي�ء 

ف�إّنـــه ي�ستمـــّر في الله�ث �سواء تركتـــه اأو زجرته، وهذا هو ح�ل مـــن اأخلد اإلى الحي�ة 

الدني� واّتبع هواه، ف�إنه �س�ّل في كّل ح�ل �سواء اأر�سدته اإلى الحق ووعظته اأم لم تعظه: 

{ہ ھ ھ ھ ھ ے ے   ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

.
(((

ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋۋ}

اإذًا، فم�سكلـــة الّنف�ـــس تكمن فـــي تعّلقه� ب�لحيـــ�ة الدني� وال�ستغراق فـــي ملّذاته� 

و�سهواته�، وم� ينتج عن هذا التعّلق من الوقوع في المع��سي والّذنوب، ب�سبب مخ�لفة 

الأوامـــر والأحـــك�م الإلهّية، واّتبـــ�ع اأوامر النف�س وم� تهـــواه {حئ مئ ىئ يئ جب 

. فتتغّير م�سيرة الإن�س�ن وينغم�س �سيئً� ف�سيئً� في ظلمة ال�سهوات والأهواء 
(((

حب خبمب}
النف�سّية وت�سبح النف�س هي الآمر والن�هي في مملكة الإن�س�ن ل الحّق �سبح�نه وتع�لى 

)1)   �سورة التين، الآية: 4.
)2)   �سورة التين، الآية:  5.

)3)   �سورة الأعراف، الآية: 176.
)4)   �سورة �س، الآية: 26.
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، فيغفـــل الإن�ســـ�ن تم�مـــً� عن م�سيرتـــه الأ�سلّية، وعن 
(((

{ٱ ٻ ٻ ٻ    ٻ} 

برن�مج �سع�دته وكم�له، وعن ع�لم النور الوا�سع، وعن جّنة الّر�سوان، ب�سبب ان�سغ�له 

بزينة الحي�ة الدني� والعر�س الأدنى.

مجاهدة الّنفس وتزكيتها عمدة الطريق

اإذا اأراد الإن�ســـ�ن اأن يع�لـــج م�سكلة الّنف�س التي ت�أمـــره ب�ل�ّسوء، من �سلطة الأهواء 

النف�سّيـــة وال�سهوات الحيوانّية، فال �سبيل له اإلى ذلك اإّل ب�لمج�هدة. والمق�سود من 

المج�هـــدة مخ�لفـــة اأوامر هذه الّنف�س بهـــدف اإخراج الأن� وحـــّب النف�س والدني� من 

القلب حتـــى ت�سفو وت�سبح م�ستعـــّدة ل�ستقب�ل الّنعم والفيو�ســـ�ت الإلهّية. لأّنه كّلم� 

تطّهر القلب من الأنـــ� والأهواء كّلم� �سم� وارتقى في مراتب القرب والكم�ل {ڈ 

. والإن�س�ن ك�دح اإلى رّبه 
(((

ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک}
ل مح�لـــة �س�ء ذلـــك اأم اأبى، ولكّن هذا الكـــدح وهذه المج�هدة تـــ�رًة تكون عن وعي 

واختيـــ�ر كمـــ� هو الح�ل عند اأهـــل الآخرة، واأخرى عن قهر واإكـــراه كم� في ح�لة اأهل 

. فم� لم يقطع الإن�س�ن 
(((

الن�ر والعـــذاب {ڦ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ   ڃ}

اأغالل التعّلق�ت الم�دّية والأهواء النف�سّية، ولم يتحّرر من قيود ع�لم الطبيعة، بوا�سطة 

المج�هـــدة والتزكية وتحّمل الكـــدح والّتعب، ف�إنه لن ي�سل اإلى منزل اللق�ء المن�سود. 

فبعـــد اأحد ع�سر ق�سمً� يح�سر اهلل تع�لى فـــالح الإن�س�ن ب�أمر واحد فقط، وهو تزكية 

النف�ـــس وتهذيبهـــ�: {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

. وفـــي اآيٍة اأخرى يذكـــر الحّق تع�لى المج�هدة والتزكية كهدٍف 
(((

ڄ ڃ ڃ ڃ}
ومق�سد اأ�س��سي من بعثـــة الأنبي�ء والّر�سل اإلى الن��س: {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

)1)   �سورة الج�ثية، الآية: 23.
)2)   �سورة الم�ئدة، الآية: 6.

)3)   �سورة الن�سق�ق، الآية: 6.
)4)   �سورة ال�سم�س، الآي�ت: 7 - 10.
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 .
(((

ڄ} ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ    ٿ 

واإذا اأردن� اأن نخت�سر برن�مج المج�هدة فيمكن اأن نخت�سره ب�أمرين اأ�س��سّيين هم�: 

التخّل���ي: وهـــو ت�سفية الب�طن وتخلية النف�س من الأهـــواء النف�سّية وال�سف�ت   .1

الرذيلة والأخالق ال�سّيئة، الن�تجة عن حب النف�س والدني� والتعّلق بهم�.

التحّلي: وهو تحلية النف�س ب�ل�سف�ت الحميدة والأخالق الإلهّية.  .2

التخّلي عن الصفات الذميمة

كّل اإن�س�ن معّر�س لأن يتلّوث ب�ل�سف�ت الرذيلة بحدود تعّلقه ب�لحي�ة الدني� وغفلته 

عـــن الآخرة. ولي�س اأم�م �س�لك طريق الآخرة واللق�ء من حلٍّ �سوى اإزالة هذا التلّوث، 

وت�سفيـــة ب�طنه من ال�سف�ت الن��سئة عن حّب الدنيـــ� والتعّلق به�، حتى يتمّكن بقلب 

ط�هر و�س�ف من تحلية نف�سه ب�ل�سف�ت الحميدة وتهيئته� لإ�سع�ع الأنوار الإلهية. 

والمق�سود من التخلية؛ تنزيه الب�طن وتطهيره من ال�سف�ت الرذيلة، وكّل م� ل يالئم 

الحي�ة الأخرى. ومن�س�أ هذه ال�سف�ت عمومً� كم� ذكرن� هو حّب الحي�ة الدني� والتعّلق به�. 

فعندمـــ� ي�سغف الإن�س�ن ب�لحي�ة الم�دّية ويتعّلـــق قلبه به�، ويرى اأّن نعم الحي�ة ولذائذه� 

وزخ�رفه� محدودة، وفي المق�بـــل طاّلبه� ومن�ف�سوه كثر، فبطبيعة الح�ل �سيميل اإلى رّد 

من�ف�سيه ودفعهم، وال�سعي المتوا�سل لتح�سيل اأكبر قدر ممكن من المن�فع الدنيوّية. من 

هنـــ� تظهر ال�سف�ت الأخالقيـــة الرذيلة من البغ�س والحقد والعـــداء والغ�سب والح�سد، 

ب، وق�س�وة القلب وحّب الج�ه  و�سوء الظـــّن والحر�س والطمع والتكّبر والمف�خرة والتع�سّ

وطـــول الأمـــل والغفلة وغيره� من ال�سف�ت الذميمة التي تتوّلـــد من فرط التعّلق ب�لدني�. 

لـــذا على الإن�س�ن الب�حث عن طريق الحـــّق اأن يلتفت اإلى هذه الحقيقة، ويدّقق كثيرًا في 

ح�لته و�سف�ته النف�س�نّية، ويعمل على اإخراج القبيح وال�سّيئ منه� من نف�سه:

)1)   �سورة الجمعة، الآية: 2.
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اأّوًل: مـــن خـــالل مح�ربة من�ســـ�أ ظهور هذه ال�سفـــ�ت وهو حّب الدنيـــ�، بوا�سطة 

التفّكـــر والدرا�سة المو�سوعّية لحقيقة الحي�ة الدني�، ودوره�، ومخ�طر الر�س� 

والكتف�ء به�، {ڳ ڳ ڳ     ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  {ڌ   ،
(((

ۀ} ڻ 
 .

(((

ڑ ک ک ک ک}

ثاني���اً: مـــن ن�حيـــة الهـــدف، فبمـــ� اأّن هـــدف الإن�ســـ�ن ومق�ســـده المن�ســـود هو 

الو�ســـول اإلى اهلل تع�لى ولقـــ�وؤه {ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ     ۆئ 

، لـــذا ينبغـــي اأن يكون هذا الهدف دائمً� ن�سب عينيه، فال يغفل ول 
(((

ۈئ}
يحيد عنه قيد اأنملة كي ل ي�سقط في مت�ه�ت الدني� الف�نية وملّذاته� الموهومة 

التي ل تزيده عن الحّق تع�لى اإل بعدًا، {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
.

(((

ٹ}

ثالث���اً: اإن برن�مـــج مح�ربـــة ال�سفـــ�ت الرذيلـــة والأخـــالق الذميمـــة هـــو ب�لعمل 

ب�أ�سداده�. وتو�سيحه اأّن لكّل �سفة من ال�سف�ت الذميمة �سفة �سّده� ل يمكن 

اأن تجتمـــع معه� في مورد واحد. ف�إذا تحّققت اإحدى ال�سف�ت انتفى م� يق�بله� 

من �ســـّد مب��سرة. فمثاًل كفـــران النعمة �سّده ال�سكر، والجـــزع �سّده ال�سبر، 

والتكّبـــر �سّده التوا�سع، والغ�سب �ســـّده الحلم، والطمع �سّده القنوع، وال�سهوة 

�سّده� التقوى، والري�ء �ســـّده الإخال�س، والبخل �سّده العط�ء، والح�سد �سّده 

الر�ســـ�، والغفلـــة �سّده� التوّجـــه والنتب�ه، والجهل �سّده العلـــم، والظلم �سّده 

)1)   �سورة البقرة، الآية: 86.
)2)   �سورة التوبة، الآية: 38.

)3)   �سورة العنكبوت، الآية: 5.
)4)   �سورة يون�س، الآيت�ن: 7 - 8.
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العـــدل، والجبن �سّده ال�سج�عة والخي�نة �سّده� الأم�نة... واأف�سل عالج لدفع 

هـــذه المف��سد الأخالقّية، هو م� ذكره علم�ء الأخـــالق، وهو اأن ي�أخذ الإن�س�ن 

فـــ�ت القبيحة التي يراهـــ� في نف�سه، وينه�ـــس بعزم وجّد  كّل واحـــدة مـــن ال�سّ

علـــى مخ�لفة نف�سه اإلى اأمد، ويعمل عك�س مـــ� ترجوه وتطلبه منك تلك ال�سفة 

الرذيلـــة، كم� يقـــول اإم�من� الخمينـــي: »ف���اإّن الأ�س���لوب الوحي���د للتغّلب على 

النف����س الأّم���ارة، وقهر ال�س���يطان، ولّتباع طريق النج���اة، هو العمل بخالف 

. ومع الوقـــت والمداومة على هذه المخ�لفـــة �سيزول هذا الخلق 
(((

رغباتهم���ا«

ال�سّيئ من النف�س، ويحّل محّله الخلق الحميد ب�إذن اهلل تع�لى. 

رابعاً: التقوى، وهي وق�ية النف�س من الأمور التي يمكن اأن ت�سّره� وت�سّبب الأذى له� 

. ف�لمّتقـــي هو الذي يكون 
(((

{ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ}

فـــي ح�لة اإ�سغ�ل دائمـــة للنف�س بم� ير�سي اهلل، من خالل الّتب�ع الدائم لأوامره 

واأحك�مـــه ال�سرعّيـــة، والبتع�د عـــن نواهيه. وبذلك يبـــداأ الإن�س�ن �سيئـــً� ف�سيئً� 

ب�لتخّل�س من �سلطة النف�س الأّم�رة ب�ل�سوء والأهواء التي ل هّم له� �سوى ملّذات 

الدني� و�سهواته�. ف�إذا داوم الإن�ســـ�ن على الط�ع�ت، واأداء الواجب�ت ال�سرعّية، 

ف�ســـوف يخرج من �سلطة النف�ـــس الأّم�رة والأهواء، فتتع�فـــى نف�سه ب�لك�مل من 

ال�سف�ت الذميمة والأخالق القبيحة، وت�سبح ط�هرة مطّهرة من كّل رجز و�سوء.

 خام�س���اً: التو�ّســـل بـــ�هلل بوا�سطـــة الأدعيـــة والمن�جـــ�ة، وب�أهـــل بيـــت الع�سمـــة 

والطهـــ�رة R، لرفع هذه ال�سفـــ�ت الخبيثة عن قلب الإن�س�ن {ڭ ڭ 

  .
(((

ڭ ۇۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ} 

)1)   الإم�م الخميني }، الأربعون حديثً�، الحديث الرابع، في بي�ن مع�لجة الكبر، �س 130.
)2)   �سورة البقرة، الآية: 223.
)3)   �سورة الن�س�ء، الآية: 32.
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ف�لخير كّله بيده وهـــو على كّل �سيٍء قدير {گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ   ڱڱ 

.
(((

ڱ     ں ں       ڻ ڻ}

التحّلي بالصفات الفاضلة

بعـــد اأن يفـــرغ الإن�ســـ�ن من تنزيـــه الب�طـــن وتطهيره عـــن ال�سفـــ�ت الخبيثة اإثر 

مج�هدتـــه والتوفيـــق الرّب�ني، يبـــداأ بتحلية النف�ـــس ب�ل�سف�ت الروح�نّيـــة والأخالق 

الإلهّيـــة. وعلى �سوء مـــ� عرف �س�بق�ً، فـــ�إّن ال�سف�ت الرذيلة تن�ســـ�أ بمقت�سى الحي�ة 

الم�دّية المحدودة والمظلمة، وكّلم� انقطع الإن�س�ن عن التعّلق ب�لحي�ة الدني� ومحّبته� 

تتهّي�أ الأر�سّية المن��سبة لحي�ة الآخرة الروح�نّية والنوارنّية {ې ى    ى ائ 

، حتـــى يتخّل�س الإن�س�ن ب�لك�مل 
(((

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ }
من ظلمة الع�لم الم�دي وتقييده، ويدخل في ع�لم الآخرة الروح�ني، وت�سرق في قلبه 

لمع�ت القرب من اهلل، مّت�سفً� ب�سف�ته ومتخّلقً� ب�أخالقه.

ففي ع�لـــم الآخرة ل يوجد اأثر لالأن�نّية وال�ستكب�ر والتكّبر، ول ل�سوء النّية واإرادة 

الإف�س�د، ول اأثر هن�ك للكدورة والختالف والنف�ق. وبمقت�سى هذا المن�خ الروح�ني 

ينبغي اأن تتالءم �سف�ت كّل اإن�س�ن وح�لته مع تلك الظروف والأجواء الأخروّية، وينبغي 

لمـــن ي�سلـــك طريق اللق�ء ويطلـــب الحي�ة الروح�نّيـــة الخ�لـــدة، اأن يّت�سف ب�لح�لت 

وال�سفـــ�ت المن��سبة والمالئمة مـــع حي�ة الآخرة. وهذا الأمر �ســـرورّي للغ�ية، فبعد 

اأن يخلـــي الإن�س�ن �س�حة نف�سه ويطّهره� من التعّلقـــ�ت الدنيوّية وال�سف�ت الذميمة، 

ت�سبح اأر�سّية النف�س �س�لحة وُمهّي�أة ل�ستقب�ل نعم اهلل وفيو�س�ته واإح�س�نه {ڃ چ        

، فـــكّل خير ينزل على الإن�ســـ�ن هو من اهلل عّز وجّل {جب حب 
(((

چ چ چ}

)1)   �سورة اآل عمران، الآية: 26.
)2)   �سورة الق�س�س، الآية: 83.
)3)   �سورة الإ�سراء، الآية: 20.
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، اأّمـــ� الإن�س�ن، ف�إّنه ل يملك لنف�سه نفعً� ول 
(((

، و{ېئ ېئ     ىئ ىئ ىئی}
(((

خب   مب ىب يبجت}
، وفقير {ڍ ڌ     ڌ   ڎ ڎ  

(((

�سّراً، لأّنه مخلوق �سعيف {ڃ ڃ چ چ چ }

.
(((

ڈ ڈ  ژ}
اإذًا، تكليـــف الإن�س�ن الأ�س��سّي هو تطهير النف�س والقلـــب من المف��سد والرذائل، 

لأّن ال�سفـــ�ت الخبيثة اإذا انتفت تحّقق مق�بله� مب��سرة. ف�إذا ط�بت النف�س وطهرت، 

وانجلـــت ظلمـــة الّرين عنه�، تبداأ الأخـــالق الإلهّية وال�سفـــ�ت الرب�نّية ب�لظهور فيه� 

�سيئً� ف�سيئً�، وتعود النف�س اإلى اأح�سن تقويم.

)1)   �سورة الن�س�ء، الآية: 79.

)2)   �سورة الن�س�ء، الآية: 78.
)3)   �سورة الروم، الآية: 54.

)4)   �سورة الق�س�س، الآية: 24.



223

�
ال
��
��
�م
ب
ب�
س�
�
ف
�ن
�م
�
��
ر
ت

املفاهيم الرئي�سة

اأعـــدى اأعـــداء الإن�ســـ�ن نف�ســـه الأّمـــ�رة ب�ل�سوء، وهـــي التي توقـــع الإن�س�ن في   .1

المع��ســـي والأخط�ء، وارتـــك�ب المخ�لف�ت حتى تتلـــّوث ب�لذنوب المبعدة عن 

�س�حة القد�س الإلهي وجّنة لق�ئه.

النف�ـــس الأّم�رة ب�ل�سوء ح�لة مر�سّية �سببه� حّب الإن�س�ن لذاته و�سغفه ب�لحي�ة   .2

الدني� الف�نية.

النف�س الإن�س�نية بحّد ذاته� جوهرة لطيفة وط�هرة من كّل دن�س وخبث، لكّنه�   .3

عندم� تعّلقـــت بع�لم الم�ّدة، واأخلدت اإلى الأر�ـــس تلّوثت ب�لمع��سي والأخالق 

الرذيلة. 

اإّن م�سكلـــة الّنف�ـــس تكمن فـــي تعّلقه� ب�لحيـــ�ة الدني� وال�ستغراق فـــي ملّذاته�   .4

و�سهواتهـــ�، وم� ينتج عن هذا التعّلـــق من الوقوع في المع��سي والّذنوب، ب�سبب 

مخ�لفة الأوامر والأحك�م الإلهّية.

اإذا اأراد الإن�س�ن اأن يع�لج م�سكلة الّنف�س التي ت�أمره ب�ل�ّسوء، ومن �سلطة الأهواء   .5

النف�سّية وال�سهوات الحيوانّية، فال �سبيل له اإلى ذلك اإّل ب�لمج�هدة. 

المج�هدة تقوم على ركنين اأ�س��سيين هم�: التخلية والتحلية.  .6

التخّليـــة تعني ت�سفية الب�طـــن وتخلية النف�س من الأهـــواء النف�سّية وال�سف�ت   .7

الرذيلة والأخالق ال�سّيئة، الن�تجة عن حّب النف�س والدني� والتعّلق به�.

التحّلي يعني تحلية النف�س ب�ل�سف�ت الحميدة والأخالق الإلهّية.  .8
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اأ�سـئلـة الـدر�س

ا�ســـرح معنى قول ر�ســـول اهللP: »اأعدى عدّوك نف�س���ك الت���ي بين جنبيك«   .1

وبّين العّلة في ذلك.

م� هي حقيقة النف�س الأّم�رة ب�ل�سوء؟ وكيف ت�سبح هذه النف�س اأّم�رة ب�ل�سوء؟  .2

م� هو طريق مع�لجة م�سكلة النف�س التي ت�أمر الإن�س�ن ب�ل�سوء؟  .3

م� معنى التخلية؟ وم� هو الطريق اإليه�؟  .4
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

(((
مأ��ر�م���روة�ل��قٌر��نل�مأ��ر

ه  اعلـــم اأّن الإن�ســـ�ن اإذا اأ�سبح مقهورًا لهيمنـــة ال�سهوة والميـــول النف�سية، ك�ن رقُّ

وعبوديتـــه وذّلتـــه بقـــدر مقهورّيته لتلـــك ال�سلط�ت الح�كمـــة عليه. ومعنـــى العبودّية 

ل�سخ�س هـــو الخ�سوع الت�ّم له واإط�عته. والإن�س�ن المطيـــع لل�سهوات المقهور للنف�س 

الأّمـــ�رة يكون عبدًا منق�دًا له�. وكّلم� توحي هذه ال�سلط�ت ب�سيء اأط�عه� الإن�س�ن في 

منتهى الخ�سوع، فيغدو عبدًا خ��سعً� ومطيعً� اأم�م تلك القوى الح�كمة.

ـــل ط�عته� على ط�عـــة خ�لق ال�سمـــ�وات والأر�س،  ويبلـــغ الأمر اإلـــى م�ستوًى يف�سّ

وعبودّيته� على عبودّية م�لك الملوك الحقيقّي، وفي هذا الح�ل تزول عن نف�سه العّزة 

والكرامة والحرية ويحّل محّله� الذّل والهوان والعبودية، ويخ�سع لأهل الدني�، وينحني 

قلبـــه اأم�مهم واأمـــ�م ذوي الج�ه والح�سمة، ويتحّمل لأجل بلـــوغ �سهواته النف�سّية الذّل 

والمّنة، وي�ست�سيغ لأجل الترفيه عن البطن والفرج الهوان، ول يت�س�يق من اقتراف م� 

فيه خالف ال�سرف والفتّوة والحرّية عندم� يكون اأ�سيرًا لهوى النف�س وال�سهوة.

وينقلب اإلى اأداة طّيعة اأم�م كّل �س�لح وط�لح، ويقبل امتن�ن كّل و�سيع عنده لمجّرد 

احتمـــ�ل نيل مـــ� يبتغيه حتى لـــو ك�ن ذلك ال�سخ�س اأحـــّط واأتفه اإن�ســـ�ن، وك�ن ذلك 

الحتم�ل موهومً�، حيث يزعمون اأّن الوهم في دائرة الأطم�ع حّجة.

اإّن عبيـــد الدني� وعبيـــد الرغب�ت الذاتّيـــة، والذين ر�سن عبودّية الميـــول النف�سّية 

فـــي رق�بهم، يعبدون كّل من يعلمـــون اأّن لديه الدني� اأو يحتملـــون اأنه من ذوي الدني�، 

ويخ�سعون له، واإذا تحّدثوا عن التعّفف وِكَبر النف�س ك�ن حديثهم تدلي�سً� مح�سً�، واإّن 

ب حديثهم عن عّفة النف�س ومن�عته�. اأعم�لهم واأقوالهم تكذٌّ

)1)   الإم�م الخميني }، الأربعون حديثً�، الحديث ال�س�د�س ع�سر، �س 304.
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وهـــذا الأ�ســـر والرّق من الأمـــور التي تجعـــل الإن�س�ن دائمـــً� في المذّلـــة والعذاب 

ـــب. ويجب علـــى الإن�س�ن ذي النبل والكرامة اأن يلتجئ اإلـــى كّل و�سيلة لتطهير  والَنّ�سَ

نف�سه منهـــ�. ويتّم التطهير من هذه القذارات، والتحّرر من كّل خّفة وهوان، بمع�لجة 

النف�س، وهي ل تكون اإّل بوا�سطة العلم والعمل الن�جع.

اأّمـــ� العمـــل فيكـــون ب�لري��سة ال�سرعّيـــة وبمخ�لفة النف�ـــس فترًة يتـــّم فيه� الوازع 

للنف�س تج�ه حّبه� المفرط للدني� وال�سهوات والأهواء حّتى تتعّود النف�س على الخيرات 

والكم�لت.

واأّم���ا العلم فيتّم بتلقين النف�س واإب���الغ القلب: ب�أّن الن��س الآخرين ي�س�هونه 

فـــي الفقر وال�سعـــف والح�جة والعجز، واأنهم ي�سبهونه اأي�سً� فـــي الحتي�ج اإلى الغنّي 

المطلـــق الق�در على جميـــع الأمور الجزئيـــة والكّلية، واأنهم غير ق�دريـــن على اإنج�ز 

ح�جة اأحد اأبدًا، واأنهم اأتفه من اأن تنعطف النف�س اإليهم، ويخ�سع القلب اأم�مهم، واأّن 

الق�در الذي منحهم العّزة وال�سرف والم�ل والوج�هة، ق�در على المنح لكّل اأحد. ومن 

الع�ر حقيقًة على الإن�س�ن اأن يتذّلل وينحّط في �سبيل بطنه و�سهوته، ويتحّمل المتن�ن 

من مخلوٍق فقير ذليل ل حول له ول علم ول وعي.

الإم�م الخميني }



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يبّ� العالقة التي تربط الإخال�س بلق�ء اهلل تع�ىل.1-  

يتعّرف اإىل اأهم النت�ئج والآث�ر الطّيبة لالإخال�س.2-  

ي�سرح كيفّية حتّقق الإخال�س.3-  

اإلخالص

الدرس السادس عشر
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مقدمة

ذكرنـــ� في الدرو�ـــس ال�س�بقة، اأّنه ل يوجد مق�م اأعلـــى واأرفع لدى الإن�س�ن من 

لقـــ�ء اهلل، حيـــث يرتقـــي الإن�س�ن اإلـــى اأن ي�سبح الحـــّق تع�لى ح��ســـرًا دائمً� في 

حي�تـــه، فـــال يغيب عنه لحظـــًة ول يغفل عنه طرفة عين اأبدًا، بـــل اأينم� وّلى وجهه 

يـــرى اآية مـــن اآي�ت ربه تذّكره به، وتجذبـــه اإليه،{گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ 

 .
(((

ڱ ڱ}

وقلنـــ� اأي�ســـً� اإّن بداية الطريق تكـــون ب�إزالة الموانع والعوائق التـــي تعتر�س م�سير 

الإن�ســـ�ن، وذكرن� اأهّم هذه الموانع، وقلن� اإّنه ب�لمج�هـــدة والمث�برة والعزم ي�ستطيع 

الإن�س�ن التغّلب عليه�. 

ولكـــن في البيـــن �سرٌط اآخر ف�ئـــق الأهّمّية على الإن�س�ن ال�س�لـــك درَب الآخرة 

اأن يلتفـــت اإليـــه ويتحّقق به، لأّنه �سرط اأ�س��سّي في قبـــول الأعم�ل عند اهلل تع�لى. 

والأعمـــ�ل اإذا لم تكن مقبولة فلـــن ين�ل الإن�س�ن ر�س� اهلل وب�لت�لي لن ينعم بجّنته 

والقربى منه.

)1)  �سورة البقرة، الآية: 115.
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اإلخالص ولقاء الله

يقـــول اهلل تع�لـــى في كت�بـــه العزيـــز:{يت جث          مث  ىث يث حج  مج جح مح جخ 

.
(((

حخ  مخ جس}

تبّين الآية الكريمة ب�سكل وا�سح �سرطين اأ�س��سيّين للق�ء الحّق تع�لى، الأول العمل 

ال�س�لـــح، وقـــد تحّدثن� عن م�سداقين مهّميـــن له، وهم� الهجـــرة والجه�د في �سبيل 

اهلل. وال�ســـرط الث�ني؛ هو عدم ال�سرك ب�هلل تع�لى اأي الإخال�س، لأّن ال�سرك ي�س�ّده 

الإخال�ـــس، فمن لي�س مخل�سً� فهو م�سرك. عن اأميـــر الموؤمنين Q اأّنه ق�ل: »اإّن 

اأف�س���ل م���ا يتو�ّس���ل به المتو�ّس���لون الإيم���ان باهلل ور�س���وله، والجهاد في �س���بيل اهلل، 

.
(((

وكلمة الإخال�س، فاإّنها الفطرة«

، ولكّنه لم 
(((

ف�هلل عـــّز وجّل اأمر الن��ـــس ب�لعبـــ�دة{ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ}

ي�أمـــر ب�أّي عب�دة بل اأمـــر ب�لعب�دة الخ�ل�سة له التي ل ي�س�ركـــه فيه� اأحٌد �سواه:{ڳ 

 ،
(((

ڌ} ڍ  ڍ  ڇ  تع�لـــى:{ڇ  وقـــ�ل   ،
(((

ں} ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

وفـــي اآية اأخرى يوّجه القـــراآن خط�به اإلى جميع الم�سلميـــن وي�أمرهم ق�ئاًل:{وئ 

 P وفـــي مك�ن اآخر يخ�طب الّر�سول الأكرم ،
(((

ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ      ۈئ ېئ}
 .

(((

فيقول:{ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ}

)1)  �سورة الكهف، الآية: 110.
)2)  ال�سيخ ال�سدوق، من ل يح�سره الفقيه،ج1، �س205.

)3)  �سورة الإ�سراء، الآية: 23.
)4)  �سورة البينة، الآية: 5.
)5)  �سورة الزمر، الآية: 2.

)6)  �سورة الأعراف، الآية: 29.
)7)  �سورة الزمر، الآية: 11.
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حقيقة اإلخالص

الإخال�ـــس هلل هـــو غ�ية الدين كم� ق�ل اأمير الموؤمنيـــن Q: »الإخال�س غاية 

، وهـــو اأف�سل العب�دات، بـــل هو روح العبودية هلل وجوهرهـــ� كم� اأخبر عن 
(((

الدي���ن«

. وهو �سّر من اأ�سرار اهلل 
(((

ذلك اإم�من� ال�س�دق Q: »اأف�سل العبادة الإخال�س«

 P ا�ستودعـــه اهلل تع�لـــى في قلوب مـــن اجتب�هم لقربه ووليته كم� قـــ�ل ر�سول اهلل

مخبـــرًا عن جبرئيل Q عن اهلل عّز وجّل اأّنه ق�ل: »الإخال�س �س���رٌّ من اأ�س���راري، 

.
(((

ا�ستودعته قلب من اأحببت من عبادي«

وحقيقـــة الإخال�س تخلي�س نّية الإن�س�ن وعملـــه من �س�ئبة غير اهلل تع�لى، وهو ل 

يت�سّور اإّل مّمن ك�ن محّبً� هلل عّز وجّل، وم�ستغرق الهّم في الآخرة بحيث ل يبقى لحّب 

الدني� و�سهواتهـــ� وملّذاته� و�سمعته� وج�هه� ومن��سبه� فـــي قلبه قرار، فعن الر�سول 

الأكـــرم P اأّنـــه ق�ل: »اإّن لكّل حّق حقيقة، وما بلغ عب���د حقيقة الإخال�س حتى ل 

. ف�لمخل�س هو الذي ل يطلب من وراء اأّي 
(((

يحب اأن ُيحمد على �سيٍء من عمل هلل«

عمٍل يقوم به �سوى اهلل تع�لى، ول يكون له مق�سد اأو دافع �سوى ر�س�ه، والتقّرب اإليه، 

ونيل الّزلفى لديه.

ف�لأعمـــ�ل مرهونـــة ب�لنّي�ت واإذا لم تكـــن النواي� خ�ل�سًة، فهذا يعنـــي اأّنه ي�سوبه� 

، لأّن ال�ّسرك 
(((

ال�سرك واهلل تع�لـــى ل يغفر اأن ي�سرك به{ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ} 

، واهلل تع�لى ل يهدي القوم 
(((

ظلم عظيم{ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ}

)1)  الآمدي، غرر الحكم، 1340.
)2)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج67، �س249.

)3)  م. ن، 214.
)4)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج8، �س304.

)5)  �سورة الن�س�ء، الآية: 48.
)6)  �سورة لقم�ن، الآية: 13.
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. لذا ل يقبل اهلل تع�لى اإل م� ك�ن له خ�ل�سً�، كم� 
(((

الظ�لمين{ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ}

 عّز وجّل: 
َّ

فـــي الحديث القد�سّي المروّي عـــن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل: »ق���ال اهلل

قبله اإّل م���ا كان لي 
َ
�س���رك مع���ي غيري في عم���ٍل عمله، ل���م اأ

َ
ن���ا خي���ر �س���ريك؛ من اأ

َ
اأ

. واإذا لم يكن العمل مقبوًل عند اهلل فال قيمة له على الإطالق.
(((

خال�ساً«

 ،
(((

فـــ�هلل تع�لى قد اخت�ر لنف�سه الدين الخ�ل�س حيث ق�ل:{ڎ ڎ ڈ ڈژ}

فـــ�إذا ك�ن ل�ســـيٍء من الأهواء النف�سّيـــة والحظوظ الدنيوّية دخٌل فـــي الدين فال يكون 

خ�ل�سً�، وم� ك�نت فيه �س�ئبة الغيرّية والنف�س�نّية فهو خ�رج عن حدود دين الحّق. ق�ل 

ر�سول اهلل P: »لكّل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته اإلى اهلل ور�س���وله فهجرته 

اإل���ى اهلل ور�س���وله، ومن كان���ت هجرته اإلى دنيا ي�س���يبها اأو ام���راأة ينكحها فهجرته 

. وعليه ن�ست�سّف مـــن هذه الآيـــ�ت والروايـــ�ت اأّن الإخال�س 
(((

اإل���ى م���ا هاج���ر الي���ه«

اأ�س��ـــس الديـــن ودع�مته التي يرتكز عليهـــ� في عملّية بن�ء الإن�ســـ�ن على خّط الإيم�ن 

ب�هلل والتوّجـــه الدائم اإليه وتوحيده. وهو راأ�س الف�س�ئـــل، والمن�ط في قبول الأعم�ل 

 و�سحتهـــ�، فـــال قيمـــة لعمـــٍل ل اإخال�س معـــه، كم� ورد عـــن مولى الموّحديـــن الإم�م

. لذا ق�ل Q في �س�أن 
(((

 علّي Q: »من لم ي�سحب الإخال�س عمله لم يقبل«

المخل�سين: »طوبى لمن اأخل�س هلل العبادة والدعاء ولم ي�سغل قلبه بما ترى عيناه 

.
(((

ولم ين�س ذكر اهلل بما ت�سمع اأذناه ولم يحزن �سدره بما اأعطي غيره«

)1)  �سورة ال�سف، الآية: 7.
)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س 295.

)3)  �سورة الزمر، الآية: 3.
)4)  الميرزا النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج1،�س90.

)5)  الآمدي، غرر الحكم، �س155..
)6)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة،ج1، �س60.
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آثار اإلخالص

اإّن للو�ســـول اإلـــى مرتبة الإخال�س والتحّقق بهذا المقـــ�م الرفيع اآث�رًا وخ�س�ئ�س 

عم  هـــي لي�ست اإّل من ن�سيب الإن�س�ن المخل�س، اأم� الآخرون فمحرومون من هذه النِّ

نّية والتي منه�: والكرام�ت ال�َسّ

ـــت عليـــه الآيـــة الكريمـــة من عـــدم ت�سّلـــط ال�سيط�ن علـــى الإن�س�ن  اأوًل: مـــ� ن�سّ

المخل�ـــس، حيـــث ل يعود لل�سيط�ن قـــدرة على اإغوائـــه. لأن اهلل تع�لى ح��سر 

دائمـــً� في حي�ته، فهو ل يرى غيره، ول يفّكر اإّل فيه، ونّيته دائمً� متوّجهة اإليه، 

فكيـــف يكون لل�سيطـــ�ن اإليه �سبيـــٌل!{مج جح مح جخ حخ مخ جس 

 .
(((

حس خس}

الثان���ي: الإن�س�ن المخل�س ُمعفى من الح�س�ب فـــي يوم الح�سر وعند الوقوف في 

عر�سة يوم القي�مة. فقد جـــ�ء في القراآن الكريم{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

. ت�سير الآية الكريمة اإلى وجود فئٍة من 
(((

پ پ پ ڀ   ڀ ڀ ڀ ٺٺ}
الن��س ت�أمن �سعقة يوم القي�مة وفزعه، واإذا �سممن� اإليه� الآية ال�سريفة{ٻ 

، يّت�ســـح اأّن هذه الط�ئفة من الّن��س 
(((

ٻ ٻ ٻ پ پ پ}
هي عب�د اهلل المخل�سون، لأّنه لي�س لهوؤلء اأعم�ل توجب ح�سورهم في عر�سة 

يـــوم القي�مـــة، فهم قد قتلوا النف�ـــس الأّم�رة ب�ل�سوء في �س�حـــ�ت جه�د النف�س 

وتروي�سه� ب�لمراقبة والعب�دة والأعم�ل ال�س�لحة، وخرجوا من اأبدانهم ون�لوا 

�ســـرف ال�سه�دة عند جه�دهم لأعداء الدين والحـــّق، وتّم لهم ح�س�بهم خالل 

فترة جه�دهم لعدّوهم الب�طنّي والظ�هرّي في الحي�ة الدني�. 

)1)  �سورة �س، الآيت�ن: 82 - 83.
)2)  �سورة الّزمر، الآية: 68.

)3)  �سورة ال�س�ف�ت، الآيت�ن: 127 - 128.
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الثال���ث: كّل م� ُيعطى الإن�س�ن في يوم القي�مة من ثواٍب واأجٍر فهو مق�بل م� عمله 

في الحيـــ�ة الدني� اإّل ط�ئفة المخَل�سين من الن��س، فـــ�إّن الكرامة الإلهّية لهم 

تتعـــّدى حـــدود الأجر على العمل كم� اأخبر تع�لى بذلـــك في كت�به الكريم حيث 

قـــ�ل:{ے ۓ ۓ ڭ ڭ    ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

. ف�لمعّذبون ُيجزون بح�سب اأعم�لهم، اأم� عب�د اهلل المخَل�سون فلن 
(((

ۋ}
يكـــون جزاوؤهم بح�سب اأعم�لهم، بل اهلل المّن�ن �سوف يعطيهم بف�سله وكرمه. 

فعبـــ�د اهلل المخَل�ســـون ل ين�لـــون الجزاء مق�بـــل العمل واإّنم� كّل مـــ� تتعّلق به 

م�سيئتهم ُيت�ح لهم بل واأكثر، فيّت�سح اأنهم ُيعَطون من الكرام�ت الإلهّية فوق م� 

تتعّلق به الإرادة والم�سيئة، واأعلى من م�ستوى الت�سّور.

الراب���ع: اأّن لهـــوؤلء المقـــ�م المنيـــع والمن�ســـب الّرفيـــع والمرتبـــة العظيمة التي 

ي�ستطيعون فيهـــ� اأداء الحمد وال�ّسكر والثن�ء للّذات المقّد�سة كم� هو لئق به�. 

. وهذه 
(((

ق�ل عّز من ق�ئـــل:{ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ}

غ�يـــة كم�ل المخلوق ومنتهى الدرجـــة الممكنة. فهذه الآية و�سفت المخل�سين 

ب�أنهـــم الوحيدون الذين ي�سّح منهـــم و�سف الذات الإلهّيـــة المقّد�سة، م� يدّل 

علـــى عمق معرفتهم ب�هلل �سبح�نه وتع�لى، فلم يكن فـــي و�سفهم هلل تع�لى اأّي 

اإ�سك�ل بخالف �س�ئر الن��س.

الخام����س: من يخل�س هلل يرزقه اهلل العلـــم والحكمة كم� في الحديث عن ر�سول 

اهلل P اأنه ق�ل: »ما اأخل�س عبٌد هلل عّز وجّل اأربعين �سباحاً اإّل جرت ينابيع 

. ف�لمداومة علـــى الإخال�س تورث الإن�س�ن 
(((

الحكم���ة م���ن قلبه على ل�س���انه«

العلم الإلهي اّلذي لي�س فوقه اأّي علم.

)1)  �سورة ال�س�ف�ت، الآي�ت: 39 - 41.
)2)  �سورة ال�س�ف�ت، الآيت�ن: 159 - 160.

)3)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج67، �س 242.
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ال�س���اد�س: مـــن يخل�ـــس هلل تع�لى فـــي النّية والعمـــل يرزقه اهلل تع�لـــى الب�سيرة 

فـــي دينه، فال تلتب�ـــس عليه الأمور، ول يقع في م�ســـاّلت الفتن، وي�سبح ع�رفً� 

بطريقـــه جّيدًا وموقنً� بم� يفعله. فعن اأمير الموؤمنين Q ق�ل: »عند تحّقق 

.
(((

الإخال�س ت�ستنير الب�سائر«

كيف يتحّقق اإلخالص

يتحّقـــق الإخال�ـــس مـــن خـــالل اإزالـــة الم�نع الـــذي يحـــول دون تحّققـــه. ويمكن 

 اأن نخت�ســـر هـــذا الم�نـــع ب�أمـــٍر اأ�س��ســـّي وجوهـــرّي وهـــو هـــوى النف�ـــس. فعـــن اأمير

. الهوى 
(((

الموؤمنيـــن Q اأّنه ق�ل: »كيف ي�س���تطيع الإخال�س من يغلب���ه الهوى«

هو حّب النف�س واّتب�ع الأوامر ال�س�درة عنه� واّتب�عه�، وُيعّد �سركً� لأّن الُمط�ع فيه هو 

الّنف�ـــس ل الحّق عّز وجّل. وهو ي�سّل عن �سبيـــل اهلل، لأن �سبيله مح�سور ب�أمرين هم� 

. ففي كثيٍر من الموارد نجعل 
(((

التوحيد والط�عة:{حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب}

اأهواءنـــ� مـــك�ن اهلل، وميولن� النف�سّية مك�ن اأحك�م ال�ّســـرع. من هن� يقول الحّق تع�لى 

 .
(((

في كت�به العزيـــز{ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ}

فـــال �سبيل لالإن�س�ن اإلى الإخال�س اإّل بترك الأنـــ� وحّب النف�س، لأّن حّبه� �سيوؤّدي اإلى 

ط�عتهـــ�، وط�عته� تعني اّتب�ع اأوامرهـــ�، واّتب�ع اأوامره� يعنـــي اأن الُمط�ع هو النف�س 

ولي�ـــس اهلل تع�لى، مّم� يكـــون �سببً� في وقوع الإن�س�ن فـــي المع�سية والمخ�لفة لأوامر 

الحق عّز وجّل، وب�لت�لي البعد عن اهلل والحرم�ن من الهداية.

لأّنـــه مـــ� معنـــى الإخال�ـــس؟ الإخال�س هـــو اأن ل يكـــون لالإن�ســـ�ن مـــن وراء نّيته 

وعملـــه ق�ســـٌد اإّل ر�س� اهلل والتقّرب اإليـــه، بحيث تكون نّيته متوّجهـــة دائمً� اإلى اهلل، 

فـــال تطلـــب اإّل ر�ســـ�ه ووجهه الكريم، حّبـــً� به، وطمعً� فـــي ف�سله واإح�س�نـــه. ف�لعمل 

)1)  الآمدي، غرر الحكم، �س198.
)2)  الآمدي، غرر الحكم، �س65.

)3)  �سورة �س، الآية: 26.
)4)  �سورة الّن�زع�ت، الآيت�ن: 41 - 42.
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 الخ�ل�س هو الذي ل تريد اأن يمدحك عليه اإّل اهلل تع�لى، كم� في الحديث عن الإم�م

ـــ�دق Q: »والعمل الخال�س الذي ل تريد اأن يحمدك عليه اأحد اإّل اهلل عّز  ال�سّ

. اأّم� اإذا �س�ر هـــّم الإن�س�ن الن��س وم� يقولونه فيـــه، واأ�سبح هدفه وق�سده 
(((

وج���ّل«

الملّذات الدنيوّية وال�سهوات الرخي�سة، اّتب�عً� لأهواء النف�س واأوامره� فمن الطبيعي 

اأن ل ي�ســـل اإلـــى درجة الإخال�س، لأّن المط�ع لي�ـــس اهلل، كم� اأّن المق�سد والمطلوب 

اأي�ســـً� لي�ـــس الحق عـــّز ا�سمه، بـــل المط�ع هـــو الأن� والأهـــواء، والمراد هـــو الملّذات 

اللة كم�  وال�سهوات، والدني� الف�نية. والنتيجة الحتمّية لط�عة الّنف�س والهوى هي ال�سّ

اأخبر تع�لى في كت�به العزيز حيث ق�ل:{ٱ ٻ ٻ ٻ    ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

 .
(((

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ}

ومـــن الأمور التـــي ت�س�عد اأي�سً� علـــى تحّقق الإخال�س اليقيـــن. لأّن الإخال�س هلل 

 :Q هـــو وليد الإيم�ن واليقين العميق ب�لمعـــ�رف الإلهّية، كم� ق�ل اأمير الموؤمنين

. ف�لإن�ســـ�ن المخل�س يجب اأن يكون �س�حب يقيٍن على 
(((

»الإخال����س ثمرة اليقين«

م�ستـــوى التوحيـــد، وموؤمنـــً� ب�أنه ل موؤّثر فـــي الوجـــود اإّل اهلل، واأّن كّل �ســـيء في هذا 

 .
(((

الع�لـــم يبداأ من اهلل ويعود اإليـــه{ڦ ڦ     ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ  ڃ     ڃ}

والخطـــوة الأولى نحـــو اليقين ال�سحيـــح تكمن ب�لعلـــم والمعرفة ب�أ�س�ـــس هذا الدين 

ومب�دئه ومع�رفه الإلهية، ومن دون هذه المعرفة يبقى يقين الإن�س�ن �سعيفً� ومتزلزًل، 

 Q وب�لت�لي محرومً� من ف�سيلة الإخال�س. وقد تن�ول اأمير الموؤمنين الإم�م علي

الم�س�ألة ب�ســـيٍء من التف�سيل فق�ل: »اأّول الدين معرفته وكمال معرفته الت�س���ديق 

.
(((

به، وكمال الت�سديق به توحيده، وكمال توحيده الإخال�س له«

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في،ج2، �س16.
)2)  �سورة الج�ثية، الآية: 23.

)3)  الآمدي، غرر الحكم، �س197.
)4)  �سورة البقرة، الآية: 156.
)5)  نهج البالغة، الخطبة 1.
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املفاهيم الرئي�سة

ل يمكن لأحٍد اأن يتحّقق بمق�م الّلق�ء والقرب الإلهّي اإّل بوا�سطة الإخال�س.  .1

حقيقة الإخال�س تخلي�س نّية الإن�س�ن وعمله من �س�ئبة غير اهلل تع�لى.  .2

ل يت�سّور الإخال�س اإّل مّمن ك�ن محّبً� هلل عّز وجّل، وم�ستغرق الهّم في الآخرة   .3

بحيث ل يبقى لحّب الدني� و�سهواته� وملّذاته� و�سمعته� وج�هه� ومن��سبه� في 

قلبه قرار.

ف�لأعمـــ�ل مرهونة ب�لنّي�ت واإذا لم تكن النواي� خ�ل�سًة، فهذا يعني اأّنه ي�سوبه�   .4

ال�سرك واهلل تع�لى ل يغفر اأن ي�سرك به.

اهلل تع�لـــى قـــد اختـــ�ر لنف�سه الديـــن الخ�ل�س، فـــ�إذا ك�ن ل�سيٍء مـــن الأهواء   .5

النف�سّيـــة والحظوظ الدنيوّية دخٌل في الديـــن فال يكون خ�ل�سً�، وم� ك�نت فيه 

�س�ئبة الغيرّية والنف�س�نّية فهو خ�رج عن حدود دين الحّق.

6.  لالإخال�ـــس اآثـــ�ٌر عديـــدة على المخل�ـــس منه�: عـــدم ت�سّلط ال�سيطـــ�ن عليه، 

الإعفـــ�ء من الح�س�ب يـــوم القي�مة، يرزقه اهلل العلم والحكمـــة والب�سيرة في 

دينه.

يتحّقـــق الإخال�س من خـــالل اإزالة الم�نع الذي يحـــول دون تحّققه، ويمكن اأن   .7

نخت�سر هذا الم�نع ب�أمٍر اأ�س��سّي وجوهرّي وهو هوى النف�س.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

اذكر �س�هدًا قراآنّيً� ب�رزًا تظهر فيه العالقة ب�سكل وا�سٍح بين الإخال�س ولق�ء   .1

اهلل.

م� هو الإخال�س؟ م� هي حقيقته؟  .2

م� هي اأهّم خ�س�ئ�س الإخال�س ونت�ئجه على الإن�س�ن المخل�س؟  .3

كيف ي�سل الإن�س�ن اإلى مق�م الإخال�س الرفيع؟  .4
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(((
م�خطوة�م�أو�ى��حو�مهلل

�َس���دَّ ِمَن 
َ
اعلم اأّن م� ورد في الحديث ال�ّسريف »الإِْبَقاُء َعلَى الَعَمِل َحتَّى َيْخُل�َس، اأ

الَعَم���ِل« حثٌّ على لزوم المح�فظة والمواظبـــة على الأعم�ل، التي ت�سدر عن الإن�س�ن 

حين اإنج�زه� وبعد تحّققه�، اإذ قد ي�أتي الإن�س�ن ب�لعمل من دون عيب ونق�س، ويكون 

خ�ليـــً� من الريـــ�ء والُعجب وغيره، ولكنـــه بعد العمل وبوا�سطة ذكـــره لالآخرين ُيع�ب 

ب�لّري�ء. كم� ورد في الحديث ال�سريف المنقول عن الك�في:

عـــن اأبي جعفر Q اأّنـــه ق�ل: »الإبقاء على العمل اأ�س���ّد من العم���ل. قال: وما 

���لٍَة، وينف���ق نفقة هلل وحده ل �س���ريك  ���ُل الرجل ب�سِ الإبق���اء عل���ى العم���ل؟ قال: ي�سِ

ل���ه، فتكت���ب له �س���ّراً، ثم يذكرها فُتمح���ى فتكتب له عالنّية، ث���م يذكرها فتكتب له 

.
(((

رياء«

اإّن الإن�ســـ�ن حتـــى نه�ية حي�تـــه ل ي�أمن اأبدًا من �سّر ال�سيطـــ�ن والنف�س، وعليه اأن 

ل يظـــّن اأنه عندم� اأتى بعمٍل م� لوجه اهلل، مـــن دون مالحظة ر�سى المخلوق، اأ�سبح 

فـــي م�أمن من �سّر النف�س الخبيثة. وعليه اأّن يعلم اأنه اإذا لم يراقب العمل ولم يواظب 

عليـــه، فمـــن الممكن اأن تجبـــره نف�سه على اإظهـــ�ره اأم�م الآخرين. وقـــد يتّم الإظه�ر 

ب�لإيم�ء والتلويح، فمثاًل اإذا اأراد اأن يك�سف عن �سالة الّليل التي اأتى به� للّن��س، التج�أ 

اإلـــى اأ�س�ليب اللّف والدوران، فيتحّدث عن ح�ســـن جّو ال�َسَحِر اأو رداءته، وعن من�ج�ة 

الن��ـــس اأو جمـــ�ل الأذان في ال�سحـــر، و�سّيع عمله من جّراء المك�ئـــد الخفّية للنف�س، 

واألغ�ه من العتب�ر. 

)1)  الإم�م الخميني }، الأربعون حديثً�، الحديث الع�سرون، �س 378.
)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س16.
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يجـــب اأن يكـــون الإن�س�ن مثل الطبيب الرحيـــم، والمرافق الـــروؤوف يراقب نف�سه، 

ول ي�سمـــح بفلتـــ�ن زم�مه� ِمْن يـــده، لأنه� في لحظٍة من الغفلـــة تنفلت من يده وتقوده 

 اإلـــى الذّل والهـــالك. وعلى اأّي ح�ل ن�ستعيـــذ ب�هلل من �سّر ال�سيطـــ�ن والنف�س الأّم�رة

.
(((

{ پ پ پ پ ڀ    ڀ ڀ  ڀٺ ٺ   ٺ ٺ ٿ  }
الإم�م الخميني }

)1)  �سورة يو�سف، الآية: 53.



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يتعـــّرف اإىل حقيقـــة القـــراآن الكرمي، واأّنـــه اأ�س��ـــس الدين واأحد 1-  

الثقل�.

يبـــّ� اأن التم�ّســـك ب�لقراآن الكرمي مـــن اأهم عالمـــ�ت العبودية 2-  

احلّقة هلل تع�ىل.

يتعّرف اإىل اأهـــم الآداب الظ�هرية والب�طنيـــة للتم�ّسك ب�لقراآن 3-  

الكرمي.

 القرآن ثقل اهلل األكبر

الدرس السابع عشر
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القرآن أساس الدين

قـــ�ل ر�سول اهللP: »اإًن���ي تارٌك فيكم الثقلين، ما اإن تم�س���كتم بهما لن ت�س���ّلوا 

. اإّن اهلل �سبح�نه وتع�لى اأودع �سريعته 
(((

بع���دي اأب���داً؛ كتاب اهلل، وعترتي اأهل بيت���ي«

وحق�ئـــق دينه في كت�ٍب اأنزله للن��س ه�ديً�، واأمر نبّيه والأو�سي�ء من بعده اأن يف�ّسروا 

اآي�تـــه ويبّينوا تع�ليمه. فهو كت�ب اهلل وهم كلم�ته الت�مـــ�ت؛ وفيه اأودع اإرادته الك�ملة 

ر ومك�ن، وهم المّت�سفون ب�للتـــزام الت�م. ومن اأراد الو�سول اإليه  للب�سريـــة لكل ع�سٍ

�ل هو الذي يزيغ عنه. فهذا الكت�ب  مـــ� يهتدي به، وال�سّ �سلـــك �سبيله؛ ومن اهتدى ف�إنَّ

هو مظهر هداية اهلل الت�مة، و�سراط العروج في مراتب الكم�ل. ف�إّن كّل اآيٍة فيه تمّثل 

درجـــًة مـــن درج�ت الجّنة التي حوت كل كم�ل. ففـــي الحديث عن ر�سول اهلل P اأّنه 

قـــ�ل: »ع���دد درج الجّنة عدد اآي���ات القراآن، فاإذا دخل �س���احب الق���راآن الجّنة قيل له 

. فمن �سرورات 
(((

اق���راأ وارَق، ل���كل اآية ٍدرجة فال تك���ون فوق حافظ القراآن درج���ة«

ـــدر الت�سريع، وح�فـــظ العقيدة وملهم  �سريعـــة الإ�ســـالم التم�ّسك ب�لقـــراآن، لأّنه م�سّ

الأرواح. فمـــن تركـــه، فقد ترك دينه واأعر�س عن اهلل. ولهـــذا، ك�ن التم�ّسك ب�لقراآن 

ب�ب الدخول اإلى الدين، لأّنه �سند النبوة الخ�تمة والمعجزة الإلهية الخ�لدة، والحّجة 

على الع�لمين.

)1)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج2، �س99.
)2)  م.ن، ج89، �س22.



244

ة
قي

ال
خ

لأ
� 

ة
بي

رت
��

يف 
 �

�
و

در

حقيقة القرآن الكريم

اإن حقيقة القراآن التي ي�سل اإليه� الأولي�ء هي النور الخ�ل�س والغنى الذي ل فقر 

بعـــده اأبدًا، والكم�ل الذي ل منتهى له. فعن ر�سول اهلل P اأنَّه ق�ل: »القراآن غنى ل 

 .
(((

غنى دونه، ول فقر بعده«

���ه لي�س على اأحد بع���د القراآن من  وعـــن اأمير الموؤمنيـــن Q ق�ل: »واعلموا اأنَّ

فاق���ة، ول لأح���د قبل القراآن من غنى، فا�ست�س���فوه من اأدوائكم، وا�س���تعينوا به على 

لأوائك���م، ف���اإن في���ه �س���فاٌء م���ن اأكبر ال���داء، وهو الكف���ر والنف���اق والغّي وال�س���الل. 

 .
(((

فا�ساألوا اهلل به وتوّجهوا اإليه بحبه، ول ت�ساألوا به خلقه..«

فهو ال�س�في لأمرا�س النفو�ـــس والمزيل لأمرا�س القلوب. وهو اإك�سير ال�سع�دة في 

الداريـــن. ومن اأراد تطهيـــر ب�طنه من الأمرا�س والرذائـــل الأخالقية، فليتم�ّسك به. 

وفيـــه ال�سفـــ�ء من اأكبر الـــداء وهو الكفر. عن اأميـــر الموؤمنين علـــي Q اأّنه ق�ل: 

»تعّلم���وا القراآن فاإّنه اأح�س���ن الحدي���ث، وتفّقهوا فيه فاإّنه ربيع القلوب، وا�ست�س���فوا 

. حتى عّد ق�رئ القراآن عن حـــٍق ودراية مّمن اأدرجت 
(((

بن���وره فاإّنه �س���فاء ال�س���دور«

النبـــوة بين جنبيه، كمـــ� في الحديث عن مولـــى الموحدينQ: »من ق���راأ القراآن 

.
(((

درجت النبوة بين جنبّيه اإلَّ اأّنه ل يوحى اإليه«
ُ
فكاأّنما اأ

اأّمـــ� مـــن اأعر�س عنـــه وجعله وراءه قـــ�ده اإلى الن�ر، ومـــن ا�ستقّل �س�أنـــه اأو قّدم 

غيـــره عليه فقد ا�ست�سغر عظمة اهلل. فعن ر�سول اهللPاأّنه ق�ل: »تعّلموا القراآن 

واق���راأوه، واعلم���وا اأّنه كائٌن لكم ذكراً وذخراً، وكائ���ٌن عليكم وزراً. فاّتبعوا القراآن 

ول يتبعّنكم. فاإّنه من تبع القراآن تهّجم به على ريا�س الجّنة، ومن تبعه القراآن 

)1)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج6، �س168.
)2)   الميرزا النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج4، �س239.

)3)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج2، �س36.
)4)  ال�سيخ الكليني، اأ�سول الك�في، ج2، �س604.



245

ا
�
�أ
�م
هلل
�م
ل
د
 �
�
رمآ
د
م�
�

.
(((

زّج في قفاه حتى يقذفه في جهّنم«

وعليـــه، فـــ�إّن القراآن المجيـــد كت�ب الهداية اإلـــى الغنى الذي ل فقـــر فيه والكم�ل 

الـــذي ل نق�س فيـــه{ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ   ژ ڑ  ڑ 

، وهـــو كتـــ�ب ال�سفـــر اإلى اهلل تع�لى وبـــ�ب الو�ســـول اإليه، وكت�ب 
(((

ک ک }
تهذيـــب النفو�س وال�سدور و�سف�ئه� من الأمرا�ـــس الخبيثة والمهلكة كم� يقول الإم�م 

الخمينـــي}: »ه���ذا الكتاب ال�س���ريف الذي هو الكت���اب الوحيد في ال�س���لوك اإلى 

اهلل والكتاب الأحدي في تهذيب النفو�س والآداب وال�س���نن الإلهية، واأعظم و�س���يلٍة 

للرب���ط بي���ن الخال���ق والمخل���وق والع���روة الوثق���ى والحبل المتي���ن للتم�ّس���ك بعّز 

 .
(((

الربوبية«

آداب التمّسك بالقرآن الكريم

اإّن للقـــراآن الكريـــم ظ�هـــرًا وب�طنً� كم� فـــي الحديث عن ر�ســـول اهلل P: »اإِنَّ 

، والتم�ّسك ب�لقراآن الكريم ل بّد اأن يراعي فيه الإن�س�ن 
(((

اْلُق���ْراآَن َلُه َظْهٌر َوَبْط���ن«

كال البعديـــن الظ�هري والب�طني، ومن دون مراع�تهم� لـــن تتجّلى فيه اآث�ر القراآن 

النورانيـــة. 

آداب القرآن الظاهرية

الّطهارة: وهي من الأحك�م الأ�س��سّية كم� ق�ل عز وجل:{ ٱ   ٻ ٻ ٻ ٻ   .1

.
(((

پ     پ پ پ ڀ ڀ      ڀ} 

)1)  الميرزا النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج4، �س239.
)2)  �سورة يون�س، الآية: 57.

)3)  الإم�م الخميني }، الآداب المعنوّية لل�سالة، الف�سل الث�لث في بي�ن طريق الإ�ستف�دة من القراآن الكريم.
)4)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة:ج25، �س10.

)5)  �سورة الواقعة، الآي�ت: 77 - 79.
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تنظيُف الفم: عن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل: »قال ر�س���ول اهلل P: نّظفوا   .2

طري���ق القراآن، قيل: يا ر�س���ول اهلل وما طري���ق القراآن؟ قال: اأفواهكم. قيل: 

 .
(((

بماذا؟ قال: بال�ّسواك«

جيم،  يط�ن الرَّ ال�ستعاذة: ل بدَّ قبل البدء ب�لقراءة من ال�ستع�ذة ب�هلل من ال�سَّ  .3

يط�ن قد اأق�سم على القعود على ال�سراط  واللجوء اإلى كهفه الح�سين، لأّن ال�سَّ

. لذا 
(((

الم�ستقيم لي�سد الموؤمنين عنه: { ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ} 

اأمرن� اهلل تع�لـــى ب�للجوء اإليه، وال�ستع�ذة مـــن �سره:{ ڱ ں ں ڻ 

.
(((

ڻ ڻ ڻ ۀ} 
. والترتيُل هـــو القراءة بت�أنٍّ 

(((

الترتي���ل: ق�ل اهلل تع�لـــى:{ ٿ ٿ  ٿ}   .4

حيحة والف�سيحة الخ�لية من  وت الح�سن، والقراءة ال�سَّ وتمّهٍل م�سحوبً� ب�ل�سَّ

الأخطـــ�ء. والغر�س من هذه القراءة اأْن يتدبر الق�رئ مع�ني القراآن ومراميه، 

وينتفـــع ب�أحك�مه وعظ�ته وبوعـــده ووعيده. فعن الإمـــ�م ال�س�دق Q ق�ل: 

���َث به وتح�س���ن به �س���وتك، واإذا مررت باآي���ة فيها ذكر النَّار  »الترتي���ل اأْن تتمكَّ

 .
(((

 الجنَّة«
ّ

 من النَّار، واإذا مررت باآية فيها ذكر الجنَّة، فا�ساأل اهلل
ّ

فتعّوذ باهلل

، وق�لP: »اإنَّ ُح�سن 
(((

وعن ر�سول اهلل P ق�ل: »زّينوا القراآن باأ�سواتكم«

.
(((

وت زينة للقراآن« ال�سَّ

)1)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج2، �س22.
)2)  �سورة الأعراف، الآية: 16.

)3)  �سورة النحل، الآية: 98.

)4)  �سورة المزمل، الآية: 4.
)5)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج6، �س207.

)6)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج89.، �س190
)7)  م. ن، ج89،  �س190.
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م���كان الق���راءة: ب�لإ�س�فة لخ�سو�سيـــة الأم�كن المقّد�ســـة والم�س�جد، ينبغي   .5

 القراآن فـــي بيته لم� في ذلك من اأثر هـــ�م؛ يقول الإم�م علي
َ
للم�سلـــم اأْن يقـــراأ

Q: »البيت الذي يقراأ فيه القراآن ويذكر اهلل فيه تكثر بركته وتح�س���ره 

المالئك���ة وتهج���ره ال�س���ياطين وي�س���يء لأهل ال�س���ماء كما ت�س���يء الكواكب 

لأه���ل الأر����س، واإّن البي���ت ال���ذي ل يقراأ في���ه القراآن ول يذك���ر اهلل فيه تقّل 

.
(((

بركته وتهجره المالئكة وتح�سره ال�سياطين«

مقدار القراءة: يقوُل الإم�م ال�س�دقQ: »القراآن عهد اهلل اإلى خلقه فقد   .6

ينبغي للمرء الم�س���لم اأْن ينظر في عهده واأن يقراأ منه في كّل يوم خم�س���ين 

. وقد ورد الت�أكيد على التروي في القراءة: ج�ء عن الإم�م ال�س�دق لم� 
(((

اآية«

 فق�لQ: »ل يعجبني اأْن تقراأه في اأقل من 
ٍ
�سئـــل عن ختم القـــراآن كلُّ يوم

.
(((

�سهر«

الح���زن والخ�س���وع: من اآداب قراءة القـــراآن وتالوته اأْن ي�ست�سعـــر المرُء ح�لَة   .7

الُحـــزن والخ�سوع. روي عن ر�ســـول اهلل P اأّنه ق�ل: »اإّن القراآن نزل بالُحزن 

 Qوعن الإم�م ال�س�دق .
(((

ف���اإذا قراأتم���وه فابكوا فاإن ل���م تبكوا فتباك���وا«

 .
(((

اأي�سّ� ق�ل: »اإّن القراآن نزل بالُحزِن فاقراأوه بالُحزن«

. ويقول 
(((

التدّبر: ق�ل اهلل تع�لى:{ ک گ گ گ گ ڳ ڳ}   .8

.
(((

الإم�م عليQ: »األ ل خير في قراءة لي�س فيها تدّبر«

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س610.
)2)  م. ن، �س609.

)3)  م، ن، ج2، �س617.
)4)  الميرزا النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج4، �س270.

)5)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س614.
)6)  �سورة محمد، الآية: 24.

)7)   العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج89، �س210، ب26.
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املفاهيم الرئي�سة

اأودع اهلل �سبح�نـــه وتع�لى �سريعته وحق�ئـــق دينه في كت�ٍب اأنزله للن��س ه�ديً�،   .1

واأمر نبّيه والأو�سي�ء من بعده اأن يف�ّسروا اآي�ته ويبّينوا تع�ليمه.

القراآن الكريم اأحد الثقلين وهو د�ستور الإ�سالم ومن يبتغي الإ�سالم دينً� عليه   .2

التم�ّسك بد�ستوره.

القراآن الكريم هو كت�ب اهلل وكلم�ته الت�م�ت؛ وفيه اأودع اإرادته الك�ملة للب�سرية   .3

ر ومك�ن.  لكل ع�سٍ

القراآن الكريم هو مظهر هداية اهلل الت�مة، و�سراط العروج في مراتب الكم�ل،   .4

ف�إّن كل اآيٍة فيه تمّثل درجًة من درج�ت الجّنة التي حوت كّل كم�ل.

حقيقة القراآن اأّنه النور الخ�ل�س والغنى الذي ل فقر بعده اأبدًا، والكم�ل الذي   .5

ل منتهى له.

القراآن هـــو ال�س�في لأمرا�س النفو�ـــس والمزيل لأمرا�س القلـــوب. وهو اإك�سير   .6

ال�سعـــ�دة فـــي الداريـــن. ومـــن اأراد تطهيـــر ب�طنـــه مـــن الأمرا�ـــس والرذائل 

الأخالقية، فليتم�ّسك به. وفيه ال�سف�ء من اأكبر الداء وهو الكفر.

للقراآن اآداٌب واأحك�ٌم ظ�هرية ومعنوية ينبغي مراع�ته� واللتزام به� لمن يريد   .7

اأن ي�سبح م�سداقً� حقيقً� لآي�ته الكريمة. 
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اأ�سـئلـة الـدر�س

لم�ذا عّد التم�ّسك ب�لقراآن الكريم من �سرورات ال�سريعة الإ�سالمية؟  .1

فـــي الحديـــث عن ر�سول اهللP اأّنه ق�ل: »القراآن غن���ى ل غنى دونه ول فقر   .2

بعده«. م�ذا ت�ستنتج من هذا الحديث ال�سريف؟

كيف ت�ستدل على اأّن لهذا القراآن اآدابً� ظ�هرية وب�طنية؟  .3
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

(((
م�رر�ا�م���ريا�م�نبرى�

هذا القراآن هو اأكبر رحمة اإلهية. ف�إن كنت تطمع في رحمة اأرحم الراحمين وت�أمل 

رحمتـــه الوا�سعة ف��ستفد من هذه الرحمة. ف�إّنه قد فتـــح طريق الو�سول اإلى ال�سع�دة 

وبّيـــن طريـــق الهداية من ال�ساللة، واأنت تلقي بنف�سك فـــي بئر الهالك وتنحرف عن 

الطريـــق الم�ستقيمـــة. ف�أين النق�ســـ�ن في الرحمة! ولو ك�ن مـــن الممكن اأن ُيري اهلل 

الإن�ســـ�ن طريق الخير وال�سع�دة بطريقـــة اأخرى لك�ن �سبح�نه اأراه اإّي�ه بمقت�سى �سعة 

رحمتـــه. ولو ك�ن من الممكـــن اأن يو�سل الإن�ســـ�ن اإلى ال�سع�دة اإكراهـــً� لك�ن الأنبي�ء 

يو�سلونـــه. لكن هيهـــ�ت، اإّن طريق الآخرة ل يمكن اأن ي�سعى فيهـــ� اإلَّ بقدم الختي�ر، 

واإّن ال�سعـــ�دة ل تح�سل ب�لجبر، واإّن الف�سيلة والعمل ال�س�لح بال اختي�ر لي�س� ف�سيلة 

. نعم م� يمكن 
(((

ول عماًل �س�لحً�، ولعل هذا معنى الآية ال�سريفة{ ی جئ  حئ مئ} 

 R اأن ُيعمـــل فيه الكراه والجبـــ�ر هو �سورة الدين الإلهي ل حقيقته، واإّن الأنبي�ء

ك�نـــوا م�أمورين اأن يفر�سوا على الن��س �سورة الدين م� ا�ستط�عوا، وب�أي نحو ممكن، 

هم ب�لن�سبة اإلى الب�طن لي�س لهم  حتى ت�سبح �سورة الع�لم �سورة العدل اللهي. ولكنَّ

اإلَّ مجـــَرد الإر�ســـ�د، حتى يم�سي الن��ـــس في هذه الطريق ب�أنف�سهـــم، وين�لوا ال�سع�دة 

ب�ختي�رهم.

الإم�م الخميني}

)1)  الإم�م الخميني }، الآداب المعنوية لل�سالة، المق�لة الأولى، الف�سل الث�من، في بي�ن ح�سور القلب، �س 77 -80.
)2)  �سورة البقرة، الآية: 256.



أهداف الدرس

الدرس الثامن عشر

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يتعّرف اإىل الهدف الأ�س��سي من تالوة القراآن.1-

يبّ� اأن تنّور القلب ب�لقراآن ل يح�سل اإلَّ ب�لت�أدب ب�آدابه املعنوية.2-

يتعّرف اإىل بع�س اآداب القراآن املعنوية والب�طنية. 3-

آداب القرآن المعنوية )1)
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القراءة الواعية والهادفة للقرآن الكريم

اإّن جميـــع اأعمـــ�ل النبي واآله وت�سحي�تهـــم التي ل تقّدر، اإّنم� ك�نـــت ب�سكل رئي�سّي 

واأ�س��ســـّي لأجل تحكيـــم اأ�س�س القراآن فـــي المجتمع، وجعله الكت�ب الهـــ�دي للب�سرية 

جمعـــ�ء. فكل تحرك�تهم ك�نت مـــن اأجل اأن ي�سبح القراآن الم�ســـدر الأوحد للت�سريع 

والفكر والروح�نية والكم�ل. واإّن عنوان الدخول اإلى �س�حة القراآن المقد�سة، والو�سيلة 

الوحيـــدة لل�سيـــر في اآي�ته هـــي القـــراءة. واإذا اجتمعت القـــراءة مع تلـــك التوّجه�ت 

القلبيـــة الن�بعة من المعرفة بمق�مه العظيم، ح�ســـل المطلوب من نزول هذا الكت�ب 

المقّد�ـــس. يقـــول الإم�م الخمينـــي}: »اإن المبتغى م���ن خالل ق���راءة القراآن هو 

ارت�سام �سورته في القلب وتاأثير الأوامر والنواهي فيه، وتثبيت الأحكام والتعاليم 

. والمق�سود من اآداب 
(((

الإلهي���ة، ول يتحّقق هذا اإّل في ظ���ل مراعاة اآداب القراءة«

القـــراءة القـــراءة الواعية اله�دفـــة، القراءة التي يبحـــث فيه� الإن�ســـ�ن عن المع�ني 

المق�ســـودة والهدف من ورائه�، القراءة التـــي ل يقت�سر فيه� على ظ�هر المع�ني بل 

يغو�ـــس في اأعم�قه� مح�وًل البحث عن حق�ئقه� المعنوية واأ�سراره� الب�طنّية للت�أّدب 

به� وال�ستن�ن ب�سّنته�.

)1)  الإم�م الخميني }، الأربعون حديثً�، الحديث الت��سع والع�سرون، �س 557.
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آداب القراءة الواعية والهادفة للقرآن

من اأهّم هذه الآداب المعنوّية للتم�ّسك ب�لقراآن الكريم: 

1. التعظيم:

التعظيـــم اأدٌب يم�ر�سه العقالء ب�لوجدان، وهو ين�س�أ من خالل اإدراك عظمة �سيٍء 

اأو �سخ�ـــس، حيـــث يظهر في حرك�ت اأع�س�ئهم واأقوالهـــم واأفع�لهم. اإّنه اأمٌر وجدانيٌّ 

فطريٌّ مغـــروٌز في طبيعة الب�سر. واإدراك عظمة ال�ســـيء يقت�سي وجود مب�دئ ومع�ٍن 

للعظمـــة فـــي النف�س والذهـــن. فعظمة كّل �سيٍء فـــي الحقيقة ترجع اإلـــى كم�له، واإلى 

مرتبتـــه الوجودية. ولأّن القراآن هو مظهر اأ�سم�ء اهلل و�سف�ته، واأ�سم�ء الحّق و�سف�ته 

لي�ـــس له� حّد وب�لت�لي ف�لقـــراآن الكريم هو مظهر الكم�ل الذي لي�س له حّد اأي�سً�، لذا 

نحن الب�سر ع�جزون عن الإح�طة به، وغ�ية م� ندركه فيه هو اأّنن� لن ندركه اأو نحيط 

 قلبي. يقول الإم�م: »اإّن اهلل تبارك وتعالى ل�س���عة رحمته 
ٍ
بعظمتـــه. فهذا اأكبر تعظيم

بعب���اده اأن���زل ه���ذا الكتاب ال�س���ريف من مق���ام قربه وقد�س���ه، وتنّزل به على ح�س���ب 

تنا�س���ب العوالم حّتى و�س���ل اإلى هذا العالم الظلمانّي و�س���جن الطبيعة و�سار على 

ك�س���وة الألفاظ و�س���ورة الحروف، لتخلي�س الم�سجونين في �سجن الدنيا المظلم، 

وخال����س المغلولي���ن باأغ���الل الآم���ال والأماني، واإي�س���الهم من ح�س���ي�س النف�س 

وال�س���عف والحيوانية اإلى اأوج الكمال والقّوة والإن�س���انّية، ومن مجاورة ال�س���يطان 

 .
(((

اإلى مرافقة الملكوتيين، بل الو�سول اإلى مقا�سد اأهل اهلل ومطالبهم«

لقد حوى هذا الكت�ب الحكيم جميع مراتب العظمة الممكنة في اأّي كت�ب. فُمنزله 

وك�تبه على الحقيقة هو اهلل �سبح�نه، ج�مع كّل �سف�ت الجم�ل والجالل على الإطالق 

 
ٍ
الـــذي عجـــزت العقول عن اإدراك ُكنه عظمتـــه. فال يمكن الإ�س�رة اإليـــه بعيٍن اأو ا�سم

 لأّنـــه اأكبر من اأن يو�سف. عن الإم�م ال�ســـ�دق Q ق�ل: »لقد تجّلى اهلل 
ٍ
اأو ر�ســـم

)1)  الإم�م الخميني }، الآداب المعنوّية لل�سالة، في مطلق اآداب قراءة القراآن الكريم، �س 324.
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. وح�مله هو جبرائيل اأمين الوحي و�سّيد 
(((

لخلق���ه ف���ي كالمه ولكّنهم ل يب�س���رون«

المالئكـــة، وهو الذي عند ذي العر�س مكين. اأّم� �س�رحه ومبّينه فهو الر�سول الأعظم 

�س�حـــب المقـــ�م الأكرم اأعظـــم خلق اهلل واأف�ســـل اأنبي�ئـــه ور�سله، وخلفـــ�وؤه العظ�م 

اأ�سحـــ�ب ال�سّر المكنون والمق�م الم�ســـون اّلذين اأذهب اهلل عنهم الرج�س وطّهرهم 

تطهيرًا. اأّم� وقت تنزيله فهو ليلة القدر اّلتي هي خيٌر من األف �سهر.

2.  رفع الموانع واإزالة الحجب:

اإذا علمن� اأّن التم�ّسك ب�لقراآن تكليٌف اأ�س��سيٌّ يعطي جميع الأعم�ل قيمته� وهوّيته� 

الإلهّيـــة، واأردن� البدء ب�أداء هـــذا التكليف، �سنجد اأحي�نً� اأّن بينن� وبينه حج�بً� غليظً� 

وم�نعـــً� نف�سّيـــً� كبيرًا ي�سّد علينـــ� طريق الإقب�ل عليـــه اأو تح�سيل الفوائـــد الموعودة 

منـــه. فهـــذا الكت�ب الإلهـــّي وعـــُد اهلل ب�لرحمة المطلقـــة والهداية ال�س�ملـــة لكّل من 

تم�ّسك به:{ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

گ  گ  گ  ک  ک        ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

 ومـــع ذلـــك فغ�لبً� م� ل نلحظ هذه الآثـــ�ر اّلتي وعدن� اهلل به� 
(((

گ ڳ} 

فـــي اأنف�سن� اإذا قراأنـــ� القراآن. وال�سبب هو وجود مجموعة مـــن الموانع والعوائق اّلتي 

تحول دون تحقق هذه الإ�ستف�دة كم� يقول الإم�م الخميني ول بّد من رفع هذه الموانع 

واإزالتهـــ�: »ال���الزم على المتعّلم والم�س���تفيد من كت���اب اهلل اأن يجري اأدب���اً اآخر من 

الآداب المهّم���ة، حّتى تح�س���ل ال�س���تفادة، وهو رف���ع موانع ال�س���تفادة. ونحن نعّبر 

.
(((

عنها بالحجب بين الم�ستفيد والقراآن«

)1)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج89، �س107.
)2)  �سورة الم�ئدة، الآيت�ن: 15 – 16.

)3)  الإمـــ�م الخمينـــي }، الآداب المعنوّية لل�ســـالة، الف�سل الرابع، في بي�ن رفع الموانـــع والحجب بين الم�ستفيد 
والقراآن، �س 43.
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 واأهّم هذه الموانع:

اأ. حجاب روؤية النف�س م�ستغنية:

 اإلى ال�ستف�دة 
ٍ
حيث يرى المتعّلم نف�سه ب�سبب هذا الحج�ب م�ستغنيً� اأو غير محت�ج

مـــن كت�ب اهلل. حيث يزّين ال�سيط�ن لالإن�ســـ�ن دائمً� الكم�لت الموهومة ويقنعه به�، 

فيحرمه من فهم الكت�ب الإلهّي النورانّي وال�ستف�دة منه.

ب. حجاب الآراء الفا�سدة والمذاهب الباطلة:

منذ �سدر الإ�سالم واإلى يومن� هذا، والتحريف�ت المتعّمدة تن�سّب على كت�ب اهلل. 

ويعر�س كّل تي�ٍر ب�س�عته الك��سدة في اأ�سواق الم�سلمين لتتبعه فرقة وتحيد عنه اأخرى. 

ف�لقـــراآن ك�ن ول يزال اأقد�س المقّد�س�ت عند الم�سلمين. ولهذا وجد المنحرفون فيه 

فر�سة لتحقيق م�آربهم من خالل تف�سير بع�س اآي�ته وتوجيهه� بم� يحلو لهم.

ج. حجاب �سبهة التف�سير بالراأي:

مـــن الحجب الم�نعة مـــن ال�ستف�دة من هـــذه ال�سحيفة النورانّيـــة العتق�د ب�أّنه 

لي�ـــس لأحٍد حّق ال�ستف�دة من القراآن الكريم اإلَّ م� يكتبه المف�ّسرون اأو يفهمونه. وقد 

ا�ستبـــه على الن��س التفّكر والتدّبر ب�لتف�سير ب�لراأي اّلذي ج�ء المنع عنه في الحديث 

 .
(((

عـــن ر�سول اهلل P: »من قال في الق���راآن بغير علم فليتبّواأ مقع���ده من النار«

وبوا�سطـــة هذا الـــراأي الف��سد والعقيدة الب�طلة جعلوا القـــراآن ع�ريً� من جميع اأوجه 

ال�ستفـــ�دة واّتخذوه مهجـــورًا ب�لكّلّية. في حين اأّن ال�ستفـــ�دات الأخالقّية والإيم�نّية 

ل ربـــط لهـــ� ب�لتف�سير، فكيف ب�لتف�سيـــر ب�لراأي؟ فمثاًل، اإذا ا�ستفـــ�د اأحدن� من قوله 

 
(((

تع�لى في ق�سة مو�سى والخ�سر Q:{ ک ک ک گ گ گ گ ڳ} 

التوا�ســـع لالأ�ست�ذ والمرّبي، و�سرورة جعل التعّلم لأجـــل الوعي والنب�هة، ل يكون قد 

ف�ّسر القراآن، اأو ف�ّسره براأيه. فال ربط لهذا ب�لتف�سير حّتى ي�سّمى ب�لتف�سير ب�لراأي. 

)1)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج 27، �س 189.
)2)  �سورة الكهف، الآية: 66.
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د. حجاب الذنوب والمعا�سي:

اإّن القلـــب هو محّل انعك��س اأنوار القـــراآن. ف�إذا ك�ن المحّل متكّدرًا بظلمة الذنوب 

ومحجوبـــً� بحج�ب المع��ســـي، فلن يرى من القراآن �سوى الألفـــ�ظ والحروف، بل قد 

يوؤّدي ذلك اإلى عدم روؤية القراآن كّلّيً�.

هـ. حجاب حّب الدنيا:

التعّلـــق ب�لدنيـــ� ي�سرف القلب عن القـــراآن ويجعل تم�م هّمة الإن�ســـ�ن في الدني�، 

فيغفل عن ذكر اهلل. وكّلم� ازداد التعّلق ب�لدني� و�سوؤونه� ازداد حج�ب القلب �سخ�مًة، 

فين�ســـى �س�حبه كّل خيٍر حقيقّي وجم�ٍل معنوّي ول يرى الكم�ل اإلَّ في الدني� والم�ّدة. 

ولأّن القراآن دعوٌة اإلى الآخرة والكم�لت المعنوّية، ف�إّن الط�لب للدني� قد يراه مخ�لفً� 

لم�ستهي�تـــه ورغب�تـــه و�سّدًا اأم�م تحقيق م�آربه فتنفـــر النف�س منه ويعر�س عنه. وهذه 

هي ع�قبة الإقب�ل على الدني� وزينته�.
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املفاهيم الرئي�سة

1.جميع اأعم�ل النبي واآله وت�سحي�تهم التي ل تقّدر، اإّنم� ك�نت لأجل تحكيم اأ�س�س 

القـــراآن فـــي المجتمع، وجعلـــه الكت�ب الهـــ�دي للب�سرية، ومن اأجـــل اأن ي�سبح 

القراآن الم�سدر الأوحد للت�سريع والفكر.

الهدف من تالوة القراآن انتق��س �سورته وحقيقته في ب�طن الإن�س�ن وقلبه.  .2

التم�ّســـك ب�لقـــراآن يتحّقق من خالل مراع�ة مجموعٍة مـــن ال�سروط الظ�هرّية   .3

والب�طنّية.

يعتبر التعظيم ورفع الحجب والموانع من اآداب القراآن المعنوية ومقدمة لبقية الآداب.  .4

القـــراآن هو مظهر اأ�سمـــ�ء اهلل و�سف�ته، وب�لت�لي مظهر الكمـــ�ل الذي لي�س له   .5

حـــّد، ونحن الب�ســـر ع�جزون عن الإح�طة به، وغ�ية مـــ� ندركه منه هو اأّنن� لن 

ندركه اأو نحيط بعظمته.

 اآخر مـــن الآداب المعنوية 
ً
علـــى المتعّلـــم والم�ستفيـــد من كتـــ�ب اهلل اأن يجري اأدبـــ�  .6

المهّمة، وهو رفع موانع ال�ستف�دة، والتي نعّبر عنه� ب�لحجب بين الم�ستفيد والقراآن.

 اإلى ال�ستف�دة من 
ٍ
مـــن الحجب اأن يرى المتعّلم نف�سه م�ستغنيً� اأو غيـــر محت�ج  .7

كت�ب اهلل.

مـــن الحجب الم�نعة مـــن ال�ستف�دة مـــن القـــراآن التحريفـــ�ت المتعّمدة التي   .8

تن�سّب على كت�ب اهلل. 

مـــن الحجب الم�نعة من ال�ستف�دة من هـــذه ال�سحيفة النورانّية العتق�د ب�أّنه   .9

لي�س لأحٍد حّق ال�ستف�دة من القراآن الكريم اإلَّ م� يكتبه المف�ّسرون اأو يفهمونه.

من الحجب الم�نعة اأي�سً� التي تحول دون ال�ستف�دة المعنوية ال�سحيحة من   .10

كت�ب اهلل؛ حج�ب الذنوب والمع��سي وحّب الدني�.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

تحّدث عن التعظيم، وبّين دوره في اآداب القراآن المعنوية.  .1

م� هو حج�ب ال�ستغن�ء؟ وكيف يكون م�نعً� من التم�سك ال�سحيح ب�لقراآن؟  .2

كيف يكون حّب الّدني� م�نعً� من ال�ستف�دة الحقيقّية من القراآن الكريم؟  .3
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

(((
لراور�ا�م�درمآ��

اإّن مهجورية القراآن له� مراتب كثيرة ومن�زل ل تح�سى، ولعّلن� مّت�سفون ب�لعمدة 

منهـــ�. اأترى اأنن� اإذا جّلدن� هذه ال�سحيفة الإلهية جلدًا نظيفً� وقّيمً� وعند قراءته� اأو 

ال�ستخـــ�رة به� قّبلن�ه� وو�سعن�ه� على اأعينن� م� اّتخذن�ه مهجورًا؟ اأترى اإذا �سرفن� 

معظـــم عمرن� في تجويده وجه�ته اللغوّية والبي�نّية والبديعّية قد اأخرجن� هذا الكت�ب 

ال�سريف عن المهجورية ؟ هل اأنن� اإذا تعّلمن� القراءات المختلفة واأمث�له� قد تخّل�سن� 

مـــن عـــ�ر هجران القراآن ؟ هل اأننـــ� اإذا تعلمن� وجوه اإعج�ز القـــراآن وفنون مح�ّسن�ته 

قـــد نجون� من �سكوى ر�ســـول اهلل؟ هيه�ت.. ف�إّنه لي�س �سيء من هذه الأمور مورد نظر 

القـــراآن ومنّزله العظيم ال�س�أن.. اإّن القراآن كت�ب اإلهـــّي وفيه ال�سوؤون الإلهّية. القراآن 

هـــو الحبل المت�سل بين الخ�لق والمخلوق ول بـــّد اأن يوجد الربط المعنوي والرتب�ط 

الغيبـــي بتع�ليمه بين عب�د اهلل ومرّبيهـــم، ول بّد اأن يح�سل من القراآن العلوم اللهّية 

والمعـــ�رف اللدنّية. اإّن ر�سول اهلل P ق�ل ح�سب م� رواه الك�في »اّنما العلم ثالثة: 

.
(((

اآية محكمة، وفري�سة عادلة، و�سّنة قائمة«

ف�لقـــراآن ال�سريـــف ح�مـــل لهـــذه العلوم، فعندمـــ� نتعلم مـــن القراآن هـــذه العلوم 

فمـــ� اّتخذنـــ�ه مهجـــورًا. واإذا قبلنـــ� دعـــوات القـــراآن واأخذنـــ� التع�ليم مـــن ق�س�س 
 

الأنبي�ءRالم�سحونة ب�لمواعـــظ والمع�رف والحكم، اإذا اتعظن� نحن من مواعظ 

اهلل تع�لى ومواعظ الأنبي�ء والحكم�ء المذكورة في القراآن فم� اّتخذن�ه مهجورًا، والَّ 

ف�لغـــور في ال�سورة الظ�هرية للقراآن اأي�سً� اإخالد اإلى الأر�س ومن و�س�و�س ال�سيط�ن 

ول بّد من ال�ستع�ذة ب�هلل منه.

الإم�م الخميني}

)1)  الإم�م الخميني }، الآداب المعنوية لل�سالة، الب�ب الرابع، الف�سل الرابع، في بي�ن رفع الموانع والحجب بين 
الم�ستفيد والقراآن، �س 343 - 443.

)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج1، �س32.



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يتعّرف اإىل املزيد من الآداب املعنوية للتم�سك ب�لقراآن الكرمي.1-

يتعّرف اإىل كيفّية التفّكر والتدّبر يف القراآن الكرمي.2-

يبـــّ� كيفّية ال�ستف�دة العملّية مـــن القراآن الكرمي من خالل اآلي�ت 3-

التطبيق ال�سحيح. 

آداب القرآن المعنوية)2)

الدرس التاسع عشر
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من الآداب المعنوية الأخرى للتم�ّسك ال�سحيح ب�لقراآن الكريم:

معرفة أهداف القرآن ومقاصده

اإّن لمعرفة اأهداف القراآن الأ�س��سّية وا�ستح�س�ره� دورًا فّع�ًل وموؤثرًا في ال�ستف�دة 

منه. لأّن اهلل تع�لى لم ينّزل كت�به اإلى الن��س لغوًا وعبثً� بل لأهداٍف وا�سحٍة ومحّددة. 

ويمكـــن اأن نلّخ�ـــس الهـــدف الأّول والأخيـــر لهذا الكتـــ�ب ال�سريف ب�أّنـــه كت�ب هداية 

الإن�ســـ�ن اإلى اهلل تع�لى. فكّل اآية من اآي�ته اإّنم� تهدف اإلى توثيق ال�سلة وتعميقه� بين 

الإن�س�ن وخ�لقه لكي يهتدي في نه�ية المط�ف اإليه. ويتفّرع عن هذا الهدف الأ�س��سي 

اأهداٌف اأخرى كّل واحٍد منه� ي�أخذ بيد الإن�س�ن اإلى المق�سد النه�ئي واأهّمه�:

الدعوة اإلى معرفة اهلل.  .1

الدعوة اإلى تهذيب النف�س.  .2

بي�ن كيفّية تربية الأنبي�ء من ج�نب الحّق تع�لى.  .3

بي�ن كيفّية �سلوك الأنبي�ء الذين هم قدوة الب�سر.  .4

بي�ن اأحوال الكف�ر واأ�سب�ب انحرافهم.  .5

بي�ن قوانين ال�سريعة والآداب وال�سنن.  .6

ذكر المع�د واأحواله.  .7
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ومـــ� على قـــ�رئ القراآن اأثنـــ�ء تالوته لكتـــ�ب اهلل �سوى البحث عن مغـــزى كل اآية 

ومق�سدهـــ� والوقوف عند هـــذا المق�سد ومن ثّم ربطه ب�لهـــدف الأ�س��سي وهو ربط 

الإن�س�ن بخ�لقه لكي تتحقق الهداية المطلوبة والف�ئدة المرجّوة.

التفّكر 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  تع�لـــى:{  اهلل  قـــ�ل 

. التفّكـــر هـــو البحث عـــن المق�ســـد والمق�سود في الآيـــ�ت. وحيث 
(((

ەئوئ} 
اإّن مق�ســـد القراآن هـــو الهداية اإلى �سبل ال�ســـالم والخروج من الظلمـــ�ت اإلى الّنور، 

فعلـــى الق�رئ اأن يتفّكر في الآي�ت ب�حثً� عن الهداية والنور فيه�. وقد جعل اهلل تع�لى 

التفكر غ�ية اإنزال هـــذا الكت�ب ال�سم�وي{ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

، وذلك ل�سبٍب اأ�س��سي 
(((

،{ ې ى ى ائ} 
(((

ڤ ڦ}
وجوهـــري هو اأّن التفّكر حي�ة القلب كم� في الحديث عن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل: 

»اإّن ه���ذا الق���راآن في���ه من���ار اله���دى وم�س���ابيح الدج���ى، فليجل جال ب�س���ره ويفتح 

لل�س���ياء نظره، فاإّن التفكر حياة قلب الب�س���ير كما يم�س���ي الم�س���تنير في الظلمات 

. لـــذا يحـــّذر الحّق تع�لى من عـــدم التدبر في القـــراآن والتم��س الب�سيرة 
(((

ِبالّن���وِر«

والمعرفة المطلوبة للو�سول اإلى مق�سد كل اآية، لأّن في ذلك الخ�سران المبين:{ ک 

.
(((

گ گ گ گ ڳ ڳ} 

)1)  �سورة �سب�أ، الآية: 46.
)2)  �سورة النحل، الآية: 44.

)3)  �سورة الأعراف، الآية: 176.
)4)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �س 600.

)5)  �سورة محمد، الآية: 24.
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برنامٌج عمليٌّ للتفّكر في القراآن:

رغـــم اأّن التفّكـــر اأمٌر نف�س�نـــّي ل يمكن اأن ينف�سل عن الإن�س�ن طـــوال حي�ته، ف�إّن 

البع�ـــس يجدون فـــي التفّكر في القراآن �سعوبـــًة ب�لغة. وكلم� ح�ولـــوا التفّكر في اآي�ته 

وجـــدوا اآلف الأفـــك�ر الأخرى تنه�ل عليهم من كل حدٍب و�ســـوب، كّل واحدة تمنعهم 

مـــن الت�أّمل والتدّبر المطلـــوب. ولأجل تح�سيل ملكة التفّكر الهـــ�دئ والمرّكز، ينبغي 

اللتف�ت اإلى الم�س�ئل الت�لية:

لي�ـــس مجـــّرد التفّكر هو المطلوب، بل التفّكر اله�دف الـــذي يبحث فيه المفّكر   .1

عن اأمٍر م�.

التفّكر المرّكز يدّل على الهتم�م. ف�إذا لم تكن مهتمً� اأو ك�ن لديك م� هو اأهم،   .2

لن تتمكن من تح�سيل التركيز المطلوب.

ويحتـــ�ج المفّكـــر اإلى موادَّ خـــ�مٍّ ي�ستخدمه� في عملية البحـــث عن ذلك الأمر   .3

المطلـــوب. وهـــذه المواد ين�له� من خـــالل التعّلم والمط�لعـــة. واإذا كنت تريد 

التفّكر في اآيةٍ م�، ف�قراأ حوله� بع�س التف��سير والرواي�ت.

التطبيق

وهو من الآداب الأ�س��سية، والمق�سود منه تطبيق م� تعّلمه الإن�س�ن من القراآن في 

حي�تـــه العمليـــة. عن ر�سول اهلل P ق�ل: »من تعّلم الق���راآن فلم يعمل به واآثر عليه 

حب الدنيا وِزينتها ا�س���توجب �س���خط اهلل، وكان في الدرجة مع اليهود والن�س���ارى 

. فعندمـــ� يتفّكـــر القـــ�رئ فـــي الآي�ت 
(((

الذي���ن ينب���ذون كت���اب اهلل وراء ظهوره���م«

ال�سريفـــة التي يمّر عليه� وينظـــر اإلى اأهدافه� عليه اأن ي�ستخـــرج منه� الأمور العملية 

ويقوم بتطبيقه� على نف�سه. ف�إذا قراأ ق�سة اآدم Q وم� جرى عليه وفّكر في �سبب 

)1)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج 6،�س183.
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مطروديـــة ال�سيط�ن من مق�م القرب مع كل عب�داته الكثيرة و�سجداته الطويلة، ف�إّنه 

�ســـوف يتعّرف اإلى الأو�س�ف الإبلي�سية والأخـــالق ال�سيط�نية ويعلم اأّن كّل من يّت�سف 

به� مطروٌد ل مح�لة. فتكون العبرة والف�ئدة العملية هي: لزوم تطهير النف�س من هذه 

ال�سف�ت لأّن مق�م القرب الإلهي مق�م المطّهرين.

كيفّية التطبيق:

عندم� يتفّكر الق�رئ في كّل اآيٍة يمّر عليه�، عليه اأن ي�ستخرج مف�ده� العملي ويقوم 

بتطبيقـــه على نف�سه. مثاًل، اإذا قراأ ق�ســـة اآدم Q وم� جرى عليه، وفّكر في �سبب 

مطرودّية ال�سيط�ن من جن�ب القد�س، مع تلك العب�دات الطويلة وال�سجدات الكثيرة، 

و�ســـ�أل نف�ســـه لم�ذا اأخرج اهلل تع�لـــى اإبلي�س من جوار قد�سه، بعـــد اأن ك�ن في مجمع 

المالئكـــة. �سيعلم اأّن كثرة العب�دة ل ت�سفع لالإن�س�ن، واأّن ال�سف�ت الإبلي�سية اّلتي هي 

التكّبر وال�ستعالء تكون �سببً� للطرد والبعد.

مث���اٌل اآخ���ر: التفّكر في �سبب امتي�ز اآدم واأف�سليته على المالئكة المقربين الذين 

ك�نوا من اأهل الت�سبيح والتقدي�س والعب�دة. ف�لمالئكة بعد اأن ت�س�ءلت عن خليفة اهلل 

 .
(((

المقبل، عّرفه� اهلل تع�لى اإلى �سفٍة اأ�س��سية له وهي:{ڦ ڦ ڄ ڄ} 

فمـــ� هي حقيقـــة تعّلم الأ�سم�ء؟ اإن التفّكر في هذه الأ�سئلـــة يو�سل الق�رئ اإلى حقيقٍة 

وهي اأّن هذا التعليم لالأ�سم�ء هو التحّقق بحقيقته�. يقول الإم�م الخميني: »الإن�س���ان 

ي�ستطيع اأن يكون مظهراً لأ�سماء اهلل والآية الإلهية الكبرى بالرتيا�سات القلبية، 

. واإذا اأدرك قـــ�رئ القراآن �سّر وجوده وهبوطه 
(((

حتى ي�س���بح وج���وده وجوداً ربانياً«

اإلـــى الأر�ـــس، ربم� يلتفت اإلى مـــ� اأودع اهلل فيه، ويعلم اأّن الو�ســـول اإلى تلك الحقيقة 

التـــي من اأجله� ُوِجد اإّنم� يكون بتعّلم الأ�سم�ء، وهـــذا م� ل يتي�ّسر اإلَّ بترك الأو�س�ف 

الإبلي�سية التي على راأ�سه� العجب والتكّبر.

)1)  �سورة البقرة، الآية: 31.
)2)  الإم�م الخميني }، الآداب المعنوية لل�سالة، �س 355.
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املفاهيم الرئي�سة

اإّن لمعرفـــة اأهـــداف القـــراآن الأ�س��سّية وا�ستح�س�رهـــ� دورًا فّعـــ�ًل وموؤثرًا في   .1

ال�ستف�دة منه. لأّن اهلل تع�لى لم ينّزل كت�به اإلى الن��س لغوًا وعبثً� بل لأهداٍف 

وا�سحٍة ومحّددة.

من اآداب القراآن المعنوية البحث عن مغزى كّل اآية ومق�سده� والوقوف عنده�   .2

والتفكر فيه�.

على ق�رئ القراآن اأثن�ء تالوته لكت�ب اهلل البحث عن مغزى كل اآية ومق�سده�   .3

والوقوف عند هذا المق�سد ومن ثّم ربطه ب�لهدف الأ�س��سي.

التفكـــر في القراآن يعنـــي البحث عن المق�سد والمق�سود مـــن كل اآية وهو من   .4

الآداب اأي�سً�.

على القـــ�رئ اأن يتفّكر في الآي�ت ب�حثً� عن الهداية والنور فيه�. وقد جعل اهلل   .5

تع�لى التفكر غ�ية اإنزال هذا الكت�ب ال�سم�وي.

تطبيـــق التالوة على النف�س مـــن اآداب القراآن المعنوية، والمق�سود منه تطبيق   .6

م� تعّلمه الإن�س�ن من القراآن في حي�ته الخ��سة.

عندمـــ� يتفّكر الق�رئ في كّل اآيٍة يمّر عليه�، عليـــه اأن ي�ستخرج مف�ده� العملي   .7

ويقوم بتطبيقه على نف�سه فيكون قد طّبق القراآن على نف�سه والتزم ب�أدب عملي 

مهم جدًا من اآداب التم�سك ب�لقراآن الكريم.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

م� هو البرن�مج العملي للتفّكر والتدّبر ب�لقراآن الكريم؟  .1

اأعط مث�ًل على كيفّية التطبيق العملي للقراآن الكريم على النف�س.  .2

اأذكر ثالثة اآي�ت من القراآن الكريم وبين المق�سد والهدف من كل اآية.  .3
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

(((
م��ربمي�وم����في�

اعلـــم اأّن هـــذا الكتـــ�ب ال�سريف كمـــ� �سّرح بنف�سه كتـــ�ب الهداية وهـــ�دي �سلوك 

الإن�س�نية ومرّبي النفو�س و�س�في الأمرا�س القلبية ومنير طريق ال�سير اإلى اهلل.

وب�لجملـــة، ف�إّن اهلل تب�رك وتع�لى ل�سعـــة رحمته بعب�ده اأنزل هذا الكت�ب ال�سريف 

مـــن مق�م قربه وقد�سه وتنـــّزل به على ح�سب م� ين��سب العوالـــم حتى و�سل اإلى هذا 

الع�لـــم الظلم�ني و�سجن الطبيعة و�س�ر على ك�سوة الألف�ظ و�سورة الحروف لخال�س 

الم�سجونيـــن في �سجـــن الدني� المظلـــم ونج�ة المغلوليـــن ب�أغالل الآمـــ�ل والأم�ني، 

واإي�س�لهم من ح�سي�س النف�س وال�سعف والحيوانية اإلى اأوج الكم�ل والقوة الإن�س�نية، 

ومـــن مج�ورة ال�سيط�ن اإلى مرافقة الملكوتيين بل الو�سول اإلى مق�م القرب وح�سول 

مرتبـــة لقـــ�ء اهلل التي هـــي اأعظم مق��سد اأهـــل اهلل ومط�لبهم. فمن هـــذه الجهة اإّن 

هـــذا الكت�ب هـــو كت�ب الدعوة اإلـــى الحّق وال�سعـــ�دة. وبي�ن كيفّية الو�ســـول اإلى هذا 

المق�م ومحتوي�ته اإجم�ًل مّم� له دخٌل في هذا ال�سير وال�سلوك اللهي اأو يعين ال�س�لك 

والم�س�فـــر اإلـــى اهلل، وعلى نحٍو كّلـــي اأحد مق��ســـده المهّمة الدعوة اإلـــى معرفة اهلل 

وبي�ن المع�رف الإلهية من ال�سوؤون الذاتّية والأ�سم�ئية وال�سف�تية والأفع�لية واأكثره� 

مطلوبيـــًة هو توحيد الـــذات والأ�سم�ء والأفع�ل، وقد ذكر على نحـــٍو م�ستق�سًى بع�سه 

ب�ل�سراحة وبع�سه ب�لإ�س�رة.

وليعلم اأّن المع�رف من معرفة الذات اإلى معرفة الأفع�ل قد ذكرت في هذا الكت�ب 

الج�مـــع الإلهي على نحٍو تدركه كّل طبقٍة على قدر ا�ستعداده�. كم� اأّن علم�ء الظ�هر 

والمحّدثيـــن والفقه�ء ر�ســـوان اهلل عليهم يبّينون ويف�ّسرون اآيـــ�ت التوحيد ال�سريفة، 

)1)  الإم�م الخميني }، الآداب المعنوّية لل�سالة، الف�سل الث�ني،في بي�ن مق��سد الكت�ب ال�سريف،�س 324 - 325.
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وخ�سو�سً� توحيد الأفع�ل علـــى نحٍو يخ�لف، ويب�ين م� يف�ّسره� اأهل المعرفة وعلم�ء 

الب�طن.

والك�تـــب يرى كال التف�سيرين �سحيحً� في محّلـــه، لأّن القراآن هو �سف�ء الأمرا�س 

الب�طنّية ويع�لج كل مري�ٍس على نحو خـ��ٍس، كم� اأّن الكريمـة{ۈئ  ۈئ ېئ ېئ 

 والكريمة{ہ ہ ہ ہ 
(((

 والكريمـــة{ہ ھ ھ ھھ} 
(((

ېئ} 

 والكريمـــة{ڳ ڳ ڱ ڱ 
(((

 والكريمـــة{ڦ ڦ}  
(((

ھ     ھ ھ     ھے}
 اإلـــى غيـــر ذلـــك في توحيد الـــذات والآيـــ�ت الكريمة في اآخر �ســـورة الح�سر 

(((

ڱڱ}
 .

(((

وغيره� فـــي توحيد ال�سفـــ�ت والكريمـــة{ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ}

 
(((

 والكريمة{ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ}
(((

والكريمة{ پ پ پ پ} 

في توحيد الأفع�ل التي يدّل بع�سه� بوجه دقيق وبع�سه� بوجٍه اأدّق دللة عرف�نية، هي 

�سف�ٌء لالأمرا�س بنحٍو م� عند كل طبقة من طبق�ت علم�ء الظ�هر والب�طن. وفي نف�س 

الوقـــت الـــذي تكون بع�س الآي�ت ال�سريفة مثل الآيـــ�ت الأّول من �سورة الحديد و�سورة 

التوحيـــد المب�ركـــة قد نزلت للمتعّمقين في اآخر الزمـــ�ن ح�سب الحديث ال�سريف في 

الك�فـــي، فالأهل الظ�هر منه� ن�سيـــٌب ك�ف، وهذا من معجزات هذا الكت�ب ال�سريف 

ومن ج�معيته.

الإم�م الخميني }

)1)  �سورة الحديد، الآية: 3. 
)2)  �سورة النور، الآية: 35.

)3)  �سورة الزخرف، الآية: 84.
)4)   �سورة الحديد، الآية: 4.

)5)  �سورة البقرة، الآية: 115.
)6)  �سورة الأنف�ل، الآية: 17.
)7)  �سورة الف�تحة، الآية: 2.

)8)  �سورة الح�سر، الآية: 24 .
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على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يتعّرف اإىل حقيقة احلّب وحمورّيته يف الإ�سالم.1-

يدرك اأهمّية املحبة ودوره� ب�لن�سبة ل�سلوك الإن�س�ن وم�سريه.2-

يبـــّ� اأّن اأهل البيت R هم امل�سداق الواقعي واحلقيقي للحّب 3-

يف الإ�سالم.
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الحـــّب من الميول الفطرية المودعة فـــي كّل اإن�س�ن، وهو ك�مٌن في نفو�س الجميع، 

ول يمكن اأن يخلو منه اأّي اإن�س�ن. وحقيقة الحّب عب�رة عن التعّلق الخ��س والنجذاب 

المخ�سو�ـــس بين المرء وكم�لـــه. وكل واحٍد مّن� يعلم ح�سورًا بوجـــود تعّلٍق وانجذاٍب 

في قلبه، واإن اختلف هذا المتعّلق بين �سخ�سٍ واآخر. ف�لث�بت والم�سترك بين الجميع 

هـــو اأنهم يتعّلقون ب�لكمـــ�ل اأو الك�مل الذي يرونه بح�سب اعتق�دهـــم وت�سّورهم. اأّم� 

دور الحـــّب فهـــو ل ينح�ســـر فقط في طم�أنينـــة الب�طن و�سكينته، بـــل للحب دور اآخر 

اأكثـــر اأهمّيـــة. اإّن هذا الحّب هو الم�سوؤول عن جميع توجهـــ�ت الب�سر وتحرك�تهم. لأّن 

الحـــّب كمـــ� يعّرفه العالمة ن�سير الديـــن الطو�سي: »هو الذي يكون مبدوؤه م�س���اكلة 

العا�سق لنف�س المع�سوق في الجوهر. وهو يجعل النف�س لينة �سيقة ذات وجد ورّقة 

.
(((

منقطعة عن ال�سواغل الدنيوية«

ف�لمحب �سوف ي�سعى على الدوام اإلى م�س�كلة محبوبه في �سف�ته و�سم�ئله واأفع�له. 

فـــ�إذا ك�ن المحبـــوب ك�ماًل ت�ّمـــً�، و�سم�ئله عظيمًة رفيعة، اّتجه وجـــوده و�سف�ته نحو 

الم�س�كلـــة الت�ّمة. فال يبقى بينه وبين المحبوب اأي فـــ�رق، فال يع�سيه ول يخ�لف له 

)1)  اأبو علي �سين�، الإ�س�رات والتنبهي�ت، ج 4، �س 602، تحقيق و�سرح ن�سير الدين محمد بن الح�سن الطو�سي، �سرح 
ال�ســـرح للعاّلمـــة قطب الدين محمد بن محمد اأبي جعفر الـــرازي، الن��سر ن�سر البالغة – قم، مطبعة القد�س – 

قم، 1383�س، الطبعة 1.
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اأمرًا. ذلك لأّن الحّب الذي ل ينطلق من الأن� وحب النف�س )وهذا هو الحّب الحقيقي(، 

هو عب�رٌة عن النظر اإلى المحبوب واإلى م� يريده وم� يرت�سيه. 

القلب أمير البدن

من هن� ك�ن الحّب من اأهم العوامل التي ت�سّهل �سبيل الط�عة. بل ب�إمك�نن� القول 

اأي�ســـً� اإّن الط�عة لي�ست �سوى اأحد لوازم الحّب، فبمقدار الحّب تكون الط�عة. ذلك 

لأّن القلـــب هـــو اأمير البدن كم� في حديث النبي الأكـــرم P: »... اإّن اهلل تعالى ما 

لَت به  فر����س الإيم���ان عل���ى جارحة من جوارح الإن�س���ان اإل وقد ُوِكلَت بغي���ر ما ُوكِّ

الأخ���َرى فمنه���ا قلبه الذي يعقل به ويفق���ه ويفهم ويحّل ويعقد ويريد وهو اأمير 

.  وكل الأعمـــ�ل التـــي ت�سدر عـــن الأع�س�ء والجوارح، اإّنمـــ� تكون ب�إمرة 
(((

الب���دن «

القلـــب، ولي�ـــس العقل كم� يت�ســـّور اأحي�نً�. فعقولن� لي�ست �ســـوى م�سب�ح، ي�سيء لن� 

طريقنـــ�. اأم� المحـــّرك الواقعي والم�سوؤول الحقيقي عن اأّيـــة حركة وفعل مهم� ك�ن 

ب�سيطـــً� فهـــو القلب. واإذا اأردنـــ� اأن نعرف كيفّيـــة �سدور العمل عـــن الإن�س�ن ينبغي 

اللتفـــ�ت اإلـــى المراحـــل الت�ليـــة:

1. مرحل���ة الت�س���ّور: عندم� ي�ستح�سر �سورة العمـــل م�ستعينً� ب�لخي�ل، ويت�سوره 

في نف�سه.

2. مرحل���ة الت�س���ديق: فيقـــوم العقل بتحليل هذا العمل ومـــدى ف�ئدته. ف�إذا ك�ن 

العقـــل اأ�سير الأهواء ف�سوف يبقى معطـــاًل، فتكون الأهواء هي الح�كمة وفق م� 

تراه ودون الأخذ بعين العتب�ر ر�س� الحّق �سبح�نه اأو موافقة �سريعته.

3. مرحلة التعّلق: وهن� ي�أتي دور القلب، حيث ينظر اإلى العمل ويزنه على اأ�س��س 

مـــ� يحّب. فـــ�إذا ك�ن حّب الدني� م�سيطـــرًا على القلب، ف�إّن القلـــب �سيتعّلق به، 

ويحّرك البـــدن ب�تج�هه. واإذا ك�ن القلب متعّلقً� بـــ�هلل، فلن يتعّلق القلب بهذا 

)1)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 66، �س73.
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العمـــل، بـــل �سينفر منه لأّنه �سيبعـــده عن محبوبه، ولن تتحـــّرك الأع�س�ء نحو 

العمل المذكور.

4. مرحلة التنفيذ: وهي مرحلة ظهور العمل بوا�سطة الآلت والجوارح في الخ�رج.

من نحّب واقعاً؟

كمـــ� لحظن� �س�بقً� اإّن للقلب الدور المركزّي في �سدور الأفع�ل ك�ّفة. وهذا الدور 

مرتبـــٌط ب�ل�سيء المحبوب الذي تعّلق القلب به. ولهـــذا اإذا �سلح القلب �سلح الإن�س�ن 

 :Qب�ســـالح اأعم�لـــه وا�ستق�مته�. ومن هن� نعـــرف معنى كالم الإمـــ�م ال�س�دق

. ونقترب من جـــواب الإم�م الب�قـــر Q ل�س�ئل �س�أله 
(((

»وه���ل الدي���ن اإلَّ الح���ّب«

اإذا ك�ن فيـــه خيـــٌر اأم ل، فق�ل Q له: »اإذا اأردت اأّن تعلم اأن فيك خيراً فانظر اإلى 

. و�سيكون من نت�ئج هـــذا الفهم و�سوح اأحد مع�ني الآية الكريمة:{ ڤ  ڤ 
(((

قلب���ك...«

.
(((

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ      ڃ} 
ف�لحـــّب بدوره المركزي اأ�سحى اأحـــد اأهّم ممّيزات الإ�سالم. والتركيز على الحّب 

ودوره في حي�ة الإن�س�ن وم�سيره لي�س اأمرًا ه�م�سيً� اأو عبثيً�، لأّن الإ�سالم اأراد اإ�سالح 

الإن�ســـ�ن من خالل اإ�سالح مركز وجوده ومعدنه. هـــذا الإ�سالح يتحّقق عندم� يتعّلق 

القلب ب�لكم�ل الحقيقي الذي تع�سقه الفطرة الإن�س�نية وتمّيل اإليه.

فقلـــب الإن�س�ن بح�سب الفطرة التي فطر عليه� ل يمكـــن اأن يتعّلق ب�لنق�س اأو بم� 

ي�سّبـــب له ال�سرر. بل ول يمكـــن اأن يتعّلق ب�لكم�ل المحـــدود والف�ني، ففي اأعم�ق كل 

اإن�ســـ�ن فطـــرٌة ينبثق منهـــ� هذا الحّب، وهـــي ل تريد ول تطلب �ســـوى الكم�ل المطلق 

الالمتن�هـــي. وقد اأر�سل اهلل تع�لى الأنبي�ء اإلى الّن��س، لي�س لأجل و�سع الفطرة فيهم 

)1)  ال�سيخ الكليني، رو�سة الك�في، ج8، �س79.
)2)  ال�سيخ الكليني، اأ�سول الك�في، ج2، �س126.

)3)  �سورة ال�سعراء، الآيت�ن: 88 – 89.
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اأو اإن�س�ئه� في بواطنهم، بل من اأجل هدايتهم اإلى م� ت�سبو اإليه هذه الفطرة الك�منة 

فيهـــم، كم� ق�ل اأميـــر الموؤمنيـــنQ: »فبعث فيهم ر�س���له، ووات���ر اإليه���م اأنبياءه 

لي�س���تاأدوهم ميث���اق فطرت���ه، ويذّكروهم َمن�ِس���ّي نعمته، ويحتّجوا عليه���م بالتبليغ، 

.
(((

ويثيروا لهم دفائن العقول«

بعبـــ�رٍة اأخرى ُبعثوا ليدّلوهم على الم�ســـداق الواقعي للكم�ل الذي ين�سدونه، وهو 

الحـــق جّل وعـــال، حتى اإذا �سيطـــرت محبته على القلـــب زالت كل التعّلقـــ�ت الأخرى 

وعلـــى راأ�سه� حّب الدني� على ق�عدة »عظم الخالق في اأنف�س���هم ف�س���غر ما دونه في 

، فيزول النجذاب والتعّلق ب�لكم�ل الزائل الف�ني، ول تتعّلق قلوبهم اإلَّ بم� 
(((

اأعينهم«

يرتبط بمحبوبهم.

أهل البيت هم مظاهر الحّب الواقعي

ولكـــن لأّن طبيعة الن��س ونفو�سهم م�ستغرقٌة في ع�لم الدني� والظ�هر، ول يمكنهم 

فـــي البداية اأن يتعّرفـــوا اإلى الم�سداق الحقيقي للكم�ل المطلـــق وهو اهلل، فقد اأنزل 

الحّق تع�لى اإليهم مظ�هر هذا الكم�ل بجلب�ب الب�سرية لكي يتعّرفوا اإليه من خالله�. 

فـــك�ن اأعظم م� في هـــذا الوجود هو خلق هذا الخليفـــة هلل ب�سورة الب�سر{ ٻ پ 

 فـــك�ن هـــذا الخليفـــة الواقعـــي هو المظهـــر والممّثـــل الحقيقي 
(((

پ پ پڀ }
للم�ستخلـــف. اأي مظهر اإرادة الحق وكم�لته المطلقة في هذا الع�لم. ولهذا ك�ن خلق 

اأهـــل البيت R حيث ي�س�هد الن��ـــس اأم�مهم ب�سرًا يم�سون فـــي الأ�سواق، وي�أكلون 

الطع�م، وين�مون، ويتزّوجون، ومع ذلك فهم مظ�هر ت�ّمة للكم�ل الإلهي الالمتن�هي. 

وهذا مم� �سيلهب وجدانهم ويزيد من �سوقهم ويلقي الحّجة الت�ّمة عليهم. 

)1)  نهج البالغة، ج 1، �س 23.
)2)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 64، �س 315.

)3)  �سورة البقرة، الآية: 30.
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فعن الإم�م الب�قرQ: »اإذا اأردت اأنَّ تعلم اأّن فيك خيراً فانظر اإلى قلبك. فاإذا 

كان يح���ب اأه���ل طاع���ة اهلل، ويبغ����س اأهل مع�س���يته، ففيك خي���ٌر، واهلل يحبك. واإذا 

كان يبغ�س اأهل طاعة اهلل، ويحب اأهل مع�س���يته، فلي�س فيك خيٌر، واهلل يبغ�س���ك، 

.
(((

والمرء مع من اأحب«

 Q وفـــي روايـــة اأخرى اأّن رجاًل ُيدعـــى اأب� عبد اهلل دخل على اأميـــر الموؤمنين

فقـــ�ل له الإم�م: »يا اأب���ا عبد اهلل: األ اأخب���رك بقول اهلل عّز وج���ّل{ ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ            ٹ { قال: بلى يا اأمير الموؤمنين. فقال الإمام Q: »الح�سنة معرفة 

.
(((

الولية، وحبنا اأهل البيت، وال�سّيئة اإنكار الولية، وبغ�سنا اأهل البيت«

وفي حديٍث اآخر عن الإم�م ال�س�دق Q عن ر�سول اهلل P اأّنه ق�ل لأ�سح�به: 

»اأي عرى الإيمان اأوثق؟ فقالوا: اهلل ور�س���وله اأعلم. وقال بع�س���هم ال�س���الة، وقال 

بع�س���هم الزكاة، وقال بع�س���هم الحج والعمرة، وقال بع�سهم الجهاد في �سبيل اهلل. 

فق���الP: لكّل ما قلتم ف�س���ٌل ولي�س به، ولكن اأوثق ع���رى الإيمان الحّب في اهلل، 

.
(((

والبغ�س في اهلل، وتوّلي اأولياء اهلل والتبّري من اأعداء اهلل«

وقـــ�ل اأمير الموؤمنينQ: »لو �س���ربت خي�س���وم الموؤمن ب�س���يفي ه���ذا على اأن 

يبغ�س���ني ما اأبغ�س���ني. ولو �س���ببت الدنيا بجّماتها على المنافق على اأن يحبني ما 

اأحبني، وذلك اأّنه ق�س���ي فانق�س���ى على ل�س���ان النبي الأمّي P اأّنه قال: يا علّي ل 

.
(((

يبغ�سك موؤمٌن، ول يحبك منافق«

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س126.
)2)  م. ن، ج1، �س185

)3)  م.ن،  الك�في، ج2، �س125.
)4)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج34، �س50.
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وعـــن النبي P اأّنـــه ق�ل: »من رزقه اهلل ح���ّب الأئمة من اأهل بيتي فقد اأ�س���اب 

خير الدنيا والآخرة. فال ي�سّكن اأحٌد اأّنه في الجنة. فاإّن في حّب اأهل بيتي ع�سرين 

خ�س���لة، ع�س���ر منها في الدنيا، وع�سر في الآخرة. اأّما في الدنيا فالزهد، والحر�س 

عل���ى العمل، والورع في الدين، والرغبة في العبادة والتوبة قبل الموت، والن�س���اط 

ف���ي قي���ام الليل، والياأ�س مما في اأيدي النا�س، والحفظ لأمر اهلل )عّز وجّل( ونهيه 

والتا�سعة بغ�س الدنيا، والعا�سرة ال�سخاء. اأّما في الآخرة: فال ين�سر له ديوان، ول 

ين�س���ب له ميزاٌن، وُيعطى كتابه بيمينه، ويكتب له براءة من الّنار، ويبّي�س وجهه، 

ويك�س���ى م���ن حلل الجّنة، وي�س���ّفع في مئة من اأه���ل بيته، وينظر اهلل ع���ّز وجّل اإليه 

.
(((

بالرحمة، ويتّوج من تيجان الجّنة، والعا�سرة يدخل الجّنة بغير ح�ساب«

)1)  م. �س، ج27، �س78.
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املفاهيم الرئي�سة

1.الحّب من الميول الفطرية المودعة في كّل اإن�س�ن، وهو ك�مٌن في نفو�س الجميع، 

ول يمكن اأن يخلو منه اأّي اإن�س�ن.

2.الحّب عب�رة عن التعّلق الخ��ّس والنجذاب المخ�سو�س بين المرء وكم�له.

3.المحـــب ي�سعى على الدوام اإلـــى م�س�كلة محبوبه في �سف�تـــه و�سم�ئله واأفع�له، 

فـــ�إذا ك�ن المحبوب ك�ماًل ت�ّمـــً�، و�سم�ئله عظيمًة رفيعة، اّتجه وجوده و�سف�ته 

نحو الم�س�كلة الت�ّمة.

4.الحـــّب مـــن اأهم العوامل التي ت�سّهل �سبيل الط�عة. بـــل ب�إمك�نن� القول اأي�سً� اإّن 

الط�عة لي�ست �سوى اإحدى لوازم الحّب، فبمقدار الحّب تكون الط�عة.

اأهمّية اأّن القلب اأمير البدن، واأّنه من�س�أ جميع الأعم�ل في الحقيقة وكل الأعم�ل   .5

التي ت�سدر من الأع�س�ء والجوارح، اإّنم� تكون ب�إمرة القلب.

قلـــب الإن�ســـ�ن بح�ســـب الفطرة التي فطـــر عليه� ل يمكـــن اأن يتعّلـــق ب�لنق�س   .6

وب�لكمـــ�ل المحـــدود والف�نـــي، فهـــو ل يريـــد ول يطلـــب �سوى الكمـــ�ل المطلق 

الالمتن�هي.

اأر�ســـل اهلل تع�لى الأنبي�ء اإلى الّن��س، لي�س لأجل و�سع الفطرة فيهم اأو اإن�س�ئه�   .7

فـــي بواطنهـــم، بل من اأجل هدايتهم اإلـــى م� ت�سبو اإليه هـــذه الفطرة الك�منة 

فيهم.

اأهـــل البيـــت R هم المظهـــر الأتـــم للكم�ل والم�ســـداق الواقعـــي للمحبة   .8

الحقيقّية واإليهم تهفو القلوب ال�س�دقة والنفو�س الط�هرة.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

م� هو الدور الحقيقي للحب في حي�ة الإن�س�ن؟  .1

من ينبغي اأن يحب الإن�س�ن واقعً�؟ ولم�ذا؟  .2

تحّدث عن المراحل الأربعة لعملية �سدور الفعل عن الإن�س�ن في الخ�رج.  .3
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

(((
� م����ير�م�ح�م

مــــن اأهم مّيـــزات ال�سيعة على �س�ئـــر المذاهب الأخـــرى اأّن اأ�س��ـــس مذهبهم المحبة. 

فمنـــذ عهـــد النبّي الـــذي و�سع فيه حجر الأ�س��ـــس لهذا المذهب، ك�ن الـــكالم يدور على 

المحبـــة والموالة، حتى اأننـــ� اإذ ن�سمع النبي الكريمP يقول: »علي و�س����يعته الفائزون 

 نجد جمعً� من الن��س قد تحّلقوا حول علي وقد جذبهم اإليه وا�ستغرقهم 
(((

يوم القيامة«

حبً�. ولهذا نرى الت�سّيع مذهب الحّب والوله. اإّن لعن�سر المحبة في الت�سّيع اأهمّية كبيرة، 

وت�ريخ الت�سّيع يقترن ب�أ�سم�ء مجموعٍة من الع�س�ق والم�سّحين المولهين في الحّب.

علّي هو ذلك الذي، واإن ك�ن يقيم الحدود الإلهّية على الن��س ويجلدهم ويقطع يد 

�س�رقهـــم بموجب ال�سرع، ف�إّنهم لم يعر�سوا عنه ك�سحً�، ولم تنق�س محبتهم له اأبدًا. 

وهو في هذا يقول:

»ل���و �س���ربت خي�س���وم الموؤم���ن ب�س���يفي هذا عل���ى اأن يبغ�س���ني ما اأبغ�س���ني. ولو 

�س���ببت الدني���ا بجّماته���ا على المناف���ق على اأن يحبن���ي ما اأحبني، وذلك اأّنه ق�س���ي 

فانق�سى على ل�سان النبي الأمي P اأّنه قال: »يا علي فاإنه ل يبغ�سك موؤمٌن، ول 

.
(((

يحبك منافق«

اإّن علّيـــً� ميزاٌن توزن به الفطرة والطينة. فمن ك�ن ذا فطرٍة �سليمة وطينٍة ط�هرة 

ل يبغ�ســـه حتى لو �ســـرب خي�سومه. ومن ك�ن ذا فطرة ملّوثـــة ل يحبه حتى لو اأح�سن 

اإليه كل الإح�س�ن، لأّن علّيً� لي�س �سوى الحق متج�سدًا. 

اإّنه الحّب الذي يحيل البخيل كريمً�، والعجول �سبورًا!

)1)  ال�سهيد مطهري، علي في قوتيه الدافعة والج�ذبة.
)2)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج39، �س 268.

)3)  م. ن، �س292.
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اإّنه الحّب الذي يجعل من الدج�جة الأن�نّية التي لم تكن تفّكر اإلَّ في نف�سه�، وتلتقط 

الحـــّب لحي�ته�، حيوانً� جوادًا ف�إذا وجدت حبًة ن�دت فراخه�. واإنه الحّب الذي يجعل 

مـــن الأم التي ك�نت ب�لأم�س القريـــب اأن�نَية، مغرورة، ك�سولـــة ت�ستعجل الأمور، ث�ئرة 

الأع�س�ب، �سعيفة ال�سبر، قليلة التحّمل، اإمراأًة عجيبًة في �سبره� وتحّمله� ور�س�ه� 

ب�لجـــوع والعط�ـــس والتعب وقّلة النوم وانعـــدام الأن�قة وتحّمل م�ســـ�ّق الأمومة. اإّن من 

اآثـــ�ر الحّب الرّقـــة واللطف وتجّنب الخ�سونة والفظ�ظة، ومـــن اآث�ره تلطيف العواطف 

والأح��سي�ـــس، وكذلـــك التوحيد والتوّحـــد والتركيز، والق�س�ء علـــى الت�ستت والتفّرق، 

وبلوغ القوة الح��سلة من الّتح�د والتجمع.

الحّب يو�سل النف�س اإلى كم�له� ويظهر المواهب الك�منة المحّيرة. اإّنه يلهم القوى 

المدركـــة، ويقّوي م�س�عـــر الإرادة والعزيمة. واإذا م� ت�س�مى في العلى �سنع الكرام�ت 

وخوارق الع�دات.

اإّنـــه يطّهـــر الروح من الأخـــالط وال�سوائب. ف�لحـــّب، بعب�رة اأخـــرى، ي�سّفي. اإّنه 

يمحـــو ال�سف�ت الرذيلة الن��سئة من الأن�نية اأو من البرود وانعدام الحرارة، ك�لبخل، 

والتقتيـــر، والجبن، والك�سل، والتكبر والعجب. اإنه يزيـــل الحقد والح�سد، واإن قيل اإّن 

الحرم�ن والإخف�ق في الحّب يمكن اأن يخلق� بدورهم� الحقد والعقد.

اأثــــر الحّب علــــى الروح اإعم�ٌر وبن�ء، وعلى الج�سم تذويٌب وتخريب. اإّن اأثره في الج�سم 

عك�س ت�أثيره في الروح، فهو في الج�سم ب�عٌث على خرابه وا�سفراره ونحوله و�سقمه واختالل 

ه�متــــه واأع�س�به، وغير ذلك مــــن �سور الهدم والتخريب.. ولكّنه فــــي الروح لي�س كذلك، 

بح�ســــب مو�سوع الحّب، وم� يريده المحب منه. ف�إذا تج�وزن� اآث�ر الحّب الجتم�عّية، ف�إّنه 

من حيث اآث�ره الروحية الفردية تكميلّي، لأنه يولد القوة والرقة وال�سف�ء والّتح�د والهّمة، 

ويق�ســــي على ال�سعف والجبن والكراهّية والتفّرق والبــــالدة، وينّقي الروح وال�سوائب التي 

.
ً
هي »الد�ّس« بتعبير القراآن، ويزيل الغ�ّس ويجعل العي�ر خ�ل�س�

ال�سهيد مرت�سى مطهري|



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يبـــّ� اأّن حمّبة اأهل البيـــت R هي ال�سبيل الوحيد اإىل اهلل عّز 1-

وجّل.

يتعـــّرف اإىل الآثـــ�ر النورانّيـــة ملحّبة اأهل البيـــت R يف الدني� 2-

والآخرة.

يذكر اأهم عالم�ت املحّب احلقيقي، وكيفّية الفوز بهذه املحّبة.3-

الدرس الواحد والعشرون

كيف نحّصل المحبة الحقيقية
Rألهل البيت 
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محبة أهل البيت هي السبيل إلى الله

اإذا ت�أّملنـــ� في حي�ة الأنبي�ءR و�سيرتهم مـــع اأقوامهم نجدهم يعر�سون اأثمن 

م� عندهم وهو الهداية اإلى اهلل بدون طلب الأجر والمق�بل، لأّن اأجرهم ك�ن على اهلل 

تع�لـــى دومً�. فكّل واحٍد منهـــم ك�ن اإذا �ُسئل يقول: ي� قومي ل اأ�س�ألكم على م� اأقوم به 

من اأجـــٍر اإن اأجري اإلَّ علـــى اهلل{ ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب   ىب يبجت حت خت  

.
(((

مت ىت يت} 
لكـــن ر�سول اهلل P امت�ز عن جميع الأنبي�ء والر�ســـل بطلبه الأجر على الر�س�لة 

والدعـــوة الكبرى التي �سّحى في �سبيله� بكل غ�ٍل ونفي�س، وح�سر هذا الأجر في اأمٍر 

واحـــٍد هـــو الموّدة والمحّبة لأهل بيتـــه �سلوت اهلل عليهم اأجمعيـــن،{ ڀ ڀ   ڀ  ٺ 

 ولكـــي ل يت�ســـّور اأن هـــذا الأجر يعود ب�لنفـــع على ر�سول 
(((

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ} 
اهلل �سخ�سيـــً�، ع�د النبي مجددًا ليبّين لقومه اأن مـــ� �سيقدمونه �سيعود على اأنف�سهم 

 ،
(((

يت}  ىت  مت  خت   حت  يبجت  ىب  مب    خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ب�لف�ئـــدة:{ 

.
(((

ولبي�ن النفع يقول{ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ} 

)1)  �سورة �سب�أ، الآية: 47.
)2)  �سورة ال�سورى، الآية: 23.

)3)  �سورة �سب�أ، الآية: 47.
)4)  �سورة الفرق�ن، الآية: 57.
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اإذًا، ُت�سّرح الآية بم� ل لب�س فيه ول �سّك اأن ال�سبيل اإلى اهلل وطريق الو�سول اإليه، 

اإّنم� يمّر من خالل موّدة اأهل البيت ومحبتهم، فهي ال�سبيل للو�سول اإلى الغ�ية النه�ئّية 

لالإن�ســـ�ن. ف�ل�سالة وال�سيـــ�م والجه�د والحج والزك�ة وجميـــع الفرائ�س الإلهية لن 

تكت�ســـب روحهـــ� التي به� يح�ســـل القرب، وبه� ت�سبـــغ ب�لقبول اإلَّ بهـــذه الموّدة. فال 

عجـــب اإذًا اأن يكـــون الأجـــر على الر�س�لـــة الخ�تمة محبة اأهل البيـــت R لأّن هذه 

المحبة �ستكون �سببً� لحفظ الر�س�لة وبق�ئه� حّية بين الن��س.

آثار التمّسك بأهل البيت ومحبتهم

قـــ�ل اهلل عـــّز وجـــل فـــي محكـــم كت�بـــه:{ ې ې ې ىى ائ ائ 

. وفـــي الحديـــث عن ر�ســـول اهلل P اأّنه قـــ�ل: »اأنا مدينة 
(((

ەئ ەئ} 
. اإّن الدخول اإلى ر�سول اهلل P الـــذي هو دخول في الإ�سالم 

(((

العل���م وعل���ي بابه���ا«

 ،Rواأهل البيت ،Q الأ�سيـــل ل يح�سل واقعً� بدون الإمـــ�م علي بن اأبي ط�لب

لأّن حّب اأهل البيت R له وجه�ن في الإ�سالم:

الوجـــه الأّول: يطـــّل على العقيـــدة في�سّححه�. وهو مـــ� يظهر في مثل هـــذا الحديث 

ال�سريـــف المروّي عـــن النبي الأكرم P: »يا علّي لولك اأنت ل����م ُيعرف الموؤمنون من 

.
(((

، والحديث المعروف ب�س�أن عليQ: »حبك اإيمان، وبغ�سك نفاق وكفر«
(((

بعدي«

الوجه الث�ني: يطّل على الأعم�ل، في�أخذه� اإلى وجهته� المطلوبة وموقعه� ال�سحيح. 

واإلـــى هذا المعنى اأ�س�ر حديـــث الإم�م ال�س�دق Q عن محمـــد بن الف�سيل ق�ل: 

»�س���األته عن اأف�س���ل ما يتقّرب به العبد اإلى اهلل )عّز وجّل( فقال: طاعة اهلل وطاعة 

.
(((

ر�سوله وطاعة اأولي الأمر، ثّم قال: حبنا اإيمان، وبغ�سنا كفر«

)1)  �سورة البقرة، الآية: 189.
)2)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج27، �س34.

)3)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج37، �س272.
)4)  م. ن، ج39، �س42.

)5)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج1، �س187.
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ف�لإيمـــ�ن ب�هلل تع�لـــى اأمٌر قد يّدعيـــه اأّي اإن�س�ن. ولكّن الإيمـــ�ن الواقعي هو الذي 

يتجّلـــى في الدنيـــ� ب�سورة حب الإن�ســـ�ن الك�مل، لأّنه مظهر الرتبـــ�ط الواقعي ب�هلل 

تع�لـــى. والعمـــل ال�س�لح واأداء الفرائ�ـــس اأمر قد يقوم به اأي اإن�ســـ�ن. ولكن ال�سالح 

الحقيقـــي والعبـــ�دة الواقعّيـــة تتجلى في الدني� ب�ســـورة ولية الإن�ســـ�ن الك�مل. واأهل 

البيتR هم مظهر الإن�س�ن الك�مل على الأر�س. 

فعـــن النبّي الأكرم P اأّنه قـــ�ل: »األ ومن اأحّب علّياً، فق���د اأحّبني. ومن اأحّبني 

فقد ر�س���ي اهلل عنه. ومن ر�س���ي اهلل عنه كافاه الجّنة. األ ومن اأحّب علّياً ل يخرج 

م���ن الدنيا حّتى ي�س���رب من الكوثر، وياأكل من طوبى، وي���رى مكانه في الجّنة. األ 

وم���ن اأح���ّب علّي���اً ُفِتح���ت له اأب���واب الجّن���ة الثمانية، يدخلها م���ن اأّي باٍب �س���اء بغير 

ح�س���اب. األ وم���ن اأح���ّب علّياً اأعطاه اهلل كتابه بيمينه وحا�س���به ح�س���اب الأنبياء. األ 

ومن اأحّب علّياً هّون اهلل عليه �سكرات الموت وجعل قبره رو�سة من ريا�س الجّنة. 

األ وم���ن اأح���ّب علّي���اً اأعط���اه اهلل بكل ِع���رٍق في بدنه حوراء، و�ُس���ّفع ف���ي ثمانين من 

اأهله. األ ومن مات على حّب اآل محّمٍد فاأنا كفيله بالجّنة مع الأنبياء. األ ومن مات 

.
(((

على بغ�س اآل محمٍد لم ي�سّم رائحة الجّنة«

اإّن ق�سّيـــة حّب اأهل البيت R ودوره في اإي�ســـ�ل الإن�س�ن اإلى لق�ء اهلل والجّنة 

وغفـــران الذنوب، لم ترد في ب�سعة اأح�ديث متن�ثرة مقطوعة اأو مجهولة ال�سند. ف�إّن 

م� روي عن الفريقين ي�سل اإلى حد التواتر. وقد يت�س�ءل البع�س متعّجبين عن �سّر هذا 

الأمـــر، اإذ كيف يكون مجرد حب �سخ�سٍ اأو مجموعـــة اأ�سخ��س �سببً� لهذه الكرام�ت 

والكمـــ�لت العظيمة؟! ولكن مـــن اأدرك دور المحبة وت�أثيره� على حي�ة الإن�س�ن وعلى 

توّجه�ته في الحي�ة الدني�، اّطلع على حقيقة الأمر وانك�سف له ال�سر.

)1)   العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج7، �س221.
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كيفية تحصيل محبة أهل البيت

اإّن طريق تح�سيل محبة اأهل البيت R ذو �سّقين: علمّي وعملّي.

اأم���ا الأّول: فيكـــون من خالل معرفتهـــم ودرا�سة علومهم وتتّبـــع اآث�رهم. ول �سّك 

ب�أنن� منذ البداية معترفون ب�لعجز عن الإح�طة بمق�مهم. فهم معدن الف�سل، وكنوز 

الرحمن، واأ�ســـول الكرم، وب�ب اهلل الذي منه يوؤتى. واأف�سل الن�سو�س ال�سريفة التي 

، واإّن المواظبة على قراءته� والت�أّمل في 
(((

تحّدثـــت عن �سف�تهم »الزيارة الجامع���ة«

منته هذه الزي�رة من الحق�ئق والأ�سرار  مع�نيه� يفـــي ب�لغر�س اإلى حّد كبير، لم� ت�سّ

م� لم تذكره المطّولت من الكتب والمخطوط�ت.

اأم���ا الثان���ي: فهـــو العمل مـــن خـــالل اّتب�عهم واّتبـــ�ع اأوامرهـــم والتحّرك وفق 

خطتهـــم الع�ّمـــة للب�سرّيـــة، والت�أ�ّســـي بهم. قـــ�ل اهلل تع�لـــى:{ ڦ ڦ ڦ           ڦ ڄ 

 ف�لحـــّب الحقيقـــي ل يحفظ اإلَّ من خـــالل التقوى والط�عة. 
(((

ڄ ڄ ڄ}
ف�لحـــّب يدعو اإلـــى الط�عة والط�عة تزيده قـــوًة في القلب. واإذا لـــم ي�ستجب البدن 

لدعـــوة الحـــّب، �سيرتحـــل من القلـــب عّم� قريب. من هنـــ� ف�إن َالدعـــوة اإلى التقوى 

والـــورع لأمريـــن اأ�س��سييـــن:

 الأّول: للحف�ظ على الحّب الموجود. 

الثاني: لتهيئة الأر�سية لتح�سيل هذا الحّب اإن لم يكن موجودًا:

حبـــه تظهـــر  واأنـــت  الإلـــه  بديـــعتع�ســـي  الفعـــ�ل  فــــي  لعمـــري  هـــذا 

لأطـعتـــه �س�دقـــً�  حبـــك  ك�ن  لـــو 
(((

مطيـــع يحـــب  لمـــن  المحـــّب  اإّن 

)1)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 7، �س 221.
)2)  �سورة اآل عمران، الآية: 31.

)3)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 47، �س 42.
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عـــن الإم�م الب�قر Q اأّنه ق�ل: »ل���ن تنالوا وليتنا اإلَّ بال���ورع، ولن تنالوا ما 

عن���د اهلل تعال���ى اإلَّ بالعمل، واإّن اأ�س���ّد النا�س ح�س���رًة يوم القيامة لمن و�س���ف عدًل 

.
(((

وخالفه اإلى غيرِه«

وعنـــه Q اأي�سً� اأّنه ق�ل: »يا جابر: ل تذهب بك المذاهب، ح�س���ب الرجل اأن 

يق���ول اأح���ّب علي���اً واأتوله ثّم ل يكون مع ذلك فّعاًل! فلو قال اإّني اأحّب ر�س���ول اهلل، 

فر�سول اهلل P خيٌر من علّي Q ثّم ل يّتبع �سيرته، ول يعمل ب�سّنته، ما نفعه 

.
(((

حّبه اإّياه �سيئاً«

وعنـــه P فـــي حديٍث اآخر يقول: »يا جاب���ر اأيكتفي من ينتحل الت�س���ّيع اأن يقول 

بحّبنا اأهل البيت؟ فواهلل ما �سيعتنا اإلَّ من اّتقى اهلل واأطاعه.. اإلى اأن قال: فاّتقوا 

اهلل واعمل���وا لم���ا عن���د اهلل، لي�س بي���ن اهلل ول بين اأحٍد قرابة، اأح���ّب العباد اإلى اهلل 

ب اإلى اهلل  تعال���ى واأكرمه���م عليه اأتقاهم واأعملهم بطاعته. يا جاب���ر: واهلل ما نتقرَّ

تعال���ى اإلَّ بالطاع���ة، ما معنا براءة من الّن���ار، ول على اهلل لأحٍد من حّجة، من كان 

هلل مطيع���اً فه���و لن���ا ول���ّي، ومن كان هلل عا�س���ياً فهو لنا ع���دّو، وما تن���ال وليتنا اإلَّ 

.
(((

بالعمل والورع«

كمـــ� واإّن اأ�سرف الأعم�ل واأقواه� ت�أثيـــرًا في النف�س على �سعيد الحّب اأي�سً� ط�عة 

ولّيهـــم Q واّتب�عه. كم� فـــي الحديث عن ر�سول اهلل P اأّنه ق�ل لبع�س اأ�سح�به 

ذات يـــوم: »ي���ا عبد اهلل: اأحبب في اهلل واأبغ����س في اهلل، ووال في اهلل وعاد في اهلل. 

���ه ل تن���ال ولي���ة اهلل اإلَّ بذل���ك. ول يجد رجٌل طعم الإيمان، واإن كثرت �س���الته  فاإَنّ

و�س���يامه، حتى يكون كذلك. وقد �س���ارت موؤاخاة النا�س في يومكم هذا اأكثرها في 

الدنيا، عليها يتواّدون، وعليها يتباغ�سون، وذلك ل يغني عنهم من اهلل �سيئاً. فقال 

)1)  م.�س، ج68، �س187.
)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س74.

)3)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج15، �س234.
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ل���ه: وكي���ف ل���ي اأن اأعلم اأني ق���د واليت وعاديت في اهلل عّز وج���ل؟ ومن ولّي اهلل عّز 

 Q اإلى علي P وجّل حتى اأواليه؟ ومن عدوه حتى اأعاديه؟ فاأ�سار ر�سول اهلل

وقال: اأترى هذا؟ قال: بلى.. قالQ: »ولّي هذا ولّي اهلل فواله، وعدّو هذا عدّو 

اهلل فع���اده.. وال ول���ّي هذا ولو اأّنه قاتل اأبيك وول���دك. وعاد عدو هذا ولو اأّنه اأبوك 

.
(((

اأو ولدك«

وفي حديٍث اآخر عن اأمير الموؤمنين علي بن اأبي ط�لب Q اأّنه ق�ل: »يا حبي�س، 

م���ن �س���ّره اأن يعل���م اأمح���ب لن���ا اأم مبغ����س، فليمتحن قلبه، ف���اإن كان يح���ّب ولياً لنا 

فلي����س بمبغ����س لن���ا. واإن كان يبغ�س ولي���اً لنا فلي�س بمحّب لن���ا، اإّن اهلل تعالى اأخذ 

الميثاق لمحبينا بمودتنا، وكتب في الذكر ا�س���م مبغ�سنا.. نحن النجباء واأفراطنا 

. ف�أهل البيت R واإن غ�بوا، فـــ�إن اأولي�ءهم موجودون بينن�، 
(((

اأف���راط الأنبي���اء«

وقـــد ق�مـــت حّجتهم. فهذا الإمـــ�م الق�ئد الخ�منئي حجة اهلل علـــى الم�سلمين ح�مل 

راية الولية. وهذا هو ال�سّيد ح�سن في لبن�ن رافع لواء الجه�د والمق�ومة. وهوؤلء هم 

المج�هدون الم�سّحون الذين �سلكوا طريق ال�سه�دة.

ومـــن الأعم�ل ال�س�لحة وال�سريفة اأي�ســـً�، الدع�ء ب�لفرج لق�ئمهم | والمواظبة 

علـــى زي�رتهـــم والتو�ّسل بهم، فمّم� ل �سك فيه اأّن له اأثـــرًا ب�لغً� في ت�أجيج المحبة في 

القلب.

)1)  م. �س، ج16، �س178.
)2)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج27، �س53.
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املفاهيم الرئي�سة

اإذا ت�أّملنـــ� فـــي حي�ة الأنبيـــ�ءR و�سيرتهم مع اأقوامهـــم نجدهم يعر�سون   .1

اأثمـــن م� عندهم وهو الهداية اإلى اهلل بدون طلب الأجر والمق�بل، لأّن اأجرهم 

ك�ن على اهلل تع�لى دومً�.

ر�ســـول اهلل P امت�ز عـــن جميع الأنبي�ء بطلبه الأجر علـــى الر�س�لة، وح�سر   .2

هـــذا الأجر فـــي اأمٍر واحٍد هـــو الموّدة والمحّبـــة لأهل بيته �سلـــوت اهلل عليهم 

اأجمعين.

التم�ّســـك ب�أهل بيت الع�سمة والطه�رة تكليٌف اإلهـــي، وب�ب الرتب�ط الحقيقي   .3

ب�لحّق تع�لى.

المحبـــة لهـــ� ت�أثيٌر كبيٌر على عقيـــدة الإن�س�ن و�سلوكه وتلعـــب دورّا اأ�س��سيً� في   .4

تحديد م�سيره في الآخرة.

التم�ّســـك ب�أهل البيت يعنـــي محبتهم، والمحبة تق�سي العمـــل واللتزام ب�إرادة   .5

المحبوب.

اإّن طريق تح�سيل محبة اأهل البيت R ذو �سقين: علمّي وعملّي.  .6

ال�سق العلمّي يكون من خالل معرفتهم ودرا�سة علومهم وتتّبع اآث�رهم.  .7

ال�سق العملّي من خالل اّتب�عهم واّتب�ع اأوامرهم والتحّرك وفق خطتهم الع�ّمة   .8

للب�سرّية، والت�أ�ّسي بهم.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

م� هي اأهم عالم�ت الحّب الحقيقي لأهل البيتR؟  .1

م� هي اآث�ر محبة اأهل البيتR على عقيدة الإن�س�ن وعمله؟  .2

اذكر �س�هدًا قراآنيً� يدّل على اأّن ولية اأهل البيت من اأوجب الواجب�ت الإلهّية.  .3
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

(((
و��ا�مأةل�م�بيت���رط�في�قبو��م�أع����

عـــن الك�في: ب�إ�سن�ده عن اأبي جعفر Q ق�ل: »ِذروة الأمر و�س���نامه ومفتاحه، 

وباب الأ�س���ياء ور�س���ى الّرحمن، الّطاعة لالإمام بعد معرفته... اأّما لو اأّن رجاًل قام 

ليله، و�س���ام نهاره، وت�س���ّدق بجميع ماله، وحّج جميع دهره، ولم يعرف ولَية وليِّ 

اهلل فيوالي���ه وتك���ون جميع اأعماله بدللته اإليه، م���ا كان له على اهلل حقٌّ في ثوابه، 

.
(((

ول كان من اأهل الإيمان«

وب�إ�سن�ده عن اأبي عبد اهلل Q ق�ل:»من لم ياأت اهلل عزَّ وجلَّ يوم القيامة بما 

 .
(((

اأنتم عليه، لم ُيتقّبل منه ح�سنٌة، ولم يتجاوز له �سيِّئٌة«

وب�إ�سنـــ�ده عـــن اأبي عبـــد اهلل Q في حديث قـــ�ل: »واهلل ل���و اأّن اإبلي����س � لعنه 

���يِة والتكُب���ر عمر الّدني���ا ما نفعه ذل���ك، ول قبله اهلل ما  اهلل � �س���جد هلل بع���د المع�سِ

ل���م ي�س���جد لآدم كم���ا اأمره اهلل عّز وجّل اأن ي�س���جد له، َوكذلك هذه الأّمة العا�س���ية 

المفتونة بعد ترِكهم الإمام اّلذي ن�سبه نبيهم لهم، فلن يقبل اهلل لهم عماًل، ولن 

يرفع لهم ح�سنًة حتى ياأتوا اهلل من حيث اأمرُهم، ويتوّلوا الإمام اّلذي اأمرهم اهلل 

 .
(((

بوليته، ويدخلوا من الباب الذي فتحه اهلل ور�سوله لهم«

والأخب�ر في هذا المو�سوع وبهذا الم�سمون كثيرة، وي�ستف�د من مجموعه� اأّن ولية 

اأهـــل البيتR �ســـرط في قبول الأعم�ل عند اهلل �سبح�نـــه، بل هو �سرط في قبول 

الإيم�ن ب�هلل والنبّي الأكرم P ول ي�ستف�د كونه� �سرطً� في �سحة الأعم�ل كم� يقول 

)1)  الإمـــ�م الخميني }، الأربعون حديثً�، الحديث الث�لث والثالثون،ف�سل في بي�ن اأّن ولية اأهل البيت R �سرط 
لقبول الأعم�ل، �س 141 - 341.

)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، المجلد 2، �س 18.
)3)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج 1، �س 119.

)4)  م. ن، ج1، �س 119.
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بذلـــك بع�س الأعالم، بل الظ�هر اأّنه� لي�ست ب�سرط فـــي �سحة الأعم�ل، كم� ي�ستف�د 

ذلك من الرواي�ت الكثيرة مثل الرواية المذكورة في ب�ب عدم وجوب ق�س�ء المخ�لف 

عب�دتـــه اإذا ا�ستب�ســـر، عن اأبي عبـــد اهلل Q ق�ل: »كلُّ عمل عمل���ه وهو في حال 

���ِبِه و�س���اللته، ثّم َمنَّ اهلل عليه وعّرفه الولية فاإّنه ُيوؤَجر عليه اإلَّ الّزكاة فاإّنه  ُن�سْ

���الة والحّج  يعيدها، لأنَّه و�س���عها في غير مو�س���عها، لأنَّها لأهِل الولية، واأّما ال�سَّ

.
(((

يام فلي�س عليه ق�ساء« وال�سّ

وفي رواية اأخرى عن محمد بن حكيم ق�ل: »كنت عند اأبي عبد اهلل Q اإْذ دخل 

علي���ه كوفّي���ان كان���ا زيدّيين، فقال اإن���ا كّنا نقول بقول، واإّن اهلل م���ّن علينا بوليتك، 

���دقة، فاإّن  ���وم وال�سَّ ���الة وال�سَّ فهل ُيقبل �س���يء من اأعمالنا؟ فقال Q: »اأّما ال�سَّ

كاة فال لأنَّكم���ا اأبعدتما حّق امرٍء م�س���لم  اهلل يتبعكم���ا ذل���ك ويلح���ق بكم���ا، واأّما ال���زَّ

.
(((

واأعطيتماه غيره«

ذكر الق�ئل وفـــي بع�س الرواي�ت: »تعر�س اأعمال الّنا�س في كّل يوم خمي�س على 

ر�س���ول P، فيوؤج���ل النظ���ر فيه���ا حّتى ي���وم عرفة، وفي ذل���ك اليوم يلقي �س���لوات 

اهلل و�س���المه عليه نظره عليه ويجعل اأعماله هباءاً منثوراً. قيل اأعمال اأّي �س���خ�س 

. وهذه 
(((

تتحول كذلك؟ قال �س���لوات اهلل عليه اأعمال مبغ�سينا ومبغ�سي �سيعتنا«

الروايـــة تدّل على اأن الوليـــة �سرط في �سحة الأعم�ل كم� هـــو وا�سح. وعلى اأي ح�ل 

يكون هذا البحث خرجً� عن م�سوؤوليتن� والحمد هلل اأّوًل واآخرًا. 

الإم�م الخميني}

)1)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج1، �س 125.
)2)  م. ن، ج 1، �س 127.

)3)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 23، �س 345.



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يتعّرف اإىل معنى وحقيقة ال�سالة.1-

يبّ�  موقعية ال�سالة ودوره� يف �سري الإن�س�ن وتك�مله املعنوي.2-

يبّ� اأّن لل�سالة اآدابـــً� ظ�هريًة وب�طنيًة مبراع�ته� يتحّقق الهدف 3-

من ت�سريعه�.

ذكر اهلل األكبر

الدرس الثاني والعشرون
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األمر اإللهّي باالستعانة بالصالة

يقـــول اهلل تع�لى فـــي كت�بـــه العزيـــز:{ ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ   

. اإّن طلب العون والم�س�عدة، 
(((

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ}
اإّنم� يكون فيم� ل يقوى الإن�س�ن عليه وحده من المهّم�ت والنوازل، وحيث اإّنه ل معين 

في الحقيقة، ول ن��سر اإل اهلل �سبح�نه وتع�لى ف�إن الإن�س�ن الموؤمن ب�هلل تع�لى واليوم 

الآخـــر، يتوّجه اإليه ويدعوه ليك�سف له كربته ويق�سي له ح�جته، ف�لملك له، وهو على 

.
(((

كّل �سيء قدير{ ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ     پ پ       پ پ}

والعـــون علـــى المهّم�ت والنوازل التـــي يمكن اأن تنزل على الن��ـــس يكون من خالل 

اأمريـــن كم� ذكـــرت الآية ال�سريفـــة؛ الأول من خـــالل مق�ومة الإن�س�ن لهـــذه النوازل 

وال�سعـــ�ب ب�لّثب�ت وال�ستق�مـــة، وث�نيً� من خالل الّت�س�ل ب�هلل عـــّز وجّل، والإقب�ل 

عليـــه بوا�سطة ال�سالة. ف�لإقب�ل علـــى اهلل واللتج�ء اإليه يوقـــظ روح الإيم�ن، وينّبه 

الإن�ســـ�ن اإلى حقيقتـــه التي هي عين الفقـــر والتعّلق ب�هلل عـــّز وجّل:{ ۀ ہ ہ 

، ومح�ـــس ال�سعـــف والعجز،{ ڃ ڃ چ 
(((

ہ ہ  ھھ ھ ھ ے      ے}
ک  ڑک  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

)1)  �سورة البقرة، الآيت�ن: 45 – 46.
)2)  �سورة الملك، الآية: 1.
)3)  �سورة ف�طر، الآية: 15.
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. فال ي�ستغني ول يتكّبر بل يتوّجه اإليه عّز وجّل خ��سعً� ذلياًل معترفً� 
(((

ک      ک}
بعجـــزه وم�سكنته وتق�سيره، فيدعوه مخل�سً� له الديـــن كي يق�سي له حوائجه، ويفّك 

عنه �سيقه، وينجيه مّم� هو فيه.

وال�ســـالة هي اأ�سرف واأعـــّز و�سيلة لربط الإن�س�ن ب�لخ�لق جـــّل وعال، فهي تربط 

الإن�س�ن ب�لقدرة الالمتن�هية التي ل يقهره� �سي ء. وهذا الإح�س��س يبعث في الإن�س�ن 

القّوة على تحّدي الم�س�كل وال�سع�ب.

ف�لتوّجه اإلى ال�سالة والت�سّرع اإلى اهلل �سبح�نه يمنح الإن�س�ن ط�قة جديدة تجعله 

ق�درًا على مواجهة التحّدي�ت. فعن الإم�م ال�س�دق Q اأنه ق�ل: »ما يمنع اأحدكم 

���اأ ثّم يدخل الم�س���جد فيركع ركعتين  اإذا دخ���ل علي���ه غّم من غم���وم الّدنيا اأن يتو�سّ

 .
(((

 تعال���ى يق���ول:{ ۓ ۓ ڭڭ}
ّ

 فيهم���ا؟ اأم���ا �س���معت اهلل
ّ

يدع���و اهلل

���الة، ثّم تال  وعنـــه Q اأي�سً� قـــ�ل: »كان عل���ّي Q اإذا هاله اأمر ف���زع اإلى ال�سّ

. ف�ل�سالة اإذًا هـــي الرابطة الوثيقة 
(((

���الة« ���بر وال�سّ ه���ذه الآي���ة: وا�س���تعينوا بال�سّ

بين الخ�لق والمخلوق، وهي الب�عـــث على اطمئن�ن القلوب الم�سطربة والمتعبة{ ىت 

، واأ�س��س ل�سف�ء الب�طن وتنّور الروح. فكيف ل ي�سعر 
(((

يت   جث مث ىث}
ب�لقـــّوة وال�سفـــ�ء من ك�ن في مح�سر الحـــق تع�لى ج�ل�سً� بين يديـــه ين�جيه، ويكّلمه 

وي�ستمّد من في�سه المطلق ومواهبه ال�سنّية؟ 

وال�ستع�نـــة ب�ل�سالة لي�ست ب�لأمر ال�سهل، بل ل يقوى عليه� اإّل عب�ده الخ��سعون، 

الذين اآمنوا بلق�ء اهلل والرجوع اإليه كم� بّين عّز وجّل في اآخر الآية المب�ركة. ف�لخ��سع 

هو الإن�س�ن الّذليل في �سالته المقبل عليه� بقلبه والمتوّجه ب�سدق واإخال�س اإلى ربه. 

)1)  �سورة الروم، الآية: 54.
)2)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج8، �س138.

)3)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج3، �س480.
)4)  �سورة الرعد، الآية: 28.
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والخ�ســـوع ح�لة تن�س�أ في النف�س عندم� يبداأ الإن�ســـ�ن ب�لخروج من اأن�نّيته و�سيطنته، 

وكلمـــ� ازداد خروجه من اأن�نّيته ازداد انقي�دًا لرّبـــه، وكلم� ازدادت جهة النقي�د اإلى 

اهلل ازداد ا�ست�سعـــ�ره بعظمة اهلل والتـــذاذه بو�س�له وت�أّلمه من فراقه، وب�لت�لي يزداد 

خ�سوعـــً� فـــي �سالته حتى ت�سبح �سالته قـــّرة عينه، وتغدو راحتـــه فيه� كم� روي عن 

 وك�ن يقول عندم� يحين وقت 
(((

���الة« النبـــّي P اأّنـــه ق�ل: »ُجِعَل قّرُة عيني في ال�سّ

 .
(((

ال�سالة » اأِرْحَنا يا بالل«

حقيقة الصالة

ال�ســـالة هـــي رابطـــة ال�ستف��ســـة الدائمة مـــن اهلل تبـــ�رك وتع�لى منبـــع ومبداأ 

كّل الخيـــرات، وهـــي اأف�ســـل م� يتقّرب بـــه العبد اإلى اهلل عـــّز وجّل، كم� قـــ�ل اإم�من�
 

 ال�ســـ�دق Q: »م���ا اأعلم �س���يئا بع���د المعرفة اأف�س���ل من هذه ال�س���الة، األ ترى 

اأن العب���د ال�س���الح عي�س���ى ابن مري���م Q ق���ال:{ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ 

. وه���ي براق ال�س���ير ومرق���اة عروج الّروح اإلى اهلل �س���بحانه وتعالى، كما في 
(((

ڱ}
. وهي 

(((

الحديث الم�س���هور عن ر�س���ول اهلل P اأنه قال: »ال�سالة معراج الموؤمن«

، وهي ب�ب 
(((

عمـــود الديـــن كم� روي عـــن ر�سول اهلل P: »ال�س���الة عم���ود الدي���ن«

الرحمـــة الوا�سعـــة التي يظّلل اهلل تع�لى به� عبده من فـــوق راأ�سه اإلى اأفق ال�سم�ء وهو 

ق�ئم ي�سّلي بين يديه، فعن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل: »اإذا قام الم�سّلي اإلى ال�سالة 

نزلت عليه الرحمة من اأعنان ال�سماء اإلى اأعنان الأر�س، وحّفت به المالئكة، وناداه 

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 5، �س 321.
)2)   العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج79، �س193.

)3)  م.�س، ج3، �س264.
)4)  ال�سيـــخ ال�س�هـــرودي، النمـــ�زي، م�ستدرك �سفينة البح�ر، ج 6، �س 317، تحقيـــق وت�سحيح نجله ال�سيخ ح�سن بن 
النم�زي الن��سر موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي الت�بعة لجم�عة المدر�سين بقم الم�سرفة، 1419ه، ب�ب ف�سل ال�سالة.

)5)  الميرزا النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج7، �س 162.
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.
(((

ملك لو يعلم هذا الم�سّلي ما في ال�سالة ما انفتل«

ة به، وله حظٌّ ون�سيٌب منه� بح�سب مق�مه عند اهلل،  ولكّل اإن�س�ن �سالته المخت�سّ

ودرجـــة اإيم�نـــه وقربه منه عّز وجـــّل. فلي�س كّل من اأتى بهذه الفري�ســـة الإلهية مع م� 

ـــت به من المنزلـــة الرفيعة والف�سل، عرجت روحه نحـــو اهلل عّز وجّل، وا�ستحّق  خ�سّ

في�سه المطلق ورحمته الوا�سعة، لأّن لل�سالة اآدابً� و�سروطً� ينبغي مراع�ته� واللتزام 

بهـــ� حّتـــى ت�سبـــح معراجً� للـــروح الوالهة الب�حثـــة عن الكمـــ�ل وال�سعـــ�دة، والت�ئقة 

اإلـــى لقـــ�ء رّبه�. فعـــن النبّي الأكرم P قـــ�ل: »اإّن الرجلي���ن من اأّمت���ي يقومان في 

ال�س���الة وركوعهما و�س���جودهما واحٌد، واإّن ما بين �س���التيهما مثل ما بين ال�سماء 

.
(((

والأر�س«

سّر التفاوت في الصالة

فـــي الحديث عـــن النبي الأكرمP اأّنه ق�ل: »اإّن الرجلين م���ن اأمتي يقومان في 

، واإّن ما بين �س���التيهما مثل ما بين ال�سماء  ال�س���الة وركوعهما و�س���جودهما واحٌدّ

.
(((

والأر�س«

اإّن من�ســـ�أ هـــذا التف�وت في ال�سالة هو مراعـــ�ة اآداب ال�سالة و�سروطه� وعدمه. 

فلل�سالة اأحك�ٌم واآداٌب ظ�هرية هي �سورة ال�سالة؛ من الطه�رة، والقراءة، والقي�م، 

والركـــوع، وال�سجـــود، والت�سّهـــد، بمراع�تهـــ� يكون المكّلـــف قد اأّدى مـــ� افتر�سه اهلل 

 .
(((

عليـــه، فال يعّذب على تركه لل�ســـالة{ مج جح  مح جخ     حخ مخ جس   حس  خس مس   }

كمـــ� واأّن لهذه الفري�ســـة اأي�سً� اآدابً� و�سروطـــً� ب�طنية بمراع�ته� ي�ســـل الإن�س�ن اإلى 

كمـــ�ل ال�ســـالة، فت�سبح بحّق معراج روحـــه، وعمود دينه، واأف�سل مـــ� يتقّرب به اإلى 

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج3، �س264.
)2)  الميرزا النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج4، �س98.

)3)  م. ن، ج4، �س98.
)4)  �سورة المّدثر، الآيت�ن: 42 - 43.
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رّبـــه كمـــ� يقول اإم�من� الخمينـــي: »اإعلم اأّن لل�س���الة غير هذه ال�س���ورة لمعنى، ولها 

دون ه���ذا الظاه���ر باطن���اً، وكم���ا اأّن لظاهره���ا اآداباً ي���وؤدي عدم رعايته���ا اإلى بطالن 

ال�س���الة ال�س���ورّية )الظاهرية( اأو نق�س���انها، فاإّن لباطنها اآداباً قلبية باطنية يلزم 

م���ن ع���دم رعايته���ا بطالن اأو نق�س ال�س���الة المعنوّية، كما اأّن���ه برعاية تلك الآداب 

 .
(((

تكون ال�سالة ذات روح ملكوتي«

ونحن من خالل التدّبر في هذه الأح�ديث ال�سريفة والت�أّمل في ح�ل الأئمة الأطه�ر 

الذيـــن ك�ن يتغّير لون اأحدهـــم عندم� يحين وقت اأداء ال�ســـالة، وترتعد فرائ�سهم، 

ويغ�ســـى عليهم، ويذهلون عن كل م� �سوى اهلل ب�ســـورة ك�ملة، نفهم اأّن لهذه ال�سالة 

حقيقـــة وبعدًا اأخر غير البعد الظ�هري. فعن الإمـــ�م ال�س�دق Q: »كان علي بن 

الح�س���ين Q اإذا ق���ام اإل���ى ال�س���الة تغّي���ر لون���ه، فاإذا �س���جد لم يرفع راأ�س���ه حّتى 

. وفي عّدة الداعي روي: »اأّن اإبراهيم Q كان ُي�سمع تاأّوهه على 
(((

يرف�ّس عرقاً«

ح���ّد مي���ل حتى مدحه اهلل بقوله: اإّن اإبراهيم لحليم اأّواه، وكان في �س���الته ي�س���مع 

له اأزيز كاأزيز المرجل، وكذلك ي�س���مع من �س���در �س���يدنا ر�سول اهلل P مثل ذلك، 

.
(((

وكانت فاطمة O  تنهج في ال�سالة من خيفة اهلل«

فمـــن خالل الت�أّمل فـــي ح�ل الأولي�ء الكّمـــل �سلوات اهلل و�سالمـــه عليهم ن�ستنتج 

اأّن هـــذه ال�ســـورة الدنيوّية والهيئة الظ�هرّيـــة لل�سالة من قي�م وركـــوع و�سجود و... 

لي�ســـت هي حقيقة هذه العبـــ�دة الإلهية، حيث يمكن لأّي اإن�س�ن اأن يوؤّديه� وفق �سروط 

�سّحتهـــ� وكم�له� الظ�هري. فال معنى عنده� لذلك المقدار من تغّير الألوان وارتع�د 

الفرائ�ـــس والخـــوف والخ�سية مـــن الق�سور والتق�سيـــر. ول هي و�سفـــة العالج التي 

تنهـــى الإن�س�ن عن الفح�س�ء والمنكر، كم� قـــ�ل عّز وجّل{ ۉ ې ې ې 

)1)  الإم�م الخميني }، الآداب المعنوية لل�سالة، المقدمة، �س16.
)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج3، �س300.

)3)  الميرزا  النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج4، �س100.
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، لأنن� نجد اأّن هن�ك من ي�أتي بهذه الفري�سة الإلهية، ومع ذلك 
(((

ې   ىى}
ل نراه يتوّرع عن الفح�س�ء وفعل المنكر!!

بـــل لل�سالة حـــدود واآداب ب�طنّيـــة ومعنوّية بمراع�تهـــ� يفوز الإن�ســـ�ن ويكون من 

، ف�لآيـــة تربط ب�سكل 
(((

المفلحيـــن{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ}

�سريـــح ووا�سح بين الفالح وخ�سوع الإن�س�ن فـــي �سالته. والخ�سوع من اآداب ال�سالة 

و�سروطه� المعنوّية. �س�أل اأحد الأ�سقي�ء الإم�م ال�س�دق Q عن ال�سالة وحدوده� 

، فلـــو ك�نت الحدود 
(((

فقـــ�ل له: »لل�س���الة اأربعة اآلف حّد ل�س���ت تف���ي بواحد منها«

الأربعـــة اآلف هي من الحـــدود الظ�هرّية لل�سالة لم� ق�ل Q »ل�س���ت تفي بواحد 

منه���ا« لأّنه من الوا�ســـح اأّن ب�إمك�ن كّل �سخ�س اأن ي�أتي بـــ�لآداب والأفع�ل والحرك�ت 

الظ�هرّية لل�سالة.

اإذًا لل�ســـالة اآداٌب و�ســـروٌط ينبغي مراع�تهـــ� واللتزام به� حتـــى ت�سبح معراجً� 

للروح الوالهة الب�حثة عن الكم�ل وال�سع�دة، والت�ئقة اإلى لق�ء ربه�. 

)1)  �سورة العنكبوت، الآية: 45.
)2)  �سورة الموؤمنون، الآيت�ن: 1 – 2.

)3)   ال�سيد ابن ط�وو�س، فالح ال�س�ئل، �س 23.
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املفاهيم الرئي�سة

اهلل عـــّز وجـــّل ي�أمر عبـــ�ده ب�ل�ستع�نـــة ب�ل�ســـالة، وي�سفه� ب�أنه� مـــن الأمور   .1

ال�سعبة والثقيلة التي ل يقدر عليه� اإّل عب�ده الخ��سعون.

ال�سالة هي ذكر اهلل الأكبر، وهي رابطة ال�ستف��سة بين اهلل تع�لى والعبد.  .2

�سّر التف�وت بين الم�سّلين مرجعه اإلى تف�وتهم في مراع�ة اأحك�م ال�سالة.  .3

لل�ســـالة اأحك�ٌم ظ�هرية ُت�سقـــط مراع�ته� الواجب عن المكّلـــف، وله� اأحك�م   .4

ب�طنّية توؤدي مراع�ته� اإلى عروج روح الم�سّلي نحو ب�رئه�. 

ال�ستع�نة الحقيقية ب�ل�سالة تكون بمراع�ة اآدابه� و�سروطه�، وهي تنق�سم اإلى   .5

ق�سمين: ظ�هرية وب�طنية.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

لم�ذا عّدت ال�سالة في الإ�سالم عمود الدين؟  .1

2.  كيف ت�ستدّل على اأّن لل�سالة ظ�هرًا وب�طنً� في الإ�سالم؟

م� هو ال�سبب الأ�س��سي لتف�وت الم�سلين فيم� بينهم في �سالتهم؟  .3
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

(((
مأف��ل�م�عب�دة

اإّن لل�ســـالة اإجم�ًل مق�م�ت ومراتب، بحيث يكـــون ل�سالة الم�سّلي في كّل مرتبة 

فـــرق كبير عـــن المرتبة الأخرى، مثلم� اأّن لمق�مه )فيه�( فرقـــً� كبيرًا عن المق�م�ت 

الأخـــرى. فم� دام الإن�س�ن على �ســـورة الإن�س�ن، اأي اأّنه اإن�ســـ�ن ب�ل�سورة )ب�ل�سكل( 

ف�سالتـــه اأي�ســـً� تكون �سورة ال�سالة و�ســـالة �سكلّية. وف�ئدة هـــذه ال�سالة تنح�سر 

فـــي �سّحته� الفقهية وكونهـــ� مجزية �سورّيً� وفقهيً�. هـــذا اإذا اأق�مه� بجميع اأجزائه� 

و�ســـروط �سّحته� )الفقهية(، ولكنه� غيـــر مقبولة ول مر�سّية عند اهلل. اأّم� اإذا انتقل 

الإن�ســـ�ن من مرتبة الظ�هر اإلى الب�طن ومن ال�سورة )ال�سكل( اإلى المعنى، اكت�سبت 

�سالتـــه من الحقيقـــة عندئذ مقدار المرتبة التـــي تحقّق فيه�، بـــل اإّن الح�ل ينعك�س 

)فـــي عالقة الت�أثيـــر( بن�ء على م� تقّدمـــت الإ�س�رة اإليه مـــن اأّن ال�سالة هي مركب 

ال�سلـــوك وبـــراق ال�سير اإلى اهلل، فم� دامـــت �سالة الإن�س�ن هي �ســـورة ال�سالة، ولم 

يتحّقق الإن�س�ن في مرتبته� الب�طنية و�سّره�، ف�لإن�س�ن اأي�سً� هو )هن�( �سورة اإن�س�ن 

ولم يتحّقق بحقيقته.

اإذًا، ف�لميـــزان فـــي كمـــ�ل الإن�س�نيـــة وحقيقتهـــ� هو العـــروج ب�لمعـــراج الحقيقّي 

وال�سعود اإلى اأوج الكم�ل، والو�سول اإلى ب�ب اهلل بمرق�ة ال�سالة.

لـــذا يلزم على الموؤمن ب�لحـــّق والحقيقة وال�س�لك اإلى اهلل بقـــدم المعرفة اأن يعّد 

ة  ة والُعدَّ نف�سه لهذا ال�سفر المعنوّي والمعراج الإيم�ني، وي�سحب معه م� يلزم من الِعدَّ

والموؤونـــة والمعونة؛ ويبعد عـــن نف�سه موانع ال�سير وال�سفر وعقب�تهم�، واأن يطوي هذا 

الطريـــق مع الجنـــود الرب�نّيين والم�س�حب والموافق لكي يظـــّل م�سونً� محفوظً� من 

)1)  ال�سيخ جوادي اآملي، اأ�سرار ال�سالة، �س50.
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ال�سيط�ن وجنوده قّط�ع طريق الو�سول.

وح�سيلـــة مرادنـــ� هو اأّن لل�ســـالة ولجميع العب�دات ب�طنً� ولّبـــً� وحقيقة غير هذه 

ال�ســـورة والظ�هر والمج�ز، وهذا ث�بت عن طريق العقل، وهن�ك �سواهد نقلّية كثيرة 

عليه ل ي�سع المج�ل في هذه الأوراق لذكره� جميعً�، وهن� نتبّرك بذكر بع�سه�:

فمنهـــ� الحديث الم�سهور »ال�س���الة معراج الموؤم���ن« وتتفّتح - من التفّكر والتدّبر 

فـــي هذا الحديـــث ال�سريف - اأبواب لأهلـــه نحن محجوبون ومحرومـــون من اأكثره�. 

وجميع البي�ن�ت المتقّدمة ت�ستف�د من هذا الحديث ال�سريف.

ومنه� الحديث ال�سريف المروّي في الك�في ب�إ�سن�ده عن اأبي عبد اهلل Q ق�ل: 

»العب���ادة ثالث���ة: ق���وم عبدوا اهلل ع���ّز وجّل خوفاً فتل���ك عبادة العبي���د، وقوم عبدوا 

اهلل تبارك وتعالى طلباً للثواب فتلك عبادة الأجراء، وقوم عبدوا اهلل حباً له فتلك 

.
(((

عبادة الأحرار، وهي اأف�سل العبادة«

ال�سيخ جوادي الآملي

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س84.



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

ي�ستـــدّل على اأّن ح�ســـور القلب يف ال�سالة �ســـرط اأ�س��سي لقبوله� 1-

وحتّقق الهدف من ت�سريعه�.

يبّ� ال�سبيل اإىل حت�سيل ح�سور القلب يف ال�سالة.2-

يبـــّ� اأن تعليـــم امل�سّلي وتفهيـــم قلبه ملع�ين الآيـــ�ت والأذك�ر التي 3-

يتلوه� يف �سالته من اأهّم اآداب ال�سالة املعنوية.

الدرس الثالث والعشرون

آداب الصالة المعنوية
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لل�ســـالة كم� ذكرنـــ� اآدابّ� ظ�هريـــة واأخرى معنويـــة، تعّر�سن� اإلـــى بع�س الآداب 

الظ�هريـــة لل�ســـالة في الدر�س ال�س�بـــق، وفي هذا الدر�س �سوف ن�سيـــر اإلى نبذة من 

اآدابه� المعنوية وهي:

التوّجه إلى عّز الربوبّية وذّل العبوديّة

من الآداب القلبّية في العب�دات ب�سكل ع�ّم وال�سالة ب�سكل خ��ّس التوّجه اإلى »عّز 

الربوبي���ة وذّل العبودي���ة«. بمعنى اأن يكون فقر الإن�ســـ�ن و�سعفه وعجزه م�ثاّل دائمً� 

بيـــن عينيه وهـــو في محراب الط�عة والعبـــ�دة هلل عّز وجّل. وفـــي المق�بل نظره على 

الدوام �س�خ�س نحو غنى الحق تع�لى وعظمته.

فمن الآداب الأ�س��سية والمهمة جدًا في ال�سالة، اأن ي�ستح�سر الم�سلِّي دائمً� وهو 

واقـــٌف بين يدي اهلل ذّله وعبوديته وفقره و�سعفه، وغنـــى الحّق وكم�له وعّزته{ ۀ 

. لأّن العبوديـــة المطلقة هلل �سبح�نه 
(((

ہ ہ ہ ہ  ھھ ھ ھ ے      ے} 
وتع�لـــى هي مـــن اأعلى مراتب الكمـــ�ل واأرفع مق�مـــ�ت الإن�س�نّية،{ ٱ ٻ ٻ 

.
(((

ٻ} 

)1)  �سورة ف�طر، الآية: 15.
)2)  �سورة الإ�سراء، الآية: 1.
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بـــل لن ي�سل اأحد اإلـــى هذا المق�م الإن�س�نـــي ال�س�مخ اإلَّ من و�ســـم ن��سيته بهذه 

ال�سمـــة كم� قـــ�ل ال�س�دقQ: »العبودية جوه���رة، كنهها الربوبي���ة، فما فقد في 

. وي�سير 
(((

العبودية وجد في الربوبية، وما خفي من الربوبية اأ�سيب في العبودية«

الإم�م الخميني } اإلى هذه الحقيقة ب�لقول:

»فمن �سعى بخطوة العبودية، وو�سم نا�سيته ب�سمة ذّلها، �سيجد �سبيل الو�سول 

اإل���ى ع���ّز الربوبي���ة. وطريق الو�س���ول اإلى الحقائ���ق الربوبية هو ال�س���ير في مدارج 

العبودية؛ فما فقد من الإنّية والأنانية في عبودّيته يجده في ّظل حمى الربوبية، 

حت���ى ي�س���ل اإلى مق���اٍم يكون الحق تعالى �س���معه وب�س���ره ويده ورجله. فاإذا اأ�س���قط 

العب���د ت�س���رفاته و�س���ّلم مملكة وج���وده كلها اإلى الح���ق وخّلى بين البيت و�س���احبه 

وفني في عّز الربوبية فحينئذ يكون المت�سّرف في الدار �ساحبها فت�سير تدبيراته 

تدبيراٍت اإلهية، فيكون ب�س���ره ب�س���راً اإلهياً وينظر بب�س���ر الحق ويكون �سمعه �سمعاً 

اإلهياً في�س���مع ب�س���مع الحق. وبمقدار ما تزداد ربوبية النف�س ويكون عّزها غايًة في 

نظره، ينق�س من عّز الربوبية، لأّن هذين: اأي عّز العبودية وعز الربوبية متقابالن 

.
(((

الدنيا والآخرة �سّرتان«

الخشوع

وهو من الآداب المعنوية المهّمة لل�سالة وهو ح�لٌة تح�سل في قلب الم�سّلي. ومعنى 

الخ�سوع هو الخ�سوع الت�م الممزوج ب�لحّب والخوف كم� يقول الإم�م الخميني}: 

»م���ن الأم���ور ال�س���رورية لل�س���الك والالزمة لجميع العبادات ل �س���يما ال�س���الة هو 

. ومن�س�أ هذا 
(((

الخ�س���وع، وحقيقت���ه الخ�س���وع الت���ام المم���زوج بالح���ّب اأو الخ���وف«

.(Q 1)   م�سب�ح ال�سريعة، ب�ب العبودية)من�سوب لالإم�م ال�س�دق(
)2)  الإمـــ�م الخمينـــي }، الآداب المعنوية لل�ســـالة، الف�سل الأول، في التوجه اإلى عـــّز الربوبية وذّل العبودية، �س 

.34 - 33
)3)  الإم�م الخميني }، الآداب المعنوية لل�سالة، في بي�ن الخ�سوع، �س 40.
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الخ�ســـوع هو اإدراك عظمة الحق تع�لى وجاللـــه. ف�لخ�سوع يح�سل من اإدراك عظمة 

الجـــالل والجمـــ�ل و�سطوتهم� وهيبتهم�. والم�سّلي يجـــب اأن يكون في �سدد تح�سيل 

ح�لـــة الخ�ســـوع فـــي �سالتـــه، لأّن اهلل تع�لـــى جعـــل الخ�سوع فـــي ال�سالة مـــن حدود 

. وعن الإم�م
(((

 الإيمـــ�ن وعالئمـــه{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ} 

 ال�س�دق Q ق�ل: »اإذا دخلت في �سالتك فعليك بالتخ�ّسع والإقبال في �سالتك، 

.
(((

فاإن اهلل تعالى يقول:{ ٻ پ پ پ پ}«

وتح�سيـــل ح�لة الخ�سوع يكون بتفهيم القلب وتلقينـــه عظمة الحّق وجالله وبه�ئه 

وجم�له جّلت عظمته، كم� يقول الإم�م الخميني}: »اإذا علم الإن�سان بالبرهان اأو 

ببي���ان الأنبي���اء R عظمة اهلل وجماله وجالله، فال بّد اأن يذّكر القلب بها حتى 

.
(((

يدخل الخ�سوع �سيئاً ف�سيئاً في القلب«

الطمأنينة

وهـــي مـــن الآداب المعنويـــة لل�سالة اأي�ســـً�. والمق�ســـود منه� اأن ي�أتـــي الم�سّلي 

ب�لعبـــ�دة مع �سكـــون القلب واطمئن�ن الخ�طر، لأّن القلـــب اإذا لم يطمئّن وي�سكن فلن 

ِتي بهـــ� والقلب م�سطرٌب 
ُ
يكـــون لـــالأذك�ر والعب�دات فيـــه اأي ت�أثير. لأن العبـــ�دة اإذا اأ

ومتزلـــزل، فلـــن يت�أثر القلب به� ولن يتف�عل معه�. في حيـــن اأّن الهدف الأ�س��سي من 

تكرار العب�دات والأذك�ر هو اأن يت�أثر القلب به�، حّتى يت�سّكل ب�طن الم�سّلي مع حقيقة 

الذكر والعب�دة ويّتحد قلبه بروح العب�دة.

يقول الإم�م الخميني }  في هذا ال�سدد:

»م���ن الآداب القلبّي���ة الهاّم���ة ف���ي العب���ادات خ�سو�س���اً م���ا يتمّي���ز منه���ا بالذكر، 

)1)  �سورة الموؤمنون، الآيت�ن: 1 – 2.
)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س 200.

)3)  الإم�م الخميني }، الآداب المعنوية لل�سالة، المق�لة الأولى، الف�سل الث�لث، �س 47.
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الطماأنين���ة. فه���ي اإ�س���ارٌة اإل���ى اأداء ال�س���الك العب���ادة ب�س���كينة قلٍب، واطمئن���ان بال. 

فال�س���الك اإذا ق���ام ب���اأداء تل���ك الأعم���ال وه���و ف���ي حالٍة من ا�س���طراب القل���ب وعدم 

ال�س���تقرار، ف���اإّن القلب لن يتفاعل معها ولن تح�س���ل منها اآث���اٌر على ملكوته، ولن 

تعك����س حقيقة العبادة ال�س���ورة الباطنية للقلب. فاإّن اأح���د الأهداف المنظورة من 

تك���رار العب���ادات والإكثار من الأذكار والأوراد ه���و جعل القلب متاأثراً بها ومتفاعاًل 

معها، حتى ت�س���ّكل حقيقة الذكر والعبادة باطن ال�س���الك �س���يئاً ف�سيئاً، وتجعل قلبه 

مّتحداً مع روح العبادة، غير اأّن القلب ما لم يّت�سف بالطمئنان وال�سكينة والوقار، 

فاإّن الأذكار لن توؤّثر فيه ولن ت�سري من حدود الظاهر ومن ملك البدن اإلى ملكوت 

. ويذكر الإم�م }  
(((

النف�س وباطنها، ولن ينال القلب حّظه من حقيقة العبادة«

مث�ًل عمليً� على كيفّية تمرين القلب على تح�سيل الطم�أنية فيقول:

»اإذا قال اأحٌد الّذكر ال�س���ريف )ل اإله اإل اهلل محمد ر�س���ول اهلل( ب�س���كينة القلب 

واطمئنانه، وراح يعّلم القلب هذا الذكر ال�سريف، فاإّن ل�سان القلب ينطق بالتدريج 

.
(((

حتى ي�سبح ل�سان الظاهر تابعاً لل�سان القلب«

التفهيم

وهـــو مـــن الآداب القلبية المهمـــّة لل�سالة اأي�ســـً�، ومعن�ه اأن يفّهـــم الم�سّلي قلبه 

ويعّلمه مع�ني م� يقوله، فيفهمه مع�ني الآي�ت والأذك�ر التي يتلوه� في �سالته، بح�سب 

ط�قتـــه وقدرته. فقد ق�ل اأميـــر الموؤمنين Q في معر�س حديثـــه عن اآداب تالوة 

 .
(((

القراآن...: »ولكن اقرعوا به قلوبكم القا�سية، ول يكن هّم اأحدكم اآخر ال�سورة«

والحـــّد الأدنى من التفهيم اأن يفهم الم�سّلي القلب المعنى الإجم�لّي، وهو اأّن القراآن 

كالم اهلل والأذك�ر مذكـــراٌت ب�لحـــّق تع�لـــى، واأّن العب�دات اإط�عٌة لأمـــر الرّب. يقول 

)1)  الإم�م الخميني }، الآداب المعنوية لل�سالة، في بي�ن الطم�أنينة، �س 13.
)2)  م. ن، المق�لة الأولى، الف�سل الرابع، �س 31.

)3)   الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج6، �س207
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الإم�مQ:»التفهي���م م���ن الآداب القلبي���ة للعب���ادات ل �س���يما الت���ي تتمّي���ز منه���ا 

بالذكر، ويكون باأن يت�س���ّور الإن�س���ان قلبه في بداية الأمر كطفٍل لم ينطلق ل�س���انه 

بع���د، واأّن علي���ه اأن يعّلمه النطق. فيقوم بتعليم القلب كل ذكٍر من الأذكار، وكل ورٍد 

من الأوراد، وكل حقيقٍة من حقائق العبادة، وكل �س���رٍّ من اأ�س���رارها بمنتهى الدقة. 

وي�سعى في تفهيمه الحقيقة التي يدركها هو في كّل مرتبة من مراتب الكمال التي 

يكون فيها. والنتيجة المتوّخاة من هذا التفهيم اأّن ل�سان القلب �ستحّل عقدته بعد 

.
(((

مدٍة من المواظبة عليه وي�سبح القلب ذاكراً ومتذّكراً«

حضور القلب في الصالة

»وه���و م���ن الآداب القلبية المهّمة الذي يمك���ن اأن يكون كثيٌر من الآداب مقدمًة 

ل���ه، والعب���ادة بدون���ه لي�س لها روح، وهو بنف�س���ه مفت���اح قفل الكم���الت، وباب اأبواب 

 كمـــ� يقـــول اإم�من� الخمينـــي }. والمق�سود من ح�ســـور القلب في 
(((

ال�س���عادات«

ال�ســـالة اأن ل يكـــون القلب غ�فاًل و�س�هيـــً� اأثن�ء العب�دة. فعـــن ر�سول اهلل P ق�ل: 

. ف�لإن�س�ن الم�سلي عندم� 
(((

»اعب���د اهلل كاأن���ك ت���راه، واإن لم تكن ت���راه فاإنَّه ي���راك«

يقـــف بيـــن يدي اهلل تع�لى لل�سالة يجب اأن تكون جميـــع م�س�مع قلبه م�سدودة اإل عن 

الحـــق تع�لـــى، فال يقبل ول يتوّجه في فكره وعقله وقلبـــه اإّل اإليه عّز وجّل. عن الإم�م 

ال�س�دق Q اأّنه ق�ل: »اإذا اأحرمت في ال�سالة فاأقبل اإليها، لأّنك اإن اأقبلت اأقبل 

اهلل اإلي���ك، واإن اأعر�س���ت اأعر����س اهلل عنك، فربما ل يرفع من ال�س���الة اإلَّ ثلثها اأو 

 .
(((

ربعها اأو �سد�سها بقدر ما اأقبل اإليها، واإن اهلل ل يعطي الغافل �سيئاً«

)1)  الإم�م الخميني }، الآداب المعنوية لل�سالة، الف�سل ال�س�بع، في بي�ن التفهيم، �س 42. 
)2)  م.ن، المق�لة الأولى،الف�سل الث�من، �س 72.

)3)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج25، �س204.
)4)   الميرزا النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج3، �س57.



314

ة
قي

ال
خ

لأ
� 

ة
بي

رت
��

يف 
 �

�
و

در

موانع حضور القلب في الصالة

واأّم� م� يمنع من ح�سور القلب في ال�سالة فهم� اأمران اأ�س��سّي�ن كم� يقول الإم�م 

الخميني }: ت�سّتت الخي�ل وحّب الدني�:

»وربمـــ� يكون ت�سّتت الخ�طر والم�نـــع عن ح�سور القلب من الأمور الب�طنية. وهذا 

على نحو كّلي له من�س�آن اأ�س��سي�ن، ترجع معظم الأ�سب�ب اإليهم�:

الأّول: اأّن ط�ئـــر الخيـــ�ل هو بنف�سه فّرار، كع�سفـــوٍر يقفز من غ�سٍن اإلى غ�سٍن. 

وهـــذا لي�ـــس مرتبطً� بحّب الدني� والتوّجـــه اإلى الأمور الدنّيـــة والم�ل الدنيوي، 

بل كـــوُن الخي�ِل فّرارًا م�سيبٌة ُيبتلى به� حّتى التـــ�رك للدني�. وتح�سيل �سكون 

الخ�طـــر وطم�أنينـــة النف�ـــس وتوّقـــف الخي�ل من الأمـــور المهمـــة التي يح�سل 

ب�إ�سالحه� العالج القطعّي.

الثان���ي: هو حّب الدني� وتعّلق الخ�طر ب�لحيثي�ت الدنيوّية التي هي راأ�س الخط�ي� 

واأّم الأمرا�ـــس الب�طنّية. وهو �سوك طريق اأهل ال�سلوك ومنبع الم�سيب�ت. وم� 

دام القلب متعّلقً�، ومنغم�سً� في حّب الدني�، ف�لطريق لإ�سالح القلوب م�سدوٌد، 

 .
(((

وب�ب جميع ال�سع�دات في وجه الإن�س�ن مغلق«

النشاط والبهجة

الإتيـــ�ن ب�لعب�دة عن ن�ســـ�ٍط وبهجة له ت�أثٌير وا�سٌح واأكيٌد علـــى روح الإن�س�ن، كم� 

يقول الإم�م الخميني}: »من الآداب القلبية لل�سالة و�سائر العبادات وله نتائج 

ح�س���نة بل هو موجٌب لفتح بع�س الأبواب وك�س���ف بع�س اأ�سرار العبادات، اأن يجتهد 

ال�سالك في اأن تكون عبادته عن ن�ساٍط وبهجة في قلبه وفرح وانب�ساط في خاطره، 

. وقد اأ�س�ر 
(((

ويحترز احترازاً �سديداً من الإتيان بالعبادة مع الك�سل واإدبار النف�س«

)1)  الإم�م الخميني }، الآداب المعنوية لل�سالة، الف�سل الع��سر، في بي�ن تح�سيل ح�سور القلب، �س 55.
)2)  م. ن، الف�سل ال�س�د�س، في بي�ن الن�س�ط والبهجة، �س 73.
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الب�ري عّز وجّل اإلى هذا الأدب في الكت�ب الإلهي الكريم في قوله:{ ى ائ ائ   

.
(((

ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ} 
واأ�سير في الرواي�ت اأي�سً� اإلى هذا الأدب، فعن الإم�م ال�س�دق Q اأّنه ق�ل: »ل 

.
(((

ُتكرهوا اإلى اأنف�سكم العبادة«

وعنـــه Q ق�ل: »قال ر�س���ول اهلل P: »يا علّي: اإَنّ هذا الدي���ن متيٌن فاأوغل 

.
(((

فيه برفقٍ، ول تبّغ�س اإلى نف�سك عبادة رّبك«

وفـــي الحديث عن الإمـــ�م الع�سكريQ: »اإذا ن�س���طت القل���وب فاأودعوها، واإذا 

.
(((

نفرت فوّدعوها«

)1)  �سورة التوبة، الآية: 54.
)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س86.

)3)  م. ن، ج2، �س87.
)4)  الميرزا النوري، م�ستدرك  الو�س�ئل، ج 1، �س 144.
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املفاهيم الرئي�سة

1. ينبغـــي للع�بـــد والم�سّلـــي اأن ي�ستح�سر ذّلـــه وفقره وغنى الحـــّق وعظمته على 

الدوام، لكي ل يخرج عن اأدب العبودية في مح�سر اهلل عّز وجّل.

2. النظـــر الدائـــم اإلـــى ذّل النف�س وعظمة الحـــّق تع�لى يتوّلد منـــه ح�لة الخ�سوع 

والطم�أنينة.

3. الخ�ســـوع هو ح�لٌة تح�سل في قلب الم�سّلي، ومعن�ه هو الخ�سوع الت�م الممزوج 

ب�لحّب والخوف.

4.  الطم�أنينـــة هي اأن ي�أتي الم�سّلي ب�لعب�دة مع �سكون القلب واطمئن�ن الخ�طر، 

لأّن القلب اإذا لم يطمئن وي�سكن فلن يكون لالأذك�ر والعب�دات فيه اأي ت�أثير.

5. علـــى الم�سّلي اأن يعمد دائمً� اإلى تفهيم القلـــب وتلقينه مع�ني الأذك�ر والآي�ت 

الإلهية واأن ل ي�أذن له ب�لغفلة وال�سهو عند اإتي�نه ب�لعب�دة.

مـــن اأهّم موارد واأ�سب�ب الغفلة وال�سهو اأثن�ء العب�دة ت�ستت الخي�ل ب�سبب كثرة   .6

الن�سغ�ل ب�لدني� وتعّلق القلب به�.

من الآداب المعنوية المهمة لل�سالة ال�سعي دائمً� لالإتي�ن به� عن ن�س�ٍط وبهجة   .7

لم� لهذا الأمر من ت�أثير وا�سح واأكيد على روح الإن�س�ن.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

ا�ســـرح معنى هـــذا الحديـــث الوارد عـــن الإمـــ�م ال�ســـ�دقQ: »العبودية   .1

جوه���رة كنهه���ا الربوبية، فما ُفقد في العبودية ُوجد في الربوبية، وما خفي 

�سيب في العبودية«.
ُ
من الربوبية اأ

م� معنى ح�سور القلب في ال�سالة؟ وكيف يتحقق؟  .2

لم�ذا اعتبر الإتي�ن ب�لعب�دة عن �سرور وبهجة من اآداب ال�سالة المعنوية؟  .3
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

(((
لعرمج�م�رو��

لُيعلـــم اأّن القلـــب بح�سب فطرتـــه اإذا تعّلق ب�سيٍء واأحّبه يكـــون ذاك المحبوب قبلًة 

لتوّجهه. واإن �سغله اأمٌر ومنعه من التفّكر في ح�ل المحبوب وجم�ل المطلوب، فبمجّرد 

اأن يخّف ال�ستغ�ل ويرتفع ذلك الم�نع، يطير القلب �سطر محبوبه فورًا ويتعّلق بذيله، 

ف�أهـــل المع�رف واأربـــ�ب الجذبة الإلهّيـــة اإذا ك�نت قلوبهم قوية وك�نـــوا متمّكنين في 

الجذبة والحّب ي�س�هدون في كل مراآٍة جم�ل المحبوب وفي كّل موجوٍد كم�ل المطلوب 

ويقولون: »ما راأيُت �سيئاً اإلَّ وراأيُت اهلل فيه ومعه«.

واإذا قـــ�ل �سيدهم: »اإّنه َلُيغان على قلبي واإّني لأ�س���تغفر اهلل في كّل يوم �س���بعين 

 فذلـــك لأّن م�س�هدة جم�ل المحبوب في المـــراآة خ�سو�سً� المرائي الكدرة، 
(((

م���رة«

كمـــراآة اأبي جهـــل هي بنف�سه� موجبة للكدورة في قلوب الكّمل. واإذا ك�نت قلوبهم غير 

قّويـــة وك�ن ال�ستغ�ل ب�لكثـــرات م�نعً� من الح�سور، فبمجـــرد اأن يقّل ال�ستغ�ل تطير 

قلوبهم اإلى وكر قد�سه وتتعلق بجم�ل الجميل.

وب�لن�سبـــة لطالب غير الحّق، الذين هم عند اأهل المعرفة طالب دني�، ف�إّن كل م� 

يطلبونه يتوّجهون اإليه ويتعّلقون به. فهوؤلء اإّن ك�نوا مفرطين في حّب محبوبهم، وك�ن 

حـــّب الدني� اآخذًا بمج�مع قلوبهم، فـــال ُي�سلبون عن التوّجه اإليه في اأي وقت ويعي�سون 

مع جم�ل محبوبهم في كّل ح�ل ومع كل �سيء.

واّم� اإذا ك�ن حّبهم قلياًل، ف�إّن قلوبهم في وقت الفراغ �سترجع اإلى محبوبه�. اأولئك 

الذيـــن يكون فـــي قلوبهم حّب المـــ�ل والري��سة وال�سرف، ف�إّنهـــم ي�س�هدون مطلوبهم 

)1)  الإم�م  الخميني }، الآداب المعنوية لل�سالة، �س 60.
)2)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج25، �س204.
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فـــي المن�م اأي�ســـً�، ويتفّكرون في محبوبهم في يقظتهم. وم� دامـــوا م�سغولين ب�لدني� 

فهـــم في عن�ٍق مـــع محبوبهم. ف�إذا ح�ن وقت ال�سالة وح�سل للقلب فراغ، ف�إّنه يتعلق 

بمحبوبـــه فورًا. فك�أّنم� تكبيرة الإحرام هي مفتـــ�ح دك�ن اأو رافعة للحج�ب بينه وبين 

محبوبه، فيتنّبه وقد �سّلم في �سالته وم� توّجه اإليه� اأ�ساًل، وقد ك�ن في تم�م ال�سالة 

مع�نقً� هّم الدني�.

فلهذا نرى �سالتن� على مدى اأربعين اأو خم�سين �سنة لم توؤّثر في قلوبن� غير الظلمة 

والكدورة.. وم� هو معراج قرب جن�ب الحّق وو�سيلة الأن�س بذلك المق�م المقد�س قد 

�س�ر �سببً� لهجرن� �س�حة القرب، واأبعدن� عن العروج اإلى مق�م الأن�س م�س�ف�ت طويلة. 

ولـــو ك�ن في �سالتن� رائحًة مـــن العبودية، لك�نت ثمرته� المتربة والتوا�سع، ل العجب 

والكبر والفتخ�ر، التي يكون كل واحٍد منه� �سببً� م�ستقاًل لهالك الإن�س�ن و�سق�وته.

وب�لجملة، ف�إّن قلوبن� لم� ك�نت مختلطًة بحب الدني�، ولي�س له� مق�سد ول مق�سود 

غيـــر تعميرهـــ�، فال مح�لـــة اأن يكون هذا الحـــّب م�نعً� من فراغ القلـــب وح�سوره في 

ذلك المح�سر القد�سّي، وعالج هذا المر�س المهلك والف�س�د المبيد هو العلم والعمل 

الن�فع�ن.

الإم�م الخميني }





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يبـــّ� اأّن الدع�ء من اأهّم م�س�ديق العب�دة التي تقّرب الإن�س�ن من 1-

اهلل تع�ىل.

يتعّرف اإىل اآداب الدع�ء.2-

يذكر اأهم املوانع التي حتول دون ا�ستج�بة الدع�ء. 3-

الدعاء وسيلة الوصال

الدرس الرابع والعشرون
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قيمة الدعاء

الدعـــ�ء هـــو اإقب�ل العبد علـــى اهلل، والإقب�ل علـــى اهلل هو روح العبـــ�دة، والعب�دة 

هـــي الغ�ية من خلق الإن�س�ن. هـــذه النق�ط الثالث تج�ّسد لن� قيمة الدع�ء وتو�سح لن� 

حقيقتـــه. ف�لقراآن الكريم �سّرح ب�ســـكٍل وا�سح اأّن العب�دة هي الغ�ية من خلق الإن�س�ن 

 وقيمـــة العب�دة اأّنه� ت�سّد الإن�س�ن 
(((

حيـــث ق�ل:{ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ} 

اإلى اهلل وتربطه به تع�لى.

ولذلـــك ف�إّن ق�ســـد التقّرب اإلى اهلل فـــي العب�دة اأمٌر جوهري فـــي تحقيقه�، ومن 

دونـــه ل تكون العب�دة عب�دة. ف�لعب�دة في حقيقتهـــ� حركٌة اإلى اهلل، واإقب�ٌل على اهلل، 

وق�ســـٌد لوجه اهلل، وابتغ�ٌء لمر�س�ته. والدع�ء هو فـــي الحقيقة اإقب�ٌل على اهلل، ومن 

اأبـــرز م�س�ديق الن�سداد والرتب�ط به عّز وجـــّل، ول يوجد في العب�دات عب�دة تقّرب 

الإن�ســـ�ن اإلـــى اهلل اأكثر من الدعـــ�ء. عن الإمـــ�م ال�س�دق  Q اأّنه قـــ�ل: »عليكم 

.
(((

بالدعاء، فاإنكم ل تتقربون بمثله«

وكلمـــ� ك�نت ح�جة الإن�س�ن اإلـــى اهلل اأعظم وفقره اإليه تع�لى اأ�سّد وا�سطراره اإليه 

اأكثـــر يكون اإقب�له في الدع�ء على اهلل اأكثر. والن�سبة بين اإح�س��س الإن�س�ن بفقره اإلى 

)1)  �سورة الذاري�ت، الآية: 56.
)2)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج93، �س293.
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اهلل وا�سطراره اإليه تع�لى، وبين اإقب�ل الإن�س�ن عليه �سبح�نه في الدع�ء ن�سبة طردية. 

ف�إّن الح�جة والإ�سطرار يلجئ�ن الإن�س�ن اإلى اهلل، وبقدر م� ي�سعر بهذه الح�جة يكون 

اإقب�له على اهلل، كم� اأّن العك�س كذلك اأي�سً�.

. اإّن الإن�س�ن 
(((

يقول اهلل تع�لى في كت�به الكريم:{ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ} 

ليطغى ويعر�س عن اهلل بقدر م� يتراءى له اأنه قد ا�ستغنى، ويقبل على اهلل بقدر م� يعي من 

فقره وح�جته اإلى اهلل. وتعبير القراآن دقيق{ ڳ ڱ  ڱ}، فال غنى لالإن�س�ن عن اهلل، بل 

، ولكن 
(((

الإن�ســـ�ن فقٌر كّله اإلى اهلل{ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھھ ھ ھ ے      ے} 

يتراءى له اأّنه قد ا�ستغنى، وغرور الإن�س�ن هو الذي يخّيل اإليه ذلك. ف�إذا تراءى له اأّنه قد 

ا�ستغنى عن اهلل، اأعر�س ون�أى بج�نبه وطغى. ف�إذا م�ّسه ال�سر واأح�ّس ب�ل�سطرار اإلى اهلل 

ع�د واأقبل اإليه. الدع�ء في الحقيقة هو اإقب�ٌل على اهلل. ومن يدع اهلل تع�لى ويت�سّرع اإليه 

فـــال بّد اأن يقبل عليه تع�لـــى، وهذا الإقب�ل هو حقيقة الدع�ء وجوهر قيمته. ف�لدع�ء اإذًا 

جوهر العب�دة وروحه�، ف�إّن الغ�ية من خلق الإن�س�ن العب�دة، والغ�ية من العب�دة الن�سداد 

اإلى اهلل. والدع�ء يحقق هذا الن�سداد والرتب�ط من اأو�سع الأبواب وب�أقوى الو�س�ئل. فعن 

. ولأّن حقيقة 
(((

النبي الأكرم P اأّنه ق�ل: »الدعاء مخ العبادة، ول يهلك مع الدعاء اأحد«

 الدع�ء هي الإقب�ل على اهلل ك�ن الدع�ء اأحب الأ�سي�ء عند اهلل واأكرمه� عنده. عن ر�سول

.
(((

 اهللP: »ما من �سيء اأكرم على اهلل تعالى من الدعاء«

و�سئـــل الإم�م الب�قـــرQ اأي العب�دة اأف�سل؟ فق�ل: »ما من �س���ي ء اأف�س���ل عند 

َل وُيطلب مما عنده وما اأحد اأبغ�س اإلى اهلل عّز وجّل مّمن 
َ
اهلل عّز وجّل من اأن ُي�ْساأ

.
(((

ي�ستكبر عن عبادته ول َي�ساأُل ما عنده«

)1)  �سورة العلق، الآيت�ن: 6 – 7.
)2)  �سورة ف�طر، الآية: 15.

)3)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج93، �س300.
)4)  م. ن، ج90، �س294.

)5)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س466.



325

�
��
�
و
م�
ا�
ي�
��
و
ء�
ع�
ق
م�

آداب الدعاء وشروطه

لكل عب�دة اآداٌب و�سروٌط ل بّد من مراع�ته� لتحقيق الثمرة المرجّوة منه� وكذلك 

الدعـــ�ء. فمـــ� لم يت�أدب الإن�س�ن بـــ�آداب الدع�ء فال ينتظر اإج�بـــة دع�ئه ول ال�سكينة 

الروحيـــة والراحة النف�سية التي ين�له� الداعي ع�دًة. فعن الإم�م ال�س�دق Q اأّنه 

ق�ل: »احفظ اأدب الدعاء وانظر من تدعو، كيف تدعو، ولماذا تدعو، وحّقق عظمة 

اهلل وكبرياءه، وعاين بقلبك علمه بما في �سميرك واّطالعه على �سرك وما تكون 

فيه من الحق والباطل، واعرف طرق نجاتك وهالكك كيال تدعو اهلل تعالى ب�سيء 

فيه هالكك واأنت تظن اأّن فيه نجاتك، قال اهلل تعالى{ چ چ چ  چ ڇڇ 

ڇ ڇ  ڍ}، وتفّكر ماذا ت�ساأل ولماذا ت�ساأل... فاإْن لم تاأِت ب�سرط الدعاء فال 
تنتظ���ر الإجاب���ة، فاإّنه يعلم ال�س���ّر واأخفى، فلعلك تدعوه ب�س���يٍء قد علم من �س���رك 

 .
(((

خالف ذلك«

اأم� اآداب الدع�ء و�سروطه فهي:

1. البدء بالب�سملة وبال�سالة على محمد واآله والختم بها:

وهي من الآداب ال�سرورية، فعن الر�سول الأكرمP ق�ل: »ل يرّد دعاء اأّوله ب�سم 

. وعن الإمـــ�م ال�س�دقQ: »ل يزال الدع���اء محجوباً 
(((

اهلل الرحم���ن الرحي���م«

. وعنه Q اأي�سً� ق�ل: »من كانت له اإلى 
(((

حتى ي�س���ّلي على محمد واآل محمد«

اهلل حاجة فليبداأ بال�س���الة على محمد واآله، ثّم ي�س���األ حاجته، ثّم يختم بال�س���الة 

 .
(((

على محمد واآل محمد، فاإّن اهلل اأكرم من اأن يقبل الطرفين ويدع الو�سط«

)1)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 90، �س 322.
)2)  م. ن، ج93، �س 313.
)3)  م. ن: ج93، �س312.
)4)  م. ن، ج93، �س316.
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2. معرفة اهلل:

مـــن اأهّم �ســـروط ا�ستج�بة الدع�ء معرفـــة اهلل تع�لى، والإيمـــ�ن ب�سلط�نه وقدرته 

المطلقة على تحقيق م� يطلبه منه. فعن ر�سول اهلل P اأّنه ق�ل: »لو عرفتم اهلل حّق 

.
(((

معرفته، لزالت الجبال بدعائكم«

 وروي اأّن الإم�م ال�س�دق Q قراأ{« ۇ ۆ ۆ     ۈ ۈ   ٴۇ ۋ}، 

ف�سئـــل: مـــ� لن� ندعـــو ول ي�ستج�ب لنـــ�؟ فقـــ�لQ: لأّنكم تدعون مـــن ل تعرفون، 

 .
(((

وت�س�ألون م� ل تفهمون«

3. ح�سن الظّن باهلل:

وهـــو مـــن �سعب الإيم�ن ب�هلل تع�لى، فـــ�هلل تع�لى يعطي عب�ده بقـــدر ح�سن ظّنهم به 

ويقينهـــم ب�سعة رحمته وكرمه. ففـــي الحديث القد�سي: »اأنا عند ظ����ّن عبدي الموؤمن 

. وعن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل: »ل يزال 
(((

بي، اإن خيراً فخيراً، واإن �س����راً ف�س����راً«

العبد بخير ورجاء ورحمة من اهلل عّز وجّل، ما لم ي�ستجعل فيقنط، ويترك الدعاء، 

.
(((

وقيل له: كيف ي�ستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت منذ كذا وكذا وما اأرى الإجابة«

4. اإقبال القلب على اهلل:

وهـــو مـــن اأهّم �سروط ال�ستج�بة، فـــ�إّن حقيقة الدع�ء في اإقبـــ�ل القلب على اهلل، 

فـــ�إذا ا�ستغل قلب الإن�س�ن بغير اهلل تع�لى من �سواغل الدني� لم يحّقق الإن�س�ن حقيقة 

الدعـــ�ء. فعن الإم�م ال�ســـ�دق Q اأّنه ق�لQ:»اإن اهلل عّز وجّل ل ي�س���تجيب 

.
(((

دعاًء بظهر قلٍب �ساه، فاإذا دعوت فاأقبل بقلبك ّثم ا�ستيقن الإجابة«

)1)  الميرزا النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج17، �س301.
)2)  ال�سيد ابن ط�وو�س، فالح ال�س�ئل، �س107.

)3)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س72.
)4)  م. ن، ج2، �س490.

)5)   العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج90، �س305.



327

�
��
�
و
م�
ا�
ي�
��
و
ء�
ع�
ق
م�

5. الإخال�س:

على الداعي اأن يخل�س هلل تع�لى ول ي�سرك في دع�ئه �سيئً�، لأّن اهلل تع�لى ل يقبل 

اإلَّ م� ك�ن له خ�ل�سً�، فعن الإم�م ال�سج�دQ: »من لم يرج النا�س في �س���يء ورّد 

 .
(((

اأمره اإلى اهلل عّز وجّل في جميع اأموره ا�ستجاب اهلل عّز وجّل له في كّل �سي«

6. المداومة على الدعاء في ال�سّدة والرخاء: 

فعن الإم�م ال�س�دق Q اأّنه ق�ل: »ينبغي للموؤمن اأن يكون دعاوؤه في الرخاء 

نح���واً م���ن دعائه في ال�س���دة، لي�س اإذا اأعطي فتر، فال تم���ّل الدعاء فاإّنه من اهلل عّز 

ه اأن ُي�ستجاب له في ال�سّدة فلُيكثر  . وعنه Q اأي�سً� ق�ل: »من �َسرَّ
(((

وجّل بمكان«

.
(((

الدعاء في الرخاء«

7. اقتران الدعاء بالعمل: 

فمـــن �سروط الدعـــ�ء الأ�س��سية اقتران الدع�ء ب�لعمل، فـــال ينفع دع�ء من غير 

عمـــل، كم� واأّنه ل يغنـــي العمل عن الدع�ء اأي�سً�. من و�س�ي� النبّي الأكرم P لأبي 

. وروي 
(((

ذر: »ي���ا اأبا ذر، مث���ل الذي يدعو بغير عمٍل كمثل الذي يرمي بغير وتر«

اأّن رجـــاًل قـــ�ل لالإم�م ال�ســـ�دقQ: »لأقع���دّن في بيتي ولأ�س���ليّن ولأ�س���ومّن 

���ا رزقي ف�س���ياأتيِني. فق���الQ: هذا اأح���د الثالثة الذين ل  ولأعب���دّن رب���ي، فاأمَّ

.
(((

ي�س���تجاب لهم«

)1)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج75، �س110.
)2)   الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج7، �س61.

)3)  م. ن، ج7، �س41.
)4)  م. ن، �س84.

)5)  م. ن، �س125.
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8. اجتناب الذنوب:

فـــ�إّن جوهـــر العبـــ�دة كمـــ� علمنـــ� هـــو الإقبـــ�ل علـــى اهلل، فكيـــف يت�أّتـــى لإن�ســـ�ن 

 يم�ر�ـــس مع�سيـــة اهلل تع�لـــى ويعر�س عن اأمـــره وحكمـــه اأن يقبل عليه ؟! فعـــن الإم�م 

ال�س�دق Q اأّنه ق�ل: »اإّن العبد ي�ساأل اهلل تعالى الحاجة، فيكون من �ساأنه ق�ساوؤها 

اإل���ى اأج���ٍل قريب، اأو اإلى وقٍت بطيء، فيذنب العب���د ذنباً، فيقول اهلل تعالى للملك، ل 

.
(((

تق�س حاجته، واحرمه اإياها، فاإّنه تعّر�س ل�سخطي، وا�ستوجب الحرمان مّني«

9. بّث الحاجة بين يدي اهلل:

فـــ�هلل عّز وجّل واإن ك�ن يعلم حوائجنـــ�، ولكّنه يحّب اأن نبّثه� اإليه كم� في الحديث 

عـــن الإم�م ال�س�دق Q اأّنه ق�ل: »اإن اهلل تب���ارك وتعالى يعلم ما يريد العبد اإذا 

دع���اه، ولك���ن يحّب اأن يبّث اإليه الحوائج، فاإذا دعوت ف�س���ّم حاجاتك، وما من �س���يٍء 

.
(((

اأحّب اإلى اهلل من اأن ُي�ساأل«

10. الإلحاح في الدعاء: 

الإلحـــ�ح فـــي الدع�ء يك�سف عن عمق ثقة العبد ورج�ئه في اهلل تع�لى وعمق تعّلقه 

به. فكلم� ك�نت ثقة الإن�س�ن ب�هلل اأكثر ك�ن اإلح�حه في الدع�ء اأكثر والعك�س �سحيح. 

. وعـــن الإم�م
(((

 فعـــن ر�ســـول اهلل P قـــ�ل: »اإن اهلل يح���ّب الملّحي���ن في الدع���اء«

 الب�قـــر Q قـــ�ل: »اإّن اهلل ك���ره اإلحاح النا�س بع�س���هم عل���ى بع�ٍس في الم�س���األة، 

.
(((

واأحّب ذلك لنف�سه«

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س271.
)2)   العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج90، �س312.

)3)  م. ن، ج90، �س300
)4)  م. ن، ج75، �س173.
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11. الدعاء لالآخرين:

 .
(((

فعن ر�سول اهللP اأّنه ق�ل: »من دعا لموؤمٍن بظهر الغيب قال الملك: َفلََك مثل ذلك«

.
(((

وعن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل: »دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب يدّر الرزق، ويدفع المكروه«

12. التوّجه اإلى معاني الدعاء:

فال يدعو وهو غ�فٌل عّم� يتلّفظ به ويطلبه، فعن الإم�م ال�س�دقQ ق�ل: »اإّن اهلل 

 .
(((

ل ي�ستجيب دعاًء بظهر قلٍب �ساه، فاإذا دعوت فاأقبل بقلبك ثّم ا�ستيقن بالإجابة«

13. الدعاء بالماأثور:

اأي ب�لأدعيـــة التي و�سلتن� مـــن اأهل بيت النبّوة �سلـــوات اهلل عليهم، ففي كالمهم 

اأف�ســـل تعبيـــر عن العبوديـــة والت�سّرع والخ�سوع لـــرّب الع�لمين، وعنهـــ� يقول الإم�م 

الخمينـــي}: »اإّن الأدعية والمناجاة التي و�س���لتنا عن الأئمة المع�س���ومين هي 

اأعظ���م اأدل���ة اإلى معرفة اهلل جّل وعال، واأ�س���مى مفاتيح العبودي���ة واأرفع رابطة بين 

الح���ّق والخل���ق. كما اأّنها ت�س���تمل ف���ي طياتها على المع���ارف الإلهية، وتمّثل اأي�س���اً 

و�س���يلًة ابتكره���ا اأهل بي���ت الوحي لالأن�س باهلل جّلت عظمته ف�س���اًل ع���ن اأّنها تمّثل 

 .
(((

نموذجاً لحال اأ�سحاب القلوب واأرباب ال�سلوك«

موانع استجابة الدعاء

وينبغـــي للموؤمن اأن يحترز عن القي�م بم� مـــن �س�أنه حجب دع�ئه وعدم ا�ستج�بته 

مخ�فـــة اأن ي�ســـل اإلى الحّد الذي ل يوّفـــق بعده للدع�ء اأ�ساًل فيكـــون �سقّيً�، كم� نقراأ 

فـــي دع�ء كميل: »فاأ�س���األك بعّزتك اأن ل يحج���ب عنك دعائي �س���وء عملي وفعالي«، 

)1)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج7، �س109.
)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س507.

)3)  م.ن، �س473.
)4)  الإم�م الخميني }، و�س�ي� عرف�نية، �س 19 - 20.
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و»الله���م اغف���ر لي الذن���وب التي تحب�س الدعاء«، وقـــد اأّكد اأهل الع�سمةQ على 

عّدة موانع تقف ح�ئاًل دون اإج�بة الدع�ء وهي:

1. ال�سرك:

فعندمـــ� يتوّجه الإن�س�ن ب�لطلب اإلـــى اهلل تع�لى ولكنه في نف�س الوقت يرى موؤثرّيًة 

لغيـــره عّز وجـــّل في تدبير اأمـــوره وت�سيير �سوؤونه، فـــ�إّن ذلك يعّد مـــن مراتب ال�سرك 

الخفّي، والتي يمكن اأن تكون �سببً� لعدم ا�ستج�بة الدع�ء.

 فعن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل: »اأوحى اهلل عّز وجّل اإلى داودQ: ما اعت�سم 

ب���ي عب���ٌد من عبادي دون اأح���ٍد من خلقي عرفت ذلك من نّيته ثّم تكيده ال�س���ماوات 

والأر�س ومن فيهّن اإلَّ جعلت له المخرج من بينهّن، وما اعت�س���م عبد من عبادي 

ر�س من 
َ
باأح���ٍد م���ن خلق���ي عرفت ذل���ك من نيت���ه اإلَّ قطعت اأ�س���باب ال�س���ماوات والأ

. وال�سبب في ذلك اأّنه 
(((

يدي���ه، واأ�س���خت الأر����س من تحته، ولم اأباِل باأّي واٍد هل���ك«

عندمـــ� ي�س�أل الإن�ســـ�ن رّبه اأمرًا م� وقلبه متعلٌق ب�لأ�سبـــ�ب ومعتمٌد عليه� فهذا ين�في 

،{ی ی ی ی جئ 
(((

الإخال�س له تع�لى وهو الق�ئل:{ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ} 

.
(((

حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جت  حت} 

2. الذنوب والمعا�سي:

حيـــث ت�سّكل ح�جبـــً� وم�نعً� بين العبد ومـــوله، لذا على الإن�ســـ�ن اأن ل يت�أّخر عن 

التوبـــة وال�ستغفـــ�ر فيم� لو وقـــع في هفوٍة ل �سمح اهلل، لأّن الذنـــوب تحول دون ق�س�ء 

الحوائـــج وا�ستج�بة الدع�ء، فعن الإم�م الب�قرQ: »اإّن العبد ي�س���األ الحاجة من 

حوائ���ج الدني���ا فيك���ون من �س���اأن اهلل ق�س���اءها اإلى اأجٍل قري���ب اأو اإلى وق���ٍت بطيء، 

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س63.
)2)  �سورة غ�فر، الآية: 14.

)3)  �سورة يون�س، الآية: 106.
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فيذنب العبد ذنباً فيقول اهلل تبارك وتعالى للملك ل تنجز حاجته واحرمه اإّياها، 

.
(((

فاإّنه تعّر�س ل�سخطي، وا�ستوجب الحرمان مني«

3. �سوؤال ما فيه ال�سرر:

قد يظن الإن�س�ن في اأمٍر م� خيرًا له، في�س�أل اهلل ويلّح في طلبه ولكن اهلل اللطيف 

الحكيـــم لعلمـــه بع�قبة الأمـــور وخف�ي�ه� وبواطنه� يمنع هذا الأمر عـــن عبده رفقً� به 

ورحمـــة، اأو يوؤّخـــره عنه لأّن �سالحه ل يكـــون في الع�جل واإّنم� فـــي وقت لحق، اأو قد 

يبدله بم� هو اأف�سل منه. فيظّن الج�هل حينه� اأّن اهلل تع�لى اأخلف وعده في ا�ستج�بة 

الدعـــ�ء، ولكـــّن الواقع اأّن اهلل تع�لـــى اإّنم� امتنع عن اإي�س�ل ال�ســـرر اإليه والذي طلبه 

.
(((

نتيجة جهله. يقول اهلل عّز وجّل:{چ چ چ  چ ڇڇ ڇ ڇ  ڍ }

4. عدم ال�سدق في الطلب:

فقـــد يطلب الإن�س�ن من اهلل تع�لى وي�س�أله وهـــو غير �س�دٍق في طلبه، وال�ستج�بة 

اإّنمـــ� تط�بق الدعوة، فم� ي�س�أله ال�س�ئل ويعقد عليه �سميره ونّيته هو م� �سين�له ولي�س 

مـــ� ي�س�ألـــه بل�س�نه ويظهره بلفظه دون اأن يق�سده حقـــً�. فحقيقة الدع�ء هو م� يحمله 

القلـــب دون مـــ� ي�أتـــي به الل�س�ن الـــذي يدور كيفم� اأديـــر �سدقً� اأو كذبـــً�. ولهذا يقول 

 :Q وعن الإم�م ال�س�دق .
(((

النبـــّي P: »ادعوا اهلل واأنت���م موقنون بالإجاب���ة«

»اإّن اهلل ل ي�س���تجيب دع���اء بظه���ر قلب �س���اه، ف���اإذا دعوت فاأقبل بقلبك، ثّم ا�س���تيقن 

.
(((

بالإجابة«

)1)  بح�ر الأنوار، 108، �س158.
)2)  �سورة الإ�سراء، الآية: 11.

)3)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج7،�س53.
)4)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2 �س473.
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املفاهيم الرئي�سة

ق�سد التقّرب اإلى اهلل في العب�دة اأمٌر جوهرّي في تحقيقه�، ومن دونه ل تكون   .1

العبـــ�دة عب�دة، ف�لعب�دة في حقيقته� حركٌة اإلى اهلل، واإقب�ٌل على اهلل، وق�سٌد 

لوجه اهلل، وابتغ�ٌء لمر�س�ته.

ع�ء من  قيمـــة كلِّ عب�دة بمقـــدار م� ت�سُدّ الإن�س�ن وتربطه ب�هلل عـــّز وجّل، والدُّ  .2

اأهّم م�س�ديق هذه العب�دة.

الدعـــ�ء هو اإقب�ل العبد على اهلل، والإقب�ل علـــى اهلل هو روح العب�دة، والعب�دة   .3

هي الغ�ية من خلق الإن�س�ن.

للدعـــ�ء �سروٌط واآداٌب بمراع�ته� تتّم ال�ستفـــ�دة الحقيقّية من الدع�ء، ون�سل   .4

اإلى الهدف المرجّو منه.

اإنَّ مـــ� يحـــول بيـــن الإن�س�ن وبيـــن ا�ستج�بة دع�ئـــه مجموعة مـــن الموانع على   .5

الداعي التخّل�س منه�، اأهمه�؛ ال�سرك ب�هلل، ارتك�ب المع��سي، عدم ال�سدق 

في الطلب، و�سوؤال م� فيه �سرر.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

م� هي اأهمّية الدع�ء ب�لن�سبة ل�سلوك الإن�س�ن المعنوي؟  .1

2.  للدع�ء اآداٌب عديدة اأذكره� وتحّدث عن واحد منه�.

3.  اعتبر الإخال�س من اأهم �سروط الدع�ء، لم�ذا؟

4.  م� هي اأهم الموانع التي تحول دون ا�ستج�بة الدع�ء؟
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

(((
و�����م��حبوب�

احفـــظ اأدب الدع�ء وانظر من تدعو، كيف تدعو ولمـــ�ذا تدعو. وحّقق عظمة اهلل 

وكبريـــ�ءه، وع�يـــن بقلبك علمه بم� فـــي �سميرك واّطالعه على �ســـّرك وم� تكون فيه 

مـــن الحق والب�طل، واعـــرف طرق نج�تك وهالكك كيال تدعـــو اهلل تع�لى ب�سيٍء فيه 

هالكك واأنت تظّن اأن فيه نج�تك، ق�ل اهلل تع�لى:{چ چ چ  چ ڇڇ ڇ 

ڇ  ڍ}.
وتفّكـــر مـــ�ذا ت�ســـ�أل ولم�ذا ت�ســـ�أل. والدع�ء ا�ستج�بـــة الكّل منك للحـــّق، وتذويب 

المهجـــة في م�س�هدة الرب، وترك الختي�ر جميعً� وت�سليم الأمور كله� ظ�هرًا وب�طنً� 

اإلى اهلل تع�لى. ف�إن لم ت�أِت ب�سرط الدع�ء فال تنتظر الإج�بة ف�إّنه يعلم ال�سّر واأخفى، 

فلعلـــك تدعوه ب�ســـيٍء قد علم من �سّرك خالف ذلك. ق�ل بع�ـــس ال�سح�بة لبع�سهم: 

اأنتم تنتظرون المطر واأن� اأنتظر الحجر. 

ل  واعلـــم اأنه لو لـــم يكن اهلل اأمرن� ب�لدعـــ�ء، لكّن� اإذا اأخل�سنـــ� الدع�ء تف�سّ

علينـــ� ب�لإج�بة فكيـــف وقد �سمن ذلك لمن اأتى ب�سرائـــط الدع�ء. و�ُسئل ر�سول 

اهلل P عـــن ا�ســـم اهلل الأعظم فق�ل: »كل ا�س���ٍم م���ن اأ�س���ماء اهلل اأعظم، ففّرغ 

قلبك عن كل ما �س���واه، وادعه باأي ا�س���م �سئت فلي�س في الحقيقة هلل ا�سٌم دون 

ا�سم، بل هو اهلل الواحد القهار«. وق�ل النبي P: »اإن اهلل ل ي�ستجيب الدعاء 

من قلب له«.

اإذا اأراد اأحدكم اأن ل ي�س�أل ربه اإلَّ اأعط�ه، فليي�أ�س من الن��س كلهم ول يكن رج�وؤه 

اإل مـــن عنـــد اهلل عّز وجّل، ف�إذا اأتيـــت بم� ذكرت لك من �سرائـــط الدع�ء واأخل�ست 

.(Q1)   م�سب�ح ال�سريعة، �س53 )المن�سوب لالإم�م ال�س�دق(
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�ســـّرك لوجهـــه ف�أب�ســـر ب�إحدى ثالث: اإم� اأن يعّجـــل لك م� �س�ألت، واإّمـــ� اأن يّدخر لك 

مـــ� هو اأف�سل منـــه، واإّم� اأن ي�سرف منـــك من البالء م� لو اأر�سلـــه اإليك لهلكت. ق�ل 

عطي 
ُ
النبي P: »قال اهلل تعالى: من �سغله ذكري عن م�ساألتي اأعطيته اأف�سل ما اأ

لل�سائلين«.

Qالإم�م ال�س�دق





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

رب، واآث�ره ونت�ئجـــه على حي�ة الفرد يف 1- يتعـــّرف اإىل حقيقة ال�سّ  

الدني� والآخرة.

رب من اأهم �سف�ت الق�ئد الإلهّي و�سم�ئله.2- يبّ� اأّن ال�سّ  

رب ودرج�ته.3- يعّدد مراتب ال�سّ  

الصبر باب اللقاء

الدرس الخامس والعشرون
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مقّدمة

كالمنـــ� في ال�س�بق ك�ن يتمحور حول لقـــ�ء اهلل تع�لى، معن�ه الحقيقّي، و�سروطه، 

والموانـــع التـــي تحول دون �سيرورته اأمـــرًا واقعً�. وفي هذا الدر�ـــس والذي يليه �سوف 

نتحـــّدث عـــن اأهّم ع�ملين ي�س�عـــدان الإن�س�ن فـــي م�سيرته نحو تحقيـــق هذا الهدف 

بر وال�سالة. ال�س�مي والمبتغى الرفيع، وهم� ال�سّ

االستعانة بالّصبر

يقـــول اهلل تع�لـــى فـــي كت�بـــه العزيـــز{ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ   

.
(((

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ}

الة للتغّلب على  بر وال�سّ يحـــّث القراآن الكريم في هذه الآية على ال�ستع�نـــة ب�ل�سّ

الأهـــواء ال�سخ�سّيـــة والميـــول النف�سّية. ثم يوؤّكـــد اأّن هذه ال�ستع�نـــة ثقيلة ول ينه�س 

بعبئهـــ� اإل الخ��سعـــون:{ڭ ڭ ۇ  ۇ   ۆ}، وهـــم الذين اآمنـــوا اأنهم مالقو 

رّبهم واأّنهم اإليه راجعون. لأن الإيم�ن بلق�ء اهلل والرجوع اإليه، ُيحيي في قلب الإن�س�ن 

ح�لـــة الخ�ســـوع والخ�سية والإح�س��ـــس ب�لم�سوؤولّية. وهذه اأحد الآثـــ�ر المهّمة لالإيم�ن 

ب�لرجـــوع اإلى اهلل، حيث تجعـــل هذه التربية الفرد م�ثاًل دومـــً� اأم�م م�سهد المحكمة 

الإلهّية الكبرى، فتدفعه اإلى النهو�س ب�لم�سوؤولي�ت ال�سرعّية الملق�ة على ع�تقه، واإلى 

)1)  �سورة البقرة، الآيت�ن: 45 – 46.



340

ة
قي

ال
خ

لأ
� 

ة
بي

رت
��

يف 
 �

�
و

در

اإحقـــ�ق الحّق والعـــدل دومً�، فال يظلم نف�سه ول الآخرين. ولق�ء اهلل تع�لى كم� ذكرن� 

في الدر�ـــس الأول لي�س المق�سود منه اللق�ء الح�ّسي، كلقـــ�ء اأفراد الب�سر مع بع�سهم 

بع�سً�، لأّن اهلل لي�س بج�سم، ول ُيرى ب�لَعين، بل المق�سود منه اللق�ء المعنوّي، والروؤية 

القلبّيـــة، بمعنـــى م�س�هدة اآث�ر قـــدرة اهلل وعظمته تع�لى، وح�سوره عـــّز وجّل الدائم 

فـــي حي�تن�، وعـــدم الغفلة عنه مطلقً�. وهذه الح�لة تح�ســـل كم� ذكرن� نتيجة الّطهر 

والتقـــوى، والعب�دة وتهذيب النف�ـــس في هذه الدني�، وتخليته� مـــن الأهواء وال�سف�ت 

الّذميمة.

الة  بر وال�سّ وفـــي هذه الآيـــة المب�ركة ي�أمر اهلل تع�لـــى الإن�س�ن ب�ل�ستع�نـــة ب�ل�سّ

للتغّلـــب على ال�سعـــ�ب والم�س�كل التي �سوف تواجهه في هـــذه الحي�ة، خ�سو�سً� تلك 

المتعّلقـــة بنف�ســـه الأّم�رة ب�ل�سوء. فهو اأحوج م� يكون عنـــد من�زلته� اإلى المعين الذي 

يعينه، وي�س�عـــده في معركته الق��سية معه�. وت�سير الآية ب�سكل �سريح ووا�سح اإلى اأن 

بر وال�سالة، وت�أمره ب�ل�ستع�نة بهم� لأنهم�  دواء الإن�ســـ�ن يكمن في اأمرين همـــ� ال�سّ

بر هو ح�لة ال�سمود وال�ستق�مة والثب�ت  خير معين عند ال�سدائد وفي النوائب. ف�ل�سّ

في مواجهة الم�س�كل، وال�سالة هي و�سيلة الرتب�ط ب�هلل حيث ال�ّسند القوّي المكين.

حقيقة الّصبر

بر �سد ال�سك�ية والجزع، وهو قّوة تحّمل الإن�س�ن وثب�ته، وعدم ا�سطرابه عند  ال�سّ

مق�ومتـــه لأهواء النف�ـــس و�سهواته�، اأو عند اإتي�نه ب�لعبـــ�دات والط�ع�ت وانته�ئه عن 

المع��ســـي والمخ�لفـــ�ت، اأو عند تعّر�سه لأنواع ال�سدائد ونـــزول الم�س�ئب عليه. فال 

يجزع ول ي�ستكي ول ي�أتي ب�لأفع�ل والحرك�ت غير المالئمة. بل يثبت ويتحّمل ويق�وم 

اإلـــى اأن تنجلـــي ظلمة المحنة، اأو يكتب له الّن�سر على عـــدّوه، فيوؤتيه اهلل تع�لى اأجره 

.
(((

مّرتين جزاًء بم� �سبر:{ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ}

)1)  �سورة الق�س�س، الآية: 54.
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بـــر ل يعنـــي تحّمل ال�سقـــ�ء، وقبول الذّلـــة وال�ست�سالم للعوامـــل الخ�رجّية،  ف�ل�سّ

بر يعني القدرة علـــى التحّمل والمق�ومة، والثبـــ�ت اأم�م جميع  بـــل على العك�ـــس، ال�سّ

الم�ســـ�كل، وال�سمود اأم�م الحوادث المّرة، وعدم النهي�ر وترك الجزع والفزع، لأجل 

بر وقوة التحّمل من اأهّم  بلوغ الأهداف الإلهية العلي� والغ�ي�ت الإن�س�نّية ال�س�مية. ف�ل�سّ

الأدوات التي تعين الإن�س�ن وت�س�عده في م�سيرته نحو الحّق تع�لى، وارتق�ئه في مراتب 

الكمـــ�ل الإن�س�نـــّي. وعلى الموؤمن ال�ســـ�دق اأن يكون �س�برًا ومتحّمـــاًل اأم�م الأحداث 

والح�لت المختلفة التي �سوف يمّر به�، فال يهن ول ي�سعف ول يجزع اأم�مه�، بل يكون 

ك�لجبل الّرا�سخ، فال يدع لتك�مله مجـــ�ًل للتوّقف والم�س�محة والغفلة{ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ 
 .

(((

ٿ         ٿ}

الّصبر والقيادة اإللهية

يقـــول اهلل تع�لى في كت�بـــه العزيـــز:{چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇڇ 

. ت�سيـــر الآية الكريمة الت�لية اإلى �سفتين اأ�س��سّيتين ينبغي 
(((

ڍ ڍ ڌ}
اأن يتحّلـــى بهمـــ� الإم�م والق�ئـــد لكي ي�سبح موؤّهـــاًل و�س�لحً� لهدايـــة الن��س، واإدارة 

�سوؤونهم الدينّية والدنيوّية:

اأحدهما: الإيم�ن واليقين ب�آي�ت اهلل عّز وجّل.

بر وال�سمود وال�ستق�مة.  والّثاني: ال�سّ

ف�لإم�مـــة والقي�دة مـــن المن��سب الإلهية التـــي ل دخ�لة للب�سر فيهـــ�، لأّن هداية 

الن��ـــس و�ســـالح دني�هم واآخرتهـــم متوّقف عليه�. لـــذا م� ك�ن اهلل مّتخـــذًا خليفًة له 

بر. وهذا  واإم�مً� على الن��س اإّل اأن يكتمل عقد هذين ال�سرطين فيه وهم� اليقين وال�سّ

لت، الآية: 30. )1)  �سورة ف�سّ
)2)  �سورة ال�سجدة، الآية: 24.
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بر واأهّميته الف�ئقـــة في تك�مل الإن�س�ن  اإن دّل علـــى �سيء، ف�إنه يـــدّل على عظمة ال�سّ

وقربه من الحق عّز وجّل. 

وُتعتبر هذه الآية ال�سريفة در�سً� لكّل الأمم وال�سعوب ولجميع الم�سلمين، ولن� نحن 

اأي�سً�. لنعلم اأّن الت�سّدي للقي�دة ل ينبغي اأن يكون اعتب�طّيً� وب�سكل ع�سوائي بل يجب 

اأن يخ�سع لمع�يير واأ�س�س. والمعي�ران الأبرز هم� اأن يكون المت�سّدي للقي�دة �سخ�سً� 

موؤمنـــً�، بـــل وعلى يقين من دينه ورّبه. والإيم�ن وحده هن� ل يكفي في هذه الح�لة، بل 

ينبغـــي اأن يكون ح�ئزًا على مرتبة اليقيـــن اأي�سً�. واأن يكون ذا �سبر وقدرة ع�لية على 

التحّمل واإدارة الأمور بحكمة وروّية.

لأّن م�س�ألـــة القيـــ�دة ل تخلـــو من لحظ�ت �سعبـــة، ومواقف حرجة، وم�ســـ�كل معّقدة قد 

بر. ف�لق�ئد   بقّوة اليقين و�سالح ال�ستق�مة وال�سّ
ً
تواجـــه الق�ئد، فيهّب لمواجهته� م�ستعين�

اأثنـــ�ء اأدائه لواجب�ته وت�سّديه لهداية الن��ـــس واإدارة �سوؤونهم، ينبغي اأن ل ي�سّك في حكمة 

اهلل وقدرتـــه المطلقـــة، واأن ل ي�سعف اأم�م الم�س�عب التي تواجهه، اأو يخ�ف من الم�س�كل 

التـــي تعتر�ســـه في طريق التوحيـــد، وخدمة عب�د اهلل. بـــل هو على يقين مـــن دينه واأمره، 

�س�بٌر، محت�سٌب، ل ي�سطرب ول يتزلزل اأم�م الفتن والبالءات، ول يجزع ول يي�أ�س. فيكون 

 �سبح�نه، ومكماًل لدور 
ّ

 لخـــّط الهداية والإر�س�د اإلـــى اهلل
ً
 للقي�دة، وُمديم�

ً
بذلـــك م�ستحّقـــ�

 لطريق الخير والهداية والعي�ذ ب�هلل، 
ً
الأنبي�ء والر�سل والأولي�ء ال�س�لحين. ول يكون ق�طع�

.
(((

فُيلقى في جهّنم وب�أ�س الم�سير{ڻ ڻ  ڻ ۀ          ۀ ہ ہ ہ ہ   ھ ھ}

بـــر اإذًا، �سرط اأ�س��ســـّي للفوز بر�س� اهلل تع�لى والقـــرب منه، والذي يتجّلى  ف�ل�سّ

ب�أبهـــى �ســـوره عندمـــ� يّتخذه اهلل تع�لـــى ولّيً� له وخليفـــةً، وه�ديً� ب�أمـــره، وداعيً� اإلى 

�سبيلـــه. وكفى ب�لمرء عّزًا وفخـــرًا وكرامًة اأن يجتبيـــه اهلل، وي�ستخل�سه لهداية خلقه 

والدعوة ب�أمره!! 

)1)  �سورة ق، الآيت�ن: 24 – 25.
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فعـــن الإمـــ�م ال�س�دق Q في حديـــٍث له يقـــول: »اإّن الأئّمة في كت���اب اهلل عّز 

 تب���ارك وتعال���ى:{ٱ ٻ ٻ ٻ}، ل باأم���ر 
ّ

وج���ّل اإمام���ان: ق���ال اهلل

 قبل اأمرهم، وحكم اهلل قب���ل حكمهم، وقال:{ھ 
ّ

النا����س، يقّدم���ون اأم���ر اهلل

 ،
ّ

، وحكمهم قبل حكم اهلل
ّ

ھ ے ے ۓ}، يقّدم���ون اأمره���م قبل اأمر اهلل
. فال يمكن اأن ي�سل الإم�م 

(((

 عّز و جّل«
ّ

وياأخذون باأهوائهم خالف ما في كتاب اهلل

والهـــ�دي اإلـــى هذا المق�م اإّل في ظـــّل اليقين وال�ستق�مة فقط. وقـــد روي عن الإم�م 

ال�س�دق Q اأّنه ق�ل لأحد اأ�سح�به: »اإن من �سبر �سبر قلياًل، واإن من جزع جزع 

 P ًبر في جميع اأمورك فاإن اهلل عّز وجّل بعث محمدا قلياًل، ّثم قال: عليك بال�سّ

.
(((

بر والرفِق، فقال{ڑ ک ک ک ک گ گ}« فاأمره بال�سّ

مراتب الّصبر

���بر ثالثة: �س���بر عند الم�س���يبة، و�س���بر على  عـــن النبّي الأكرم P ق�ل: »ال�سّ

الطاعة، و�سبر عن المع�سية، فمن �سبر على الم�سيبة حتى يرّدها بح�سن عزائها 

كتب اهلل له ثالث مائة درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين ال�س���ماء والأر�س، 

وم���ن �س���بر عل���ى الطاعة كتب اهلل له �س���تمائة درج���ة، ما بين الدرج���ة اإلى الدرجة 

كما بين تخوم الأر�س اإلى العر�س، ومن �سبر على المع�سية كتب اهلل له ت�سعمائة 

.
(((

درجة، ما بين الدرجة اإلى الدرجة كما بين تخوم الأر�س اإلى منتهى العر�س«

بر ثالث درج�ت: من هذا الحديث ال�سريف نعلم اأن لل�سّ

بر علـــى البلّي�ت والم�س�ئب: وهي قوله تع�لى:{ٺ  الدرج���ة الأولى: ال�سّ

. ف�لإن�س�ن 
(((

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ}

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج1، �س216.
)2)  م. ن، ج2، �س88.

)3)  م.ن، �س91.
)4)  �سورة البقرة، الآية: 155.
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ط�لم� اأنه يعي�س في هذه الحي�ة، فهو عر�سة في كّل لحظة للبالءات والم�س�ئب، مثل 

فقد الأعّزة، وهالك الأمـــوال، وزوال ال�سّحة ب�لمر�س، وف�س�د الأع�س�ء وغيره� من 

بر عليه� اأمرًا محمودًا، حيث وعد اهلل تع�لى ال�س�برين  اأنواع البالءات التي يعّد ال�سّ

والمحت�سبيـــن ب�لب�سرى، وعّدهم مـــن المّتقين حّقً�:{چ چ چ چ ڇ 

. وعـــن ر�ســـول اهلل P قـــ�ل: »ق���ال 
(((

ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ}
اهلل ع���ّز وج���ّل: اإذا وّجه���ت اإل���ى عبد من عبيدي م�س���يبة في بدنه اأو مال���ه اأو ولده، 

ث���م ا�س���تقبل ذلك ب�س���بر جميل، ا�س���تحييت من���ه يوم القيامة اأن اأن�س���ب ل���ه ميزاناً 

بر الجميل هو الـــذي ل ُيعرف فيه �س�حب  . حّتى قيـــل اإّن ال�سّ
(((

اأو اأن�س���ر ل���ه ديوان���اً«

الم�سيبـــة، فهو ي�سبه غيره. اأّم� توّجع القلب وفي�س�ن العين فال يخرج�ن الإن�س�ن عن 

�بريـــن، لأّن البك�ء وتوّجع القلب على فقد الأعّزة مـــن مقت�سي�ت الب�سرّية  مقـــ�م ال�سّ

واأحوال الإن�س�نّية.

بر على الط�عة: وهـــي قوله تع�لى:{ٱ ٻ ٻ  الدرج���ة الثاني���ة: ال�سّ

. وهـــو اأن يتم�لـــك الإن�س�ن نف�سه 
(((

ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ  ڀ}
عند ط�عـــة الحّق تع�لى، فال ي�سمح للنف�س الأّم�رة ب�ل�ســـوء ب�ل�سيطرة عليه، وب�لعمل 

وفق رغب�ته� واأهوائهـــ�، بل يق�ومه� ويخ�لفه� وي�سبر على اآلم مج�هدته�. ف�لإن�س�ن 

بر على الط�عـــ�ت، لأّن النف�س  عنـــد اأدائه لواجب�تـــه العب�دية بح�جة م��ّســـة اإلى ال�سّ

بطبعهـــ� تنفر من العبودية، لم� تجده في العبودية من م�سّقة وتعب. فمن العب�دات م� 

هـــو مكروٌه ب�سبب الك�ســـل ك�ل�سالة، ومنه� م� هو مكروه ب�سبب البخل ك�لزك�ة، ومنه� 

بر على الط�عة �سبر على ال�سدائد،  م� هو مكروه ب�سببهم� معً� ك�لحّج والجه�د. ف�ل�سّ

والإن�ســـ�ن المطيع هلل عليه اأن ي�سبر عند اأدائه لواجب�تـــه الدينّية فال ين�س�ع لأوامر 

)1)  �سورة البقرة، الآية:  177.
)2)  الميرزا النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج2، �س58.

)3)  �سورة مريم، الآية: 65.
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النف�ـــس الأّم�رة، ول يهن ول ي�سعـــف، ول ي�س�ب ب�لك�سل والفتور بل ي�سبر حتى يفرغ 

بر عن اإف�س�ء العمل  مـــن العمل ب�لك�مل. وبعد انته�ئه من العمل يحت�ج اأي�سً� اإلى ال�سّ

بر عن كل مـــ� يبطله ويحبط اأثره، كم�  والتظ�هـــر به لل�ّسمعـــة والري�ء والعجب، وال�سّ

 .
(((

ق�ل اهلل تع�لى:{ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ}

بر على المع�سيـــة: وهو اأن ي�سبر الإن�ســـ�ن عندم� ت�أمره  الدرج���ة الثالث���ة: ال�سّ

نف�ســـه الأّم�رة ب�ل�سوء ب�لمع�سيـــة وفعل الحرام، فال ين�ســـ�ع لأوامره� بل يج�هده� 

 حتـــى يتغّلب عليهـــ� ب�لك�مل. فقد �ُسئـــل ر�سول اهلل P مـــّرة: »اأّي الهجرة اأف�س���ل؟ 

.
(((

قال P: من هجر ال�سوء«

بر عن المع��سي هو  ومن�ســـ�أ المع��سي اّتب�ع الهوى، وحب الدنيـــ�. واأ�سّد اأنواع ال�سّ

بـــر عـــن المع��سي التي �س�رت م�ألوفة ومعت�دة. ف�إذا ك�نـــت المع�سية مّم� ي�سهل  ال�سّ

بـــر على مع��سي الل�س�ن  بر عنه� اأثقل على النف�س، ك�ل�سّ فعلـــه واجتراحـــه، ك�ن ال�سّ

مـــن الغيبـــة والكذب والمـــراء والثن�ء على النف�ـــس، واأنواع المزاح المـــوؤذي، و�سروب 

بر �سّدة و�سعفً� ب�ختالف  الكلم�ت التي يق�سد به� الزدراء وال�ستحق�ر. ويختلف ال�سّ

المع��سي في قّوته� و�سعفه� اأي�سً�. 

آثار الّصبر في القرآن

بر فـــي القراآن الكريم كثيرة ومتعـــّددة، م� نريد اأن  الآيـــ�ت التي تحّدثت عن ال�سّ

بر وت�أثيره� على حي�ة الإن�س�ن  نقـــف عنده هن� هي تلك التي ذكرت اآث�ر ف�سيلـــة ال�سّ

وعلى م�سيره فـــي الدني� والآخرة. وفيم� يلي نورد بع�س الثم�ر والآث�ر الطيبة لل�سبر 

ب�سكل موجز:

)1)  �سورة محمد، الآية: 33.
)2)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار،ج74، �س72.
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 .
(((

1. ال�س�برون ُمعَفون من الح�س�ب:{ىث يث حج مج جح مح}

2. اهلل تع�لـــى ي�سّلي علـــى ال�س�بريـــن:{ڦ ڦ     ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ  ڃ     

.
(((

ڃ   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ}
.

(((

3. اهلل تع�لى يحّب عب�ده ال�س�برين:{ۅ ۉ ۉ}

بـــر مفت�ح الن�سر والغلبة:{ۉ ۉ              ې ې ې ې ى ى ائ          ائ  4. ال�سّ

. وقولـــه تع�لى:
(((

 ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ}
{ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ 

.
(((

ک ک ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳ    ڳ ڳ ڱ}

 .
(((

5. اهلل تع�لى مع ال�س�برين اأينم� وّلوا وجوههم:{ڀڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ}

�برين مغفـــورة:{ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ    6. ذنـــوب ال�سّ

 .
(((

ۅ ۉ}

�بريـــن ب�أف�سل مّم� ك�نوا يعملون:{ڇ ڇ ڍ  7. اهلل تع�لـــى يثيب ال�سّ

 .
(((

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ}
.

(((

8. اأّن اهلل تع�لى يرزقهم الجّنة:{ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ}

9. اأّن ال�س�بريـــن هم المفلحون والرابحون:{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

.
((1(

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ}

)1)  �سورة الزمر، الآية: 10.
)2)  �سورة البقرة، الآيت�ن:  156 – 157.

)3)  �سورة اآل عمران، الآية: 146.
)4)  �سورة الأنع�م، الآية: 34.
)5)  �سورة الأنف�ل، الآية: 65.
)6)  �سورة الأنف�ل، الآية: 46.

)7)  �سورة هود، الآية: 11.
)8)  �سورة النحل، الآية: 96.

)9)  �سورة الإن�س�ن، الآية: 12.
)10)  �سورة الع�سر، الآي�ت: 1 – 3.
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املفاهيم الرئي�سة

بر للتغّلب علـــى ال�سع�ب والم�س�كل  اهلل تع�لـــى اأمر الإن�ســـ�ن ب�ل�ستع�نة ب�ل�سّ  .1

التـــي �سوف تواجهه فـــي هذه الحي�ة، خ�سو�ســـً� تلك المتعّلقـــة بنف�سه الأّم�رة 

ب�ل�سوء.

بـــر هو تحّمـــل الإن�س�ن وثب�ته عنـــد مق�ومته لأهواء النف�ـــس و�سهواته�، اأو  ال�سّ  .2

انته�ئه عن المحّرم�ت واإتي�نه ب�لعب�دات والط�ع�ت.

ل ي�سبح الإن�س�ن ولّيً� من اأولي�ء اهلل اإّل اإذا ك�ن من ال�س�برين.  .3

�بر: غيـــر مح��سب، اهلل تع�لى  بر منه� اأن ال�سّ ذكـــر القراآن اآثـــ�رًا عديدة لل�سّ  .4

معه، ذنبه مغفور، ثوابه من اهلل الجنة، وجزاوؤه من اهلل اأف�سل من عمله.

بر عن  بر على الط�عة وال�سّ بر على البالء، ال�سّ لل�سبر ثالث مراتب هي: ال�سّ  .5

المع�سية.



348

ة
قي

ال
خ

لأ
� 

ة
بي

رت
��

يف 
 �

�
و

در

اأ�سـئلـة الـدر�س

بر بلق�ء اهلل تع�لى. بّين العالقة التي تربط ال�سّ  .1

بر وم� هي حقيقته؟ م� معنى ال�سّ  .2

ف�ت التي على الق�ئد التحّلي به� لي�سبح  بر واحدًا من اأهّم ال�سّ لم�ذا عّد ال�سّ  .3

موؤّهاًل لهداية الن��س واإدارة �سوؤونهم الدينّية والدنيوّية؟

لل�سبر ثالث مراتب اأذكره� وتحّدث عن واحدة منه�.  .4
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

(((
بر �ت�ئج�م���م

بر نت�ئج كثيرًة، التي منه� تروي�س النف�س وتربيته�: اإذا �سبر الإن�س�ن  اعلم اأّن لل�سّ

حينـــً� من الوقت علـــى المف�جـــ�آت المزعجة ونوائب الدهـــر، وعلى م�ســـ�ّق العب�دات 

والمن��ســـك وعلى مـــرارة ترك الملـــّذات النف�سّية امتثـــ�ًل لأوامر ولّي الّنعـــم، وَتَحّمل 

ال�سعـــ�ب مهم� ك�نت �سديدة وموؤلمة، ترّو�ست النف�ـــس �سيئً� ف�سيئً�، واعت�دت وتخّلت 

لـــت �سعوبة تحّمل الم�ســـ�ق عليه�، وح�سلت للنف�ـــس ملكة را�سخة  عـــن طغي�نه�، وتذلَّ

بر ليبلغ المق�م�ت الأخرى ال�س�مخة. نورّية، به� يتج�وز الإن�س�ن مق�م ال�سّ

بر على الط�عة ي�سّبب  بر عن المع�سية يبعث على تقّوي النف�س، وال�سّ بـــل اإن ال�سّ

بر على البالي� يوجب الّر�س� ب�لق�س�ء الإلهي، وكّل  ال�ستين��س ب�لحق عّز وجّل، وال�سّ

ذلـــك من المق�م�ت ال�س�مخة لأهل الإيم�ن، بل لأهل العرف�ن. وقد ورد في الأح�ديث 

بـــر. كم� ج�ء في الك�في  ال�سريفـــة عن اأهل بيت الع�سمـــة R  ثن�ٌء بليٌغ على ال�سّ

���بر م���ن الإيمان بمنزلة الراأ�س من  �دق Q، ق�ل: »ال�سّ ال�سريف عن الإم�م ال�سّ

 
(((

بر، ذهب الإيمان«. الج�سد، فاإذا ذهب الراأ�س، ذهب الج�سد، وكذلك اإذا ذهب ال�سّ

بر من الإيمان  وفي حديث اآخر عن الإم�م ال�سّج�د علّي بن الح�سين Q ق�ل: »ال�سّ

.
(((

بمنزلة الراأ�س من الج�سد، ول اإيمان لمن ل �سبر له«

والأح�ديـــث كثيـــرة فـــي هذا البـــ�ب. ونحـــن �سن�أتي على ذكـــر بع�سه� عنـــد توّفر 

بر  بر مفت�ح اأبواب ال�سع�دات، وب�عث للنج�ة من المه�لك، بل ال�سّ المن��سبة. اإن ال�سّ

يهـــّون الم�س�ئب، ويخّفف ال�سعـــ�ب، ويقّوي العزم والإرادة، ويبعـــث على ا�ستقاللّية 

)1)  الإم�م الخميني }، الأربعون حديثً�، الحديث ال�س�د�س ع�سر، �س 308.
)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج، �س87.

)3)  م. ن، �س89.
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مملكـــة الروح. واأّم� الفزع والجزع، فب�لإ�س�فة اإلى اأنه عيب، وك��سف عن ال�سعف في 

النف�س، يجعل الإن�س�ن م�سطربً�، والإرادة �سعيفة، والعقل موهونً�.

ْبُر ـ َيْمَنُع  يقـــول المحّقـــق الخبير الخواجة ن�سير الديـــن الطو�سي: »وهـــوـ اأي ال�سَّ

ـــ�َء َعِن الَحـــَرَك�ِت َغْيِر  ْع�سَ
َ

َك�َيـــة، والأ ِطـــَراِب، َواللِّ�َس�َن َعـــِن ال�سِّ الَب�ِطـــَن َعـــِن ال�سْ

. وعلى العك�س ف�إن الإن�س�ن غير ال�س�بر، قلبه م�سطرب، وب�طنه موح�س 
(((

الُمْعَت�َدِة«

ونف�ســـه قلقـــة ومهـــزوزة. وهذا بنف�ســـه بلّية فوق جميـــع البالي�، وم�سيبـــة من اأعظم 

الم�س�ئب التي تحّل ب�لإن�س�ن، وت�سلب منه الراحة والقرار.

بر فتخّف الرزّية، ويتغّلب القلـــب على النوائب والبالي�، وتنت�سر اإرادة  واأّمـــ� ب�ل�سّ

�بر، ي�سكو عنـــد من هو اأهل  الإن�ســـ�ن علـــى الم�س�ئب. ولـــذا نجد الإن�س�ن غيـــر ال�سّ

لل�سك�يـــة، ومن هـــو لي�س اأهاًل لل�سك�ية، وهذا الأمر ف�ساًل عن اأّنه يوؤّدي اإلى الف�سيحة 

لدى الن��س، وال�سته�ر ب�ل�سعف بينهم وعدم الجالدة، ف�إّنه ي�سقطه من اأعين الن��س 

ويحـــّط مـــن كرامته لدى مالئكة اهلل، واأمـــ�م جالل القد�س الربوبـــي. اإّن العبد الذي 

ل يتحّمـــل م�سيبة واحدة ن�زلة عليه من الحق المتع�لـــي والحبيب المطلق والذي اإذا 

واجه بلّية واحدة رفع �سوته ب�ل�سكوى من ولّي نعمه اأم�م المخلوق، رغم نزول البرك�ت 

عليه وتلّقيه اآلف اآلف الّنعم، مثل هذا العبد اأّي اإيم�ن له؟ واأي ت�سليم له اأم�م المق�م 

القد�ســـّي للحـــق؟ في�سّح اأن يق�ل: من ل �سبر له ل اإيم�ن له. لو كنت موؤمنً� ب�لح�سرة 

الربوبية، وراأيت مج�ري الأمور بيد قدرته الك�ملة، دون اأن يكون لأحد يد في الحوادث 

والأمور، لم� ا�ستكيت من حوادث الأّي�م والبلّي�ت اأم�م غير الحق تع�لى، بل ل�ستقبلته� 

بكّل حف�وة وتكريم و�سكرت نعم الحق �سبح�نه.

الإم�م الخميني }

)1)  خواجـــه ن�سيـــر الدين الطو�ســـي، اأو�س�ف الأ�ســـراف، �س 59، ت�سحيح ال�سيـــد مهدي �سم�س الديـــن، طبع ون�سر 
�س�زم�ن چاپ، 1369�س، الطبعة 1.








